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Geschiedenis Nationaal Park De Biesbosch
In de geschiedenis van het huidige Nationaal Park De Biesbosch zijn een paar jaartallen erg belangrijk geweest:

1421
In de Middeleeuwen heette de Biesbosch de Groote of Zuidhollandsche Waard. Het was een gebied met veel water,
omringd door kleine boerendorpjes. De mensen leefden van de landbouw alsmede zout- en turfwinning.
Het gebied veranderde compleet door de Sint Elisabethsvloed in november 1421. De omringende dijk brak door en er
verdwenen 16 complete dorpen. Er ontstond een ‘Binnenzee’ van meer dan 30.000 hectare.
De zee voerde klei en zand aan waardoor het ondergelopen land steeds hoger kwam te liggen. Na latere dijkdoorbraken bij Werkendam werd het zoute zeewater via een kortere weg terug naar zee gevoerd en veranderde de Biesbosch
in een uniek zoetwatergetijdengebied.
Tijdens de periodes van eb ontstonden de eerste mogelijkheden voor de groei van planten, onder andere biezen. De
biezen werden gesneden voor het vervaardigen van bijvoorbeeld matten en stoelen. Toen de biezenvelden door aanslibbing hoger kwamen te liggen verdwenen ze en begon er
spontaan riet te groeien. Dit werd gebruikt voor o.a. dakbedekking.
Door verdere ophoging van het gebied maakte het riet plaats voor de aanplanting van o.a. wilgen. Dit hout werd
gehakt en gebruikt voor o.a. manden, korven, hoepels en zinkstukken. Uiteindelijk werd het land zo hoog dat de
grienden werden gerooid. Vanaf het midden van de negentiende eeuw werd een groot deel van de Biesbosch
omgevormd tot wei- en landbouwgebied.

1940-1945
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Biesbosch een geschikt onderduikadres, omdat de Duitsers zich niet
waagden in het onherbergzame gebied. Een groep van 21 mensen; de Liniecrossers genoemd, kende het gebied
goed en zorgde ongezien voor het vervoer van mensen, schaarse medicijnen en voedsel tijdens de laatste maanden
van de oorlog.

1970
Na 1970 veranderde het gebied door het wegvallen van de getijden. Er kon geen geld meer verdiend worden met de
oorspronkelijke producten zoals riet en biezen. Er werden spaarbekkens aangelegd. Momenteel leveren de
spaarbekkens in de Biesbosch kwalitatief hoogwaardig drink- en industriewater voor Zuid-West Nederland.

1994
In 1994 werd de status ‘Nationaal Park’ toegekend en sindsdien is de Biesbosch een beschermd Europees erkend natuurgebied.

Heden
In het kader van ‘Ruimte voor de rivieren’ worden momenteel grootschalige waterbergingsmaatregelen getroffen. Bij dit
project gaat het vooral om het benedenrivierengebied dat bestaat uit delen van de Lek, de Merwedes en de Bergsche
Maas. De inrichting van de Zuiderklip en de Noordwaard zijn of worden zo aangepast dat het rivierwater er doorheen
kan stromen. De natuur breidt uit: de vispopulatie groeit, waarvan de visetende vogels profiteren. De bevers zijn populair en vormen een toeristische attractie. De waterkwaliteit gaat vooruit. Het gaat goed met de Biesbosch! Tot 2020 zal er
ruim 21.000 hectare aan de landbouwgebied worden onttrokken en worden toegevoegd aan Het Nationaal Park
De Biesbosch!

Tot begin 19e eeuw kwamen bevers algemeen voor in Nederland. Overal
langs de rivieren en kleine beekjes kon je ze vinden. Vanwege de pels, het
vlees en het geneeskrachtige bevergeil werd er uitgebreid jacht op bevers
gemaakt. Na de dood van de laatste bever in 1826 zou het bijna 200 jaar
duren voordat er weer bevers in het wild in Nederland zouden leven.
Op 1 oktober 1988 liet minister Braks van Landbouw, Natuur en Visserij samen met de voorzitter van het Wereld Natuur Fonds drie beverpaartjes los in
de Biesbosch.

Tussen het besluit om bevers in Nederland te herintroduceren en de ruim 600 exemplaren die er vandaag de dag te
vinden zijn, zitten diverse uitzettingen en een lange weg van intensief beheer en onderhoud. Boswachter Jacques van
der Neut van Staatsbosbeheer Biesbosch was er vanaf het begin bij betrokken.
Proefperiode
Van 1988 tot en met 1992 zette Staatsbosbeheer 42 bevers uit in de Biesbosch. Voordat dit project startte was er overeengekomen dat de eerste vijf jaar zouden worden aangemerkt als een proefperiode. Bioloog Bart Nolet volgde deze
herintroductie op de voet. Hij zenderde een aantal dieren, waardoor de omzwervingen van de ferme knagers met ontvangers in kaart konden worden gebracht. Een van de randvoorwaarden was dat de bevers op den duur een zelfstandige beverpopulatie in het rivierengebied zouden vestigen. Bevervraat moest bovendien het monotone uiterlijk van de
weelderige wilgenbossen (in feite de voormalige hakgrienden) doorbreken. Na afloop van de proefperiode stelde men
echter dat de voorgestelde tijd te kort was om daar gefundeerde uitspraken over te kunnen doen. Na afloop van deze
proef werden er geen dieren meer in de Biesbosch uitgezet. Vanaf dit
moment moesten de bevers het dus op eigen kracht gaan doen. De dieren kregen een wettelijk beschermde status. De
bevers haalden uiteraard regelmatig het nieuws, zeker als Nolet uitspraken deed over het tegenvallende reproductiesucces. Nolet legde de link met hoge gehaltes aan zware metalen in boombast. De pers pikte die berichtgeving gretig
op.
Hoe is het nu met de bever?
In 2012 werden er ruim 100 burchten in de Biesbosch in kaart gebracht. Aangezien er op diverse locaties bevers zijn uitgezet, heeft het knaagdier zich onderhand in grote delen van het Nederlandse rivierengebied gevestigd en is de opzet
van deze herintroductie meer dan geslaagd. Door de vele projecten (Ruimte voor de Rivier, natuurontwikkeling) in ons
rivierengebied zijn de vestigingsmogelijkheden voor bevers aanmerkelijk versterkt. Door de nieuwe inrichtingswerkzaamheden zijn er immers geschikte, natte woongebieden voor bevers (en andere dieren) ontstaan. De totale beverpopulatie in ons land bestaat uit zo’n zeshonderd dieren waarvan de helft in de Biesbosch.

Biesbosch-Sloepenverhuur - Genieten op het water!
De prachtige Biesbosch biedt alle mogelijkheden voor een heerlijke dag genieten op het water. Wij zijn een bedrijf wat
zich specialiseert in het verhuren van luxe sloepen. Bij Biesbosch-Sloepenverhuur bent u verzekerd van betrouwbare
boten, uitgerust met de nieuwste en milieuvriendelijkste motoren. Ons bedrijf is gevestigd in de nieuwe jachthaven van
Drimmelen, op enkele minuten varen van de Biesbosch.
Van vakantiewerk naar ondernemer
Al op dertienjarige leeftijd begon Brenner Verhagen met vakantiewerk in de haven van Drimmelen. Tijdens de zomervakanties hielp hij toeristen en dagjesmensen aan een bootje. Brenner: “Vanaf het begin vond ik het geweldig werk. Je bent
lekker buiten en je klanten hebben het naar hun zin. Het is toch geweldig om je gasten een leuke dag te
bezorgen!” Tijdens die vakanties ontstond ook zijn droom om een eigen verhuurbedrijf te beginnen. “Toen ik vier jaar geleden klaar was met mijn opleiding ben ik in loondienst gaan werken. In mijn gedachten kreeg mijn bedrijf de afgelopen
jaren steeds meer vorm. Hierdoor lukte het me vorig jaar relatief snel een businessplan te maken. Ik wist namelijk precies
waar ik naar toe wilde.” Vorig jaar kwam zijn droom uit met de start van Biesbosch-Sloepenverhuur met maar liefst 25
hagelnieuwe sloepen. “Hiermee kom ik tegemoet aan de toenemende vraag naar luxe sloepen in de Biesbosch’’.
Nieuw in onze vloot
Vanaf 2015 nieuw in onze vloot: de 11 persoons ‘de luxe’ fluistersloep! Doordat de motor
volledig geïsoleerd is in de bun, is deze fluister-stil! Ideaal voor de mensen die de Biesbosch
nog intenser willen beleven!
Vragen? Ons team staat voor u klaar! Wij hopen dat u een geweldige dag gaat beleven in de
Biesbosch met een sloep van Biesbosch-Sloepenverhuur!
Brenner Verhagen
Eigenaar
Biesbosch-Sloepenverhuur.nl

Interview met:

Jacques van der Neut (Boswachter in De Biesbosch)
Wat heb jij nog met De Biesbosch na 22 jaar?
Toen ik er nog geen boswachter was leek het me een hele mooie plek en eigenlijk vind ik dat nog steeds.
Er blijft altijd iets ongrijpbaars zoals hoge rivierafvoeren waarbij kaden overstromen en graslandpolders
volledig onder water verdwijnen. Aanhoudende oostenwind geeft daarentegen juist lagere waterstanden
dan normaal. Momenteel is het toevoegen van ruimte aan de rivier erg actueel. Een prachtig proces om
te zien hoe een door strakke lijnen gedomineerde landbouwpolder in wetland verandert.
Ook de snelheid waarmee flora en fauna gebruik maken van dergelijke gebieden vind ik boeiend. Waar
eens aardappelen en tarwe werden verbouwd, foerageren nu statige lepelaars en grote zilverreigers.
Heb je er in die jaren bijzondere momenten van schoonheid ervaren?
Te veel om op te noemen eigenlijk. De wisselende waterhoogten in de verschillende seizoenen en niet
te vergeten de imposante wolkenluchten in het najaar. Dreigende onweersbuien en harde storm waarbij het water opzwiept. Verder de talloze
ontmoetingen met beesten buiten. Een roerloos op een wilgentak staande kwak, zwemmende bevers of oog in oog met een ree. De bijzonder
kleurrijke hooilandpolders in de zomer. De aardigheid om van zulke zaken te genieten moet je in je hebben. Het lijkt mij een voorwaarde om
boswachter te kunnen zijn.
Ben je er wel eens bang geweest?
Niet veel. De keer dat ik met mensen van FLORON moest varen op de Beneden Merwede staat me echter nog helder voor de geest. Het was
een gierende wind, waarbij de achteropkomende golven zowat mijn boot inliepen. Ik dacht toen ‘als ik er maar niet onder schiet’. Ies Zonneveld
(hoogleraar en Biesboschkenner red.) was er bij en hij sprak over een ‘memorabele tocht’.
Heeft De Biesbosch in al die jaren invloed gehad op wie je nu bent?
Doordat je ergens zo lang werkt ga je ermee vergroeien. Je bouwt als het ware een dossier op en je weet hoe bepaalde zaken tot stand zijn
gekomen.
Inmiddels ben ik er achter dat veel beslissingen in de onderhandelingssfeer worden geregeld. Je moet gewoon eerst een paar jaar meedraaien
voordat je daar achter bent.
Er zijn perioden dat De Biesbosch veel media-aandacht krijgt en je veel op tv of in kranten verschijnt. Is het niet moeilijk om dan
jezelf te blijven?
Voor een camera of met een journalist praten doet me niet veel meer. Toen ik dat voor het eerst deed, vroeg ik altijd wanneer zij het uitzonden.
Nu hoor ik van mensen dat zij me op de radio of zoiets hebben gehoord. Door de tijd krijg je daar meer ervaring in. Uiteraard dien je bij interviews het standpunt van de dienst te verkondigen. Ik sta daar immers als boswachter van Staatsbosbeheer. Er is natuurlijk wel volop ruimte voor
nuances.
Hoe kijkt de gemiddelde Biesboschbezoeker eigenlijk tegen een boswachter aan?
Nog steeds zoals zij het altijd hebben gedaan. Een boswachter heeft een baard en draagt af en toe een geweer. Bij nacht en ontij ligt hij in het
veld naar stropers te gluren. En natuurlijk woont zo iemand buitenaf in een ‘Hans en Grietjes huisje’.
Heel idyllisch.
Je fotografeert veel in het gebied. Wat is hierbij je doelstelling?
Voor Staatsbosbeheer houd ik nogal wat dialezingen over het gebied. Om over het terrein te kunnen vertellen heb je dia’s nodig. Vooral vorm
en kleur vind ik daarbij boeiend om te fotograferen. Veranderingen in het gebied vastleggen vind ik ook mooi. Zeker vanuit een vliegtuig. Alles
zie je dan in perspectief, in samenhang.
Je schrijft ook boeken en artikelen. Is dat hobby of werk?
Ik beschouw het als een hartstochtelijke hobby, waarbij ik natuurlijk zelf voor alle kosten opdraai. Soms voel ik me een ‘boswachterende fotograaf’ dan weer eens een ‘fotograferende boswachter’. Die passie voor de fotografie heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was fotograaf
bij de Koninklijke Marine. Als jongen ben ik nogal eens met hem meegegaan. Naar de Karel Doorman (vliegdekschip) of het marinevliegkamp
Valkenburg. Daarna samen in de doka om films te ontwikkelen. De fixeer en ontwikkelaar bleef dagenlang in je vingertoppen zitten. Als fotograaf was je toen heel erg met je materie bezig, je had er veel contact mee. De natuurfotografie is er daarna vanzelf bij mij ingeslopen.
Staatsbosbeheer moet steeds meer zijn ‘eigen broek’ op gaan houden en commerciëler worden. Hoe belangrijk wordt recreatie
voor Staatsbosbeheer?
Recreatie is voor Staatsbosbeheer een vanzelfsprekend gegeven. Alleen niet die vormen van recreatie met veel lawaai en zo. In de Biesbosch
voelt deze dienst dan ook veel voor het stimuleren van natuurgerichte recreatie. Vogels kijken vanuit een observatiehut, rondwandelingen, het
uitstippelen van fiets-, kano- en wandelroutes , van zulk soort dingen.

Bron: www.Biesbosch.nu
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LUNCH en DINERKAART
Onze keuken is doorlopend open van 12.00-20.00 uur. Alle broodjes, specials en maaltijdsalades zijn tot 16.00 uur te bestellen.

VOORAF
inclusief brood

Ambachtelijk gebakken brood, keuze bruin of wit

Gezond

€ 5,50

sla, ham, kaas, tomaat, komkommer, ei

Rundercarpaccio

€ 8,50

Tomatensoep
Soep van de dag
Rundercarpaccio
Brood plank (2 pers.)

€
€
€
€

5,50
5,50
8,50
7,50

gemengde sla, spekjes, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas, honing-mosterd dressing

Gerookte zalm

€ 8,75

SPECIALS

gemengde sla, kruidenkaas, bieslook,
rode ui, kappertjes

Huisgemaakte tonijnsalade

€ 7,75

gemengde sla, olijven, augurk,
tomaat, citroenmayonaise

Vis

€ 9,95

3 sneetjes brood met gerookte zalm,
tonijnsalade, garnalenkroketje

Clubsandwich

€ 7,50

gerookte kip, scharrelei, kaas, bacon,
tomaat, ravigottesaus

Vlees

€ 9,95

3 sneetjes brood met parma ham,
gerookte kipfilet, rundvleeskroket

MAALTIJDSALADES
inclusief brood
Tosti ham/kaas
Twee rundvleeskroketten

€ 3,75
€ 5,75

met brood, rauwkost, mosterd

Twee garnalenkroketten

€ 7,50

met brood, rauwkost, ravigotesaus

Uitsmijter ham/kaas

Salade Niçoise

€ 10,50

€ 6,00
€ 7,75

Salade gerookte zalm

twee gebakken eieren, Parmaham,
zongedroogde tomaatjes, pesto, pijnboompitjes

w w w. gra n dc a fe -h e t w itte h uis. n l

€ 9,75

gemengde salade, geitenkaas, spekjes, walnoten,
tomaatjes, mosterddressing (ook vegetarisch verkrijgbaar)
gemengde salade, tonijn, tomaat, ei, ui, olijven,
citroenmayonaise

twee gebakken eieren op twee sneetjes brood

Italiaanse uitsmijter

Salade Witte Huis

€ 11,50

gemengde salade, gerookte zalm, tomaat,
augurk, kappertjes, ui, citroenmayonaise

M ar i naweg 31

4924 A D Dr i m m elen

Tel : 016 2 6 9 5 0 2 3

G ra n d Ca fè h e t Wi t te H u i s i s e e n z u s te ro n d e rn e m i n g va n B i e s b o s c h-Slo ep enverhu u r

VOOR BIJ DE BORREL
Mega Runderhamburger

€ 12,50

sla, augurk, tomaat, hamburgersaus, frites

Witte Huis plank (2 pers.)

Kogelbiefstuk met champignon- of pepersaus

€ 15,50

(rare, medium of doorbakken)
gemengde sla en frites

€ 9,50

worst, kaasstengels, kaas, tapenade, olijven

Brood plank (2 pers.)

€ 7,50

ambachtelijk brood wit en bruin, tapenade, aïoli

Gemengd bittergarnituur
Fish & Chips

€ 12,50

€ 7,50

10 stuks met mosterd en Chilisaus

Bitterballen

ravigottesaus, gemengde sla en frites

€ 6,50

10 stuks met mosterd

Kipsaté

€ 13,95

atjar, kroepoek, gemengde sla, frites

Vegetarische suggestie

€ 12,50

(vraag het aan de bediening)

Extra supplement frites

€ 2,50

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

VOOR BIJ DE KOFFIE

DESSERT

appeltaart met slagroom

€ 2,95

met roomboter gebakken

Coupe Het Witte Huis

appeltaart zonder slagroom

€ 2,75

met roomboter gebakken

€ 5,95

3 verschillende soorten ijs, slagroom, koekje

Moelleux

€ 6,50

Een vulkaan dessert van cake met een lava
van warme zachte chocolade met een bolletje ijs

voor de kids
frites kroket
frites frikandel
frites kipnuggets
portie frites
Lay’s chips (naturel of paprika)

€
€
€
€
€

4,50
4,50
4,50
2,50
1,00

Koude sauzen

€ 0,50

Mayonaise - Curry - Ketchup - Chilisaus - Appelmoes

We hebben ook nog veel
ijsjes...vraag er eens naar

De biesbosch en de bever
In 1988 zijn de eerste Nederlandse bevers – na het
uitsterven van deze diersoort in 1826 – geherintroduceerd in De Biesbosch. In twee decennia hebben ze zich
flink uitgebreid. Bij een grootschalige inventarisatie in
2014 (in samenwerking met de zoogdierverenging)
waren er ruim 107 beverburchten aanwezig in het
Nationaal park. Bevers zijn echte familiedieren en leven
vaak met zo’n 4 tot 6 bevers bij elkaar. Het is goed
mogelijk dat één familie bevers gebruikmaakt van
meerdere burchten. Het huidige aantal bevers in De
Biesbosch wordt anno 2015 geschat op meer dan 250
exemplaren.
In 2013 en 2014 kregen nieuwsgierigen middels camera’s
een kijkje in de beverburchten op de website
volgdebever.nl. Hieronder een aantal leuke weetjes over
dit grootste knaagdier van Europa en de rockster van
De Biesbosch!

Algemeen
Castor fiber is de Latijnse naam van de bever
De bever is het grootste knaagdier van Europa
De lengte is 70-100 cm. De staart 25-37 cm lang en 1216,5 cm breed!
De staart van een bever heeft schubben
Het gewicht van een bever is 15 tot maar liefst 35 kg
Mannetjes en vrouwtjes zijn even groot, in tegenstelling
tot bij veel andere diersoorten
De beverpels heeft tot 23.000 haren per cm2 (in vergelijking: de mens 300 per cm2)
Bevers worden gemiddeld 8 tot 12 jaar
Een bever eet wortelstokken en de bast van zachte
houtsoorten als populier, wilg en kruidachtige planten
en boombladeren
De bever heeft eivormige keutels van 2 tot 4 cm lang
Bevers eten hun eigen keutels!

Voortplanting
Een bever krijgt 1 tot 6 jongen per keer
Bevers paren in januari en februari
De draagtijd van een bever is circa 105 dagen
(3,5 maand)
Jongen worden tussen april en juni geboren
De jongen zogen tot 6 weken en gaan na een maand
al over op vast voedsel
Na 2 tot 3 jaar zijn bevers volwassen
Een bever is monogaam

Eigenschappen
Bevers zijn schemerdieren dus vooral ’s avonds en ’s
ochtends vroeg actief
Bevers kunnen tot wel 5 minuten onder water blijven
De bever heeft zwemvliezen tussen de tenen
Bevers kunnen hun neus en oren dichtknijpen
Een doorzichtig vlies om de ogen beschermt tegen
water
Bevers slaan bij gevaar met hun staart op het water
Verspreiding en huisvesting

Huisvesting
En beverdam kan meer dan 100 meter lang worden!
Het territorium van de bever kan wel 13 km beslaan
Veel dieren profiteren van de dammen van bevers en
vinden er beschutting
Bevers zijn een beschermde diersoort in heel Europa
Bevers komen ook voor in Flevoland, Gelderse Poort
en Midden-Limburg

Algemene verhuur voorwaarden
Algemene voorwaarden:
Op alle door Biesbosch Sloepenverhuur (hierna ook aangeduid als ‘verhuurder’) aangegane huurovereenkomsten betreffende sloepen en aanvullende
goederen, zijn de betreffende HISWA algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
op 22 oktober 1998 onder nummer 201/1998, alsmede deze aanvullende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op de balie
van ons havenkantoor en zijn te lezen op de achterkant van de huurovereenkomst. Door de huurovereenkomst te tekenen verklaart de huurder akkoord te
gaan met deze algemene voorwaarden van de HISWA en Biesbosch-Sloepenverhuur.
Verzekering:
Alle verhuursloepen zijn W.A. verzekerd. Deze verzekering dekt uitsluitend materiële schade aan de huurboot en/of een aangevaren object. Er geldt voor de
huurder een eigen risico van € 250,- per schadegeval. Let wel: niet onder de dekking vallen: vermissing van persoonlijke eigendommen en/of opgelopen
persoonlijk letsel van de huurder en/of passagiers, noch eventuele vervolgschade die hieruit kan voortvloeien. Huurder gebruikt de gehuurde sloepen altijd
geheel voor eigen rekening en risico. Verhuurder wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van schade die direct of indirect aan de huurder en/of aan derden
is toegebracht tijdens het gebruik van de sloep. De gehuurde vaartuigen c.q. toebehoren mogen niet onbeheerd worden achtergelaten en de huurder is verplicht eventueel ontstane schades bij het inleveren van de boot te melden bij een medewerker van Biesbosch-sloepenverhuur. Vooraf dient de huurder de gehuurde boot op deugdelijkheid en schade te controleren. Huurder betreedt eveneens voor eigen risico en verantwoording het terrein van Biesbosch-Sloepenverhuur.
Begin van de dag:
Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridische wilsovereenstemming. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een
administratieve bevestiging. Bij aanvang van de huurperiode zal de verhuurder de verhuurde sloep aan de huurder leveren. De huurder dient voor vertrek
altijd te controleren of de inventaris compleet is. Mocht dit niet zo zijn dient de huurder dit aan te geven bij een medewerker van Biesbosch-Sloepenverhuur.
Veiligheid:
Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden aan en op het water. In het kader van de veiligheid dienen de
huurders en bemanningsleden de aanwijzingen van de medewerkers van Biesbosch-Sloepenverhuur strikt op te volgen. De verhuurder behoudt zich het
recht voor in voorkomende gevallen in te grijpen c.q. uitvaart verder te verbieden zonder recht op restitutie van de huurprijs.
Aansprakelijkheid:
Huurder verklaart met ondertekening van deze huurovereenkomst Biesbosch-sloepenverhuur te vrijwaren voor welke schade dan ook.
Vaargebied:
De gehuurde sloep is bestemd voor gebruik in het door de verhuurder aangegeven vaargebied de Biesbosch. Het is te allen tijde strikt verboden het door
verhuurder aangegeven vaargebied de Biesbosch te verlaten. Dit gebied wordt aan de westzijde afgebakend door de Moerdijkbruggen, aan de noordzijde
door de Boven Merwede, aan de oostzijde door de rijksbruggen bij Raamsdonksveer en Gorinchem en aan de zuidzijde door de Amer.
Aantal personen:
Het is niet toegestaan het per sloep maximaal toegestane aantal personen te overschrijden.
Verbreking overeenkomst:
De verhuurder heeft als eigenaar ten allen tijden het recht, zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden zonder het recht op restitutie van de huurprijs.
Vernieling:
Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling aan het gehuurde en of schade aan derden zal ten allen tijde aangifte worden gedaan bij
de politie.
Alcohol gebruik:
De consumptie van overmatig alcohol aan boord van de sloepen is niet toegestaan. Meenemen en/of gebruik van drugs en andere verdovende middelen is
te allen tijde verboden.
Vaarbewijs:
Een vaarbewijs is niet verplicht voor de huur van sloepen. Wel dient de schipper meerderjarig zijn en over vaarervaring beschikken.
Het einde van de dag:
De sloepen dienen schoon, compleet en op tijd te worden teruggebracht. Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel
van binnen en buiten schoongemaakt te zijn. Mocht hieraan niet zijn voldaan, is huurder aan verhuurder €25,- verschuldigd.
Bij inlevering van de sloep na het overeengekomen tijdstip van retournering, wordt aanvullend €25,- huur per halfuur gerekend, tenzij de verlate teruggave
aantoonbaar niet aan de huurder kan worden toegerekend.
Inventaris en overige gehuurde of meegekregen zaken dienen op dezelfde wijze geretourneerd te worden als de boot.
Aanvullende Regels en bepalingen:
Legitimeren is verplicht met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;
De borg dient u vooraf te betalen, contant of per banktransactie;
Sloepen mogen bestuurd worden door schippers met een leeftijd vanaf 18 jaar;
Huurprijzen zijn exclusief brandstof;
Huurtijden zijn van 9:00 tot 18:30;
Vertrektijden voor een volledige dag huur, liggen tussen 09:00 en 11:00 tenzij anders overeengekomen
Vooraf reserveren kan uitsluitend voor de huur van een gehele dag.
Huisdieren zijn aan boord niet toegestaan.

DE HAVEN UITVAREN
AMER
Vanuit de ligplaats vaart u heel kalm langs
alle steigers richting de rivier “de Amer”.
In de haven is het verboden hard te varen!
Bij tegemoet komend verkeer houdt u
voldoende afstand en de grotere boten
gaan altijd voor.
Kijk goed bij het opgaan van de rivier naar
de beroepsvaart, zij kunnen moeilijk uitwijken
en veroorzaken ﬂinke golven.
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KANTOOR

Beslis voor u de rivier opgaat welke kant u
richting Biesbosch wilt, keren midden op
de rivier kan verwarrend zijn voor de overige
scheepvaart.

VAARREGELS

RESPECT VOOR NATUUR

- Vaar zoveel mogelijk rechts (stuurboord)
- Geef altijd voorrang aan GROTERE schepen.
- Steek altijd recht over
- Steek niet voor een vrachtschip over
- Vaar rustig, maak niet te veel lawaai en hinder
niemand met uw golven
- Vaar altijd met de kop van de boot in de golven,
niet schuin
- Bij onverwacht slecht weer (onweersbuien en
windstoten) is het veiliger in de Biesbosch. Niet
op de rivier en ga niet onder een boom schuilen
- Vooral op zondagavond is het erg druk op de
doorgaande waterwegen (Amer, Steurgat,
Gat van den Kleinen Hil)
- Sloepen niet te zwaar beladen, bij twijfel informeer
bij onze medewerkers
- Niet schommelen met de sloep (eigen risico bij schade)
- Bij stranden houdt u rekening met zwemmers, ankers
en aanmeerlijnen
- Niet zwemmen in zeer ondiep water en nergens in de
Biesbosch duiken.

- Geen afval overboord gooien.
Er zijn voldoende afvalbakken in havens
- Geen met balken afgezette meren ingaan
- Niet in het riet aanmeren
- De spaarbekkens zijn verboden toegang
- Niet de polders, grienden en dijken betreden
- Geen kampvuur maken
- Geen bloemen / planten / paddestoelen plukken
- Pas op met alcohol, op het water gelden dezelfde
regels als op de wal. En politie en Staatsbosbeheer
controleren streng
- NIET camperen in de Biesbosch, behalve op 1 van
de (op de kaart) aangegeven boerderij campings.

VEEL
PLEZIER!
Het team van Biesbosch-sloepenverhuur.nl

