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1. Samenvatting
  

Belangrijkste nieuwsfeit van 2013 was het besluit dat Provinciale Staten van de provincie Noord Brabant op 

15 november 2013 nam. In de op die datum behandelde en goedgekeurde begroting van de provincie Noord 

Brabant voor het jaar 2014 was onder meer het voorstel opgenomen om een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar te 

stellen voor de uitbreidingsplannen van het Biesbosch Museum.

Dit zorgde er voor dat het bestuur van de Stichting in haar eerstvolgende vergadering besloot tot realisering van de 

uitbreiding over te gaan. 

In 2013 bezochten 36.563 mensen het museum tegen 35.534 bezoekers in 2012. In 2013 maakten 20.408 mensen 

een rondvaart. (2011: 18.808) Het aantal mensen dat zich tot het museum heeft gewend voor informatie daalde met 

900.

2. Overzicht 2013
     

Collectie

Molensteen
Eind maart was een kraanmachinist van de Combinatie 

Noordwaard bezig het Gat van Lijnoorden te verbreden 

en verdiepen. Daarbij werd uit het Gat van Lijnoorden een 

grote molensteen naar boven gehaald met een doorsnee 

van 155 cm, een hoogte van 28 cm en een gewicht van ca. 

2000 kilo. Het bleek te gaan om de gebruikte kantsteen 

van een oliemolen. Al meteen werd gesuggereerd dat het 

om één van de molenstenen zou gaan die rond 1560 zijn 

afgezonken om de grens tussen de domeinen van Nassau 

en Holland zichtbaar te maken in de grote watervlakte.

Molenstenen werden in de loop van de tijd kleiner en van ander materiaal gemaakt. Landmeters hebben door 

de loop van de eeuwen heen steeds opnieuw geprobeerd de grenslijn van 1560 in hun kaarten te verwerken ook 

omdat het uiteindelijk de grens werd tussen de gemeente Werkendam en de gemeente Made en Drimmelen. 

Daarbij werd bij de voortschrijdende verlanding consequent de grenssteen ingetekend op de noordelijke oever 

van het Gat van Lijnoorden terwijl “onze”steen werd gevonden op de zuidelijke oever. Een reconstructie van de 

grenslijn van 1560 is door Leen Rietveld overgebracht op een moderne kaart en dan blijkt er nog maar 12 meter 

verschil te zijn tussen de plaats die cartograaf Sluijter aangeeft in 1560 en de vindplaats van de steen in 2013. Het 

lijkt dus gerechtvaardigd om aan te nemen dat het echt molensteen  6 is zoals hij op de kaart van 1560 aangeduid 

wordt. 

Deltaviewer
De Deltaviewer bestaat uit een interactief computerprogramma, 

dat antwoorden geeft op vragen over het Deltaprogramma. Het 

Deltaprogramma wil Nederland bewust maken van: veilig zijn en 

blijven voor hoog water en over genoeg zoet water beschikken, 

waar we ook wonen in Nederland. De Deltaviewer staat met twee 

opstellingen in het museum.
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Wisselexposities 
De mogelijkheden voor wisselexposities beperken zich tot de wanden in de koffiecorner. In 2013  is onder de titel 

“Dag Noordwaard” aan de hand van foto’s van archivaris Valentine Wikaart-Derkzen op een overzichtskaart van de 

Noordwaard een impressie gegeven van de veranderingen in het gebied als gevolg van de ontpoldering.

Buitenmuseum De Pannekoek
Herhuisvesting 

Twee van de drie door kunstenaar Frank Halmansontworpen objecten (schuilbank en insectenhotel) stonden 

totdat men met de ontpoldering van de Noordwaard begon op de polder Malta. Staatsbosbeheer heeft ze beiden 

nu een nieuwe plaats gegeven in de Pannekoek. Hierdoor staan ze meer in lijn met de andere kunstwerken welke 

in de kleine Noordwaard geplaatst zijn; De wassende Maan, [Her]Huisvesting, de Panoramatafel en Uitkijk op het 

Landschap. Vanaf het museum kunnen de kunstwerken via een wandeling door de Pannekoek en het laarzenpad 

bekeken worden.

Overige activiteiten
Aan het door Erfgoed Brabant ontwikkelde project Jet en Jan voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen in de 

Gemeente Werkendam namen in 2013 301 kinderen deel.

Project Ruimte voor de Rivier
Het opstellen van de maquette van de Noordwaard zorgde er ook in 2013 voor dat Rijkswaterstaat met buitenlandse 

delegaties in het museum ontvangen en rondgeleid werd. 

Speciale bezoeken
Rijkswaterstaat en de Combinatie Noordwaard, als opdrachtgever en uitvoerder samen verantwoordelijk voor de 

ontpoldering van de Noordwaard, bezochten in totaal 38 keer met zowel binnenlandse als buitenlandse delegaties 

het museum waar de maquette van de ontpoldering opgesteld staat.

3. Bezoekersaantallen 2013          

Maand        Jan-mrt  Apr-sep   Okt-dec  2013  2012

Volwassenen      919  7.617  1.089  9.625  11.064

Kinderen       256  1.096  770  2.122  2.292

65+        123  909  107  1.139  1.013

CJP         8  25  9  42  72

Museumjaarkaarten   319  1.655  380  2.354  2.335

Niet betalende bezoekers     58  168  94  320  673

Vrienden Biesbosch Museum     80  28  17  125  134

 Kinderen + rondvaart   74  1.690  214  1.978  1.654

Museumjaarkaart + rondvaart 32  1.314  170  1.516  0

Totaal     2.416  29.416  4.731  36.563  35.521

Info bezoek balie    337  1.899  498  2.734  3.641

In 2013 kwamen op 50 dagen meer dan 200 bezoekers; op 15 dagen kwamen tussen de 300 en 400 bezoekers en op 

3 dagen werden meer dan 400 bezoekers genoteerd. Zaterdag 27 augustus was met 509 bezoekers de drukst bezochte 

reguliere dag van 2013. Het Nationale Museumweekend dat op zaterdag 5 en zondag  april georganiseerd werd trok 

415 bezoekers.

Het aantal mensen dat zich aan de balie van het museum meldde met een verzoek om informatie daalde naar 2.734. Dit is 

te wijten aan de sterk afgenomen wandel- en fietsmogelijkheden in de Noordwaard. Het bevestigt niettemin de belangrijke 

functie die het museum heeft als VVV-informatiepunt/bezoekerscentrum voor dit deel van de Biesbosch.

Rondvaarten
In 2013 is op 232 dagen gevaren, waarvan op 92 dagen met twee boten. In totaal zijn 530 korte en 57 lange tochten 

gemaakt. Gemiddeld waren er 35 bezoekers aan boord; de Whisper werd 413 keer ingezet, de Silence 174 keer.

Bezoekers website
In 2013 bezochten 119.000 mensen de website www.biesboschmuseumeiland.nl. (2012: 91.940). De site wordt steeds 

verder uitgebreid met gegevens over de collectie en het documentatiecentrum. Deze gegevens worden volop 

geraadpleegd. Vanaf 17 april is het mogelijk om direct via de website www.biesboschmuseumeiland.nl kaartjes te 

reserveren voor de rondvaarten vanaf het museum. Alfons van Bokhorst van Digifons ontwierp hiervoor een op maat 

gemaakt programma.

Archief
In 2013 werd het archief van het museum door17 bezoekers in totaal 23 maal bezocht.  Het archief wordt ook gemiddeld 

één keer per week telefonisch of via email geraadpleegd.

Bezoekersenquete
In 2012 hebben slechts 18 mensen de bezoekersenquête ingevuld. Het museum wordt onverminderd positief beoordeeld. 

Dat is mede op te maken uit de opmerkingen van bezoekers die de moeite nemen een stukje in het gastenboek bij de 

entree te schrijven. Belangrijk verbeterpunt blijft de te beperkt geachte horecavoorziening. 
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4. Promotie &  Publiciteit

Sinds oktober 2013 is het Biesbosch Museum ook actief op Facebook, Twitter en You Tube. In verband met

de te verwachten ontwikkelingen rond het ontstaan van het Biesbosch MuseumEiland en de daarmee gepaard

gaande ontwikkelingen is er voor gekozen om de informatie zo breed mogelijk naar buiten te brengen.

Op maandag 5 augustus maakte SBS6 opnamen voor het programma: Hoe leuk is Nederland. De

opnamen zijn zowel in het museum als in het buitenmuseum de Pannekoek gemaakt. De uitzending van dit

programma had plaats op 25 augustus om 17.00 uur op SBS 6.

Ook RTL 4, Omroep Brabant en Omroep Max maakten voor verschillende programma’s items in het museum die voor 

een deel in 2013 uitgezonden zijn of in 2014 nog uitgezonden gaan worden.

Publiciteit

In 2013 zijn 7 nieuwsbrieven uitgegeven. Belangstellenden die de nieuwsbrief toegestuurd willen krijgen, 

kunnen hun emailadres doorgeven aan info@biesboschmuseumeiland.nl of zich via de website 

www.biesboschmuseumeiland.nl aanmelden.

In juni is in het museum een VVV informatie zuil geplaatst. Op deze zuil is alle informatie te vinden die  ook op

de website van VVV Altena Biesbosch vermeld is. De zuil geeft het publiek de mogelijkheid om zich breder te 

oriënteren over de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in het Land van Heusden en Altena.

Werkzaamheden Noordwaard

In 2013 is de fietsbrug bij Maltha verwijderd, zodat schepen ook langs die zijde bij de werkzaamheden kunnen 

komen. Helaas is het dus nu niet meer mogelijk om het rondje door de Noordwaard te lopen of fietsen. Het museum 

is alleen nog via de Bandijk en de Hilweg te bereiken. Deze situatie duurt tot eind 2015.

In de Noordwaard komen 47 bruggen van verschillende types. De zes dijkbruggen met een overspanning van 

zo’n 125 meter zijn de grootste. Zij overspannen de doorstroomopeningen in de Bandijk en de Hilweg. De 25 

kreekbruggen geven de boeren de mogelijkheid om bij hun vee en huis te kunnen komen. Dan zijn er aan de 

oostkant van de Noordwaard nog 3 Steurgatbruggen, waarin bij hoogwater schotbalken geplaatst kunnen 

worden om daarmee de stroomrichting een beetje te helpen. Verder zijn er nog 13 plankiers, alleen geschikt voor 

voetgangers en fietsers.

De Combinatie Noordwaard leverde in september de Hilpolders, bestaande uit de Jantjesplaat, Catharinapolder en

de Hoge Hof op. Het bouwland van de Jantjesplaat en de Hoge Hof is veranderd in een landschap met vergraven

kreken. De Catharinapolder is niet afgegraven in verband met een leidingstraat van het waterbedrijf Evides. Er is een

nieuw landschap ontstaan met laag- en hoogbekade polders. De heringerichte polders zijn in september aan 

Staatsbosbeheer overgedragen.

5. Samenwerkingsverbanden

Parkschap de Biesbosch
Het museum is naast de bezoekerscentra in Drimmelen en Dordrecht aangewezen als één van de entreepoorten in het 

Nationaal Park. Voor de entreepoorten is in verschillende kleurstellingen een aparte huisstijl ontwikkeld die ook de basis 

zal zijn van het nieuw in te richten museum. De vorm van de oriëntatiepunten verwijst enerzijds naar de boeien die bij de 

scheepvaart gebruikt worden, terwijl anderzijds een link gelegd wordt naar de vorm waarop bevers de boomstammen 

doorknagen. Bij de toegangsweg naar het museum en bij de entree zijn informatiepanelen geplaatst. Vergelijkbare objecten 

zijn ook in Dordrecht en Drimmelen geplaatst.

Op 29 februari werd de schoolgidsencursus georganiseerd door het Parkschap afgesloten in het museum. In mei is 

door het Parkschap een verkorte cursus voor baliemedewerkers en andere belangstellenden van de drie entreepoorten 

georganiseerd. Twee avonden werden georganiseerd in het museum.

Het Parkschap was gastheer voor een delegatie uit China die op zaterdag 22 juni ook het museum bezocht.

In 2013 is gestart met een streeknetwerk de Biesbosch. Het Parkschap participeert hierin en op 22 januari en 10 september is 

in het Biesbosch Museum vergaderd.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is per 1 juli verhuisd van de portocabins naast het museum naar het museumgebouw. De bestuurskamer 

op de bovenverdieping is ingericht als kantoorruimte met 4 werkplekken en in het daaronder gelegen documentatiecentrum 

zijn nog twee flexibele werkplekken beschikbaar.

Op 3 april tekenden Staatsbosbeheer en een Vereniging van agrariërs in de Noordwaard een intentieverklaring voor het

beheer van gronden in de Noordwaard.

Het Biesbosch Museum is aangesloten bij de Nederlandse Museum Vereniging.

Het Biesbosch Museum is lid van zowel de Gebruikersraad als de Projectgroep Voorlichting & Educatie van Parkschap 

Nationaal Park De Biesbosch.

Het museum heeft zich ook aangesloten bij Brabant aan de Biesbosch, een initiatief van rond de Biesbosch gelegen 

Brabantse gemeenten.

Het museum is sinds 2010 lid van de stuurgroep van het Cultuurpunt Altena. Dit moet zorgen voor een beter netwerk en 

samenwerking tussen de aanbieders van cultuur en het onderwijs in de gemeenten Werkendam en Woudrichem. 

Het museum is aangesloten bij het Cultuurhistorisch Platform Land van Heusden en Altena. Hierin hebben de Historische 

Verenigingen  Werkendam en Oude Land van Altena, de Stichting Historische Reeks, het streekarchief en de Archeologische 

Vereniging Land van Heusden en Altena en de bibliotheken zitting. 

Het Biesbosch Museum neemt met het Dongha Museum, gemeentearchief Waalwijk, Gouverneurshuis in Heusden, Kasteel 

Dussen, de Stichting Yellow Fellow en het Streekarchief Land van Heusden & Altena deel aan het Cultureel Preventienetwerk 

Brabant Noordwest. Het netwerk heeft tot doel elkaar te steunen bij het up-to-date houden van calamiteitenplannen om 

effectief contact te houden met gemeenten, brandweer, politie en ander ondersteunende organisaties. Tevens kan men in 

geval van calamiteiten elkaars expertise, ruimten en faciliteiten inzetten. 



Pagina 11Pagina 10

NP NP

6. Exploitatierekening 2013

       Budget   Werkelijk   Werkelijk

          2013       2013       2012

opbrengst verkopen     31.500     21.800     28.500

overige opbrengsten   250.000   258.835   259.000

       

totaal opbrengsten   281.500   280.635   287.500

       

loon en personeelskosten   160.000   177.337   162.450

huisvestingskosten     50.000     49.460     61.200

kantoor- en algemene kosten   30.000    50.136     28.950

reservering uitbreiding     40.000       25.000

totaal kosten    280.000   276.933   277.600   

  

resultaat          1.500       3.702       9.900

Het positief exploitatieoverzicht over 2013 is ondanks meer bezoekers lager dan dat in 2012.  Dit heeft te maken 

met een aantal investeringen in met name de automatisering. Naast aanschaf van nieuwe apparatuur (server en 

werkstations) is ook een softwareprogramma aangeschaft waarmee boekingen voor de rondvaart vanaf de website 

gedaan kunnen worden.

De vereniging Vrienden van het Biesbosch Museum hield haar ledenexcursie op 23 maart. Het programma bevatte 

twee onderdelen. Er werd een update gegeven van de uitbreidingsplannen van het museum in combinatie met een 

kijkje bij de sterk veranderde museumomgeving. Het tweede onderdeel was een bezoek aan de Deeneplaat waar een 

nieuwe vaartocht naar toe ontwikkeld is. De algemene ledenvergadering had plaats op donderdag 26 september.

7. Personeel  & organisatie

Bestuur Biesbosch Museum
In 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

D. Altena  - voorzitter

W. Visser  - secretaris

C. Bouman - penningmeester

H.A. van Oord

H.J.A. Verhagen

Het bestuur vergaderde op 11 februari, 8 april, 22 april, 13 mei, 6 juni, 24 juni, 29 augustus, 16 september, 4 november 

en 2 december.

De heer H.J.A Verhagen uit Werkendam heeft in 2013 de vacature in het bestuur ingevuld die was ontstaan door het 

vertrek van mevrouw Van Oord-Tankens in 2012. 

Comité van Aanbeveling
In 1996 is bij de oprichting van de Vereniging Vrienden een Comité van Aanbeveling aangezocht. Het Comité bestaat uit de 

volgende leden:

Dhr. J.K. van Oord - directeur van MerweOord, hoofdsponsor van het museum, voorzitter

Mevrouw drs. C.G.J. Breuer - burgemeester van de Gemeente Werkendam

Dhr. J. Heijkoop - burgemeester van Hendrik Ido Ambacht

Dhr. D.C.H. Verheijen - directeur Parkschap Nationaal Park de Biesbosch

Personeel Biesbosch Museum
De heer P.C.H. van Beek uit Breda is sinds maart 1988 in dienst van de Stichting Biesbosch Museum en griend- en rietcultuur. 

Aan hem is het algemeen management opgedragen. 

De heer T. Versteeg uit Woudrichem is sinds 1994 via Go Oosterhout ingehuurd als beheerder van het Biesbosch Museum. 

Mevrouw J. van Burgel uit Nieuwendijk is vanaf 1 januari 2009 in dienst van de stichting gekomen als beheerder.

Mevrouw A. van Lelieveld- Heijstek uit Werkendam, is sinds 2011 bij de stichting in dienst als beheerder.

Het dienstverband met mevrouw Bras is uitgebreid; zij vervult nu, aanvullend aan haar functie als interieurverzorgster, 

beheerderstaken.

Mevrouw V. Wikaart-Derkzen verzorgt sinds 2006 op basis van twee dagen in de week de registratie van de collectie en het 

beheer van het archief. Ze is tevens betrokken bij de inrichting van de vaste collectie en de wisselexposities.

Het dienstverband met mevrouw A. Ippel-Visser uit Werkendam, sinds 2011 in dienst als interieurverzorger is op haar verzoek 

beëindigd per september 2013.

Vrijwilligers Biesbosch Museum
Op 27 juli 2013 overleed op 72-jarige leeftijd de heer B. van der Wiel, één van de schippers van de fluisterboten.

Het Biesbosch Museum beschikt over een trouw en meelevend team van vrijwilligers. In 2013 waren dat op structurele basis 

mevrouw M. Gelsing, de heer C.P.O. van der Maas en de  heer C. van Oord uit Werkendam, mevrouw N. Bruinings en de heer 

L. Rietveld uit Dordrecht en mevrouw J. Pollema uit Dussen en de heer H. Smulders uit Nieuwendijk. Het vrijwilligersbestand 

is in 2013 uitgebreid met mevrouw L. Pruissen uit Werkendam en de heer Merckens uit Sleeuwijk.

De heer J. Klop sloot zich aan bij de heren G. Visser en K. v.d. Stelt die het technisch onderhoud voor hun rekening nemen. 

De heer H. Kruithof  uit Geertruidenberg assisteert sinds mei 2011 bij activiteiten op PR en promotiegebied. 

De heer J. den Dunnen uit Sleeuwijk  is gestopt als vrijwilliger.

De heren B. Boer, G. Corporaal, L. Verheij,  C. Verhoeven, G. Visser, A. Versluis, E. Begemann en G.J. Flach bemanden de 

fluisterboten “Whisper” en “Silence”, beiden eigendom van Biesbosch Fluistertours BV. 

Met het oog op de steeds toenemende aantallen rondvarende bezoekers is gezocht naar extra schippers voor de 

rondvaartboten. Een oproep in de pers leverde een aantal nieuwe schippers op. De heren A. de Man, N. Riet, A. Muilwijk, G. 

van Hiele, P. Geerts en J. Meijer sloten zich aan bij de groep schippers.

Op 25  maart werd met bestuur, personeel en vrijwilligers een bezoek gebracht aan het Nationaal Monument Kamp Vught in 

het kader van de jaarlijkse excursie naar een collega museum.
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Natuurkunst

Wandelpad

Kreek

Terras

Entree/ingang

Biesbosch beleving

Opstap �uisterboot

Biologische waterzuivering

Bushalte

Parkeren

Evides

Werkendam

Bijzondere Biesbosch Beleving.
Een belangrijk onderdeel van het museumeiland is de ‘Biesbosch Beleving’. Dit schaalmodel van de Biesbosch, met polders, 

dijken en stromen, maakt de waterhuishoudkundige werking en het belang van dit gebied inzichtelijk. De ontwikkeling van 

het Biesbosch MuseumEiland past zowel fysiek als sociaal in de visie op een duurzame ontwikkeling van de Biesbosch in zijn 

geheel. De belangrijkste keuze was het behouden en het uitbouwen van de bestaande gebouwen. Verder zij er maatregelen 

genomen die de duurzaamheid van het gebouw en het gebruik ten goede komen. Op het gebied van sociale duurzaamheid 

versterkt het museum zijn binding met de streekeconomie, en de betrokkenheid van de vrijwilligers bij het museum.

Samenwerking met bkkc en onderwijs.
Het museum geeft in het toekomstige beleid een essentiële betekenis aan eigentijdse landschapskunst. Zowel inde 

multifunctionele ruimte als in het zoetwatergetijdenpark wordt in samenwerking met het brabants kenniscentrum voor 

kunst en cultuur (bkkc) hedendaagse kunst geprogrammeerd.

Planning.
De planning voorziet voor 2013 in de werving van de benodigde middelen en het uitwerken van voorlopig ontwerp en 

plannen tot een definitief plan. In 2014 zou dan begonnen moeten worden met de herinrichting van het museumeiland. 

Het uitwerken van het definitieve ontwerp naar een bestek, en het maken van een inrichtingsplan. In het begin van het 

tweede kwartaal kan het definitieve doorgangsbesluit genomen worden, waarna in september met de bouw begonnen 

kan worden.

8. Vooruitblik
  

Uitbreidingsplannen Biesbosch Museum 
In 2012 oordeelde de provincie Noord Brabant dat er op de bijzondere plek in de Noordwaard meer ambitie getoond 

zou moeten worden  bij het uitbreiden van het museum. Studio Vermeulen uit Rotterdam maakte hiertoe een 

schetsplan. Het bestuur van de stichting gaf in 2013 opdracht dit schetsplan uit te werken tot een In 2013 werd dit 

voorontwerp via een bidbook verbeeld. Het eerste exemplaar werd op 13 september 2013 aangeboden aan de heer 

J. van den Hout, gedeputeerde ecologie van de Provincie Noord Brabant.

Vrijdag 15 november keurde Provinciale Staten van de provincie Noord Brabant de begroting voor 2014 goed. In deze 

begroting is € 3 miljoen vrijgemaakt voor de uitbreiding en herinrichting van het Biesbosch Museum om daarmee 

het Biesbosch MuseumEiland te realiseren. Dit geeft de kans om in het Nationale Park een uniek project te gaan 

realiseren. Daarbij zal naast verleden, heden en toekomst ook de belangrijke rol van de Biesbosch op het gebied van 

waterbeheer en waterhuishouding belicht worden. De totale kosten van het project bedragen € 6 mln. De provinciale 

bijdrage brengt de dekking op 70%. Dit biedt een basis voor het binnenhalen van aanvullende financiering via 

sponsoring, cofinanciering, werk-met-werk. Allereerst zullen de ontbrekende gelden aangetrokken moeten 

worden. Bijdragen via sponsoring of werk-met-werk door bedrijven en andere partners (Evides, Rijkswaterstaat, 

waterschappen) is kansrijk, gelet op de uitstraling en exposure e.d. van het plan, en zeker wanneer het plan voor 

afronding van het werk in de Noordwaard uitgevoerd kan worden.

Het Museumgebouw.
Het uitgangspunt van het ontwerp is om de bestaande bebouwing van het Biesbosch Museum te handhaven en

een uitbreiding te realiseren. De oppervlakte van het Museum wordt hiermee anderhalf keer zo groot. Het biedt 

daarmee ruimte aan het museum, een multifunctionele bezoekersruimte, horeca en kantoren voor het museum, 

Staatsbosbeheer en het Parkschap. Door de, hoofdzakelijk glazen, uitbreiding op het zuidwesten wordt het gesloten 

karakter van het museum doorbroken en opent het museum zich naar het deel van het eiland dat wordt geactiveerd 

als museumtuin. In deze uitbreiding wordt de horeca gerealiseerd. In de entreeruimte worden de receptie en de 

museumwinkel gehuisvest. Bezoekers kunnen hier informatie over de Biesbosch inwinnen. Vanuit de entree worden 

eveneens de kantoren ontsloten, en kan men de tentoonstellingsruimte en of het restaurant/terras bezoeken.

Het MuseumEiland.
Het eiland wordt vergraven tot een ondiepe kreek omringd door een dijk. Het is zo gemodelleerd dat variaties in de 

waterstand tot merkbare verschillen in het park leiden. Mede hierdoor is er een grote diversiteit aan waterminnende 

plantensoorten en fauna in het park. Deze omgeving vormt tevens een mooi decor en biedt inspiratie voor 

beeldende kunst en landart. 
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9. Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museum en Sponsoren

U kunt het Biesbosch Museum ondersteunen door lid van de 

Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museum of sponsor te worden. 

Kijk voor meer informatie op onze website.

Sponsors Stichting Biesbosch Museum

Hoofdsponsor: 
MerweOord, Gorinchem

Paviljoensponsors: 
Boskalis Nederland, Rotterdam

Van Hattum en Blankevoort, Woerden

Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V., Buren

Martens en Van Oord, Oosterhout

Colijn Aannemersbedrijf B.V. , Werkendam

Terracon Funderingstechniek B.V., Werkendam

De Klerk, Werkendam

Biesbosch Fluistertours BV, Lage Zwaluwe

Rioolontstoppingsbedrijf Groeneveld, Werkendam

Hakkers BV, Werkendam

Van den Herik Sliedrecht, Sliedrecht

Van Beest B.V., Sliedrecht

Van der Straaten’s Assurantiekantoor, Werkendam

Van Hoven & Oomen, Ulvenhout

Vereniging van Waterbouwers, Gouda

Internetsponsors: 
De Rivieren Notarissen uit Werkendam

Golfpark Almkreek, Almkerk

De Waal BV, Werkendam

Ottevanger Accountancy, Gorinchem

Werkendamse Verwarmings Centrale, Werkendam

Vitrinesponsors: 
A. Den Dekker & Zn, Werkendam

Jachthaven Van Oversteeg, Werkendam

Sonotours, Werkendam

Werkina Werkendam, Werkina



Biesbosch 
MuseumEiland
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www.biesboschmuseumeiland.nl

De Biesbosch is door mensen gemaakt. Het is natuur met een voor Nederland belangrijke cultuurhistorie: hier hebben mensen 

gevochten tegen het water, polders gemaakt, de natuur naar hun hand gezet met een heel eigen griend- en rietcultuur, maar ook 

weer ontpolderd en teruggegeven aan de natuur. 

Van oudsher speelt de Biesbosch een belangrijke rol bij de waterbeheersing van Nederland. Ook de huidige ontwikkelingen in 

het kader van Ruimte voor de Rivier zijn hier een prachtig voorbeeld van. Mensen van overal ter wereld komen in de Biesbosch 

kijken hoe Nederland omgaat met het water. Daar hoort een plek bij waar mensen op een goede manier worden ontvangen en 

geïnformeerd. Dat kan op het Biesbosch Museumeiland.


