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1. Samenvatting
  

Op zondag 26 oktober 2014 kwam er een einde aan deel I van het tijdperk Biesbosch Museum aan de Hilweg. 

Op deze dag maakten maar liefst 568 mensen gebruik van de geboden mogelijkheid om nog een keer gratis het 

Biesbosch Museum “oude stijl” te komen bezoeken. 

Vanaf maandag 27 oktober stond alles in het teken van de verhuizing en opslag van de collectie. 

Begin november startte hoofdaannemer Staton Bouw B.V. uit Werkendam met het realiseren van de 

uitbreidingsplannen van het Biesbosch Museum; op donderdag 13 november werd symbolisch de eerste paal 

geslagen.  

In 2014 konden ondanks de eerdere sluiting toch 36.260 bezoekers genoteerd worden. Hiervan maakten 21.651 

personen gebruik van de mogelijkheid dit in een arrangement met een rondvaart te doen.

2. Overzicht 2014
 

Het door Erfgoed Brabant ontwikkelde project Jet en Jan werd door 187 leerlingen van de groepen 5 en 6 van de 

Werkendamse basisscholen gevolgd.

Het Biesbosch Museum is vanaf juli in samenwerking met Staatsbosbeheer gestart met een vaarwandeltocht naar 

de Hooge Hof. Bezoekers maken allereerst een rondvaart van ca. een uur door de Biesbosch en gaan daarna van 

boord bij polder de Hooge Hof vanwaar ze terugwandelen naar het museum.

De polders Hooge Hof en Jantjesplaat zijn als onderdeel van het project ‘Ruimte voor de Rivier – Ontpoldering 

Noordwaard’ de afgelopen jaren veranderd van polderland naar wetland. De Jantjesplaat en de Hooge Hof  hebben 

met hun nieuwe uiterlijk en karakter een enorme aantrekkingskracht op watervogels zoals de lepelaar en de grote 

zilverreiger en zijn ook al ontdekt door de grootste roofvogel van het Nationaal Park: de zeearend.

Vooruitlopend op de samenwerking met de bkkc is van 6 september t/m 30 november samen met Staatsbosbeheer 

de Buitenexpositie Werk in uitvoering Landkunst in de Biesbosch opgezet.

Het landschap in de Brabantse Biesbosch is al jaren onderhevig aan grote veranderingen. Van ontpoldering naar 

nieuw natuurgebied, een continu spel tussen water en natuur. 

Kunstenaars Mischa Doorenweerd, Timo van Grinsven, Tim Hoefnagels, Lin Houtman en Josua Wechsler en 

studenten Annick Gaarthuis en Evelien Seegers kregen de opdracht om met nieuw werk te reageren op de 

grote landschappelijke veranderingen. Het resultaat: een wandelende boot, een onderzoek op koperen slippers, 

geraamtes in het water, een Bandijkse fotoserie en    levensgrote schilderijen.

Samen met de “Stichting Poeziëroute Land van Altena wordt van oktober 2014 tot en met september 2015  gewerkt 

aan het jaarproject “Seizoensgedichten langs wandelroutes in de Noordwaard”. Een twintigtal dichters laat zich elk 

jaargetijde door vier bekende dichters inspireren tot het maken een gedicht over de Biesbosch. Daartoe zijn acht 
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plekken in de Noordwaard geselecteerd. Op 21 oktober was dichter Frank van Pamelen te gast; op 21 december 

droeg dichter Marieke van Leeuwen voor uit eigen werk. In maart en juli 2015 worden nog twee sessies gehouden. 

De bekende dichters jureren de inzendingen. Aan het eind van het project komen op de acht plaatsen in de 

Biesbosch vier gedichten (één per jaargetijde) te staan waarlangs een wandelroute gemaakt wordt.

Op 20 mei werd in het Biesbosch Museum het resultaat gepresenteerd van het onderzoek dat Vlaamse en

Nederlandse onderzoekers in opdracht van Staatsbosbeheer gedaan hebben. Er blijken meer dan 50

verschillende wilgensoorten in de Biesbosch voor te komen. Wilgen zijn de meest voorkomende boom- en

struiksoorten in de Biesbosch en zijn bepalend voor het landschap. Tot nu toe is het aantal verschillende

wilgensoorten niet tot in detail in kaart gebracht. Boswachters vinden het resultaat opmerkelijk.

Op 23 mei maakten 64 mensen gebruik van een arrangement van Dagblad BN de Stem om onder leiding van 

boswachter Staatsbosbeheer Thomas van der Es een wandeling door de Noordwaard te maken.

Op 12 september werd in het Biesbosch Museum het tiende boek van Geke van der Merwe – Wouters

gepresenteerd. Het boek van 320 pagina’s is een combinatie van interviews, reportages en verslaglegging over

verleden, heden en toekomst van mensen die wonen en werken in de Biesbosch. Het eerste exemplaar werd

door Mevr. Kraaijeveld – Wouters overhandigd aan de weduwe van Huib den Tuinder, Mevr. J. den Tuinder. 

Het boek is uitgegeven door Vèrse Hoeven Uitgeverij in Raamsdonksveer en mede dankzij een subsidie van 

de Hagedoorn Stichting  onder meer in de museumwinkel te koop voor slechts € 19,90. 

Sluitingsweekend

Het publiek kreeg de kans om afscheid te nemen van het museum “oude stijl”. Op 25 en 26 oktober was zowel de 

toegang tot het museum als een vaartocht met één van de elektrische fluisterboten gratis. Met eigen ogen konden 

de contouren van het Biesbosch MuseumEiland aanschouwd worden.

In het laatste weekend van september is traditiegetrouw weer meegewerkt aan de Biesboschdag in het centrum van 

Werkendam.

Op zaterdag 18 oktober had in het museum de jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Biesbosch 

Museum plaats.
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3. Bezoekersaantallen 2014  

Museum 2012 2013 2014

Volwassenen ind 4.745 4.720 4.506

Kinderen ind 1.081 954 1.011

65+ 934 1.028 759

CJP 72 42 28

Volwassenen groep 6.132 4.780 3.574

Kinderen groep 1.211 1.168 773

65+ 79 111 346

Gratis toegang 807 570 1.263

MJK 2.106 2.159 2.175

MJK kind 215 195 178

Subtotalen 17.382 15.727 14.613

Museum + rondvaart       

Volwassenen ind 9.966 10.650 12.476

Kinderen ind 1.333 1.501 1.379

Volwassenen groep 6.191 6.588 5.035

Kinderen groep 323 485 166

MJK 20 1.368 2.304

MJK kind 0 148 239

Gratis toegang 115 101 52

Subtotalen  17.948 20.841 21.651

Totaal museum+museum/rondvaart 35.330 36.568 36.264

Onderverdeling naar categorie 2012 2013 2014

Individueel volwassen 18.765 20.638 23.563

Individueel kind 2.629 2.798 2.807

Groep volwassen 12.402 11.479 8.955

Groep kind 1.534 1.653 939

  35.330 36.568 36.264

Opvallend is de toename van het individueel bezoek en tegelijkertijd de afname van het groepsbezoek. Het aantal 

bezoekers met een Museumkaart neemt in lijn met de landelijke tendens steeds verder toe.
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Bezoekersaantallen 2014          

Maand     Jan-mrt Apr-sep  Okt-dec* 2014 2013

Volwassenen 849 6184 776 7809 9625

Kinderen 473 821 571 1865 2122

65+ 213 798 133 1144 1139

CJP 28 19 1 48 42

Museumjaarkaarten 450 1872 162 2484 2354

Niet betalende bezoekers 118 404 655 1177 320

Vrienden Biesbosch Museum 22 32 32 86 125

Volwassenen + rondvaart 1079 15077 1204 17360 17342

Kinderen + rondvaart 109 1319 111 1539 1978

Museumjaarkaart + rondvaart 126 2424 202 2752 1516

Totaal 3467 28950 3847 36264 36563

Info bezoek balie 556 1715 194 2465 2734

* museum  vanaf 26 oktober wegens verbouwing gesloten voor publiek     

 

Ondanks de sluiting van het museum eind oktober is het aantal bezoekers vergelijkbaar met de voorgaande jaren. 

Dat stemt hoopvol voor de komende jaren, waarin het aantal betalende bezoekers begroot is op 50.000.

Rondvaarten
In 2014 is op 232 dagen gevaren, waarvan op 112 dagen met twee boten. In totaal zijn 588 korte en 43 lange tochten 

gemaakt. Gemiddeld waren er 35 bezoekers aan boord; de Whisper werd 435 keer ingezet, de Silence 204 keer.

Bezoekers website
In 2014 bezochten 162.000 mensen de website www.biesboschmuseumeiland.nl. (2013: 119.000). De site wordt

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

volop geraadpleegd. Via de website www.biesboschmuseumeiland.nl kunnen kaartjes gereserveerd worden

voor de rondvaarten vanaf het museum. Ongeveer een kwart van de boekingen voor de rondvaart wordt op deze

wijze gedaan.

Archief
In 2014 werd het archief van het museum vooral intern geraadpleegd ter voorbereiding op de nieuwe tentoonstellling.

Het archief wordt ook gemiddeld één keer per week telefonisch of via email door extern benaderd.
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4. Promotie &  Publiciteit

De naam Biesbosch Museum is gewijzigd in Biesbosch MuseumEiland. Vooruitlopend op de uitbreiding is 

vanaf 1 februari 2014 de nieuwe website: www.biesboschmuseumeiland.nl in de lucht gegaan. De bestaande 

emailadressen eindigend op biesboschmuseum.nl zijn aangepast naar biesboschmuseumeiland.nl.

In 2014 was een arrangement rondvaart/museumbezoek opgenomen in de agenda van de Postcode Loterij. 

1.968 mensen maakten hier gebruik van.

Op 4 april was Fort Bakkerskil te zien in het tv programma Bed en Breakfast op Nederland 1. Zoals te doen gebruikelijk 

werd er voor de deelnemers een kennismaking met de omgeving georganiseerd. Beheerders Koos en Marjolein 

Lucas namen hun gasten mee naar het Biesbosch MuseumEiland en maakten ook een rondvaart door de Brabantse 

Biesbosch met de fluisterboot de Silence. De gasten waren onder de indruk van de natuur van de Biesbosch.

Veldpost, het blad voor de vrijwilligers van Staatsbosbeheer, liep een dag mee met een aantal vrijwilligers op buiten-

museum De Pannekoek en maakte een verslag. Elk jaar zijn deze vrijwilligers acht tot negen weken aan de slag in het 

snijgriend. 

Half september zijn in de Biesbosch opnames gemaakt voor het programma “Vlaanderen vakantieland”. 

Het programma zal in 2015 uitgezonden worden op de Vlaamse televisie.

Op verschillende momenten en manieren zijn de uitbreidingsplannen van het museum gepresenteerd:

-  Op 10 april werd tijdens een Open Coffee bijeenkomst van Ondernemend Altena in Wijk en Aalburg de aandacht 

gevestigd op de uitbreidingsplannen. Op 22 mei durfden een zeventigtal ondernemers van Ondernemend Altena, 

waaronder burgemeester Naterop van Aalburg, de wethouders Jorritsma, Bergsma en Koedoot van Woudrichem 

en wethouder de Jong van Werkendam, het aan om in alle vroegte met de fluisterboot de natuur te zien ontwaken, 

op zoek te gaan naar de zeearend en de bever en naar vogels te luisteren. Doel was natuurlijk elkaar te ontmoeten 

maar ook om kennis te nemen van de plannen om het Biesbosch  MuseumEiland in 2015 te realiseren. Na de 

vaartocht gaf directeur Peter van Beek een uitleg  op de plannen en waren bestuursleden en vrijwilligers aanwezig 

om verdere toelichting te geven. Daarna was het tijd voor het ontbijt met streekproducten. Nicolien en Peter 

Oostveen van de Fruitschuur uit Werkendam verzorgden de organisatie van het ontbijt.

-  Op 11 april bezocht Europarlementariër Lambert van Nistelrooij in het kader van de campagne voor de Europese 

verkiezingen het Land van Heusden en Altena. Hij liet zich door Rijkswaterstaat informeren over de Ontpoldering 

van de Noordwaard. De heer Van Beek kreeg de gelegenheid een toelichting op de uitbreidingsplannen van het 

museum te geven.

-  Op 1 september is op verzoek van de Rotary in Woudrichem een presentatie gegeven van de uitbreidingsplannen 

van het museum. Ook bij de Rotaryclub in Oosterhout is een dergelijke bijeenkomst verzorgd door de heer Kruithof.

-  Op 7 november werd het project in het gemeentehuis van Den Bosch toegelicht aan een commissie van statenleden 

van de Provincie Noord Brabant

-  Op maandag 17 november is in het Biesbosch Centrum Drimmelen een presentatie van de uitbreiding gegeven aan 

de Pluis en Struingroep, de groep vrijwilligers en gidsen. 

-  In verschillende dag-/weekbladen en bij Omroep Brabant is vrijwel het hele jaar op wisselende momenten 

    aandacht besteed aan de uitbreidingsplannen.
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5. Samenwerkingsverbanden

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  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  Historische Kring ‘Het Oude Land van Heusden en Altena’ 

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.

Kunst in de Jantjesplaat
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6. Exploitatierekening 2014

        

 Budget Werkelijk Werkelijk        

 2014 2014 2013

opbrengst verkopen 28.000 18.720 21.800

overige opbrengsten 265.000 281.713 258.835

totaal opbrengsten 293.000 300.433 280.635

       

loon en personeelskosten 170.000 212.394 177.337

huisvestingskosten 51.000 40.304 49.460

kantoor- en algemene kosten 72.000 72.994 50.136

totaal kosten 293.000 325.692 276.933

       

resultaat  0 -25.259 3.702

De netto inkomsten zijn ondanks de sluiting eind oktober nog iets hoger dan in 2013. De kostenstijging wordt uitsluitend 

veroorzaakt door hogere uitgaven in de personele sfeer (indiensttreding medewerker fondsen/subsidie en afsluiten 

pensioenvoorziening voor alle personeelsleden).

Wijzer Werven
In de culturele sector is een groeiend besef van meer zelfredzaamheid aanwezig. Wijzer Werven is opgericht om de sector 

hierbij te helpen en gericht op het ontwikkelen van ondernemerschap waardoor de culturele instelling in staat is zelfstandig 

de eigen financieringsmix te versterken.

Het Biesbosch Museum heeft met succes een beroep gedaan op het project Wijzer Werven, een trainings- en 

coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van inkomsten. Dit wordt gesubsidieerd door het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

7. Personeel  & organisatie

Bestuur Biesbosch Museum
In 2014 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 20 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 16 juni, 14 juli, 29 augustus, 16 september, 

4 november en 2 december.

Zaterdag 11 januari was er voor bestuur, medewerkers en vrijwilligers in het museum een nieuwjaarsbijeenkomst.

Op 2 april heeft architect Marco Vermeulen het ontwerp van het Biesbosch MuseumEiland, gepresenteerd aan de 

medewerkers en vrijwilligers van het museum.
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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
Op 1 februari is mevrouw I. Koops in dienst getreden om ondersteuning te geven op het gebied van fondsen- en 

sponsorwerving voor de uitbreiding. Zij heeft een tijdelijk dienstverband van 1 jaar aangeboden gekregen.

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.

Mevrouw J. Bras is sinds 1 juni 2011 bij de stichting in dienst. Het dienstverband met mevrouw Bras is uitgebreid; 

zij vervult nu, naast 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.

Vrijwilligers Biesbosch Museum
Op 29 juli 2014 overleed op 68-jarige leeftijd de heer C.P.O. (Cor)  van der Maas. Hij was één van de vrijwilligers van 

het museum die het museum vaak naar buiten vertegenwoordigde op jaarmarkten, braderieën  en evenementen. 

Cor was in 2014 nog te zien in de Canon van Lammers, een serie van Omroep Brabant, waar hij uitleg gaf over de 

Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog.  

Het Biesbosch Museum beschikt over een trouw en meelevend team van vrijwilligers. In 2014 waren dat op 

structurele basis mevrouw M. Gelsing en mevrouw L. Pruissen uit Werkendam, mevrouw N. Bruinings en de 

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

Het vrijwilligersbestand is in 2014 uitgebreid met de heren E. van der Graaf uit Almkerk, C. Versteeg uit Nieuwendijk 

en S. van Kooten en H. Zweedijk uit Sleeuwijk.

De heer N. Riet sloot zich aan bij de heren J. Klop, 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. 

In 2014 sloot mevrouw M. Mulders uit Dordrecht zich bij hem aan.

De heren G. Corporaal, L. Verheij, C. Verhoeven, G. Visser, A. Versluis, E. Begemann, G.J. Flach A. de Man, A. Muilwijk, 

G. van Hiele, P. Geerts en J. Meijer  bemanden de fluisterboten “Whisper” en “Silence”, beiden eigendom van 

Biesbosch Fluistertours BV. 

De heer B. Boer moest vanwege gezondheidsredenen zijn activiteiten als schipper staken. 

De heren C. Verhoeven en G. Korporaal maakten bekend per 2015 te gaan stoppen als schipper. 
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8. Uitbreiding Biesbosch Museum

Bouw
Na een periode van voorbereiding in de eerste helft van 2014 is het project voor de uitbreiding aanbesteed. Eind juli is de 

selectie van aanbiedingen beoordeeld door de bouwcommissie van het museum. Het bedrijf Staton uit Werkendam kreeg 

uiteindelijk op donderdag 2 oktober de opdracht als hoofdaannemer de uitvoering  op zich te nemen. 

Op 13 november werd de eerste paal geslagen. Onder de genodigden waren vertegenwoordigers van alle bij de 

nieuwbouw betrokken instanties.

Namens het bestuur heette de voorzitter Douwe Altena iedereen welkom en gaf hij een overzicht van het ontstaan van 

de nieuwbouwplannen. Daarna werd het woord gevoerd door Martin Hoenderkamp (directeur Realisatie Ruimte voor 

de Rivier Rijkswaterstaat), Yolande van de Meulen (directeur Ecologie van de Provincie Noord Brabant), Ad van Hees 

(districtshoofd Staatsbosbeheer) en Wim de Jong (wethouder van de Gemeente Werkendam).

Vervolgens gingen de genodigden naar buiten, waar de eerste paal geslagen werd. De eerste klappen werden uitgedeeld 

door Martin Hoenderkamp en Yolande van der Meulen, waarna het karwei afgemaakt werd door Wim de Jong en 

Ad van Hees. 

Expositie
De nieuwe vaste expositie van het museum is gegund aan een driemanschap bestaande uit Marieke Hillen, Joyce Langezaal 

en Erik van Broekhuizen. Als voorbereiding  hebben zij in februari en maart samen met Valentine Wikaart en Peter van 

Beek bezoeken gebracht aan negental musea die ofwel qua thematiek een soortgelijke transitie hebben doorgemaakt of 

thematisch gezien een zelfde onderwerp hebben. Daarbij is ook de gelegenheid geboden met bestuur en/of management 

van gedachten te wisselen en achter de schermen te kijken.

De eerste paal wordt geslagen
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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 www.biesboschmuseumeiland.nl.

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:
Den Dekker & Zn, Werkendam 

Jachthaven Van Oversteeg, Werkendam 

Sonotours, Werkendam

Werkina Werkendam, Werkendam

Ontbijt in het museum

Poëzieroute Frank van Pamelen

Poëzieroute Marieke van Leeuwen
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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.


