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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort Biesbosch MuseumEiland 
maakt deel uit van het netwerk van 
Brabantse Natuurpoorten. Dit netwerk 
bestaat uit 31 locaties. Een Brabantse 
Natuurpoort is hét startpunt voor een 
prachtige fiets- of wandelroute in de 
natuur. Elke Brabantse Natuurpoort 
biedt een ruime parkeergelegenheid, 
een horecavoorziening en informatie 
over het natuurgebied en de fiets- en 
wandelroutes.

De Natuurpoorten zijn 
herkenbaar aan een grote 
stalen sleutel van 4 meter 
hoog. 

www.natuurpoorten.nl

Benieuwd welke locaties nog meer 
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk 
bovenstaande kaart, scan de QR-code 
of kijk op www.natuurpoorten.nl.

Natuurpoort
Biesbosch MuseumEiland



Nationaal Park De Biesbosch en de Pannekoek
Eeuwenlang hebben grote gebeurtenissen als watersnoodrampen, de 
Tweede Wereldoorlog en de komst van de Deltawerken hun sporen 
achtergelaten in de Biesbosch. Sinds 1994 is het gebied Nationaal Park 
met als recentelijk hoogtepunt de terugkeer van de zeearend en de visarend. 
Meer informatie: www.np-debiesbosch.nl.

De Pannekoek, een zogenaamde hakgriend, is het buitenmuseum van de 
Biesbosch. Het gebied is voorzien van wandelpaden en over land bereikbaar. 
De uitgezette wandeling van 2 km voert langs een wilgentuin en een 
eendenkooi. Meer informatie: www.biesboschmuseumeiland.nl.

Fietsroute
 Rondje Biesbosch (31 km)

Natuurpoort Biesbosch MuseumEiland
Hét startpunt voor een fiets- wandel- of vaartocht door 
Nationaal Park de Biesbosch. Ontdek het museum, vaar 
langs wilgenvloedbossen, kano door kronkelende kreekjes, 
wandel over ruige paden en fiets langs open weides en 
water vol vogels. Geniet van de bijzondere planten en 
bloemen, speur het water af naar bevers en spot vogels 
met een verrekijker. Ervaar dat geen dag in de Biesbosch 
hetzelfde is! Adres: Hilweg 2, 4251 MT Werkendam
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/biesboschmuseum

Biesbosch MuseumEiland
Het museum vertelt over de geschiedenis en bewoners van 
Nationaal Park De Biesbosch. Vanaf het eiland vertrekken 
fluisterboten en het Museumrestaurant biedt een heerlijke 
lunch en een prachtig uitzicht over de omgeving.
Openingstijden: maandag* van 11.00 tot 17.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur en zaterdag en 
zondag van 11.00 - 17.00 uur. 
*Van 1 nov t/m 31 mrt op maandag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

0183-504009
info@biesboschmuseumeiland.nl
www.biesboschmuseumeiland.nl Wandelroutes

 1. De Pannekoek (2 km)
 2. Kleine Noordwaard (10 km)
 3. Laarzenpad Noordwaard (2,5 km)
 4. Jantjesplaat (6 km)

20 - 19 - 17 - 13 - 29 - 15 - 18 - 16 - 21 - 
22 - 4 - 2 - 8 - 20

Deze route staat ook op Route.nl. Scan de QR-
code (bijvoorbeeld met de app van Route.nl) en 
bekijk de route op je telefoon.

De recreatieve routes in Brabant worden zorgvuldig onderhouden. Heb je 

opmerkingen of suggesties over de bewegwijzering of paden, geef dit dan door via 

info@routesinbrabant.nl of via tel. nr. 0800-4050050.


