
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiseren ‘De Zuiderschippers’ op 

 16 en 17 april 2022  

De grootste collectie varend erfgoed ter wereld  

Met dank aan de sponsoren 

Meewerkende organisaties;  
-Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe      

-Veers Erfgoed     -Het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) 

-Archiefkring Hank    -Stichting Terra Nova 

-Staatsbosbeheer, Eenden kooi  -vereniging De Oude Drijverschuit Werkendam 

-Stichting Zwarte Schuur   -Vishaler DD13 

-Rondvaart organisaties;  -Zilvermeeuw  -Jan Reuser  -F. Wetering 

-Houthandel van Loon en Zn.  BV  

  

  

  

  

http://www.geertruidenberg.nl/


 
 

Inleiding: 
 

In de nacht 18 november 1421: een woeste storm breekt de dijken en veroorzaakt een van de 
ergste overstromingen uit de vaderlandse geschiedenis: De Sint Elisabethsvloed.   
Mensen stierven, dorpen verdronken, de Biesbosch werd gevormd.  
De Sint Elisabethsvloed was 600 jaar geleden een iconische ramp die vandaag de dag  
nog zeer actueel is.  
Want het water komt weer, als gevolg van de wereldwijde klimaatcrisis.  
Hoe houden we dit keer droge voeten? Wat hebben we geleerd van toen? 
Tijdens het themajaar worden bijzondere, inspirerende en spannende activiteiten georganiseerd. 
Het themajaar loopt nog t/m november 2022. 
 
 
Op verzoek van het Biesbosch Museum Eiland en de 3 Brabantse gemeentes,  
Drimmelen, Geertruidenberg en Altena. 
Hebben de leden van ‘Het Historisch Bedrijfsvaartuig’ werkgroep Zuiderschippers, 
een evenement bedacht om een bijdragen te leveren in het thema 600 jaar Sint Elisabethsvloed. 

Onder de naam: Verdronken-land, Herwonnen! 

 
In 3 gekozen thema’s gaan we samenwerken met  
-verschillende behoud organisaties,  
-verenigingen en andere culturele stichtingen, 
-grote groep eigenaren van historisch bedrijfsvaartuigen  
 
Allen met het doel om de mensen te informeren en enthousiasmeren over de Biesbosch 

 en zo een bijdragen te leveren aan recreatie en toerisme. 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om het evenement met eigen middelen te bezoeken 

• Helaas ook niet toegankelijk voor minder validen personen  

 

 

Initiatief van werkgroep Zuiderschippers 
Petro Leeuwis en Marcel Derksen 

zuiderschippers@lvbhb.nl  

mailto:zuiderschippers@lvbhb.nl


 16 en 17 april 2022  Paasweekend 

 
Dit weekend kunnen de bezoekers al varend en wandelend ervaren wat zich in de vroegere jaren afspeelde 
in de Biesbosch aan de hand van 3 culturele thema’s. 

Thema;  -      Landbouw / Griendcultuur 
- Visserij 
- Scheepvaart 

Voor een mooie uitstraling komen er uit de vereniging ‘Het Historisch Bedrijfsvaartuig’ schepen met 
historisch karakter en met authentieke uitstraling op 2 of 3 verschillende locaties langs het Spijkerboor in de 
Biesbosch te liggen. 
 

 
Locaties;      
 
- Eendenkooi Hofmansplaat        (A) 

  - Bruggentje van Sint Jan (B) 
  - Benedenste Jannezand (C) 
  - Zwarte schuur op de Lepelaar  (D) 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Meewerkende organisaties; 
• Terrein eigenaar Staatsbosbeheer     https://np-debiesbosch.nl/  

• De 3 gemeentes Drimmelen, Geertruidenberg en Altena 

• Met medewerkers/vrijwilligers Staatbosbeheer van de Eendenkooi 

• Met lokale organisaties van de Zwarte Schuur     https://zwarteschuurbiesbosch.nl/  

• LVBHB ‘Het Historisch Bedrijfsvaartuig’ (schippers zijn de vrijwilligers) https://www.lvbhb.nl/   

• Verenigingsschip Terra Nova, ‘Parel van de Rijn’   http://www.terranova1929.nl/  

• Voor tentoonstellingen of exposities in de ruimtes op de locaties 

Oudheidkundige kring,        https://geertruydenberghe.nl/  

Veers erfgoed        https://www.veerserfgoed.nl/  

Archiefclub Hank       https://www.archiefkringhank.nl/  

• De Ouwe Drijverschuit (ODS) met diverse zalmschouwen  https://www.drijverschuit.nl/  

• Vishaler DD13         https://www.dd13.nl/  

• Schepen voor het verzorgen van pendeldiensten tussen de locaties 

zoals Biesbos-aken, Rietaken 

• Rondvaartondernemingen voor varen naar de locaties    https://zilvermeeuw.nl/  

zoals Zilvermeeuw, Oostwaard en fluisterboot Hank   https://www.vissershang.nl/  

• Houthandel van Loon en Zn.  BV     https://vanloonhout.nl/  
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https://www.veerserfgoed.nl/
https://www.archiefkringhank.nl/
https://www.drijverschuit.nl/
https://www.dd13.nl/
https://zilvermeeuw.nl/
https://www.vissershang.nl/
https://vanloonhout.nl/


 
Programma; Beleef al varend en wandelend een stukje geschiedenis in de Biesbosch 

Zaterdag 9:45-17:00uur Presentatie/openstelling/exposities van 3 thema’s 
   Op route A – B – C – D  in de Biesbosch langs het Spijkerboor  
   Een rondvaartboot zal je brengen en halen op de locaties 

   Zondag  9:45-17:00uur Presentatie/openstelling/exposities van 3 thema’s     
    Op route A – B – C – D  in de Biesbosch langs het Spijkerboor 

     Een rondvaartboot zal je brengen en halen op de locaties 
 

Reserveren; Via internet op  https://600jaarelisabethsvloed.nl/event/verdronken-land-
herwonnen/  kan je een keuze maken uit een opstaplocatie gemeente  Drimmelen, 
Geertruidenberg of Hank. 
Daar kan je zien op welken tijden de rondvaartboot vertrekt, kies een tijd en reserveer.  
Vaar en wandel langs de 3 thema’s voor een avontuurlijke beleving van minimaal 3 uur. 

 
Ondersteuning;  

Het evenement wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. 
Dit zijn de schippers van de uitgenodigde schepen om tijdens dit evenement de bezoekers te informeren en 
enthousiasmeren over de Biesbosch en daarbij hun mooie schepen te laten zien. 
Zo willen we zorg dragen dat alles op een verantwoorde en veilige manier verloopt. 

 
Uitwerking; 

Locatie A en C   Aanmeer voorziening rondvaart Hofmansplaat (A) en  Jannezand (C) 
 Rondvaart organisaties uit de 3 gemeentes Drimmelen, Geertruidenberg en Hank 
 zorgen voor het brengen en ophalen van de bezoekers aan het evenement. 

       
Na een keuze uit opstaplocatie en reservering via het internet kan je zien wat de vertrektijden zijn naar de locaties 
(A) en (C). Om het evenement geheel te beleven zal een breng locatie anders zijn dan de ophaal locatie. 
Volgorde van A – C  of  C – A maakt niet uit.  
Op deze manier kunnen we de toestroom van publiek controle en sturen als dat nodig is.  
 

Om deze veiligheid redenen is het dus ook niet mogelijk het evenement met eigen middelen te bezoeken.  
 
 
Locatie A Hofmansplaat; -Tentoonstelling 600jaar Biesbosch, door Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe 
    -Eendenkooi, Boswachters/vrijwilligers van Staatsbosbeheer geven rondleiding in 
                                            gebied en uitleg rond de Eendenkooi. 
 

     

https://600jaarelisabethsvloed.nl/event/verdronken-land-herwonnen/
https://600jaarelisabethsvloed.nl/event/verdronken-land-herwonnen/


 
 
 
Locatie A, B  en C) Wandel verbinding door een mooi stukje natuur langs de ruïne Witte Keet over het  

Bruggetje van Sint Jan en langs Keetheuvel om vervolgens verder te lopen naar het schip de 
Terra Nova die aan de Benedenste Jannezand ligt. 
Totale afstand over St. Jansplaat en Benedenste Jannezand 2,6 km  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
Langs het wandelpad over het bruggetje lopend naar de Keetheuvel krijgen de bezoekers een beeld van de visserij 
van vroeger, aangevuld met zalmschouwen oude ambachten en attributen.  
 

       

   
Ook wordt het werken en leven in de griend cultuur uitgebeeld.  

A 

B 

C 

D 

 



 

  
- In het ruim van het schip is een expositie van de vroegere scheepvaart rond de Biesbosch 

- Aan boord is een mogelijkheid voor koffie/thee of ander drankje.  

- Vanaf het schip gaan ook pendeldiensten met wat kleinere schepen naar de Zwarte schuur. 

 

Locatie C en D 

  
Onderweg van C naar D zien de bezoekers ook een aantal historische schepen 

om een indruk te krijgen van de vroegere scheepvaart.  

Ook zal er in het schip de Postsloot een expositie/prestatie gehouden worden. 

     

 Locatie C 

Naast de invaart van de Palingsloot ligt het 

verenigingsschip van ‘Het Historisch Bedrijfsvaartuig’  

de  Terra Nova. 

Het schip sluit aan op het wandelpad en hier kunnen 

de rondvaartboten aanmeren die vanuit de 3 

gemeentes de bezoekers komen brengen en ophalen. 

D.m.v. kleine schepen zoals  

biesbos- of rietaken  

worden de bezoekers  

over gezet van  locatie C,  

naar de Zwarte-schuur  

locatie D      

en weer terug.  

 

 

 
Hier krijgen de bezoekers een indruk over thema Landbouw 

Buiten staan oude voertuigen en gereedschappen 

Binnen krijg je uitleg en film presentatie over werken en leven 

in de Biesbosch. 

Mogelijkheid koffie/thee 

of ander drankje. 

 


