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Biesbosch Xperience  
Het startpunt van de Biesbosch 
 

1. Inleiding 
 
Het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch maakt graag gebruik van de innovatieve en 
ondernemende kracht van private partijen om de locatie van het huidige Biesbosch 
bezoekerscentrum Dordrecht door te ontwikkelen en vernieuwen tot een ware ‘Biesbosch 
Xperience’. Het betreft hier de bestaande functies wat betreft educatie, horeca en waterrecreatie, 
mogelijk ook uitgebreid met andere functies zoals verblijfsrecreatie. We nodigen u uit om op basis 
van de informatie in dit document een plan op te stellen voor de ontwikkeling en exploitatie van 
deze ‘Biesbosch Xperience’ met als belangrijk onderdeel hiervan een ‘belevingscentrum nieuwe stijl’. 
 
In deze brochure vindt u achtergrondinformatie over de huidige locatie en omgeving (hoofdstuk 2), 
de visies en ruimtelijke plannen (hoofdstuk 3) en de ambities en randvoorwaarden (hoofdstuk 4), het 
eigendom en gebruiksrecht (Hoofdstuk 5) en de betrokken partijen (Hoofdstuk 6).  
 

2. Het bezoekerscentrum en omgeving 
 

Het Biesboschcentrum Dordrecht bestaat uit een bezoekerscentrum, horeca (ca. 110 m²) en 
botenverhuur (fluisterboten, roeiboten, kano’s en kajaks). Het bezoekerscentrum bestaat uit een 
permanente interactieve tentoonstelling, een wisselende tentoonstelling, een filmzaal en een 
informatiebalie en winkel. In hetzelfde gebouw is restaurant ‘Biestro’ gevestigd, dat dezelfde 
openingstijden hanteert als het bezoekerscentrum (dus alleen overdag). 

Naast het terras (ca. 130 m²) en grasveld is een apart gebouwtje van waaruit de bootverhuur en 
rondvaarten worden gecoördineerd. Men kan vanuit het bezoekerscentrum zo op een boot stappen 
om de Biesbosch te ontdekken of een rondvaart boeken met of zonder gids. 

Men bereikt het Biesboschcentrum met de auto vanaf Dordrecht, met de fiets, de Waterbus of het 
openbaar vervoer (intercitystation Dordrecht en een bus). 

In de directe omgeving zijn Stayokay Dordrecht (128 bedden, feesten en partijen, zakelijke markt, 
kanoverhuur), met een klein kampeerterrein, ca. 20 camperplaatsen en Restaurant De Merwelanden 
gevestigd (aan recreatieplas Hollandse Biesbosch).  
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3. Visies en ruimtelijke plannen 
 

Toekomstvisie Biesbosch 
Het Parkschap Biesbosch en Staatsbosbeheer hebben gezamenlijk een toekomstvisie voor de 
Biesbosch opgesteld. In 2021: 

1. maakt De Biesbosch deel uit van de top 3 van nationale parken en landschappen; 
2. is De Biesbosch hét toonaangevende voorbeeld van duurzame recreatie en toerisme; 
3. zijn inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties trotse 

ambassadeurs van De Biesbosch: ze vertegenwoordigen de kwaliteiten van het gebied. 

Bestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch 
Het Biesboschcentrum Dordrecht is onderdeel van het bestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse 
Biesbosch.  

De Sliedrechtse Biesbosch ligt aan de oostzijde van het Eiland van Dordrecht, ingeklemd tussen de 
Beneden-Merwede en de Nieuwe Merwede. De Sliedrechtse Biesbosch is een duidelijk afgebakend 
gebied. In het westen is een harde overgang met de industrie langs de Baanhoekweg, wat wordt 
gepasseerd als men over de weg het bezoekerscentrum bezoekt. 

In dit gebied is sprake van twee functies, namelijk de natuurfunctie en recreatiefunctie:  

Natuurfunctie: De Biesbosch, en daarmee ook de Sliedrechtse Biesbosch, is aangewezen als Natura 
2000-gebied. Dat betekent dat de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn van kracht zijn. Deze richtlijnen 
beogen de ‘duurzame instandhouding van soorten en habitats’ in het gebied. Deze status omvat het 
natuurgebied dat vanaf het water begint en dus niet de locatie van het bezoekerscentrum betreft. De 
exacte begrenzing is te vinden op: 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/112/N2K112_DB%20HV%20Bie
sbosch.pdf. Staatsbosbeheer is, met uitzondering van de polder Stededijk, beheerder van het 
natuurgebied.  

Recreatiefunctie: Het recreatiegebied De Hollandse Biesbosch wordt beheerd door Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch. Het bestemmingsplan heeft de mogelijkheid geboden om een ecolodge 
te plaatsen, deze is ook in gebruik. Verdere uitbreiding met passende vormen van verblijfsrecreatie 
op geschikte plekken kan in overleg met de gemeente en het Parkschap worden besproken.    
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Overige mogelijke grootschalige ontwikkelingen in de nabijheid van het Biesboschcentrum:  

• Er is een onherroepelijke vergunning voor de ontwikkeling van Thermen de Biesbosch. 
Momenteel zijn er geen concrete uitvoeringsplannen.   

• Er is een onherroepelijke vergunning voor het ontwikkelen van een skicentrum Biesbosch. 
Deze voorziening is ook aanwezig en gevestigd aan de Vogelaarsweg 1, te Dordrecht. 

• Stayokay heeft de mogelijkheid om haar pand uit te breiden met 800 m². 

 

4. Ambities en randvoorwaarden  
 

4.1 Ambities 
De ambities rondom de locatie en het belevingscentrum staan hieronder weergegeven:  

• Internationale allure; 
• Eigentijdse totaalbeleving; 
• Attractief, uniek en onderscheidend 

Internationale allure  
Nationaal Park De Biesbosch en Haringvliet gaan één groot nationaal park vormen dat het verhaal 
van de Nederlandse delta vertelt. Samen dingen zij mee naar de titel Nationaal Park van 
Wereldklasse en willen hiermee tot de top drie Nationale Parken van Wereldklasse in Nederland 
gaan behoren. Eén van de speerpunten in deze Nationale Parken van Wereldklasse is de focus op de 
internationale gast. Wat zoekt de internationale bezoeker in de Biesbosch?  
 
De internationale bezoeker verwacht een professionele ontvangst, wil gebruik kunnen maken van 
speciaal voor hen ontwikkelde arrangementen en ervaart tijdens het bezoek een totaalbeleving van 
de identiteit van de Biesbosch: een ruig bos in een zoetwatergetijdegebied.  

De internationale gast heeft, naast de aandacht voor de dynamische natuur, mogelijk ook veel 
interesse in watermanagement en daarmee ook in de unieke elementen de Biesbosch verenigt; een 
natuur die is ontstaan door water en getijden, het door techniek gereduceerde getijdengebied zelf 
en, gerelateerd aan het watermanagement de nieuwe natuur die als buffer fungeert. Niet alleen de 
topnatuur is hierdoor een kernkwaliteit van de Biesbosch, maar juist ook de ‘bedachte’ nieuwe 
natuur die een beter watermanagement mogelijk maakt. Meertaligheid in de informatievoorziening 
en de audiovisuele beleving is hierbij essentieel.   

Ook de samenwerking in de waterdriehoek zal gaan bijdragen aan meer (internationale) bezoekers. 
De Waterdriehoek richt zich op de versterking van het toeristische product van de iconen Kinderdijk 
(UNESCO Werelderfgoed), Biesbosch en Dordrecht en de versterking van de verbinding en 
samenhang daartussen en in de regio. Zo is er een waterbus met verbindingen tussen deze drie 
iconen.  

Eigentijdse totaalbeleving 
De Biesboschbeleving is een experience die al begint als de bezoeker het park binnenkomt. Deze 
beleving beperkt zich dan ook nadrukkelijk niet tot het bezoekerscentrum. De buitenruimte is 
minstens zo belangrijk. Samen vormen ze een eenheid.  
 
Het bezoekerscentrum moet meer ‘the place to be’ worden waar ondernemers een goed startpunt 
vinden voor hun activiteiten en waar de aanwezigheid van water en watersport zorgen voor 
levendigheid. Het water ligt nu (nog) te ver af van het gebouw en benadering vanaf het water is 
moeilijk. Het water moet dichter bij het gebouw gebracht worden, dicht bij het terras. Recreanten 
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moeten kunnen aanleggen met hun boot. Rondvaartpassagiers moeten gemakkelijk kunnen 
opstappen. Ook uitdagende speelvoorzieningen dragen bijvoorbeeld bij aan het karakter en de 
kwaliteit van het bezoekerscentrum.   

Het bezoekerscentrum is de start van een beleving en doet dit met gebruikmaking van geavanceerde 
techniek, zowel binnen als buiten. Gedacht moet worden aan interactieve beeldtechniek en aan 
toepassing van 3d-technieken die het niet altijd zichtbare in het gebied kunnen laten ervaren. 

En als hij binnen is kan hij zich in het Engels of in zijn eigen taal oriënteren op het gebied dat hij 
bezoekt en goed informeren over de mogelijkheden. Het bezoekerscentrum laat de essentie van het 
gebied zien maar is geen tentoonstelling, noch een museum. De bezoeker leert er vooral wat er te 
vinden is, waar het te vinden is en hoe je er kunt komen. 

Attractief, uniek en onderscheidend 
De attractiviteit en uniciteit van de huidige locatie en het centrum moeten vergroot worden. Het 
broodje dat je eet is anders dan elders omdat het ook gerelateerd wordt aan natuur en beleving. Het 
moet simpelweg meer dan leuk zijn om naar het Biesboschcentrum te gaan, omdat de ambiance zo 
bijzonder is en de mogelijkheden divers (op de locatie en in het gebied). Het bezoekerscentrum moet 
in meerdere opzichten verleiden tot een verdere ontdekking. 
 
Uniek en onderscheidend wil niet zeggen dat de beleving voor een beperkte doelgroep aantrekkelijk 
is. De Biesbosch Xperience spreekt een brede groep mensen aan, de natuurvorsers (gericht op 
ecologie), de rustzoeker, de gezelligheidszoeker, de bezoeker die uitdaging en spanning, de op 
informatie en achtergrond gerichte bezoekers. Maar ook gezinnen met kinderen moeten de 
Biesbosch Xperience als een leuk uitje gaan zien. Dat is wat de Biesbosch gastvrij noemt! 
 
Tot slot moet het nieuwe belevingscentrum passen bij de gebiedswaarden en deze versterken. De 
functie en inrichting van het bezoekerscentrum sluit aan bij de volgende drie kernwaarden:  

• Innovatief 
• Duurzaam 
• Toegankelijk 

 
4.2 Randvoorwaarden 
De randvoorwaarden voor de locatie en het plan staan hieronder weergegeven: 
 
Ruimtelijk 

a. Het in te dienen plan dienst een goed inzicht te bieden in het bedoelde gebruik van het 
Biesboschcentrum en de omliggende ruimte. 

b. In het hoofdgebouw van het Biesboschcentrum zijn de informatieve, educatieve en 
horecavoorzieningen gesitueerd. Deze voorzieningen dienen terug te komen in het 
‘belevingscentrum nieuwe stijl’. De omvang van de functies is vooraf niet gegeven. 

c. Er dient een goede samenhang te zijn tussen de functies. De horeca dient in verschijning en 
producten een Biesboschuitstraling te hebben. 

d. Afgezien van bouwkundige ingrepen is erop voorhand geen beletsel om alle inpandige ruimte 
van het Biesboschcentrum in de planvorming voor het ‘belevingscentrum nieuwe stijl ’te 
betrekken. 

e. De buitenruimte rond het Biesboschcentrum wordt betrokken in de planvorming, met dien 
verstande dat rekening gehouden dient te worden de geldende bestemmingsregelgeving. 

f. Vooroplopen in duurzaamheid vormt en kernwaarde in ontwikkeling en exploitatie van het 
Biesboschcentrum.  

5 
 



Functioneel 

a. Het Biesboschcentrum combineert publieke en private functies; inzicht moet gegeven 
worden hoe deze worden georganiseerd. Indien er nieuwe functies worden opgenomen dan 
dient dit in het plan zichtbaar gemaakt te worden. 

b. Het Biesboschcentrum is in de periode april tot oktober 7 dagen per week geopend. 
Daarbuiten is het centrum op 6 dagen geopend. De openingstijden zijn niet vooraf gegeven 
maar dienen aan te sluiten bij de verwachtingen van de bezoekers. 

c. Het Biesboschcentrum is vrij toegankelijk. In beginsel dient dit ook in de toekomst zo te zijn. 
Het is voorstelbaar dat het gebruikmaken/bezoeken van bepaalde onderdelen in een nieuw 
belevingscentrum een bijdrage gevraagd wordt. Dit moet uit de plannen naar voren komen.  

d. Het Biesboschcentrum werkt intensief met vrijwilligers (gidsen, activiteitenbegeleiders). Zij 
beschikken over een kleine eigen ruimte in het centrum en maken gebruik van de faciliteiten. 
Dit dient gewaarborgd te worden. Dit geldt eveneens voor de kortingregelingen die voor hen 
gelden en bijzondere afspraken m.b.t. gebruik van materieel. 

e. De exploitant draagt zorg voor onderhoud van alle gebouwen en voorzieningen die in zijn 
beheer zijn. 

Financieel 

a. Het in te dienen plan dient op hoofdlijnen inzicht te geven in  
i. De verwachte investeringen  
ii. De meerjarige exploitatie en onderhoudslasten 
iii. De beoogde vergoeding voor het gebruik van gebouwen en ruimte c.q. de 

aankoopsom indien hier sprake van kan zijn. 
iv. De verwachtingen ten aanzien van het Parkschap als partner  
v. Inzicht in andere beoogde partners en hun financiële bijdragen en risico’s 

Juridisch 

a. Het ingediende plan mag niet in strijd zijn met bestaande wet en regelgeving, behalve waar 
toepassing van de omgevingswetgeving ruimte biedt tot voorgestelde aanpassingen 

b. De terreinen en gebouwen van het Biesboschcentrum zijn het eigendom van het Parkschap. 
Dit geldt ook voor het recreatiegebied eromheen. In dit gebied zijn verschillende private 
partijen actief die ruimte pachten. 

c. De grond zal in eigendom blijven van het Parkschap 
d. Het eigenaarschap van gebouwen van het Biesboschcentrum kan betrokken worden in de 

planvorming. 
e. De algemene regelgeving m.b.t. overname van personeel wordt gerespecteerd. 

Overige randvoorwaarden 

a. Het Parkschap heeft de ambitie uitgesproken om tot de beste natuurparken van Nederland 
te behoren. Deze ambitie is bekrachtigd door de recente verkiezing. Het is evident dat het in 
te dienen plan aansluiting moet vinden bij deze ambitie. 

b. Het bezoekerscentrum (inclusief de horeca) streeft naar duurzame oplossingen in alle 
activiteiten. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de Green Key Gold certificering. Behoud 
van dit certificaat vergt voortdurende aandacht voor duurzaamheid. Dit dient onderdeel van 
het in te dienen plan te zijn. 

c. Aan de steiger van het Biesboschcentrum ligt het rondvaartschip de Halve Maen. Deze is 
eigendom van Ottevanger BV. Ottevanger BV verzorgt rondvaarten vanaf het 
Biesboschcentrum. De afspraken tussen Ottevanger BV en het Parkschap dienen 
gerespecteerd te worden.  
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5. Eigendom en gebruiksrecht 
 

Het pand is eigendom van Parkschap Nationaal Park de Biesbosch / Staatsbosbeheer. Het Parkschap 
heeft als eigenaar de mogelijkheid tot het sluiten van gebruiksovereenkomsten voor het 
bezoekerscentrum. Dit betekent dat een rechthebbende (een deel van) het gebied voor een 
bepaalde periode, tegen een bepaalde vergoeding en onder bepaalde voorwaarden mag gebruiken.  

De afspraken voor de tentoonstelling, toegankelijkheid, inrichting, openingstijden en het daarmee 
samenhangende beheer en onderhoud worden middels een overeenkomst vastgelegd. 

Een gebruiker dient er rekening mee te houden dat te allen tijde voldaan moet worden aan de wet- 
en regelgeving. 

 

6. Betrokken partijen 
 
Parkschap Nationaal Park de Biesbosch is eigenaar en beheerder van het Bezoekerscentrum 
Dordrecht en heeft een overeenkomst met de huidige huurder. Parkschap Nationaal Park De 
Biesbosch is een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling tussen zes regionale overheden; de 
gemeentes Dordrecht, Sliedrecht, Werkendam en Drimmelen en de provincies Zuid-Holland en 
Noord-Brabant.  

Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot deel van de gronden en wateren van Nationaal Park de 
Biesbosch en is als gastheer van het Nationaal Park ook betrokken bij de doorontwikkeling van het 
centrum.  

Gemeente Dordrecht is de gemeente waar het bezoekerscentrum is gelegen en is penvoerder van 
het Parkschap voor het gedeelte Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch. 
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