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Aanbod: ligging en ontsluiting



Aanbod: bezoekerscentra Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch kan worden bezocht vanaf drie hoofdpoorten. Deze centra 
fungeren als start- en eindpunt voor een bezoek aan de Biesbosch (zie kaart op vorige pagina):

• Noord: Biesboschcentrum Dordrecht (ca. 7km vanaf A15 en 11 km vanaf A16); 
• Oost: Biesbosch Museum (ca. 14 km vanaf A27 afslag Werkendam);
• Zuid: Biesboschcentrum Drimmelen (ca. 4 km van A59). 

Het in 2015 geopende MuseumEiland Biesbosch ligt in het nationaal park. Startpunt voor 
wandelen, fietsen, rondvaarten, educatie. Er is ook horeca met lokale producten en bijzondere 
architectuur. Er is toegang over de weg vanaf Werkendam, een aanlegsteiger voor boten. Er is 
geen openbaar vervoer.

Biesboschcentrum Drimmelen is ten zuiden van de druk bevaren Amer gelegen. Er is een 
tentoonstelling (zeil)bootverhuur, een B&B, winkel. De informatiebalie wordt bemenst door 
Staatsbosbeer. Het centrum gaat al een tijdje mee en doet op sommige onderdelen wat 
gedateerd aan.



Aanbod: horeca, waterrecreatie en verblijf

Aanbieders die zich op bezoekers op en rond de Biesbosch richten, zijn als volgt (zie ook kaart volgende pagina): 

Sliedrechtse Biesbosch (Noordkant) Biesboschregio*

Horeca Biesboschcentrum Dordrecht “Biestro” 
Stayokay Dordrecht
Restaurant De Merwelanden

371 horecavestigingen. In Dordrecht zijn veel horecavoorzieningen, 
waaronder diverse restaurants.  

Waterrecreatie 
(verhuur van kano’s, 
fluisterboten, 
roeiboten etc.)

Biesboschcentrum Dordrecht 
Stayokay Dordrecht (alleen kano’s)
Recreatieplas De Merwelanden

o.a. Museumeiland Biesbosch, Hank, Drimmelen, Geertruidenberg. 
Vooral in en rond de Brabantse Biesbosch (Amer, Bergse Maas) is 
waterrecreatie goed ontwikkeld met meerdere particuliere verhuurders. 

Verblijf Stayokay Dordrecht (33 kamers; 128 
bedden, vergelijkbaar met twee**hotel),
Glamping Biesbosch (ca. 25 plaatsen)

31 logiesverstrekkers en 10 jachthavens. De capaciteit in de hele regio is 
ruim 11.000 bedden / plaatsen, waarvan een aanzienlijk deel van hotels 
in Dordrecht is gevestigd. Campings zijn vooral aan de zuidzijde van de 
Brabantse Biesbosch gevestigd. 

* Voor uitgebreide informatie over overige bedrijfsvestigingen verwijzen we naar de notitie ‘de toeristisch-recreatieve sector in de Biesbosch-regio’, op te vragen via 
biesboschxperience@ruimteenvrijetijd.nl

mailto:biesbosch-xperience@ruimteenvrijetijd.nl


Aanbod: Overzicht aanbod



Aanbod: zakelijke markt en evenementen 

Sliedrechtse Biesbosch (Noordkant) Biesboschregio* 

Zakelijke markt (verhuur zalen, 
zakelijke evenementen, 
arrangementen, bruiloften etc.)

Restaurant De Merwelanden (1 zaal)
Stayokay (2 zalen)

Divers, waaronder Biesbosch Outdoor 
Logis Hotel de Brabantse Biesbosch. Ook op 
Museumeiland mogelijkheden voor zakelijke 
bijeenkomsten

Evenementen Recreatieterrein de Hollandse Biesbosch heeft 
meerdere evenemententerreinen waarop 
jaarrond evenementen worden georganiseerd. 
400.000 bezoekers per jaar.

Diverse evenementen, met name in het 
zomerseizoen. 

* Voor meer uitgebreide informatie over overige bedrijfsvestigingen verwijzen we naar de notitie ‘de toeristisch-recreatieve sector in de Biesbosch-regio’, op te vragen  
op te vragen via biesboschxperience@ruimteenvrijetijd.nl

mailto:biesbosch-xperience@ruimteenvrijetijd.nl


Aanbod: natuur, routes en paden, overig 

• Ontwikkeling tot 2021 naar beleefbare topnatuur: Nationaal Park van Wereldklasse! 

• Natuur: 7.000 hectare NP, inclusief natuurontwikkeling 10.000 ha. Omliggende regio ook nog 400 km² = 40.000 hectare. Unieke 
natuur, zoals bevers zeearenden en visarenden.

• 58 kilometer aan kanoroutes!

• Fietspaden - 24 km verhard fietspad en 35 km half verhard fietspad in gebied. Wandelpaden: 56 km gemarkeerde wandelpaden en 
64 km niet gemarkeerde wegen en paden, en 12 km wandelpad Recreatiegebied Hollandse Biesbosch en langs Nieuwe Merwede. De 
hele regio heeft het wandelknooppuntsysteem. 

• Overig: Sterrenwacht, skicentrum, golfbaan en wielerbaan;

Conclusies aanbod: in de hele Biesboschregio zijn veel mogelijkheden voor verblijf, waterrecreatie en horeca. Echter, veel daarvan ligt aan de 
zuidkant of de Brabantse Biesbosch. Aan de Sliedrechtse hoek is het aanbod beperkt. Er zijn marktkansen om een innovatief en onderscheidend 
concept neer te zetten.



Vraag
• De Biesboschregio van zeven gemeenten telt 

ca 235.000 inwoners.

• Binnen een straal van 50 km liggen o.a. de 
steden Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 
Breda, Tilburg en Den Bosch

• Nationaal Park De Biesbosch is bijna het 
enige Nationaal Park in de Randstad (zie 
kaart pagina 12). 

• Belgische gasten worden aangetrokken door 
het bijzondere landschap en weten de 
Biesbosch al te vinden. De verwachting is 
dat dit de komende jaren verder groeit.

Vraag: potentiele gasten uit Nederland



Vraag: Leisure Leefstijlen

De leisure leefstijlen is een doelgroepensegmentatie op basis van normen, waarden en vrijetijdsvoorkeuren. Via deze link (website RECRON) leest 
u meer over de leisure leefstijlen. Van de bezoekers van de Biesbosch is bekend welke ‘leisure leefstijlen’ het noordelijke deel (De Sliedrechtse
biesbosch, waar ook het Biesboschcentrum Dordrecht onderdeel van uitmaakt) van de Biesbosch bezoekt.

Eerst wordt het aandeel van het totaal aantal bezoekers gegeven in procenten (%). Vervolgens is een indexcijfer genoemd, dat laat zien hoe groot 
deze groep is ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Een indexcijfer van 100 betekent dat de groep in evenwicht is. Index >100: de leefstijl 
is in de Biesbosch oververtegenwoordigd, index <100: de leefstijl is ondervertegenwoordigd.

Profiel bezoekers Sliedrechtse Biesbosch Nederlands gemiddelde Indexcijfer

Creatief inspirerend rood 17% 6% 278

Ondernemend paars 25% 9% 265

Uitbundig geel 23% 18% 125

Gezellig lime 17% 24% 69

Ingetogen aqua 9% 17% 53

Rustig groen 8% 16% 48

Stijlvol luxe blauw 1% 9% 10

http://www.recron.nl/leisure-leefstijlen-(kleurensegmentatie)/wat-zijn-de-leisure-leefstijlen


Vraag: Leisure Leefstijlen

* Meer uitgebreide informatie over leisure leefstijlen en natuurbeleving kunt u opvragen via biesboschxperience@ruimteenvrijetijd.nl . 

mailto:biesbosch-xperience@ruimteenvrijetijd.nl


Vraag: Leisure Leefstijlen

* Meer uitgebreide informatie over leisure leefstijlen en natuurbeleving kunt u opvragen via biesboschxperience@ruimteenvrijetijd.nl . 

Uit de vorige sheet blijkt dat de leisure leefstijlen creatief en inspirerend rood, ondernemend paars en uitbundig geel de Biesbosch 
bovengemiddeld veel bezoeken. 
• Creatief en inspirerend rood (en ook ingetogen aqua) is een leefstijlprofielen dat veel in de natuur te vinden is. In hun vrije tijd trekken zij 

eropuit om de natuur te ontdekken, te ontsnappen aan de menigte, de drukte van de stad en zich te verdiepen in de flora en fauna (ecologie). 
Ze leren hierbij graag van de natuur – op eigen houtje of onder leiding van een gids of boswachter. 

• Ondernemend paars en uitbundig geel zijn ook twee leisure leefstijlen die de noordelijke Biesbosch al veel weten te vinden. Deze groepen 
houden van sportieve activiteiten, een uitdagende trail of een bijzondere ervaring in de natuur. Vrije tijd in de natuur is even lekker 
ontspannen door in te spannen en iets bijzonders meemaken. Deze groepen houden bijvoorbeeld van kanoën en (lange afstanden) wandelen. 
Uitbundig geel houdt van het gemak en comfort van arrangementen. 

mailto:biesbosch-xperience@ruimteenvrijetijd.nl


“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. 

De Nederlandse delta vormt al eeuwen een eenheid. De natuur 
is er ruig en wijds en wordt gedomineerd door het water. Het 
samenspel tussen mens en water is er overal zichtbaar. Van de 
sluizen in het Haringvliet tot de Zuiderwaterlinie en Slot 
Loevestein. Van Tiengemeten en de Biesbosch tot aan de molens 
van Kinderdijk. De Nederlandse delta vormt een internationaal 
kruispunt voor mens en dier. Er verblijven miljoenen trekvogels 
en –vissen en even zoveel toeristen. 

Door verbindingen over water en land verder te verbeteren, 
wordt het gebied nog beter te beleven en te benutten. Als één 
groot nationaal park heeft de Nederlandse delta meer te bieden 
aan nationale en internationale bezoekers en aan bewoners en 
ondernemers.”

Ontwikkeling: toekomst Nationaal Park Biesbosch



• De hoeveelheid vrije tijd van Nederlanders neemt niet toe. De vrije tijd die ze besteden moet daarbij aan steeds meer eisen en 
verwachtingen voldoen.

• Nederlanders gaan steeds vaker per jaar op vakantie. Waar vroeger één keer per jaar volstond, gaan bepaalde delen van de 
bevolking meerdere keren per jaar er wat korter tussenuit. 

• Het aanbod van en keuze in vrijetijdsvoorzieningen groeit alleen maar. Hierdoor wordt het voor ondernemers steeds belangrijker 
zich te onderscheiden, bijzondere belevingen aan te bieden en te (blijven) innoveren. Dit geldt zeker in de sectoren verblijf en
horeca.

• De samenleving vergrijst steeds meer, en deze grote groep vitale ouderen heeft behoefte aan vrije tijd in een gezonde omgeving met 
mogelijkheid tot beweging. 

• In de samenleving wordt de aandacht voor duurzaamheid steeds groter: van waar het eten in de supermarkt vandaan komt tot 
andere manieren van energie opwekking en vervoer. 

• De behoefte aan authenticiteit en kleinschaligheid groeit. Bijzonder overnachten  op bijzondere locaties (bijv. ecolodges in de 
natuur) is kansrijk maar ook zogeheten charmecampings, glamping, maar ook B&B’s en AirBnB springen in op deze behoefte. 

• Dat komt ook terug in het consumptiepatroon: kleine brouwerijen, lokaal geteelde groenten en traceerbare producten. 

• Daarnaast is de festivalisering van het Nederlands landschap al jaren gaande. Mensen krijgen een steeds sterkere hang naar 
escapisme of extreem vermaak. Consumenten verlangen hierbij verregaande thematisering en onderdompeling. 

Vraag & aanbod: trends en ontwikkelingen



• 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. Dit zal naar verwachting extra (internationale) aantrekkingskracht uitoefenen. 

• Samenwerking vanuit de Waterdriehoek: Kinderdijk, Waterbus zal leiden tot meer verbinding en bezoekers naar de Biesbosch. 

• Daarnaast is er een mogelijkheid om (kleinschalig) verblijf op het terrein te ontwikkelen. Momenteel is er één ecolodge in het gebied die erg in 
trek is bij gasten (ook door websites die zich richten op bijzondere overnachtingen). 

• Het Biesboschcentrum verhuurt kano’s, boten, fluisterboten en organiseert rondvaarten. Op drukke dagen is er sprake van een
capaciteitsprobleem: de vraag is hoger dan het aanbod. 

• De horeca en watersport kunnen verder worden ontwikkeld, door langere openingstijden met zwaartepunt op avond en diner.  

• De leefstijlen Rood, Geel en Paars zijn kasnrijk om met productontwikkeling en promotie verder op in te spelen. 

Potentie: locatie & kansen



• Het Biesboschcentrum Dordrecht is een bijzondere plek. Rotterdam, Den Haag en Utrecht liggen 
binnen één uur rijden met de auto. Daarnaast is Dordrecht een Intercitytreinstation en is de rit met 
fiets vanaf het station goed te doen. OV-fietsen stijgen al jaren in populariteit. Busvervoer is aanwezig, 
maar rijdt niet heel frequent. De locatie is ook prima via het water bereikbaar – zowel Waterbus als 
eigen bootvervoer. 

• Het bezoekerscentrum telt al jaren meer dan 100.000 bezoekers per jaar en is daarmee de grootste van 
de drie bezoekerscentra. Deze bezoekcijfers zijn de afgelopen vijf jaar stabiel. Van deze bezoekers is 
ongeveer 1/3e deel een individuele bezoeker en bezoekt een andere activiteit, zoals kanohuur, een 
rondvaart op de Sterling of een tocht met de Zonnepont. Precieze bezoekcijfers zijn op te vragen.

• Nu omvat het bezoekerscentrum een tentoonstelling, horeca en bootverhuur. Tevens is het een 
startpunt voor diverse fiets- en wandelroutes. Bij het centrum is een groot terras en grasveld. 

• Het bezoekerscentrum beschikt over een Green Key Goud certificaat. 

• Er zijn twee paalkampeerplekken in de Biesbosch, middenin de natuur zonder voorzieningen. 
Arrangementsvorming is er nog niet en daar leent deze uitvalsbasis zich perfect voor. 

• Er zijn evenementen in het gebied, maar dit is nog beperkt en ook hier ligt een kans. 

• De nabijheid van Antwerpen is een kans voor de toenemende bezoekers vanuit Vlaanderen. 

• Vragen? Neem contact op met het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd via 
biesboschxperience@ruimteenvrijetijd.nl

Deze marktscan is met zorg samengesteld. Het betreft echter geen haalbaarheidsstudie. Geïnteresseerde partijen hebben een eigen onderzoeksplicht in relatie tot de in 
deze marktscan opgenomen gegevens.        

Potentie: locatie & kansen
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