
Arr. 35 Fluisterboot - museum - dinerarrangement 

Prijs: 20 t/m 30 personen         € 44.00 per persoon 
Prijs: 30 t/m 40 personen    € 43.50 per persoon  
Prijs: 40 t/m 55 personen  € 41.50 per persoon 
 
Arrangementsprijs voor een gereserveerde boot. 
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Op een in overleg afgesproken tijdstip gaat u in de haven 
‘Vissershang’ van het Brabantse dorpje Hank aan boord van de 
fluisterboot. De koffie staat klaar. 
 
De vaartocht 
De fluisterboot is een authentieke rietaak, voorzien van een 
door zonne-energie aangedreven motor. Vroeger werd de 
rietaak gebruikt om riet-, hout- en landbouwproducten uit de 
Biesbosch door kreken en geulen naar de vaste wal te 
brengen. 
 
Na het losgooien van de trossen vaart de boot direct de kreken 
en killen van de Biesbosch op. Dit Nationaal Park is één van de 
laatste zoetwatergetijdengebieden van Europa en bestaat ruige 
wilgenvloedbossen, rietvelden en oevers vol kleurige ruigtekrui-
den. De ervaren schipper/gids verteld over de rijke flora– en 
fauna het gebied. 
De lunch zal in het Biesboschmuseum worden genuttigd. 
 
Het Biesboschmuseum 
De Biesbosch is een kleine 600 jaar geleden ontstaan na de 
Sint Elisabethsvloed. In het ondergelopen gebied ontstond al 
snel een bloeiende visserijcultuur. Later ontwikkelden zich op 
de zand- en slikplaten ambachten als visserij,- biezen,- riet,- en 
griendcultuur. Oude ambachten die nagenoeg verdwenen zijn. 
Het Biesboschmuseum vertelt het verhaal van deze ontwikke-
lingen met veel oog voor de menselijke aspecten.  
 
Na het bezoek gaat u weer aan boord van de fluisterboot voor de terugtocht naar de haven 
van Hank waar het diner voor u klaar staat.  
Dit arrangement is een prachtige combinatie van natuur,- cultuur en historie en is daarom 
geschikt voor families, verenigingen en bedrijven. 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Fluisterboot Fam F. Peeters 
Telefoon: 0162 - 403666        versie 230607 

koffie 
3-uur durende boottocht (heen en terug) 
lunchpakket (in Biesboschmuseum) 
bezoek museum 
3-gangen keuzemenu 


