
Arr. 45 Fluisterboot - kruidentocht 
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De kruidentocht begint op één van de wandelpaden in het hart 
van de Biesbosch. Hier liggen door Staatsbosbeheer aangeleg-
de paden die door oude griendcomplexen voeren. Zij zijn alleen 
over water te bereiken. U krijgt tijdens deze wandelingen een 
goed idee van hoe de Biesbosch er nu uitziet en hoe het was in 
vroeger tijden.  
In het gebied staat een keur aan kruiden en wilde planten. 
De gids vertelt u leuke wetenswaardigheden over wilde planten 
zoals de toepassingen en mogelijke geneeskrachtige werking. 
Daarnaast kunt u informatie krijgen over heilzame natuurlijke  
middelen die werken op basis van plantenextracten van de fir-
ma (fytobell ®). 
 
De fluisterboot is een authentieke rietaak, voorzien van een 
door zonne-energie aangedreven motor. Vroeger werd de  
rietaak gebruikt om hout-, riet- en landbouwproducten uit de 
Biesbosch door kreken en geulen naar de vaste wal te  
brengen. 
De boot biedt plaats aan veertig personen en leidt u door kleine 
kreken en geulen van het De Biesbosch. De rietaak is uniek 
omdat ze niet alleen geruisloos vaart, maar ook een geringe 
diepgang heeft. Hij brengt u op plaatsen waar andere rond-
vaartschepen niet kunnen komen. 
 
Let op: bij nat weer kunnen de paden soms drassig zijn. Zorg 
dus voor stevig schoeisel of laarzen. Het pad is niet geschikt 
voor mensen die minder goed ter been zijn. Deze mensen kun-
nen eventueel wel aan boord blijven en meevaren naar de  
plek waar de wandelaars weer aan boord komen. 
 
 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Fluisterboot Fam F. Peeters 
Telefoon: 0162 - 403666       versie 030707 
              

3-uur durende vaar– wandeltocht 
koffie/thee aan boord 
wandeling met ervaren kruidengids 
gratis testproduct van (fytobell ®) 

Kosten: € 17.00 per persoon  
(kosten voor de gids inbegrepen). 
 
Voor groepen vanaf 15 personen. Grotere groepen op aanvraag. 
Datum en tijd in overleg. 


