
Arrangement Melk-Drive / Biesbosch Museum 

Melk-Drive excursieboerderij en het Biesbosch Museum hebben een uniek dagarrangement 
samengesteld. Dit arrangement waarbij alle zintuigen geprikkeld worden is te boeken voor groepen 
(scholen, bedrijven, verenigingen etc.) vanaf 10 tot maximaal 50 personen. 
 
Het arrangement bestaat uit 2 delen. In de ochtend zal een bezoek worden gebracht aan 
excursieboerderij Melk-Drive te Genderen (Noord-Brabant). Na een rondleiding vindt hier de lunch 
plaats. Na de lunch die zal bestaan uit voornamelijk streekproducten wordt door het mooie Brabantse 
landschap richting Werkendam gereden voor een bezoek aan de Biesbosch.  
 
Melk-Drive: 
Melk-Drive excursieboerderij is een moderne boerderij. De ideale plek om te ruiken, voelen en 
proeven. In onze ontvangstruimte staat koffie/thee en een streekkoek voor u klaar. Hierna volgt een 
rondleiding door het moderne boerenbedrijf waar 2 robots onze koeien melken. Tijdens de rondleiding 
beleefd u hoe anno 2011 een beker melk wordt geproduceerd. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid 
om deze verse melk zelf te tappen en te proeven uit de Melk-Drive, een automatische melktap. Bent u 
ook zo nieuwsgierig naar de biodiversiteit op de boerderij? 
 
Lunch: 
Na de uitgebreide rondleiding volgt de lunch die voornamelijk uit streekproducten is samengesteld. Na 
afloop van de beleving ontvangt u een passend aandenken. 
 
Biesbosch Museum: 
Eenmaal aangekomen in de Biesbosch heeft u de mogelijkheid om het Biesbosch museum te 
bezoeken. Hier komt u van alles te weten over het verleden,heden en de toekomst van de Biesbosch. 
Een rondvaart per fluisterboot maakt  het beeld van de Biesbosch compleet. 
 
Tijdsduur: 
De tijdsduur van dit arrangement is een volledige dag inclusief lunch en enkele drankconsumpties. 
 
Kosten: 
Het dagprogramma zal er als volgt uitzien: 
Melk-Drive: 

• Ontvangst met koffie/thee 
• Rondleiding 
• Lunch 

Biesbosch museum: 
• Bezoek museum 
• Rondvaart 
• Één consumptie 

De kosten voor dit unieke arrangement bedragen € 27,- per persoon. 
 
Overig:  
Zowel Melk-Drive als het Biesbosch Museum hebben de mogelijkheid om mensen met een visuele 
beperking te ontvangen. Het dagprogramma is hetzelfde maar het Biesbosch museum biedt nog de 
mogelijkheid om een blinden belevingspad te lopen. De kosten voor dit arrangement bedragen € 24,- 
per persoon.  
*Naar gelang u persoonlijke wensen is het mogelijk om enigszins van dit arrangement af te wijken, 
bijvoorbeeld wisseling ochtend en middagprogramma of lunch op een andere locatie. 
 
*Beide bedrijven zijn rolstoel toegankelijk. 
 
*Voor meer informatie of om te reserveren kunt u kijken op: 

• www.melk-drive.com 
• www.biesboschmuseum.nl 

 


