
Al in het jaar 1000 ontstonden in dit oorspronkelijke zoetwater-
getijdengebied kleine woongemeenschappen op de droog gevallen
stukken grond (oeverwallen en donken) tussen de plaatselijke grote 
rivieren, de Merwede en de Maas, die destijds ongeveer langs 
Dordrecht naar zee stroomden. In het begin van de dertiende eeuw 
werden al delen van het gebied ontgonnen door bedijking onder 
leiding van de toenmalige graaf van Holland.

Het Nationaal Park De Biesbosch kennen we tegenwoordig als een 
waterrijk natuur- en recreatiegebied in Nederland met zoetwatergetij-
den, kreken en wilgenvloedbossen. Het ligt in de provincies Noord-
Brabant en Zuid-Holland en kan worden onderverdeeld in de Bra-
bantse- en Hollandse Biesbosch, waarbij de laatste weer bestaat uit 
de Sliedrechtse- en de Dordtse Biesbosch. In 1994 kreeg de streek 
de status van nationaal park; heet sindsdien officieel Nationaal Park 
De Biesbosch en staat op de lijst van beschermde natuurgebieden. 
De Biesbosch wordt deels agrarisch gebruikt, is ingericht voor ver-
schillende vormen van recreatie en biedt ook ruimte aan opslag van 
schoon oppervlaktewater in speciaal aangelegde spaarbekkens ten 
behoeve van de continuïteit van de drinkwatervoorziening.

WOII en de Biesbosch
De Biesbosch was met zijn wirwar van kreken, grienden en rietvel-
den een belangrijke schuilplaats voor onderduikers in WOII. 
De Duitsers waagden zich niet in het gebied uit angst er te verdwa-
len. In de winter van 1944-1945 vormde de Biesbosch het grensge-
bied tussen bezet- en bevrijd Nederland. Met de zogenaamde linie-
crossings werd een levensgevaarlijke verbinding tot stand gebracht 
tussen het nog bezette deel van Nederland en het deels bevrijde 
Brabant. Bewoners die blindelings de weg kenden in het donkere 
doolhof smokkelden met bootjes goederen, medicijnen en mensen 
tussen Holland en het bevrijde Zuiden. 
Ga terug in de tijd door een rondvaart te maken en luister naar de  
verhalen van de gids over de “crossers” die tijdens de oorlog in het 
gebied actief waren. Of peddel door de kleinere kreken van de Bies-
bosch en kom op plekken die doorgaans verborgen zijn. 

Verblijf Stayokay Dordrecht
Jullie verblijven in het Hostel Stayokay aan de rand van het Natio-
nale Park De Biesbosch. Het Hostel heeft 4 multifunctionele zalen, 
groot terras, volleybal- en basketbalveld, restaurant, bar en BBQ-en 
is mogelijk. Alle slaapkamers hebben een eigen douche en toilet.
Het hostel ligt aan het water zodat je vanaf de aangelegen steiger 
zo je kano of fluisterboot in kunt stappen. Het informatiecentrum, 
beverbos en sterrenwacht zijn op loopafstand te bereiken. 
De oude binnenstad van Dordrecht is te bezichtigen middels een 
watertaxi of je kan met een snelle boot richting Rotterdam. 

Naast een WOII tour door de Biesbosch zijn er ook genoeg andere 
groepsactiviteiten te boeken zoals kanoën, mountainbiken of boog-
schieten. 

Stayokay staat voor duurzaamheid en 
heeft haar eigen bijenkassen om honing 
te produceren en gaan voor verpak-
kingsvrije producten. Ze maken gebruik 
van groene stroom en zijn zuinig met het 
kraanwater dus 5 minuten douche is de 
MAX! Neem je eigen hervulbare water-
fles mee dit is ook onderdeel in de strijd 
tegen de plastic soep massa. 

Voorbeeld programma
Dag 1 Vertrek vanuit school naar de   
Biesbosch. Inchecken in het hostel en 
de  omgeving verkennen (sportieve acti-
viteiten).           

Dag 2   Na het ontbijt vertrekken om de  
route van de liniecrossers te volgen door 
de Biesbosch in je eigen kano of rond-
vaartboot. 

Dag 3 Inpakken en daarna vertrek-ken 
naar Dordrecht met de watertaxi. De 
oude stad heeft een hoop moois te 
bieden.

Unieke punten:
• Ligging centraal in Nederland
• Accomodatie aan de rand van

het Nationale park De Biesbosh
• Veel activiteiten zowel sportief

als educatief
• Bezoek Dordrecht of Rotterdam
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Dordrecht
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