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Buurtvereniging Geersbroek
Beste Buurtgenoten,
Het is een goede traditie om er aan het begin van het najaar samen op uit te trekken.
Dit jaar hebben wij gekozen voor een bezoek aan het nieuwe Biesbosmuseum in
combinatie met een vaartocht door de Biesbosch met een fluisterboot, die vanaf het
museum vertrekt.
De Biesbosch is ontstaan na de St.
Elisabethsvloed van 1421 en een
ongekende inspiratiebron voor kunstenaars,
fotografen en culturele organisaties.
Het Biesbosch Museum laat vooral zien op
welke wijze de mens vanaf die periode tot
heden zijn brood in het gebied verdiende en
door zijn handelen het uiterlijk van de
Biesbosch heeft bepaald.

Een belangrijk onderdeel van het museumeiland is de 'Biesbosch Beleving'. Dit
schaalmodel van de Biesbosch met polders, dijken en stromen, maakt de
waterhuishoudkundige werking en het belang van dit gebied inzichtelijk. Met een cyclus van
45 minuten, verandert de waterstand van 'extreem laag' tot 'extreem hoog' en weer terug
naar 'extreem laag'.
De bezoeker heeft vanuit de expositieruimte en het naastliggende terras een mooi uitzicht
op de Biesbosch Beleving, zodat de gevolgen van de verschillende waterstanden goed
kunnen worden waargenomen.
Wij kunnen lunchen in het Museum
Restaurant. Binnen of wellicht nog op
het royale terras met een drankje of
een hapje met prachtig uitzicht op de
omliggende natuur. Op de menukaart
staan gerechten op basis van
streekproducten, o.a. vlees van de
Biesbosche Hoeve, kaas uit
Streefkerk en biologisch brood uit
Harmelen. Brouwerij Ramses heeft twee speciaalbieren gebrouwen: de Antenne Tripel en
de Willem Bever, waarvan een gedeelte van de opbrengst direct naar de Biesbosch gaat.
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Na de lunch in het museumrestaurant gaan wij
om 13.45 uur met een fluisterboot voor vijf
kwartier de Biesbosch zelf in. Door de geringe
diepgang kan de boot onder meer door de
sloot van Beneden Petrus, een kreek waar
andere rondvaartboten niet kunnen komen. Het
grote voordeel is dat de boot geruisloos door
het water vaart, waardoor jullie naast een
prachtig uitzicht ook de geluiden van De
Biesbosch ervaren.
Na terugkomst kan het museumbezoek worden voortgezet of is er voor de sportievelingen
de mogelijkheid voor een wandeling door “De Pannekoek”, het buitenmuseum van de
Biesbosch. Het is een zogenaamde hakgriend van ongeveer 8 hectare groot die direct naast
het Biesbosch Museum ligt. Het gebied is voorzien van wandelpaden en over land
bereikbaar. De uitgezette wandeling van 2 km voert langs een wilgentuin en een vangpijp
van een eendenkooi.
Wij hebben deze buurtexcursie gepland voor zondag, 25 September. Wij willen om 10.30
uur vertrekken vanaf de Valkenburgseweg 4 en uiteraard kunnen we carpoolen. Wij zijn dan
om 11.00 uur bij het museum.
De kosten inclusief boottocht zijn € 13,50 per volwassene (€ 8,50 voor kinderen). De lunch
is voor eigen rekening. Wij hebben vooralsnog 36 plaatsen in de boot gereserveerd. Gezien
de beperkte capaciteit moeten wij bij grotere belangstelling extra plaatsen reserveren. Het is
dus belangrijk uiterlijk 1 september zicht te hebben op jullie belangstelling.
Dus het vriendelijke verzoek om uiterlijk 1 september te laten weten of – en met hoeveel
personen – jullie van de partij zijn?
Dat kan via de mail - buurtvereniging@geersbroek.nl - of een briefje in de bus op
Annevillelaan 129.
Wij kijken ieder geval alvast uit naar jullie deelname.
Hartelijke groet,
Jullie buurtbestuur.
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