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Als één van de negen havens van de 
gerenommeerde Yacht Havens Group zijn 

we een van de grootse full service jachthavens 
van Europa en onze haven is voorzien van alles 
wat de moderne watersporter en levensgenieter 
maar nodig zou kunnen hebben. 

Wij heten u welkom in het hart van onze 
sprankelende haven. Het hele team staat 
klaar om uw verblijf onvergetelijk te 
maken. Kom gerust bij ons binnen 
lopen voor een kopje koffi  e en ontvang 
gratis informatie van ons haventeam.

Wij wensen u een fi jn verblijf toe in 
onze haven.

SEIZOEN

 2022

TELEFOON HAVENKANTOOR: 

0162-68 22 49
PASSANTEN WiFi: 
JHB Gasten

WACHTWOORD: 

TOEGANGSCODE:  Contact 
Informatie

Jachthaven Biesbosch

Welkom aan Wal   Welkom aan Wal   



Welkom aan Wal!
W      ij zijn verheugd dat u voor 

onze haven heeft gekozen. 
U bent hier als ligplaatshouder, 
passant of campergast van 
harte welkom!

In deze krant vindt u alle relevante informatie over wat 
Jachthaven Biesbosch te bieden heeft. Aan bod komen de 
horeca gelegenheden, activiteiten en andere belangrijke 
wetenswaardigheden. 

Hoe heerlijk is het om na een dag varen aan te meren in 
Jachthaven Biesbosch waar u kunt genieten van de talrijke 
faciliteiten en mogelijkheden die de haven biedt? 
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Na een aantal jaren, die voornamelijk 
in het teken stonden van Covid-19, hopen wij dat we, 

samen met u, kunnen gaan genieten van een mooi 
en onbezorgd vaarseizoen. 

Ervaar ons mooie vaargebied, ontspan in onze 
full-service jachthaven met al haar luxe faciliteiten. 

Wij doen er alles aan u zich thuis te laten voelen.

Welkom aan Wal !

RENATE ILMER
MARINA MANAGER
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        Hallo, ik ben Fender!
Al 4 jaar ben ik de havenhond van Jachthaven
Biesbosch. Bootjes bewaken en iedereen 
knuff elen behoren tot 
mijn hoofdtaken. 

Kom jij mij ook 
knuff elen tijdens 
onderstaande 
openingstijden?

Openingstijden havenkantoor:
          April – Mei: Dagelijks geopend: 08.30u – 17.00u

      Juni: Dagelijks geopend: 08.30u – 18.00u

Juli – Augustus: Dagelijks geopend: 8.30u – 21.00u

September: Dagelijks geopend: 8.30u – 18.00u

Oktober: Dagelijks geopend: 8.30u – 17.00u

November - Maart: Maandag tot en met vrijdag: 8.30u – 17.00u
Zaterdag & zondag: gesloten
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Ad
FINANCIEEL 

ADMINISTRATEUR

Brent
ASSISTENT HAVENMEESTER

Demi
SUMMERSTAFF

Erik
HAVENMEESTER

Femke
ALLROUND MEDEWERKER

Fred
HAVENMEESTER & 

HOOFD TECHNISCHE DIENST

Bente
SUMMERSTAFF

Ilse
SUMMERSTAFF

Isabelle
SUMMERSTAFF

Maarten
ASSISTENT MANAGER

Marie-Louise
HAVENMEESTER

Martien
SUMMERSTAFF

Mick
SUMMERSTAFF

Patrick
SUMMERSTAFF

Renate
MARINA MANAGER

Tessa
OFFICE MANAGER

Al 4 jaar ben ik de havenhond van Jachthaven
Biesbosch. Bootjes bewaken en iedereen 
knuff elen behoren tot 

Openingstijden havenkantoor:
          April – Mei:

      Juni:

Juli – Augustus:

September:

Oktober:

November - Maart:
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Belangrijke 
telefoonnummers:

Heeft u nog vragen? 
Kom eens langs op het havenkantoor. 

Het haventeam staat altijd voor u klaar. Uw mening is voor ons van groot belang. 
Daarom willen we u vragen direct contact met ons op 
te nemen wanneer iets niet naar wens is. Wij doen dan 
ons uiterste best u verder te helpen.

Politie: 

0900 88 44
Brandweer: 

112
Huisarts (Made): 

0162 6844 44
Spoed: 

0162 684 800
Huisartsenpost na 17.00 

Oosterhout: 

0162 435 000
Breda: 

076-5258500

Havenkantoor: 

0162 68 22 49

Hoe en wat?
TOEGANGSCODE

Op de voorpagina van deze 
krant staat een toegangscode. 
Met deze code krijgt u toegang 
tot de steigers, het sanitair, de 
slagbomen en de wasserette. 
Deze code wisselt regelmatig en 
kan dus bij uw volgende bezoek 
verschillen van de code die u nu 
heeft gekregen.

AFVAL

Wij zijn heel trots op onze mooie 
jachthaven en die houden we 
daarom graag schoon. Hiervoor 
kunnen we uw hulp goed 
gebruiken. Daarom verzoeken wij 
u om uw (rest)afval te deponeren 
in de verschillende ondergrondse 
containers op ons terrein. 
Ook de containers staan 
aangeven op onze 
plattegrond.

LEUK VOOR 
JONG EN OUD! 

Met de kleintjes kunt u terecht 
in de Plons & Ploeter speeltuin 
naast ons havenkantoor, of bij 
de indoorspeeltuin in Restaurant 
Boeien. Iets met het hele 
gezin ondernemen? 
De midgetgolfbaan in 
Drimmelen is voor jong 
en oud. 

TANK VULLEN ÈN LEGEN?

Ons tankstation, waar u benzine (E5) 
en diesel (B7) kunt tanken, sluit een 
half uur eerder dan het havenkantoor. 
Ook voor een ijsje, frisdrank of 
mengsmering kunt u hier terecht.

Ook voor inname van vuil- en 
bilgewater kunt u terecht op het 
tankstation. Gebruik hiervan is 
geheel gratis. 

TAPJE VAN DE STEIGER

Voor drinkwater heeft u een speciale 
aansluiting nodig, welke te kopen is 
op het havenkantoor. Voor passanten 
is het mogelijk om een waterslang te 
lenen waar deze aansluiting al op zit. 
Deze waterslang 
kunt u vinden bij 
het schuurtje aan 
de zijkant van het 
havenkantoor.

BIJBOEKEN?

Heeft u nog niet alles kunnen 
beleven? Bijboeken is uiteraard 
altijd mogelijk, maar het haventeam 
zou dit graag vóór 11:00 uur met 
u regelen. Ook als 
u een paar uurtjes 
langer wil blijven 
liggen, verzoekt het 
team u dit te melden.

FIETS TE HUUR

Wilt u de prachtige omgeving 
verkennen op de fi ets? Bij Spar 
enjoy kunt u terecht om een 
(elektrische) fi ets te huren.

Een kaartje nodig van de omgeving? 
Die kunt u gratis ophalen op het 
havenkantoor.

BOEK-AAN-BOORD   

Een boek of tijdschrift uit? Maak 
een andere gast hier blij mee via 
onze boek-aan-boord-kast Deze 
staat geparkeerd vóór het 
havenkantoor! Vergeet 
zelf natuurlijk ook niet 
het nodige leesvoer 
er uit te halen!

WIFI AL GESPOT? 

Er is gratis wifi  aanwezig op de 
gehele haven. Het wifi -netwerk heet: 
JHB gasten en het wachtwoord 
kunt u vinden op de voorpagina 
van deze krant. 

Hulp nodig bij verbinden? 
Het haventeam helpt u graag!

WASJE DRAAIEN?   

De wasserettes bevinden zich 
in het toiletgebouw in het gele 
bassin en in het toiletgebouw 
nabij het camperpark. Wassen 
inclusief wasmiddel kost €5,-. Wilt 
u uw was meteen laten drogen? 
Geen probleem. De kosten 
hiervoor zijn €1,50. Om te kunnen 
wassen kunt u een was-sleutel 
ophalen op het havenkantoor.

NIEUW?

Sinds dit jaar kunt u verblijven in 
Hotel de Biesbosch, gelegen aan 
onze jachthaven. De kamers zijn 
voorzien van een keuken. Met 
de SPAR in de buurt is het 
dus ook ideaal om uw 
eigen maaltijd te 
bereiden. Wij zijn 
ervan overtuigd 
dat met de komst 
van dit prachtige 
hotel onze jachthaven 
nóg levendiger zal worden.

Als passant in de jachthaven
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Tarieven
Ligplaats (m)

Jaartarief (€)
01/04-31/03

Zomertarief (€)
01/04-31/10

Wintertarief (€)
01/11-31/03

< 5 meter  € 760  € 671  € 226 

< 6 meter  € 970  € 859  € 293 

< 7 meter  € 1,208  € 1,068  € 363 

< 8 meter  € 1,493  € 1,319  € 450 

< 9 meter  € 1,764  € 1,558  € 529 

< 10 meter  € 2,000  € 1,769  € 601 

< 11 meter  € 2,413  € 2,132  € 724 

< 12 meter  € 2,922  € 2,583  € 980 

< 13 meter  € 3,357  € 2,965  € 1,007 

< 14 meter  € 3,818  € 3,180  € 1,144 

< 15 meter  € 5,181  € 4,669  € 1,382 

< 16 meter  € 5,689   € 5,128  € 1,741 

< 17 meter  € 6,294   € 5,674  € 1,927 

< 18 meter  € 6,831  € 6,158  € 2,091 

< 19 meter  € 7,379   € 6,648  € 2,256 

< 20 meter  € 7,992   € 7,203  € 2,445 

Bovengenoemde tarieven zijn enkel voor de kale huur van de ligplaats. Hier kunnen 
nog kosten bij komen voor elektriciteitsverbruik, vastrecht en toeristenbelasting. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

Als vaste ligplaatshouder geniet u tevens van kortingen bij vele andere jachthavens!

Ligplaats (m) Dagtarief Weektarief Maandtarief

< 5 meter  € 14.40   € 86.40  € 180

< 6 meter  € 14.40  € 86.40  € 180 

< 7 meter  € 16.80  € 100,80  € 212

< 8 meter  € 19.20  € 115.20  € 251

< 9 meter  € 21.60  € 129.60  € 294 

< 10 meter  € 24  € 144  € 335

< 11 meter  € 26.40  € 158.40  € 402

< 12 meter  € 28.80  € 172.80  € 487 

< 13 meter  € 31.20  € 187.20  € 559 

< 14 meter  € 33.60  € 201.60  € 636 

< 15 meter  € 36  € 216  € 863

< 16 meter  € 38.40  € 230.40  € 948

< 17 meter  € 40.80  € 244.80  € 1,049 

< 18 meter  € 43.20  € 259.20  € 1,138 

< 19 meter  € 45.60  € 273.60  € 1,230 

< 20 meter  € 48  € 288  € 1,332 

Bovengenoemde tarieven zijn enkel voor de kale huur van de ligplaats. Hier kunnen 
nog kosten bij komen voor elektriciteitsverbruik en toeristenbelasting.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Met het TransEurope samenwerkingsverband van meer dan 82 jachthavens in 
11 landen biedt wederzijdse korting aan bezoekers van andere deelnemende 
jachthavens. Informatie kunt u aanvragen bij de havenmeesters!

Bent u lid van de Vlaamse Vereniging voor Watersport? Laat 
uw lidmaatschapskaart zien en ontvang 50% korting op uw 
eerste twee nachten als passant.

Als ligplaatshouder geniet u van 
korting bij 7 andere vooruitstrevende 
jachthavens in de Nederlandse Delta. 
U kunt uw Seven Sisters paspoort op 
het havenkantoor ophalen.

Vaart u nog verder richting de andere Seven Sisters Havens? Na uw eerste 
overnachting als passant in een Seven Sister haven ontvangt u een stempelkaart 
inclusief uw eerste stempel. Verblijf in 3 havens en u ontvangt de 1e nacht bij de 
4e jachthaven gratis! Vraag uw stempelkaart aan bij de havenmeester.

Verblijf tot 14 nachten gratis in alle 
overige Yacht Havens!
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  Artikel VIER
Om de veiligheid van onze medewerkers 
te vergroten hebben wij, in overleg met 
de lokale autoriteiten besloten om vanaf 
1 april 2021 géén contante betalingen 
meer te accepteren op het havenkantoor. 
Uiteraard kunt u bij ons wel pinnen of  
met een creditcard betalen.

  Artikel ZES
Jachthaven Biesbosch B.V. en de 
havenmeester(s) zullen nimmer 
aansprakelijk zijn voor schade van welke aard 
of door welke oorzaak ook, aan personen 
of goederen toegebracht, of voor verlies of 
diefstal van enig goed, tenzij een en ander 
het gevolg is van een aan hem en/of de 
zijnen toerekenbare tekortkoming.

  Artikel ZEVEN
Indien de huurder van een ligplaats zijn 
vaartuig en toebehoren aan derden in 
gebruik wil geven, dient hij persoonlijk  
de havenmeester vooraf hiervan in  
kennis te stellen.

  Artikel VIJF
Een ieder die zich op de jachthaven  
bevindt, is gehouden afvalstoffen te 
deponeren in de daarvoor geëigende  
depots of inzamelpunten. Bijzondere 
afvalstoffen/stortmateriaal worden niet 
door de jachthaven ingenomen. In geval 
van overtreding is de havenmeester 
gerechtigd om op kosten van de 
veroorzaker de verontreinigingstoffen te 
(doen) verwijderen.

1  Overlast te veroorzaken door 
geluid, stank, parkeren, vervuiling 
of anderszins in welke vorm 
dan ook, waaronder begrepen 
klapperende lijnen, zeilen en 
trillende verstaging.

2   (Huis-)dieren los te laten lopen 
en hun behoefte te laten doen.

3   Afvalstoffen afkomstig uit  
het boordtoilet te lozen  
in het water.

4   De jachthaven te verontreinigen 
met olie, bilgewater, vet, 
huishoudelijk afval of met andere 
milieuverontreinigende stoffen.

5   Motoren te laten draaien  
anders dan om het vaartuig  
te verplaatsen.

6   Elders ligplaatsen in te nemen 
dan is overeengekomen dan  
wel is aangewezen.

7   Stootranden, fenders, bumpers 
en andere zaken te bevestigen 
aan de Poralu-steigers.

8   Met gehesen zeilen, met  
onveilige of voor anderen  
hinderlijke snelheid te varen; 
de maximumsnelheid voor 
vaartuigen in de haven is  
5 km per uur.

9   Het vaartuig niet behoorlijk  
af te meren of in onverzorgde 
staat te laten.

10  Open vuur (waaronder 
begrepen barbecueën) te 
gebruiken buiten de daartoe 
bestemde barbecueplekken.

11 Te zwemmen of te duiken.

Havenreglement

Bring a friend actie
Een tevreden ligplaatshouder telt bij ons voor twee…

Want wie kennen de voordelen van het liggen in Jachthaven Biesbosch 
beter dan onze eigen ligplaatshouders?

Deel uw ervaring en maak een vriend, kennis, familielid of collega 
enthousiast voor een vaste ligplaats bij Jachthaven Biesbosch.

Zo deelt u niet alleen vaarplezier samen, maar ook nog eens een mooi 
voordeel: Meld een introducé* aan om kennis te maken met de jachthaven 
en ontvang ieder 10% van de waarde van het nieuwe ligplaatscontract als 
hij of zij kiest voor een vaste ligplaats.

Voor de actievoorwaarden(*), gaat u naar:  
www.jachthavenbiesbosch.nl

Altijd in Jachthaven Biesbosch liggen? 
Hier alle voordelen op een rijtje.

Als vaste ligplaatshouder kiest u niet alleen voor zeer prettig liggen in één 
van de vriendelijkste jachthavens van Nederland, met een ruime keuze aan 
gezellige horeca langs de waterkant, een supermarkt, een beachclub met een 
zwemstrand, maar ook nog voor de vele voordelen:

•    Uniek gelegen direct aan de ingang van Nationaal Park de Biesbosch
•   Breed vaargebied met Brabantse en Zeeuwse wateren
•   Mogelijkheid tot seizoensligplaatsen en maandplaatsen
•   Tanken met korting voor ligplaatshouders
•   Heerlijke plons & ploeterspeeltuin voor de kleinere watersporters
•   Korting in de Seven Sister-en TransEurope havens

Bent u er nog niet helemaal uit?  
U kunt ook gebruik maken van ons handige maandtarief. 

Om op een veilige 
en prettige 

manier gebruik te 
blijven maken van 
alle faciliteiten op 
de haven, vragen we 
alle gebruikers van 
Jachthaven Biesbosch  
om de volgende regels  
in acht te nemen.

  Artikel EEN
Dit havenreglement geldt voor de gehele 
Jachthaven bestaande uit de haven, 
de bijbehorende (parkeer-en stalling-) 
terreinen en de zich aldaar bevindende 
gebouwen en is van toepassing op zowel  
de ligplaatshuurder als bezoeker.
Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: 
de periode waarin het vaartuig op de wal 
staat of is afgemeerd met het oogmerk 
deze gedurende langere tijd buiten gebruik 
te houden. Onder havenmeester wordt 
verstaan degene die belast is met het 
dagelijks toezicht op de jachthaven.

  Artikel TWEE
Een ieder die zich op het haventerrein 
bevindt, dient de aanwijzingen van de 
directie van Jachthaven Biesbosch en de 
havenmeester op te volgen en dient kennis 
te nemen van de geldende veiligheids-en 
calamiteitenvoorschriften ter plaatse. 

Namens het hele Jachthaven  
Biesbosch-team wensen wij u een  
prettig verblijf op onze haven! 
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12  Het vaartuig als permanente 
woon- en/of verblijfplaats  
te gebruiken.

13  Eigendommen buiten het 
vaartuig onbeheerd achter  
te laten.

14  Op de steiger van enig voertuig 
gebruik te maken.

15  Om met caravans,  
campers en/of trailers op de 
parkeerterreinen te parkeren.

16  De ligplaats zelf ter beschikking 
te stellen aan derden.

17  Te varen en/of de motor te laten 
draaien tijdens ijsgang  
of opgevroren water.

18   Om te vissen in de haven, zowel 
vanaf de boot, alsmede de 
steigers en land (artikel 21 van  
de visserijwet 1963).

19   Het is ieder geval verboden, 
om op en aan een vaartuig 
werkzaamheden te verrichten 
voor zover deze bestaan uit 
het boren, lassen, slijpen, 
schuren, polijsten, schroeven, 
timmeren, schilderen en hiermee 
vergelijkbare werkzaamheden.

  Artikel TIEN
Benzine (Euro98) en diesel (B7) worden 
t.b.v. de scheepsvaart ter verkoop 
aangeboden in de haven uitsluitend 
door Jachthaven Biesbosch B.V.. Het  
is voor andere personen en instanties 
ten sterkste verboden (illegale) 
brandstoffen commercieel  
te verkopen. 

  Artikel ACHT
Ligplaatshouder is verplicht de 
havenmeester in kennis te stellen indien 
de boot voor één of meerdere nachten 
niet in de ligplaats aanwezig zal zijn. 
De havenmeester kan de vrije ligplaats 
toewijzen aan een passant. Indien er  
in de periode mei t/m september 
een passant overnacht op de plaats 
van een, afwezige, ligplaatshouder 
dan compenseert de jachthaven 
deze ligplaatshouder voor € 5,- per 
nacht. Dit wordt aan het einde van het 
seizoen gecrediteerd op het account 
van de ligplaatshouder. Dit dient 
door ligplaatshouders verrekent te 
worden met een volgende factuur. De 
compensatie vervalt, indien deze niet 
verrekend is vóór ingang van het  
nieuwe contract.

  Artikel NEGEN
Het is niet toegestaan, zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de havenmeester, 
het afgemeerde of gestalde vaartuig 
of de lig-of bergplaats tot voorwerp 
van commerciële activiteit te maken. 
Hieronder wordt mede verstaan 
de verkoop van het vaartuig en/of 
toebehoren, alsmede het aanbrengen 
van daartoe strekkende borden, 
mededelingen en aanduidingen.

  Artikel ELF
De jachthaven is ten aller tijden bevoegd 
een ligplaatshouder te verplaatsen  
naar een passende, vergelijkbare of 
verbeterde ligplaats. Ligplaatshouder  
is geen eigenaar van de ligplaats.

  Artikel TWAALF
Voor situaties waar dit reglement niet  
in voorziet, is de directie van Jachthaven 
Biesbosch B.V. en/of een door de directie 
aangewezen persoon, bevoegd om 
beslissingen te nemen en/of handelend  
op te treden.

  Artikel DERTIEN
Op alle overeenkomsten van huur en 
verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA 
Algemene Voorwaarden voor de huur  
en verhuur van lig-en bergplaatsen  
voor vaartuigen van toepassing. Op  
alle overeenkomsten van levering van 
diensten en aanneming van werk zijn de 
HISWA Algemene Aannemings-, Verkoop 
en Leveringsvoorwaarden van toepassing. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn te 
bekijken op www.hiswa.nl

  Artikel VEERTIEN
Dit havenreglement kan tussentijds  
en zonder hieraan voorafgaande 
kennisgeving worden aangepast  
door Jachthaven Biesbosch B.V.

  Artikel DRIE
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde,  
rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen  
en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.  
Behoudens toestemming van de havenmeester is het op de  
jachthaven niet toegestaan:

Overtreding van één van de 
onder punt 1 t/m 19 van dit 
artikel genoemde verboden geeft 
de havenmeester het recht de 
overtreder de toegang tot de 
haven, bijbehorende terreinen 
en de zich aldaar bevindende 
gebouwen te ontzeggen.
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Het uitgestrekte gebied van Nationaal Park De 
Biesbosch zit vol met kreken, sloten, brede 

waterwegen, strandjes en aanlegsteigers. Het 
Nationaal Park is een van de grootste en meest diverse 
natuurgebieden van Nederland en een van de laatste 
overgebleven zoetwater getijdegebieden van Europa.

De Bever
In 1988 zijn de eerste Nederlandse bevers 
geherintroduceerd in De Biesbosch. Het huidige 
aantal wordt geschat op meer dan 300 exemplaren. 
In twee decennia hebben ze zich dus fl ink uitgebreid!

Bevers zijn echte familiedieren en leven vaak met 
zo’n 4 tot 6 bevers bij elkaar. Het is goed mogelijk 
dat één familie bevers gebruikmaakt van 
meerdere burchten.

Wil u bevers spotten? Ga dan bij het vallen van de 
avond of bij dageraad op pad en probeer zo stil 
mogelijk te zijn.

Vanuit de Jachthaven zijn 
meerdere leuke rondes te varen, 
zelfs voor de grotere schepen!
Aangezien de Biesbosch bekend staat 
om de vele zandbanken raden wij graag 
iedereen het gebruik van de Waterkaarten 
App aan. Op het havenkantoor kunt u 
verschillende abonnementen kopen. 
Liever eerst uitproberen? U kunt de 
app kosteloos dagen uitproberen. 

Benieuwd welke route geschikt is voor 
uw schip? Kom langs op het havenkantoor 
en laat u adviseren door het haventeam.

De Visarend
Ook wel het kleinere broertje van de zeearend 
genoemd, bezoekt De Biesbosch alleen in 
de zomermaanden. Ze genieten dan van de 
overvloed aan vis in het gebied en trekken in 
de wintermaanden weer naar Afrika om daar 
van de zon te genieten. De visarend is het 
beste te zien als hij biddend opzoek gaat 
naar zijn prooi.

Vanuit de Jachthaven zijn 
meerdere leuke rondes te varen, 
zelfs voor de grotere schepen!
Aangezien de Biesbosch bekend staat 
om de vele zandbanken raden wij graag 
iedereen het gebruik van de Waterkaarten 
App aan. Op het havenkantoor kunt u 
verschillende abonnementen kopen. 
Liever eerst uitproberen? U kunt de 
app kosteloos dagen uitproberen. 

Benieuwd welke route geschikt is voor 
uw schip? Kom langs op het havenkantoor 
en laat u adviseren door het haventeam.

De Zeearend
Dit prachtig dier is niet alleen de grootste roofvolgel 
van Nederland, het is ook een trouwe bewoner van 
De Biesbosch. Sinds 2014 zijn er zelfs twee broedende 
paren die het hele jaar door in De Biesbosch verblijven. 
De ‘Vliegende Deur’ zoals hij ook wel genoemd wordt 
is een imposante verschijning met een spanwijdte van 
2,40m. Deze vogel wordt dan ook niet alleen gevreesd 
door vissen, maar zelfs ganzen staan op het menu 
voor deze koning van het luchtruim.
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Een greep uit recent verkochte schepen.
Vanwege onze goede verkoopresultaten zoeken wij 

schepen ter bemiddeling.

Voor de volledige ontzorging van de verkoop van uw :
motorjacht, sportcruiser, sloep, 

platbodem of zeiljacht.

Marinaweg 9 - 4924 AD - DRIMMELEN - www.krijgsman.nl - 0162-683775 - rob@krijgsman.nl  

Voor  compleet onderhoud van uw schip!    

• Webasto verwarming / airco dealer.

• Mastervolt  dealer.

• Onderhoud aan inboard Diesel en Benzine motoren

• Inbouw van  boegschroeven en generatoren.
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0 6  .  5 3  .  6 32 0 5 5
Onderhoud & reparatie

Alle merken

Motoren – Boten – Jachten
Ook inbouw van: boegschroeven,

kachels, omvormers, enz/

Raamsdonksveer
Email: wiedenroth.onderhoud_montage@kpnmail.nl
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Plattegrond
Jachthaven Biesbosch 
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Uitgebreid assortiment 
watersportartikelen
Tuigerij; 
Verstagingen en 
railingen op maat
Mastervolt/ Victron 
Service en Energyshop
Elektrotechnisch 
servicebedrijf
Zodiac Opblaasboten 
    

Officieel Yamaha en 
Torqeedo dealer

MARINAWEG 41A
4924 AD DRIMMELEN
T (0)162 682774   
E INFO@VANDULSTWATERSPORT.NL

WWW.VANDULSTWATERSPORT.NL
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Wij maken met veel zorg en
uitsluitend de beste materialen:

Buiskappen
Bimini’s

Rolfokhoezen
Wintertenten

Kuiptenten
Spatzeilen

Bootkussens
Matrassen

Hoezen
Alle reparaties

Wij maken maatwerk met
uitsluitend roestvast staal 316

Kapframes
Grijpbeugels
Mastbeslag
Ankerrollen

Preek/hekstoelen
Zwemtrapjes

Zwemplateau’s
Radarbeugels

S.S.C. Cromsteven 6a  -  4924 CA Drimmelen
Tel. S.S.C. Nautic: 06-22382666

Tel. Stainless Steel Craft: 06-51472066 
E-mail: a.huisman30@kpnplanet.nl

Interview
Een ochtend met Arie op stap, zijn Biesbosch in, op weg naar de Zwarte Schuur…

Marie Louise, medewerkster van 
de jachthaven, begeleidt mij 
naar de boot van Arie, die een 

vaste ligplaats heeft in de jachthaven.

Doe maar rustig aan, roept Arie 
van verre.
Arie Hij staat startklaar. Glimlach op 
zijn gezicht, vol zichtbare tekenen 
van een arbeidzaam leven.
Ik ken Arie: hij is authentiek in zijn 
eigenheid en trots. Twee keer per 
week vaart hij in zijn antieke robuuste 
schip, in 1986 aangeschaft naar 
de Zwarte Schuur.
Hoezo de Zwarte Schuur, Arie? 
Ik zie aan zijn pose, alsof hij een 
heiligdom vereert. 
Al varende vertelt hij van zijn tweede 
liefde: die Schuur.    

Boeren uit het verleden
De Biesbosch is ooit bewoond door 25 
boeren, die voornamelijk akkerbouw 
beoefenden. Maar na verloop van tijd 
zijn velen uitgekocht en hebben hun 
bedrijfsvoering elders voortgezet. 
Boerderijen werden afgebroken door 
o.a. de komst van spaarbekkens (zie 
Wikipedia) Landbouwschuur De Zwarte 
Schuur werd gespaard maar lag er na 
jaren verlaten bij. Had zijn tijd gehad en 
viel in verval. Derhalve was de schuur in 
de ogen van Staatsbosbeheer uitein-
delijk rijp voor de sloop. 
Staatsbos-beheer stortte zich immers 
vol overgave op groen, vogels, vissen 
en andere diersoorten. 
Een schuur, een keet? Niet 
erg interessant. 

Arie in Beeld
Maar ziet: de schuur werd gered door  
een aantal vrijwilligers, waaronder Arie. 
Er volgde een jarenlang een herstel- 
krachtsinspanning, met enthousiasme 
en grote toewijding. Petje af!  
Nu wordt het monument opengesteld 
voor geïnteresseerde bezoekers. 

Arie , 75 jaar oud, neemt mij 
vanmorgen mee, begeleid door het 
sonore geluid van een stampende 
dieselmotor. Maar meer nog door een 
redelijk stralend ochtendzonnetje. 
Koffi  e en een kruikje schnaps voor 
den inwendige mens ter opbeuring.
Arie is nog van de oude tijd. Draait een 
sjekkie en voelt zich vrij, gemetseld 
gezeten achter het houten roer.
Hier zit hij op zijn plek. Een echte 
Biesboschrat..
In Hank opgegroeid en zijn jeugd 
al spelend zwemmend ravottend 
in dit ruige gebied doorgebracht. 
Toen de Biesbosch nog een theater 
was met eb en vloed, kreken vol 
ruige begroeiing en soms spannend 
angstaanjagende geluiden.  
Avonturier als hij was, ging hij aan 
de slag in het buitenland aan kust en 
oeverwerken. Zijn vrouw vergezelde 
hem al die jaren in landen als Algerije, 
Saoudi Arabië, Indonesië en 
Siërra Leone. 
Ik zit hier bij een man van de wereld, 
zo voel ik dat.
Na 12 jaar weer voet op eigen 
vasteland gezet. Onderweg naar huis 
zijn oude woonhuis verkocht. Lachend 
vertelt hij ,dat de prijs drie keer over de 
kop gegaan.
Dat is Arie. Met zijn oogjes half dicht en 
een glimlach om zijn grappige lippen.
Na een zwaar ongeluk, moest hij 
een jaar revalideren. Haalde een 
gidsendiploma en wierp zich serieus 
op de Biesbosch.

In en rond de Zwarte Schuur
Nu legt hij aan. Een onrustig gedoe, 
met veel kabaal uit de motor.
Frans Peeters, een oude rot in het 
schippersbestaan, staat ons aan 
de kade op te wachten. Goed 
geregisseerd Arie. 
Arie en Frans Peeters zijn vrienden. 
Frans vervoerde in vroeger tijden 
met zijn schip ‘de Postsloot’ graan 
en suikerbieten van uit de Biesbosch 
naar het vaste land. ‘

Dus ook de oogst van de boer van 
de Zwarte Schuur.
Na een handdruk, vaarwel Corona,  
treed ik binnen in een unieke oude 
ruimte met een grote lange tafel vol 
kopjes gevuld met koffi  e.

De kachel is 
heet opgestookt. 
Hier zit een tevreden stel 
mij op te wachten. Hier tref 
ik ook dorpsgenoten Willy 
en Ina Jansen. Het viertal 
zit klaar om te vertellen dat 
zij het onmogelijke hebben 
verwezenlijkt. 
Midden in het hart van 
de Biesbosch, ver 
afgelegen van de 
bewoonde wereld een 
groots karwei geklaard. 
En zie, roept Arie, je kunt 
het gaan zien, beste vriend. 

Rondleiding
Ik trek Frans aan zijn 
jasje en we lopen samen 
de grote open ruimte 
van de boerenschuur in.
Hier staan allerlei werktuigen uit de 
oude tijd. Toen er nog veel handwerk 
werd verricht. 
Ook zien we de plekken waar enkele 
koeien en kalveren hebben gestaan 
tijdens de wintermaanden. 
Frans blijft vertellen over allerlei 
historische voorwerpen, die her en 
der verspreid liggen of staan. 

Terug naar de jachthaven
Tijdens de terugtocht, die weer een 
half uur duurde, is Arie opgewekt blij 
en tevreden. 
Een kanovaarder vaart verderop een 
smalle kreek in. Het water staat hoog 

na langdurige regenval in februari. 
Terug in de jachthaven overheerst de 
stilte. De jachten en scheepjes liggen 
dromend de dobberen in hun eigen 
afgeschermde bedje.
Marie Louise komt aangelopen en legt 
het schip vast. 
Goed gegaan Arie?
Ik ben zeer tevreden. Ik was bang voor 
dit interview. Blij om vrijdag onder 
gewone omstandigheden weer mijn 
werk te kunnen gaan doen in de 
Zwarte Schuur.

Klopt, dat vriendenstel is vergroeid 
met dat stukje natuur, waar je je in 
de hemel waant.
Die hemel is er ook ieder jaar, als er 
een kerstviering wordt gehouden. Van 
heinde en verre stroomt men toe. 
En dat alles opgezet door mannen 
op leeftijd en Ina , de vrouw, die 
een en ander met haar vrouwen-
wijsheid stuurt. 
Arie vertrouwt Marie Louise van de 
jachthaven nog lovende woorden toe.
Dit is een unieke jachthaven met alle, 
ja ook alle faciliteiten.
En de aanleg prijs Arie? Vraag ik.
Ik lig er. Ik ben tevreden.
zwarteschuurbiesbosch.nl
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Met het comfort van uw eigen
camper optimaal genieten 

aan het water in Drimmelen.
Bij Jachthaven Biesbosch zijn natuurlijk ook mensen zonder boot van harte welkom! 
Midden in onze sfeervolle haven, bieden wij plaats voor 32 campers. Geniet van de 
prachtige omgeving en kom hier heerlijk een tijdje vertoeven. 

Camperpark

Jachthaven Biesbosch Welkom aan Wal  •  Seizoen 2022

FACILITEITEN

U kunt ervoor kiezen om van de elektriciteit (16 Amp.) gebruik te maken. Dit kunt u aangeven tijdens het reserveren van uw camperplaats. Tegenover het camperpark is 
het sanitair gebouw te vinden. U kunt met de ontvangen toegangscode hier naar binnen. Heeft u nog andere vragen? Het haven team staat altijd klaar om u te helpen!

INCHECKEN EN VERLENGEN

Bij Camperpark Jachthaven Biesbosch kunt u zelf (online) 
inchecken via de website. Uw reservering geldt tot de 
volgende ochtend 11 uur. De slagboom werkt met kenteken 
registratie om het voor u nóg makkelijker te maken. U kunt 
er natuurlijk ook voor kiezen om uw verblijf te verlengen. 
Dit gaat ook via de website. 

CAMPERSERVICE STATION:

Voor het lozen van vuilwater en het innemen van drinkwater 
kunt u terecht bij het service station. Ook staat er hier een 
ondergrondse container waar u uw afval kunt deponeren. 
Het lozen van uw chemische toiletcassette kan bij het 
stortpunt aan de zijkant van het sanitair gebouw.

UITCHECKEN

Uitchecken gaat volledig 
automatisch. U hoeft hier niets 
voor te doen. Zorg wel dat u vóór 
11.00 uur het terrein verlaat.

19jachthavenbiesbosch.nl

Uit- of thuis eten?
Jachthaven Biesbosch is omringd 
door een verscheidenheid aan 
horecagelegenheden. Met trots 
kunnen we dus zeggen dat het 
ideale restaurant voor iedereen 
te voet te bereiken is.

Kookt u liever zelf? Haal alles wat 
u nodig heeft bij de supermarkt 
Spar enjoy Drimmelen en rij met 
het winkelwagentje tot aan uw 
boot of camper.

Dagje weg? 
Gaat u liever een dagje weg 
met het hele gezin? Pretpark De 
Efteling en Safaripark De Beekse 
Bergen zijn bereikbaar op slechts 
een half uurtje rijden. Ideaal als 
u even iets anders zoekt.

Fiets- en wandelroutes
Vanuit onze jachthaven kunt u ontzettend 
leuk wandelen en fi etsen. Op het 
havenkantoor kun u diverse routes 
en plattegronden ophalen. In 
Lage Zwaluwe kunt u met de fi ets een 
veerpont oversteken naar de Biesbosch. 
De actuele openingstijden vindt u op: 

www.poortnaardebiesbosch.nl/veerpont
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RESERVEER

DAGVERS

THUISKOMEN

Een kleine kaart vol vis en vlees

klassiekers die elke dag vers

wordt bereid. Ingrediënten van

hoge kwaliteit van vaste

leveranciers en ons eigen

receptuur dragen bij aan een

verrukkelijke beleving.

Het zou zomaar kunnen dat je ons

restaurant al varend hebt ontdekt,

wij weten dan ook als geen ander

hoe leuk het varen op de Biesbosch

is. Wij doen er dan ook alles aan om

dit gevoel vast te houden wanneer je

thuiskomt bij ons aan de haven.

Bij ons kun je lekker jezelf zijn.

Geen poespas. Het draait om goed

eten en ouderwetse gezelligheid.

Daar houden we van.

Reserveer makkelijk en snel via de

website: of bel ons even.

Biesboschweg 1

4924 BB Drimmelen

0162 682 608

www.restauranthetpanorama.nl

''Of je nu komt voor het

fantastische uitzicht, onze

waanzinnige steak, de verse

friet, voor een goed glas wijn

aan de bar/terras of om

uitgebreid te genieten van

onze klassiekers in het

restaurant met vrienden of

familie. Het Panorama is

geschikt voor iedere

gelegenheid.

Het is de thuishaven waar je

even niets moet..''

Michelle & Guido Vermeulen

Wij zijn bij Het Panorama de culinaire en

Bourgondische toegangspoort naar het

prachtige natuurgebied De Biesbosch.

Eet-& drinkgenot gecombineerd met

natuurschoon, waaronder een prachtige

zonsondergang.

BIESBOSCH
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SNEL
EN
FLEXIBEL
SCHAKELEN

Met THEBOXSYSTEM als modulair 
circulair huisvestingsconcept worden 
gebouwen niet meer op locatie, maar in 
de fabriek geproduceerd. Het gebouw, 
bestaande uit een veelvoud aan 
modules (BOXEN), wordt in 2 dagen 
op locatie geplaatst en in elkaar gezet.
Een BOX is te verwijderen, toe te 
voegen en te verplaatsen. Een BOX 
draait mee in de lifecycle van de 
gebruiker. Een BOX is daarmee circulair. 

Biesbosch

FIETSVERHUUR
bij SPAR enjoy
Elektrische fietsen en stadsfietsen

SPAR enjoy De Biesbosch
Biesboschweg 4B, 4924 BB Drimmelen
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informatie water
Route

Route #1

Route #2 Route #3

Route #4

Vaar vanaf Willemstad richting het Oosten op 
het Hollandsch Diep richting de moerdijkbrug 
(maximale doorvaarthoogte 10.4m). Vervolg uw 
vaarroute over de Amer. Jachthaven Biesbosch 
bevindt zich hier bij kilometerpaal 253.

Vaar vanaf Breda richting het Noorden over de 
Mark. Sla ter hoogte van Breda af richting het 
Oosten om het Markkanaal op te gaan.

Ter hoogte van Oosterhout vervolgt u uw route 
door richting het Noorden het Wilhelminakanaal 
op te gaan. Dit kanaal gaat over in de Amertak. 
Ten einde van de Amertak gaat u richting het 
Westen op rivier de Amer.

Eenmaal op de Amer bevindt Jachthaven 
Biesbosch zich bij kilometerpaal 253.

VA N A F  G O R I N C H E M
Vanaf Gorinchem vaart u richting het Westen op 
de Boven-Merwede. Neem de Zuidelijke splitsing 
naar de Nieuwe Merwede tot aan Werkendam. 
Vanaf hier kunt u via de Biesboschsluis richting 
het Zuiden varen over het Steurgat.

Deze route brengt u door een prachtig deel van 
de Biesbosch (Maximale diepgang 2.5m). Hou 
hierbij Stuurboord aan bij het eerste eilandje 
en hou bakboord aan bij het tweede eiland om 
vervolgens de afslag naar bakboord te kunnen 
maken om op het Steurgat te blijven.

Hou nogmaals stuurboord aan om het Middelste 
Gat van het Zand richting het Zuiden te volgen. 
Deze gaat over in de Spijkerboor, waar u goed 
binnen de betonning moet blijven.

Sla ten einde van de Spijkerboor af richting het 
Westen op de Amer. Jachthaven Biesbosch 
bevindt zich hier bij kilometerpaal 253.

VA N A F  B R E DAVA N A F  W I L L E M S TA D

Vertrekkend vanaf Heusden 
vaart u richting het Westen 
over de Maas. Vervolg over 
de Bergsche Maas richting het 
Westen tot aan de overgang 
in de Amer.

Eenmaal op de Amer bevindt 
Jachthaven Biesbosch zich bij 
kilometerpaal 253.

VA N A F  H E U S D E N
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vaarwater geschikt voor kano’s

vaarwater verboden voor alle vaartuigen

niet toegangkelijk

snelwegen

hoofdwegen

wegen

spoorwegen

hoogspanningsleiding

kribben/dijk

markering vaarwater

scheepvaartlichten

havenlichten

tijdelijke lig- of aanlegplaats

kampeerterrein
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het water op!
Goed voorbereid 

Marksluis: gelegen tussen Wilhelminakanaal en Markkanaal 
Ter hoogte van Geertruidenberg

Datum Dag Openingstijden
Gehele jaar Ma. 6-24 h
Gehele jaar di. t/m vr. 0-24 h
1 april - 1 nov.

Za.
0-16 h

1 nov. - 1 april 0-14 h
1 april - 1 nov.

Zo. En fd.
9-17 h

1 nov. - 1 april gesloten
Marifoonkanaal 84
Telefoonnummer Centrale 
Bediening Oosterhout (CBO) 088-797 48 25

Keizersveer brug (A27)

Maximale doorvaarthoogte vaargeul 9,61 meter
Maximale doorvaarthoogte buiten vaargeul 9,38 meter

GHW = NAP + 6,0      GLW = NAP + 3,5

Moerdijk brug (A16)

Maximale doorvaarthoogte vaargeul 10,43 meter
Maximale doorvaarthoogte buiten vaargeul 7,36 meter

GHW = NAP + 6,5      GLW = NAP + 3,9

Biesboschsluis: gelegen tussen Steurgat en Nieuwe Merwede 
Ter hoogte van Werkendam

Datum Dag Openingstijden

1 april - 1 juli en
1 sept. - 1 nov.

ma. t/m do. 8-9, 11-12, 14.30-15.30, 
17.30-19h

vr. en zat. 8-19 h
zo. en fd. 10-19 h

1 juli - 1 sept.
ma. t/m vr. 8-20 h
zat. 8-19 h
zo. en fd. 10-19 h

1 nov. - 1 april
ma. t/m zat. 8-17 h, op verzoek
zo. en fd. gesloten

Marifoonkanaal 18
Telefoonnummer Biesboschsluis 
(ook voor bediening Ottersluis) 088-797 29 31
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Cromsteven 2, 4924 CA DRIMMELEN

tel: 0162 683 935, fax 0162 683 854

info@jachthavendrimmelen.nl - www.snoek-bovy.nl

WATERSPORTSHOP MET VERVE & SNOEK JACHTSTALLING
DÉ ONE-STOP-WATERSPORTSHOP!

Snoek Jachtstalling
• Helling
• Botenliften van 35 ton en 75 ton• Mastenkraan
• Buitenstalling
• Binnenstalling (on)verwarmd

Watersportshop Met Vervevoor al uw watersportartikelen en scheeps-technische vragen en artikelen. Hét adres vooral uw benodigdheden op en aan uw jacht,onderhoud, inspectie van het onderwaterschipen alle voorkomende werkzaamheden zoalstimmerwerk, schilderwerk, technischonderhoud, tuigage en inbouwapparatuur.Alles voor uw comfort en veiligheid, outfitsvoor aan boord en van boord en maritiemeverwennerijen.
Kortom uw ONE-STOP-WATERSPORTSHOP

OPENINGSTIJDEN
Hoogseizoen (1 april - 1 september)
Ma - Za: 9.00 - 17.30 uur
Zon- en feestdagen: 11.00 - 13.00 uur

Laagseizoen (2 september - 31 maart)
Ma - Za: 9.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen: gesloten

24 jachthavenbiesbosch.nl
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Wist u dat?

Er ook  
verschillende 

WATERSPORTWINKELS
TE VINDEN ZIJN

We sinds enkele Jaren een  
SUPERMARKT
hebben! 
SPAR ENJOY! 

U een  
BBQ  
cobb kunt 
ophalen op het 
havenkantoor

Hier zelfs de snelste 
BRANDWEERBOOT 
VAN NEDERLAND 
UITVAART

Wij op het gele, blauwe èn 
oranje bassin een laadpaal  
HEBBEN VOOR UW 
ELEKTRISCHE AUTO 

U zich bevindt 
in één van de 

GROOTSTE
INLANDSE
JACHTHAVENS
van Europa

De watersportboulevard 

BEREIKBAAR
IS MIDDELS

DE KETTINGPONT

U ook een tafeltje 
KUNT RESERVEREN IN 
ÉÉN VAN DE DIVERSE 

RESTAURANTS

Een 
ZWEMSTRAND
NIET ONTBREEKT

Kinderen zich 
uren kunnen 

vermaken in onze 

PLONS- EN 
PLOETER 

SPEELTUIN

Deze jachthaven 
in 1968 door toenmalig 

KONINGIN BEATRIX
offi  cieel geopend is

De HULPDIENSTEN
vanuit onze haven opereren

Restaurant Boeien ook een 

INDOOR
SPEELTUIN 
HEEFT

De watersportboulevard 

WATERSPORTWINKELS

DE KOFFIE
ALTIJD KLAAR STAAT 
op ons havenkantoorop ons havenkantoor

BBQ  
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Help jij mij naar mijn boot?

kinderenVoor de

Biesbosch Boefjes

jachthavenbiesbosch.nl26
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doen in de haven!
Er is super veel te
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Houd jij samen met ons 
de haven schoon?
Kom bij ons een opruimset halen 
en verdien een lekker ijsje!

Kom spelen in de Plons-en 
Ploeterspeeltuin naast 

het havenkantoor! 
Is het wat minder weer? Bij 

restaurant Boeien kun 
je je uren vermaken in 
de binnenspeeltuin!

• Pingpong set
• Schaakstukken

• Pionnen  
(Borg € 2) 

TAKE AWAY - RESTAURANT - TERRAS - FOODTRUCK - BEZORGING - FEESTEN
Nieuwe jachthaven nr 5 - 4924 BA Drimmelen - Tel. 06-51164354

Waar lekker belangrijk is...

Heb jij zin om een 
potje te pingpongen 

of een ander spel 
te spelen?

Kom langs het 
havenkantoor om 
diverse attributen 

bij ons te lenen!
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We are specialists in motor yachts 
from €100.000,-.

www.sterkenburgyachtbrokers.nlwww.sterkenburgyachtbrokers.nlwww.sterkenburgyachtbrokers.nlwww.sterkenburgyachtbrokers.nlwww.sterkenburgyachtbrokers.nl
STERKENBURG YACHT BROKERS B.V. • NIEUWE JACHTHAVEN 6 • 4924 BA DRIMMELEN • T +31 (0)162685722 • INFO@STERKENBURGYACHTBROKERS.NL

Sterkenburg Yacht Brokers, an 
international, certified, sworn yacht 
brokerage knows her business.  

At our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing rangeAt our sales location in Jachthaven Biesbosch in Drimmelen, you find a constantly changing range
of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. of motor yachts. We kindly invite you to come over to visit our offer. 

Our up to date listings you find at:Our up to date listings you find at:Our up to date listings you find at:

WWW.STERKENBURGYACHTBROKERS.NL




