
Coronavirus COVID-19 maatregelen 

In verband met de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 gelden er aanvullende voorwaarden. 
Uiteraard doen wij wat wij kunnen om u zo gastvrij mogelijk te ontvangen. Onze ontvangstlocatie, 
Bistro Amerzicht, is gesloten. Hierdoor zullen wij u buiten ontvangen. Houdt u er rekening mee dat er 
op de jachthaven géén mogelijkheden zijn om gebruik te maken van het toilet. Ook niet in onze 
Bistro. 

Bij www.debiesboschin.nl kunt u een sloep huren als u: 

* een gezin vormt (woonachtig op hetzelfde adres); 

(Constateren wij dat u niet aan deze eis voldoet, of u kunt dit niet bewijzen, dan kunt u geen gebruik 
maken van de sloep. Zonder restitutie van het huurbedrag). 

Alle overige samenstellingen / groepen mogen wij (nog) niet verwelkomen. 

O maatregelen: 

* Wij werken met inchecktijden.  Bent u later dan de vermelde inchecktijd, dan dient u rekening te 
houden dat u later aan de beurt bent.   

* Één persoon meld zich aan. De rest van uw gezelschap blijft in de auto wachten; 

* Houdt u rekening met andere bezoekers van Jachthaven Biesbosch/De Biesbosch In door middel 
van 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Houd ook rekening met het parkeren van uw auto. 

* Na de aanmeldprocedure (incl. uitleg vaarroute) kunt u zich melden bij de poort/steiger (mits er 
nog geen personen staan. Dan zult u even moeten wachten tot deze weg zijn). 

* U krijgt uitleg over de werking van sloep, onze medewerker stapt in de sloep en legt de werking uit, 
zodra hij de sloep heeft verlaten kunt u aan boord stappen; 

* Ook op de steigers geld de maatregel 1,5 meter afstand. De steigers hebben op een aantal plekken 
zijsteigers. Ziet u iemand op de steiger lopen, geef hem/haar dan de ruimte om te passeren. Dit kan 
door plaats te nemen op de zijsteiger. 

* Aan de aanmeersteiger mogen niet meer dan 3 sloepen liggen. Ziet u al 3 sloepen liggen waarop 
personen zitten dan vaart u even langs de steiger en meert u pas aan zodra er weer plaats is. Bij het 
aanmeren dient u er zelf voor te zorgen dat de sloep vastgeknoopt wordt aan de aanmeersteiger. U 
stapt uit en loopt direct naar uw auto. Een persoon van het gezelschap meld zich weer af. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debiesboschin.nl/


Ook op het water gelden andere regels dan normaal. Onderstaand treft u een afbeelding aan van de 
politie. Let op bij het aanmeren in de Biesbosch. Ook hier dient u 1,5 meter afstand te bewaren van  
andere sloepen. Maar uiteraard ook op het land. Er wordt gecontroleerd.  

 

 

 


