
Ouder-Kind 
Kajak-Kampeer 

Avontuur 
Biesbosch

We gaan op avontuur in ons eigen Nationaal Park de Biesbosch. 
Ouder en kind delen samen een kajak. Al peddelend en dobberend 
navigeren we door de mooiste kreekjes van Nederland langs 
dichte groene oevers. Het wordt een feest voor jong en oud. Na 
een aantal kilometers gevaren te hebben, strekken we de benen 
en gaan we buitenspelen op het strand. Misschien nemen we wel 
een duikje of twee. We vervolgen onze kajakroute en proberen 
bevers en zeearenden te spotten. We meren aan en bouwen ons 
kamp midden in de natuur in het Nationaal Park. We maken vuur 
en koken ons eten erop. In de avond gaan we fluisterstil opzoek 
naar de bever.



Programma
Verschillende data op de website - maximaal 7 duo’s - vertrek vanaf 5 duo’s 
(ouder – kind duo) - kinderen vanaf 7 jaar met een zwemdiploma. 

Op zaterdag om 13:00u vertrekken we vanaf Jachthaven van Oversteeg in 
Werkendam met onze kano’s/kayaks. We varen de Biesbosch in door de 
kreekjes en open stukken water totdat we op een prachtige plek midden 
in de natuur zijn om ons bivak op te bouwen en het eten te maken. Na een 
heerlijke nachtrust buiten onder een tarp of in een tentje maken we een 
stevig ontbijt en laden we de kayaks voor de tocht van dag 2. Via prachtige 
plekken in de Biesbosch en komen we halfverwege de zondagmiddag aan 
in de jachthaven om ons micro-avontuur af te sluiten.

Fysiek ●●●○○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●●○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●●○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Skills. Je leert buitenvaardigheden zoals 
kajakken, fikkie stoken, buiten slapen en eten maken op het vuur. N.B. 
Kinderen kunnen mee vanaf 7/8 jaar met een zwemdiploma.



Materiaal en uitrusting
Voor optimaal plezier zijn de volgende items noodzakelijk:

Houd er rekening mee dat alle spullen nat kunnen worden, en mee moeten 
kunnen in de kayak. Waterdicht verpakken is daarom noodzakelijk.  
Het makkelijkst is om in te pakken in een twee- of drietal kleinere tassen / 
rugzakken. Ieder duo vervoert zijn eigen spullen. Neem dus zo min mogelijk 
mee.

Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, dan kun je 
daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke 
tarieven. 

• Buff / muts / pet
• Avondkleding
• Droge sneldrogende (sport) kleding
• Zwembroek, badpak, bikini
• Slaapzak geschikt voor temperaturen tussen 5 – 15 graden en slaapmat
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak/tas 
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
• Thermosfles / bidon / drinkzak 
• Kampeerbestek en een bord
• Beker / mok (dop thermosfles)
• Zonnebril
• Zonnebrand
• Toiletspullen, handdoek
• Waterdichte zakken / vuilniszakken
• Afbreekbaar toiletpapier / tissues
• Eventueel brander, percolater, koffie en theezakjes 
• Eventueel eigen tarp/tent/bivakzak
• Dranken, snacks en/of fruit, voor onderweg





Voeding
Kampeerdiner en -ontbijt wordt georganiseerd door Rewild. Neem zelf wat 
extra snacks, fruit, etc mee voor onderweg op het water. Vul je bidonnen 
etc met schoonwater. 

Kosten
De kosten voor dit Kajak-Kampeer Avontuur zijn €125 pp (€250 per ouder-
kind duo). Dit is inclusief:

• 1 overnachting in de Biesbosch onder een tarp of tent.
• ontbijt en avondmaaltijden
• gebruik Rewild tenten/tarps
• 1 kayak per duo inclusief 2 reddingsvesten 

 
 

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

Niet inbegrepen is je vervoer naar de Biesbosch. 


