
April t/m oktober 2019

Varen en excursies
 over de Nederrijn en Lek

www.deblauwebever.nl

INFO, RESERVEREN EN BETALEN
Voor informatie over reserveren en betalen kan je terecht op 
onze website. Na betaling krijg je een e-ticket dat dient als 

entreebewijs aan boord.

PRIJZEN
•  Rivieroevervaarten:    

Volwassenen € 18,-   
Kinderen t/m 12 jaar € 9,-

•  Speciale vaarten 
 Afhankelijk van de duur van de vaart, evt. entreegelden en/of  
 lunch aan boord 
 Volwassenen vanaf € 26,50
 Kinderen t/m 12 jaar vanaf € 14,00
•  Speciale kindervaarten:
 Kinderen t/m 12 jaar € 10,-
 Ouderen € 16,-
• Groeps-/Chartervaarten:
 Vanaf € 725,- ; Maatwerk in overleg
• Alle vaarten: baby’s vermelden bij de boeking

VOORZIENINGEN AAN BOORD
•  Passagiersruimte op het open, overdekte bovendek 
• Met houten banken
• Toiletten
• Reddingsvesten, ook voor kinderen
• Verrekijkers
• Een kleine kajuit met 15 zitplaatsen

TOEGANKELIJKHEID
• Plaats voor maximaal 55 passagiers in totaal
• Smalle loopplank, trappen naar kajuit en toiletten
• Niet raadzaam voor minder validen
• Geen ruimte voor kinderwagens en rolstoelen
• Opvouwbare wandelwagens vermelden bij de boeking
• Voor geleidehonden eerst contact opnemen

ETEN EN DRINKEN
• Behalve een boterham is het meenemen van etenswaren niet  
  toegestaan
• In de kajuit zijn snacks en warme en koude consumpties  
 verkrijgbaar

TIPS
• Op het open bovendek kan het fris en winderig zijn
• Warme en winddichte kleding wordt aangeraden
• Stevige (wandel)schoenen zijn praktisch in het natuurgebied

En ondersteuning van bijna alle gemeenten langs de 
Nederrijn

Stichting Rijnoevervaarten - Cuneralaan 25 - 3911 AA Rhenen
info@deblauwebever.nl  www.deblauwebever.nl

ONZE SPONSORS



HET SCHIP EN DE VAART
De Blauwe Bever is een stoer schip waarop er vanaf het open, 
overdekte bovendek een prachtig uitzicht is over de rivier en 
het omringende landschap. Het geeft een ware belevenis van de 
natuur. Onderweg gaan de passagiers met een ervaren gids aan 
land op plekken die anders vanaf de rivier niet toegankelijk zijn. 
Deze gebieden worden beheerd door resp. Utrechts Landschap, 
het Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer.

VAARPLANNING 2019
Rivieroevervaarten
De rivieroevervaarten duren ongeveer 3 uur, inclusief een 
wandelsafari. De rivieroevervaarten varen in april en mei eens 
per weekend en daarna zowel in het weekend als op andere 
dagen. Het schip vaart weer terug naar de plaats van vertrek.

VRIEND WORDEN
Vrienden maken het verschil. Onze donateurs maken het mogelijk 
om voor groepsvaarten met een maatschappelijk, sociaal of 
educatief belang een bijdrage te verlenen in de kosten van de 
vaart. Word Bootsman- Vriend voor €25,- p.j. of Stuurman- Vriend 
voor €50,- p.j. en krijg zelf ook korting op een vaart. Kijk op het 
aanmeldformulier op onze website of doneer op: 
NL75RABO 0316 0214 07 t.a.v. Stichting Vrienden v/d Rivieroevers.

OPSTAPPLAATSEN
Langs de Rijn en de Lek zijn in totaal 12 verschillende locaties 
waar vandaan een vaart vertrekt; bijvoorbeeld vanaf Amerongen, 
Beusichem, Wageningen, Rhenen, Renkum, Doorwerth, Elst (UT.) 
of Wijk bij Duurstede. Op de website staan alle adressen met een 
plattegrond vermeld. 

BESTEMMINGEN
De Blauwe Bever maakt vaarten naar in totaal ruim 20 
verschillende natuurgebieden en cultuurhistorische locaties 
langs de Rijn en de Lek; bijvoorbeeld de Blauwe Kamer, het 
Eiland van Maurik, Fort Everdingen, het Smalspoormuseum of 
de Jufferswaard. Op de website wordt dit per vaart beschreven.

Speciale vaarten
Op andere dagen, en soms ook in het weekend, zijn er vaarten 
die wat langer duren, een speciaal thema of doel hebben en 
waarbij soms een lunch inbegrepen is. Voorbeelden: Proef 
de Betuwe, Forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
Midzomeravond Kasteelvaart, Lepelaarvaart, Dauwvaren of van 
Klei tot Baksteen. Voor kinderen (met (groot)-ouders) is er een 
Piratenvaart, Paaseieren zoeken en Professor Speurneus.

NATUUR EN CULTUUR
De oevers van de Nederrijn kennen een grote variatie aan 
natuur. Kwelmoerassen, kreken en geulen bieden plaats aan 
voor ons land zeldzame planten en dieren. Het project “Ruimte 
voor de Rivier” heeft nieuwe natuur doen ontstaan. Langs de 
oevers van de Lek liggen de karakteristieke uiterwaarden en 
is natuurontwikkeling ontstaan bij forten en werken van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze locaties worden tijdens 
vaarten ook bezocht. 

DE GIDS
Tijdens de vaart vertelt de gids over de cultuurhistorische 
locaties, de rivierloop, bezienswaardigheden en dorpen 
en stadjes die gepasseerd worden. Halverwege wordt een 
wandelsafari gemaakt in een van de natuurgebieden of een 
korte excursie in een oude steenfabriek, een kasteel of een fort.
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Charters
Het schip is ook te huur voor groepen die geïnteresseerd 
zijn in natuurbeleving vanaf het water. Bijvoorbeeld voor een 
verjaardag, jubileum of huwelijk. Ook geschikt voor bedrijfs- en 
personeelsuitjes, natuurverenigingen, vakgroepen en scholen. In 
overleg wordt op maat een passend arrangement opgesteld.


