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Informatiecentrum Grevelingen
In het informatiecentrum Grevelingen kun je terecht voor informatie over het natuurgebied. Er zijn
ook fiets- en wandelkaarten, souvenirs en boeken te koop. Je kunt de toren beklimmen en met
de panoramashow het gebied ervaren. Daarnaast is het centrum beschikbaar voor
vergaderingen, conferenties en biedt het de ruimte voor grote groepen.
Winkel
In de winkel van het buitencentrum vind je producten om de natuur mee in te gaan, zoals
wandelkaarten en natuurboeken. Maar ook verrassende souvenirs en/of cadeaus,
strandproducten en unieke streekproducten.
Vergaderen
De ruimtes in het informatiecentrum zijn geschikt voor zowel kleine groepen/vergaderingen vanaf
6 personen als groepen van ca. 300 personen voor congressen/conferenties.
Toren
De toren biedt een prachtig uitzicht over het Grevelingenmeer en de Noordzee en is gratis
toegankelijk tijdens openingstijden.
Horeca
In het informatiecentrum Grevelingen is lunchcafé Embrasse gehuisvest. Voor informatie over
Embrasse verwijzen wij u naar de banquetingmap Horeca.
Onze openingstijden:
 1 april t/m 31 oktober dagelijks van
10.00 – 17.00 uur
 1 november t/m 31 maart dagelijks van
10.00 – 16.00 uur
 Gesloten op 25 december en 1 januari
 In overleg kan je ook buiten de openingstijden terecht
Bereikbaarheid:
 Auto: navigatieadres Kabbelaarsbank, Ouddorp
 Vanaf bushalte Transferium Renesse, bus 104 richting Spijkenisse, Metro Centrum halte
Port Zélande, Ouddorp (www.9292.nl)
 Op Strand Grevelingendam en de Kabbelaarsbank (Brouwersdam) wordt parkeergeld
geheven van 1 april t/m 31 oktober van 08.00 tot 18.00 uur. Tarieven: 1e uur € 0,60, daarna
€ 1,20 per uur tot een maximum van € 4,00 per dag. Seizoenkaart € 37,60 (verkrijgbaar
in het Informatiecentrum). Het parkeerterrein van het Informatiecentrum is gratis voor
bezoekers van het centrum.
Toegankelijkheid
Het informatiecentrum Grevelingen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
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Ligging:
 Tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.
 Deelgebieden: onder Grevelingen vallen de gebieden De Punt, De Val, Dwars in de Weg,
Herkingen, Hompelvoet, Kabbelaarsbank, Markenje, Mosselbank, Noordplaten,
Ossehoek, Slikken van Bommenede, Slikken van Dijkwater, Slikken van Flakkee,
Stampersplaat en Veermansplaat.
 Grootte gebied: ongeveer 14.000 hectare, waarvan 3.000 hectare drooggevallen gebied.
 De Grevelingen is het hele jaar toegankelijk. De Hompelvoet is tijdens het broedseizoen
niet toegankelijk.

Vergaderen
Capaciteit






2 vergaderzalen en 1 evenementenhal
Vergaderzalen max 45 personen in vergaderopstelling
Vergaderzalen max. 45 personen in theateropstelling
Evenementenhal zonder opstelling max. 250 personen, in theateropstelling 150
personen
geschikt voor vergadering, training en workshop.

Audiovisuele middelen
Er is beamer met scherm aanwezig, alsmede tv schermen met HDMI aansluiting.
Kosten
De zaalhuur en het bijbehorende vergaderarrangement worden berekend op basis van de te
verblijven dagdelen.


Vergaderzaal tot 45 personen € 150,- per dagdeel of € 250,- per dag. Huurprijs avond na
17.00 uur € 300, Evenementenhal tot 250 personen € 350,- per dagdeel of € 700,- per dag. Huurprijs avond
na 17.00 uur € 400,Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Maatwerk
Een vergaderarrangement kan op maat gemaakt worden met een wandeling met gids, grote 5
safari of een andere (sportieve) activiteit. Wil je meer informatie over de mogelijkheden bel 0882848210 of stuur een mail naar informatiecentrumgrevelingen@staatsbosbeheer.nl.

Activiteiten
Bijna het hele jaar worden er excursies georganiseerd in de Grevelingen voor zowel de individuele
bezoeker als voor groepen.
De door individuele bezoekers te boeken excursies zijn te vinden op de website van
Staatsbosbeheer (www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/grevelingen/activiteiten).
Wil je met een groep een activiteit organiseren, dan kun je contact opnemen met één van onze
medewerkers.
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Op zoek naar De Grote Vijf in de Grevelingen – combi
In het Grevelingenmeer zitten niet alleen zeehonden, maar zwemmen ook reeën naar de
eilanden en zit er een vaste populatie op de Slikken van Flakkee.
Hoewel de Grevelingen een groot afgesloten meer is, staat het 24 uur per dag in verbinding met
de Noordzee. De vissen zwemmen in en uit en de zeehonden weten dat. Genoeg te eten dus.
Met een goed gevulde maag luieren op de stortstenen dammen. Hier worden zelfs de pups
geboren. Nieuwsgierig van aard laten ze zich graag zien, maar ja waar zitten ze? De schipper
van Staatsbosbeheer gaat samen met jou naar ze op zoek.
Daarna zet de schipper je af op de Slikken van Flakkee voor een stevige lunch. Dan stap je met
de boswachter op een stoere excursiewagen op zoek naar reeën. Op de savanne achtige vlakte
laten ze zich goed zien, net als de oerossen en wilde paarden. Na een tocht over de Slikken zet
de boswachter je weer af bij de boot en vaar je terug. Let je onderweg wel op of je nog zeehonden
ziet?

Duur:
3,5 uur
Prijs:
€ 45,00
Prijs kind t/m 12 jaar: € 37,50
Leeftijd:
vanaf 6 jaar
Praktisch:
- Kleed je op het weer
- Neem een verrekijker en camera mee
- Lunch verzorgt door Staatsbosbeheer
- Niet geschikt voor minder-validen vanwege op- en afstappen boot
- Honden niet toegestaan

Eilandexpeditie Stampersplaat
De ideale activiteit voor uw gezinsvakantie deze zomer. Een avontuurlijke tocht over het meest
idyllische eiland van Zeeland. Palmbomen zijn er niet, maar de wit afstekende berken tegen een
Zeeuwse lucht zijn minstens zo mooi. En kijk daar, daar in de verte: een groepje zeehonden, ze
liggen te rusten op de oeververdediging. Ze liggen er niet altijd, dus we geven geen garantie,
maar als ze er liggen… dan ervaar je het eilandgevoel ten top.
Duur:
2 uur
Prijs:
€ 15,Informatiecentrum Grevelingen
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Prijs kind t/m 12 jaar: € 15,Leeftijd:
vanaf 6 jaar
Praktisch:
- Kleed je op het weer
- Neem een verrekijker en camera mee
- Niet geschikt voor minder-validen
- Honden niet toegestaan
Eilandexpeditie Veermansplaat
Samen met Staatsbosbeheer op eilandexpeditie in de Grevelingen.
Een sportieve wandeling waarbij je de padjes volgt die de dieren gemaakt hebben en met je
blote voeten door modder loopt om op de mooiste plekjes te komen.
Duur:
Prijs:
Leeftijd:
Praktisch:

4 uur
€ 15,vanaf 12 jaar
-

Kleed je op het weer
Neem een verrekijker en camera mee
Niet geschikt voor minder-validen
Honden niet toegestaan

Orchideeëntocht Hompelvoet
Het eiland Hompelvoet in de Grevelingen is een must-see voor floristen, natuurliefhebbers en
orchideenjagers. Het eiland herbergt namelijk de grootste populatie herfstschroeforchissen van
de wereld. Samen met een ervaren gids van Staatsbosbeheer ga je op eilandexcursie naar de
Hompelvoet.
Een unieke beleving die al begint als je aan boord stapt van excursieboot de Branta.
Duur:
Prijs:
Leeftijd:
Praktisch:

3 uur
€ 15,vanaf 12 jaar
-

Kleed je op het weer
Neem een verrekijker en camera mee
Niet geschikt voor minder-validen
Honden niet toegestaan

Zomerexcursie Slikken van Flakkee
Op de Slikken van Flakkee waan je je op een heuse savanne. De wilde paarden en oerossen
vormen het landschap en de reeën dartelen er speels door heen. Vanuit de stoere excursiewagen
heb je het beste uitzicht en wordt er van alles verteld over het gebied en haar bewoners.
Duur:
2 uur
Prijs:
€ 6,50
Prijs kind t/m 12 jaar: € 5,Leeftijd:
vanaf 6 jaar

Informatiecentrum Grevelingen

februari 2019

6

Praktisch:
-

Kleed je op het weer
Neem een verrekijker en camera mee
Niet geschikt voor minder-validen
Honden niet toegestaan

Wandelexcursie Kabbelaarsbank
De Kabbelaarsbank is een natuurgebied dat is ontstaan na de sluiting van de Brouwersdam in
1971. Het gebied bestaat uit zandgedeeltes, drassige gedeeltes, vennen en bos. Het bos is in
1974 aangeplant, de overige natuur is uit zichzelf ontwikkeld.
Tijdens deze wandelexcursie valt er voor jong en oud veel te ontdekken. Met geluk zien we
Zeehonden via de doorkijkjes richting de Grevelingen. We ontdekken watervogels, krabben,
kleine waterdieren, bijzondere planten en bloemen zoals wilde orchideeën, Parnassia en
veldbloemen die groeien op een zilte ondergrond.
De gids vertelt u over het natuurgebied, de Grevelingen en haar eilanden. Ook over de
omliggende eilanden Schouwen Duiveland en Goeree Overflakkee wordt informatie gegeven.
Gezellig pratend en wandelend in een rustig tempo ontdekt u een van de mooiste plekken aan
de Grevelingen.
In 2019 zijn er verschillende thema excursies op de Kabbelaarsbank zoals de Perfect Earth
Animals Kids excursie, eten uit de natuur, avondexcursie schemerdonker, natuurexcursie flora
en fauna en paddenstoelen.
Duur:
2-3 uur
Prijs:
€ 5,Prijs kind t/m 12 jaar: € 2,50
Leeftijd:
vanaf 6 jaar
Praktisch:
- Kleed je op het weer
- Neem een verrekijker en camera mee
- Niet geschikt voor minder-validen
- Honden toegestaan mits aangelijnd
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