
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betreft: Onze kijk op de Recreatievisie 
Versie 13-02-2017 

Status van dit document 
De gemeente GO wil in de komende maanden samen met de recreatiesector en andere stakeholders een Recreatie-
visie opstellen.  Deze visie moet een antwoord geven op de vraag op welke wijze de recreatie een bijdrage kan leve-
ren aan de toekomstige leefbaarheid van het eiland, zowel economisch als ecologisch.  
 
OKRR is één van de partijen aan wie is gevraagd mee te denken over deze recreatievisie. In dit document beschrijven 
wij onze visie die wij nog gaan afstemmen met de volgende partijen: 
• Natuurmonumenten 
• NLGO 
• Stichting Duinbehoud 
• LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee 
• En natuurlijk onze eigen achterban van meer dan 880 ondersteuners.  
Totdat deze gesprekken hebben plaatsgevonden is deze visie dus nog in concept. 
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Onze uitgangspunten 
1. Het Landschap 

OKRR is een initiatief van bezorgde 
burgers die vinden dat met de 
nieuwe recreatieparken De Punt, 
Duynhille en Landal een goede im-
puls is gegeven aan de verbetering 
van de kwaliteit van de verblijfsre-
creatie op de kop van het eiland. 
Maar dat bij een hoogwaardige 
verblijfsrecreatie een hoogwaardig 
landschap hoort. En dat verdere 
aantasting van het prachtige land-
schap op het eiland tegengegaan 
moet worden. Hiervoor hebben wij 
eind 2016 een Landschapsvisie ge-
presenteerd voor de kop van het eiland met drie zones. Wij vinden dat er een vergelijkbare zone indeling moet 
komen voor het hele eiland en het omliggende water. Deze zonering moet dan vervolgens leidend worden voor 
alle recreatieontwikkelingen (niet alleen bouwen, maar ook dag recreatieve activiteiten) waarbij er gewaarborgd 
wordt dat het hoogwaardige landschap minimaal behouden maar liefst zelfs uitgebreid en verbeterd wordt.  

2. Aansluiten op bestaande waarden en ontwikkelingen 
Kernwaarden van Goeree-Overflakkee die belangrijk zijn voor inwoner en recreant : rust, ruimte, grootse en 
weidse natuur en hoogwaardige en diverse recreatievoorzieningen voor iedere beurs. Ontwikkelingen op het ei-
land zijn onder meer energieneutraal GO 2020, Smart Water en Eilanditeit. Al deze waarden en initiatieven heb-
ben een grote relatie met 'duurzaamheid'.  
 

_______________________________________ . . . . . . . . ________________________________________ 

Kapstok 
Op basis van deze uitgangspunten stellen wij een slogan voor, voor de toekomstige recreatie en eigenlijk voor het 
hele eiland:  

Beleef het duurzame Goeree-Overflakkee! 
 
Dit met het idee dat iedere recreant hier op het eiland in aanraking komt met de lokale duurzaamheid in al haar fa-
cetten. Het hele eiland  'ademt' duurzaamheid en daar kan de recreant op vele manieren van genieten en actief aan 
deelnemen.   
 

_______________________________________ . . . . . . . . ________________________________________ 

Voordelen voor veel sectoren 
Insteek op duurzaamheid biedt voordelen voor veel sectoren op het eiland.  

De recreatiesector  
a. De verblijfsrecreatie: 

Binnen deze sector wordt al gezocht naar mogelijkheden om op te schuiven naar seizoensverlenging en een 
ander segment recreant. Bewuste mensen die veel belang hechten aan duurzaamheid en hun vakantiebele-
ving daarop willen afstemmen. We denken dan aan natuurlijke nachtverblijven zoals ecolodges of duinachtige 
constructies die opgaan in het landschap. Maar ook 'off-grid' campings of campings met een uitstraling van de 
NTKC aan de Hofdijksweg. Of een slaaptrekkersroute voor wandelaars en fietsers tussen bed- and breakfast 
locaties in de diverse dorpen welke ook als een normale vakantieweek geboekt kunnen worden. De genoem-
de zonering rood, oranje, groen geeft aan waar dit mogelijk is1.  

                                                           
1
 Ter voorkoming van discussies: ook de ecolodges of duinachtige contstructies die opgaan in het landschap kunnen natuurlijk 

alleen ontwikkeld worden in de oranje gebieden.  

Figuur 1: Landschapsvisie 

 
 

 

Groene zone: geen nieuwe bebouwing 
Oranje zone: verantwoorde ontwikke-
ling van recreatiebebouwing mogelijk 
Rode zone: verantwoorde ontwikkeling 
van permanente bewoning mogelijk 
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Met name moet er aandacht komen voor de breed gedragen roep om bestaande oudere voorzieningen, ge-
bouwen en gebieden anders en beter te gaan benutten alvorens over te gaan tot nieuwe projecten in het al 
zo spaarzame groen. Het korte termijn denken waarbij natuur wordt opgeofferd voor nieuwbouw met nave-
nante negatieve effecten doen geen recht aan  het ontwikkelen van een natuurlijke en duurzame omgeving, 
waar bewoners en recreanten graag vertoeven. 

b. De horeca:  
Een aanbod dat toeristen laat kennis maken met de lokale streekproducten biedt vele mogelijkheden. Niet al-
leen in de horeca zelf maar ook bij de producenten van deze streekproducten. Lokale biertjes, rabarberwijn, 
geitenkaas en -melk, kaas van Jersey koeien en Stellendamse garnalen zijn nu al een beleving. 

c. De watersport:  
De surf- en kite watersport is natuurlijk al zeer duurzaam. De voorzieningen er omheen kunnen verder op-
schuiven richting het duurzame segment om deze doelgroep nog meer aan te spreken en uit te dagen. Bij de 
jachthavens is vergrijzing een belangrijk thema. Hierdoor neemt de omvang van de sector af en veel jachtha-
vens kampen met leegstand. Een specifieke duurzame insteek kan nieuwe markten aanboren. Denk aan laad-
palen voor elektrische jachten, drijvende zonnepanelen en innovatieve bijeenkomsten over het vergroenen 
van eigen schip middels solar en electrische motoren. Lege plaatsen in jachthavens zijn om te bouwen tot met 
bijvoorbeeld drijvende hostels en logeervoorzieningen voor (Europese) sport activiteiten. Dit kan ook soms op 
de wal om de havens heen.  

d. De (dag-)recreant:  
Zij krijgen een interactieve eilandbeleving, zodat zij zich ook gaan verbinden met onze Eilanditeit. Inzetten van 
(elektrische) bussen waarmee een rondje eiland gereden kan worden met diverse op- en uitstap plekken (A 
Seal, Shopping Center Middelharnis, Inspiratiecentrum Brouwersdam, Mekkerstee etc. ). Tochten met paar-
denwagens, ook bv van parkeerterreinen naar de stranden op drukke dagen. Organiseren van kunst- en 
handwerkmarkten. Het ontwikkelen van doe-gebieden zoals aangeplant bos met boomkruinpaden waarbij er 
van bovenaf op het beneden lopend wild gekeken wordt. Actieve openlucht tochten onder begeleiding van 
een natuurkenner of boswachter door de Slikken van Flakkee, of in het watergebied bij Ooltgensplaat. Mee-
werken op de boerderij of bij het aanplanten van natuur. Creatieve workshops voor jong en oud met streek-
producten op de regenachtige dag. Dit wordt ook wel ecotoerisme genoemd, de bewoners van de natuur in 
dat gebied verdienen geld en zodoende zal de lokale bevolking zich inzetten voor hun inkomstenbron, de na-
tuur. 
 

2. De agrariër 
 Een meer creatieve bedrijfsvoering, met opstart- en ontwikkelondersteuning door bijvoorbeeld Europese subsi-
dies. Dat is een manier van boeren waarbij de zorg voor natuur is geïntegreerd op het bedrijf en in de productie. 
Dit proces kun je alleen vormgeven met alle betrokken partijen van boeren, provincie, natuurorganisaties, ge-
meenten én consumenten2.  
Voor Goeree Overflakkee valt te denken aan uitbreiding van bloemenakkerranden en gemengde teelt op het 
land, aantrekkelijk voor de fietsende en wandelende mens. Duurzame doorontwikkeling van bloementeelt. Maar 
ook combinatiebedrijven, waarbij de producten door de agrariër de supermarkt, lokale duurzame producten, het 
café, de milkbar vers van de koe, de doe het zelf kaasmakerij, de biologische producten, direct en zichtbaar wor-
den geleverd. Door het een beleving te maken waar de recreant interactief op het eiland meedoet. Waar meer 
zorgboerderijen een plek vinden, voor zowel onze gehandicapte medemens, maar ook voor de eenzame oudere, 
de mens met een smalle beurs. Kom in het voorjaar vogelspotten op de speciaal hiertoe beheerde weilanden 
met broedende weidevogels. Knuffel een koe, raap de eieren, stoei in het hooi, slaap in het hooiberghotel. Eet 
biologisch en lokaal grazend vee. Etc.  

3. De visserij 
Er is zo veel ecologisch te vertellen over deze sector, maar tot nu toe is alleen vrijdagochtend heel vroeg een 
toeristische uitstapje mogelijk. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het aanbieden van tochten met de vissers, waar-
bij duurzaam wordt gevist en de eigen vis gegeten en gekocht kan worden waarna een nacht aan boord kan 

                                                           
2
 Een goed voorbeeld is te vinden op de site: https://www.groene.nl/artikel/doe-altijd-het-tegenovergestelde-van-wat-de-

overheid-adviseert  
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worden doorgebracht. Of een bezoek aan verschillende bedrijven (van scheepswerf tot sleeptank) om zo een to-
taalbeeld te krijgen van de duurzame innovaties waar de sector mee bezig is.  

4. De inwoners 
Meerdere ontwikkelingen zoals hiervoor geschetst zijn ook voor de inwoners interessant. Daarnaast ontstaat 
hoogwaardige werkgelegenheid. En de kwaliteit van het landschap is voor de beleving van alledag van belang. 
Stimuleren van duurzaamheid middels subsidies op aanschaf zonnepanelen, warmtepompen etc. 

5. En als laatste maar niet het minste natuurlijk de natuur zelf! 
Alle genoemde ontwikkelingen die wij voorstellen moeten er voor zorgen dat het 'decor' van het eiland prachtig 
blijft om in de wonen en er naar te komen kijken en vakantie te houden. Er wordt vaak gesproken over dat 'je de 
kip met gouden eieren niet moet slachten' . Wij willen er juist voor pleiten dat in samenwerking met natuuror-
ganisaties en overheden het prachtige landschap versterkt wordt en de biodiversiteit in flora en fauna verbeterd 
of hersteld wordt. 

 
_______________________________________ . . . . . . . . ________________________________________ 

Uitdagingen 
Natuurlijk wordt het een hele uitdaging om de recreatie en andere sectoren mee te krijgen in deze visie. Dit zal 
vooral lukken als duidelijk is wat de economische voordelen zijn van deze keuze. De gemeente en de recreatiesector 
zouden vooral hierop in moeten steken en onderzoek en proefprojecten moeten stimuleren. Enkele suggesties: 
1. Onderzoek van vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland. Denk aan een duurzaam Schiermonnikoog - 

ook een eiland. Of de biologische doe-boerderijen in de achterhoek. In het buitenland is vooral het land Costa 
Rica dat opvalt, een compleet land dat met één (marketing) beeld naar buiten komt: ecologisch, duurzaam en 
veilig. En daarmee een specifieke doelgroep aanspreekt3. 

2. De nieuwe recreatieprojecten van de afgelopen jaren hebben slechts een beperkte duurzame insteek gehad. 
Welke voor- en nadelen zijn er als een park helemaal 'off-grid' wordt aangelegd?  

3. GO wordt energie neutraal maar hoe krijgen we alle eilanders en alle recreatie terreinen aantoonbaar aangeslo-
ten op onze eigen groene productie? 

4. Wat kunnen bestaande jachthavens leren van het initiatief ‘Jachthaven van de toekomst, Brouwerseiland’. Wat 
is er nodig om te komen tot een duurzame en zelfvoorzienende jachthaven?  

5. Onderzoek hoe we inwoners en recreatie ondernemers kunnen betrekken bij de uitwerking van dit plan. 
6. Probeer een gevoel uit te stralen dat we aan het begin staan van een grote ontwikkeling die positief is voor het 

eiland. Er valt nog heel veel te onderzoeken en te ontdekken. Als we echte resultaten willen bereiken dan moe-
ten verschillende partijen samen initiatieven opzetten, nieuwe dingen uitproberen en verder leren. Zoek ook 
samenwerking met onderwijs van MBO tot WO, zodat ook de jongeren van nu alvast een bijdrage leveren aan 
deze toekomst. 

 

_______________________________________ . . . . . . . . ________________________________________ 

Kortom 
Door de recreatievisie in te richten als eilandelijke toekomstvisie, komen Duurzaamheid, Groen en Natuur, Economie 
en Leefbaarheid bij elkaar in een toekomstbestendige ontwikkeling. Door koploper te worden op het gebied van 
duurzaamheid kunnen we een uitstraling krijgen waar de rest van Nederland jaloers op is. En waar iedereen graag 
naar toe komt om het duurzame gevoel ook te beleven.  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Contact:  ouddorpkustruimterust@gmail.com 
 

                                                           
3
In 2007 kondigde de Costa Ricaanse regering aan dat het tegen 2021 het eerste klimaatneutrale land van de wereld zal zijn. 

Costa Rica stond in 2009 en 2012 als eerste gerangschikt in de Happy Planet Index, die aangeeft hoe gelukkig de mensen zijn op 
basis van onder andere de ecologische voetafdruk. Het toerisme is de belangrijkste economische sector 
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