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Bijlage A: Interview Hans Hillebrand van STIRR 
Datum:  Vrijdag 15 juni 
Locatie:  InnovatieNetwerk, Godebaldkwartier 355 te Utrecht 
Werkgever: Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte 
Functie: Directeur 
 

 
Hoe omschrijft u een Leisure Hotspot? 
Hans Hillebrand geeft aan dat de criteria hiervoor al in de toekomstagenda staan. Het gebied moet 
aantrekkelijk zijn voor bewoners en bezoekers. Dat is het allerbelangrijkst want het gaat om wat de 
gasten ervan vinden. Het moet een regio zijn met een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en 
het moet een regio zijn waar ook behoorlijk geïnnoveerd wordt op het gebied van vrije tijd en 
toerisme. Die 3 elementen staan centraal: 
1) Aantrekkelijkheid heeft te maken met de gasten.  
2) Het vestigingsklimaat heeft vooral te maken met het hele beleid eromheen. Zijn de overheden 
geneigd om toerisme en recreatie daadwerkelijk te omarmen en te faciliteren? 
3) En het innovatieve heeft te maken met goede ondernemers. 
 
Wouter geeft aan dat wij deze criteria al in de toekomstagenda hebben zien staan en vraagt hierin 
door: 
 
Hoe gaat u deze 3 aspecten beoordelen?  
Meneer Hillebrand heeft een lijstje die het NBTC als voorlopige lijst heeft opgesteld. 
Bij aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers wordt gekeken naar hoe zij het bezoek 
gewaardeerd hebben. Hierin wordt o.a. gekeken naar herhaalbezoek en andere indicatoren waarmee 
je kwaliteit meet. Het gaat er niet zozeer om dat er heel veel mensen komen maar wel om dat ze het 
bezoek hoog waarderen. Aan de andere kant zal een regio waar slechts een paar mensen komen 
nooit een hotspot worden. Het heeft iets te maken met kwantiteit maar vooral ook met kwaliteit. 
Massatoerisme hoeft het worden maar zal een Hotspot niet tegen houden. Meneer Hillebrand geeft 
hierin het voorbeeld van de Efteling. Jaarlijks komen hier 4 miljoen mensen. Zelf behoort Hans 
Hillebrand ook tot de herhaalbezoekers dus blijkbaar wordt daar kwaliteit geleverd terwijl het toch 
een massale attractie is. Er wordt gezocht naar een combinatie van kwaliteit en kwantiteit.  
Bij het tweede element wordt o.a. gekeken naar bereikbaarheid. Als je niet of erg moeilijk in een 
gebied kan komen zal het nooit een Leisure Hotspot worden. De Efteling is relatief slecht bereikbaar, 
dat vinden ze zelf ook, en daar proberen ze ook van alles aan te doen. Dit is een kwestie van de 
overheden want de afslag richting de Efteling wordt bijvoorbeeld nog niets aan gedaan. Het heeft 
ook iets te maken met de kwaliteit en de motivatie van de medewerkers en potentiële medewerkers. 
Kan je in zo’n regio de mensen vinden die je nodig hebt om te doen wat je moet doen? Is er een 
houding van gastvrijheid? Daarnaast gaat het om de maatschappelijke inbedding? Is er bijvoorbeeld 
een kennisinfrastructuur? Hoe is de medewerking van de overheden? Hans Hillebrand merkt dat er in 
een aantal gemeenten geen vraag is voor toerisme en vrije tijd. Dit moet dus andersom zijn. Een 
overheid moet juist organisaties en mensen binnen willen halen en hierin faciliteren. Daarnaast 
wordt er gekeken naar de burgerij. Vinden die mensen uit de regio toerisme belangrijk of zeggen die 
dat het wel ietsjes minder. Tast het de rust van de bewoners aan?  
Innovatie: Hans Hillebrand refereert hier naar de driehoek die iets met gasten te maken heeft, iets 
met het gebied te maken heeft en iets met de ondernemer te maken heeft. Bij de innovatie hoort 
ook de inzet op samenwerking. Wat je toch moet constateren is dat je alleen een Leisure Hotspot 
kunt worden als Privaat-Privaat en  Publiek-Privaat wordt samengewerkt tussen ondernemers. Dit is 
cruciaal want anders kun je geen regio op de kaart zetten. Hierin geeft hij een voorbeeld wat ze in 
Engeland zeggen. Het is eerst van belang dat ze naar onze regio komen en pas daarna worden wij een 
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soort concurrenten van elkaar. De eerste stap, van het mensen aantrekken, is verreweg de 
moeilijkste.  
 
Kunnen alleen recreatieve natuurgebieden een Hotspot zijn, of bijvoorbeeld zoals u net noemt, 
een Efteling bijvoorbeeld? 
 
De Efteling an sich niet want dat is geen regio. De regio rondom de Efteling die al bezig is met de 
leisure Boulevard zou wel een hotspot kunnen worden. Het gaat altijd om meerdere ondernemingen. 
Het gaat echt om de regio.  
 
Wat is de achterliggende gedachte van een Hotspot? 
Er is met z’n allen geworsteld op welke manier innovatie nou bevorderd kan worden. Er is geen grote 
bak met geld. Hoe kun je nou met eigenlijk niets, toch iets aanjagen. Hans Hillebrand geeft hierin het 
voorbeeld van de logistieke hotspots. Regio’s gaan zich door zo’n kaart met elkaar vergelijken. Dat 
geldt voor de nummers 1 en 2 maar ook voor 10 en 11. Door die soort spiegeling, benchmarking, 
kunnen ondernemers zeggen of ze goed bezig zijn. Als regio’s elkaar een soort gaan opjagen denken 
wij dat innovatie makkelijker tot stand komt. Er moet wel een soort prijsuitreiking omheen komen 
met bijvoorbeeld een prinses Maxima. Je wilt iets hebben wat mensen aantrekkelijk vinden en leuk 
is. Tijdens zo’n gelegenheid moet je zo’n kaart, of wat het ook precies wordt bekend maken. Als je dit 
jaarlijks doet dan wakker je de concurrentie aan. 
 
U noemt net prinses Maxima, is media hierin belangrijk? 
Ja dat denk ik wel, het gaat om de reuring die je veroorzaakt. Het enige wat we kunnen is via een 
slimme manier reuring veroorzaken. Dit moet zonder veel geld maar de vraag is of het met veel geld 
ook veel beter gaat. Je moet nu dus echt heel goed nadenken hoe je met een klein beetje geld een 
maximaal rendement hebt. Eens in de zoveel tijd kan wel een mooie bijeenkomst worden bekostigd 
maar veel meer kunnen we niet. Ik moet ook in verschillende regio’s nog gesprekken gaan voeren 
wat voor hen nou belangrijk is. Misschien zien zij wel liever Verhagen komen i.p.v. Maxima. Het gaat 
erom dat we iets doen waar ook de regio’s wat aan hebben. Zij moeten enthousiast worden. De 
wensen en behoeften van de regio staan voorop. Zij moeten in beweging komen! 
 
Het gaat om de regio maar uiteindelijk gaat het om de BV Nederland. De BV Nederland concurreert 
met de hele wereld. De ambitie van de samenwerkende organisaties die nog niet staat vermeld in de 
toekomstagenda is dat Nederland de Leisure-poort van Europa wordt. Volgens mij kan dit ook omdat 
wij in Nederland een hele hoge belevingsdichtheid hebben. Er is relatief veel te doen op de vierkante 
kilometer. Dat heb je bijna nergens in de wereld. We hebben onze 17e eeuwse steden, moderne 
architecten, mode, rivierenlandschap, de kust, de polders. Je kunt het zo gek niet bedenken of we 
hebben het wel. Je rijdt 10 km en je zit eigenlijk weer in een nieuwe wereld. Dat lijkt mij een 
fantastisch uitgangspunt en ik denk dat er nog veel meer kan met vrije tijd en toerisme kan worden 
gedaan dan nu gebeurd. Dat gevoel moeten de ondernemers ook krijgen.  
 
Nationaal staat het toerisme helemaal niet op de kaart bij de rijksoverheid als belangrijke 
economische sector terwijl ik denk dat is eigenlijk wel heer raar gezien de potenties. Ik vind het heel 
vreemd dat toerisme geen topsector is. Toerisme staat rond plek 5 als het gaat om BNP en 
werkgelegenheid alleen is het geen topsector geworden. Dat is niet niks.  
 
Voor wie moet het precies aantrekkelijk zijn?  
Uiteraard gaat het uiteindelijk over de gast, dit kunnen overigens ook de bewoners zijn. Bij 
gebiedswaarden dat het eigenlijk om twee dingen: De identiteit van het gebied. Het gaat er ook om 
wat bewoners in een gebied wel of niet willen. Daar moet je rekening mee houden anders krijgen je 
opstand onder de bevolking. 
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Het gaat er ook om dat het voor de ondernemingen wat oplevert. Dit geldt overigens niet voor alle 
ondernemingen. Hans Hillebrand maakt een schatting dat ongeveer 30% van de ondernemers in een 
gebied moet afvallen.  
 
Welke 30% moet er dan afvallen? 
Degene die niet innoveren en ook niet kunnen/willen innoveren. Die gaan verdwijnen en dat is goed 
ook want er is een soort overcapaciteit op een aantal fronten in de toerisme sector en daar moeten 
we van af. Bijvoorbeeld de attractieparken dichtheid in Nederland is volgens mij de grootste van de 
wereld. Daarnaast hebben we teveel dierentuinen en teveel huisjes. Dat komt omdat dat jarenlang 
heel onstuimig is gegroeid en geleidelijk aan is er steeds meer concurrentie gekomen. Je moet niet 
onderschatten wat de hele ICT heeft betekend voor de reisbranche. Je kunt Ameland zo vergelijken 
met Rome. Vroeger was dit ondenkbaar. De concurrentie wereldwijd, ook met de low coast carriers, 
is zoveel groter geworden terwijl het aanbod in Nederland erop is berekend dat het de mensen hier 
gewoon in de buurt bleven.  
 
U geeft net als voorbeeld dat er in Nederland teveel attractieparken zijn. Is het dan zo dat deze dan 
slecht bezocht worden? Volgens mij worden over het algemeen de parken in Nederland goed 
bezocht. 
Het gaat er niet om hoeveel bezoekers het park trekt maar om hoeveel rendement zij uiteindelijk 
halen. Het rendement van attractieparken houdt niet over. Bij sommige wel. Ik denk bijvoorbeeld dat 
de Efteling het wel heel goed doet, mede door de bijzondere structuur want het is een stichting. 
Maar ook omdat ze veel innoveren, iedere jaar een nieuwe attractie. Er zijn andere die het veel 
moeilijker hebben zoals bijvoorbeeld het Land van Ooit die al enige tijd failliet is.  
Dit was best een aardig park maar ze hebben het toch niet gered. Dit kan komen door de grote 
concurrentie, verkeerde regio of dat er op het begin teveel vreemd geld is aangenomen. De exacte 
reden weet ik niet.  
 
Wij hebben het rapport van de heer Hekkert doorgenomen, waar veel informatie over innovatie in 
te vinden is.In welke mate sluit uw denkbeeld van innovatie aan bij het onderzoek van de heer 
Hekkert? 
Ik denk dat het er wel redelijk bij aansluit. Hij zei eigenlijk dat er een totaal falen was op het gebied 
van innovatie. Daarom staat ook in de toekomst agenda dat we gaan werken aan een betere 
kennisinfrastructuur. De agrarische sector heeft deze infrastructuur wel meer veel onderzoek in de 
landbouw sector. Zo’n infrastructuur bestaat er niet voor toerisme en vrije tijd. Hoe kunnen we hier 
wat aan doen? Geld is er bijna niet dus een moet een slimme constructie komen. Zo hebben ze 
bijvoorbeeld in de zorg ‘mensen ruilen’. Zo geeft Bart de Boer, directeur van Efteling, 1 dag les op de 
NHTV in Breda en in ruil daarvoor gaan 2 promovendi van de NHTV een dag meelopen op de Efteling. 
Dit kost niets maar zorgt er wel voor de praktijkkennis ergens op een school terecht komt en dat een 
stukje theoretische kennis terecht komt bij de Efteling. Dit vind ik goede voorbeelden van met 
beperkte middelen tot innovatie stimuleren. Het gaat niet om kopiëren maar om slim jatten. Er moet 
veel gebeuren op het gebied van kennisinfrastructuur en hiervoor moet er ook beter worden 
samengewerkt. Ik weet dat alle provincies een ton in kennisontwikkeling stoppen maar allemaal 
langs elkaar heen. Daar is winst te halen. Data is ook belangrijk. In landbouw is dit veel beter 
ontwikkeld. Zoiets moet je ook in de toerisme sector hebben. Wat betekent het nou als de 
toeristenbelasting verdubbeld? Stel dat de Efteling niet mag groeien, hoe erg is dat voor de 
Nederlandse economie? We moeten ook meer doen dan alleen Leisure Hotspots! De Leisure 
Hotspots zijn eigenlijk een soort slagroom op de taart. Als de onderliggende dingen goed geregeld 
zijn dan kan Nederland de Leisure Poort van Europa worden. In die zin passen wij denk ik redelijk 
goed bij Marko Hekkert zij dat wij iets minder diep graven.  
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We hebben net al de criteria doorgelopen voor een gebied maar hoe verloopt de beoordeling?  
Dat is een goede vraag, dat weten wij ook nog niet. Ik zou het, het mooiste vinden als we zover 
kunnen komen dat de koepel van het toerisme, namelijk gastvrij Nederland, als die een hele 
belangrijke rol in het geheel krijgt. Dat hoeven ze niet perse zelf te doen. Een commissie kan ook. 
Met hoe meer gezag dat wordt beoordeeld hoe meer het aan zal slaan. Wanneer bijvoorbeeld de 
STIRR dit zou doen zal iedereen zoiets hebben van wat is de STIRR nou?  Daar hebben we niets aan. 
Het moet uit een organisatie met gezag komen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat we in een 
soort onderhandelingscultuur terecht komen. Gastvrij Nederland is een koepel van allerlei 
zelfstandige organisaties. Daar ben ik nog hevig over aan het denken hoe dat moet.  
 
Bent u degene die hierin de eindbeslissing neemt? 
Nee, ik moet andere mensen daarin verleiden. Ik kan niks en ik mag niks want ik heb geen 
bevoegdheden. Maar als ik het weet aantrekkelijk te maken voor partijen dan zullen zij daarin 
meegaan. Ik zeg wel ik maar ik bedoel de aangesloten partijen van de Toekomstagenda. Als wij met 
z’n allen wat slims verzinnen dan zullen wij andere partijen daarin meekrijgen.  Het kwartje is nog 
niet helemaal gevallen hoe dat moet. Het moet geleidelijk aan worden ontwikkeld. We hebben dit nu 
top down opgesteld. Je begint vanuit een theoretisch concept en van daaruit bouw je dit verder uit. 
Je kan het ook omdraaien. Wat vinden wij een potentiële Leisure hotspot en hoe passen we de 
criteria daarop aan? Het moet aansluiten bij de praktijk. Ik heb er niets aan als de definitie van 
Leisure hotspot op geen enkel gebied in Nederland van toepassing is. Je moet iets hebben waarvan 
de regio’s zelf denken: Dit zijn leuke criteria. Wat ik in m’n hoofd heb zitten is niet dat wij eind 2012 
de eerste kaart publiceren maar dat wij eind 2012 regio’s aanwijzen waarvan wij denken dat die 
potentie hebben als Leisure Hotspot. Ik zie op dit moment ook nog niet in hoe we alle potentiële 
regio’s in beeld kunnen krijgen. Mensen moet zich bij ons melden dat ze Leisure Hotspot willen zijn, 
zoals de Biesbosch dat ook heeft gedaan. Dat is tevens pas de eerste regio die zich heeft gemeld. Dat 
proces moet groeien. 
 
Als een gebied eenmaal een Leisure HotSpot is, hoe verloopt dan die certificering?  
Van het woord certificering krijg ik jeuk. Certificering lijkt zelf een doel op zich. Terwijl ik denk: ik wil 
een beweging aanjagen. En als ik morgen ontdek dat ik dit sneller kan doen zonder Leisure Hotspot 
beoordeling dan zal ik dat zeker doen. Het is niet een soort duurzaamheidbeoordeling of wat dan 
ook. Het is bedoeld om een beweging op gang te brengen. Op het moment dat het is bedacht wisten 
we niets beters om deze beweging op gang te krijgen dan met Leisure Hotspots. Daar gaan we mee 
aan de slag omdat we hierin geloven. En het is dus geen doel op zich maar een middel om iets te 
bereiken en daarom vind ik de term certificering niet passen. Ik zou het eerder een stimulering 
noemen. Dat moet het ook zijn. Daarom moet er ook steeds overleg zijn tussen de regio’s. Wat wij 
veel meer moeten doen is: we hebben een beetje een idee wat het inhoud en van daaruit moeten 
we kijken of dat iets is waar de regio’s ook wat aan hebben. Als ik nou naar de Leisure boulevard in 
Brabant ga en ik ga daar praten met de projectleider en ik zeg wij vinden deze criteria belangrijk dan 
moet hij ook zoiets hebben van YES, hier gaat het over. Als wij echt als regio top willen functioneren 
dan moeten wij op deze punten goed scoren. 
 
U geeft aan dat gebieden zichzelf moeten melden om in aanmerking te komen als Leisure Hotspot. 
Heeft u zelf enige idee welke gebieden potentie hebben? 
Ja, met een aarzeling. Ik vind Leisure Boulevard in Brabant met de Efteling, Drunense duinen en al die 
keukencentra die daar zitten, daar speelt al heel wat, zitten goede bedrijven en heeft jaarlijks 10 
miljoen bezoekers. Dit voorbeeld staat ook in de toekomstagenda. Bart de Boer van de Efteling is 
daar één van de trekkers daarvan. Het zou mooi zijn als hij aan zou geven aan andere waarom hij het 
belangrijk vindt om Leisure Hotspot te zijn. Als deze beweging op gang komt dan gaat er wat 
gebeuren. Als Bart de Boer, topondernemer, dat zegt maakt dat veel meer indruk dan wanneer een 
Hans Hillebrand dit zegt.  
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Daarnaast zie ik de regio Amsterdam, niet de stad, maar de regio als potentiële Leisure Hotspot 
omdat die al heel aardig bezig zijn met het beeldverhaal Amsterdam en omgeving op de kaart te 
zetten. Daar komen veel bezoekers, blijkbaar met veel waardering, want ze komen terug. Die 
probeer ik de komende maanden te verleiden om met dit idee aan de slag te gaan.  
 
Wat ik in jullie verhaal nog niet echt naar voren zie komen is dat het belangrijk is dat je op het juiste 
schaalniveau werkt. Ik was laatst in een kleine gemeente in de buurt van Apeldoorn die ook een 
Leisure Hotspot wilde worden. Dan begin ik toch bedenkelijk te kijken. Dat is een veel te klein gebied. 
Het moet een gebied zijn dat herkenbaar is voor gasten. Het gaat erom wat voor gasten herkenbaar 
is. Dat kan een Leisure Hotspot worden. Volgens mij hebben jullie gelukkig de hele Biesbosch, zonder 
de Brabantse en de Zuid-Hollandse te onderscheiden, dat lijkt me al prima. Stel dat jullie dit wel 
gedaan zouden hebben dan had ik gedacht: dat gaat dus niet goed. Welke gast interesseert dat nou? 
 
Wouter: Wij hebben nu voor de Biesbosch de snelwegcirkel aangehouden. Daarbij hebben wij zelf 
nog een grotere cirkel omheen getrokken die als invloedsfeer kan dienen. Met hierin de Hoge 
scholen uit Den Bosch en Breda. Ook Dordrecht hoort hierbij. 
 
Jullie hebben er blijkbaar dus al redelijk over nagedacht. Dat vind ik heel belangrijk dat je het gebied 
definieert vanuit de blik van (potentiële) klanten. Wat die als een eenheid zien dat wordt de Leisure 
Hotspot en niet wat het beleid heeft bedacht.  
 
Je hebt in de Biesbosch zelf vrij weinig voorzieningen als horeca en hotels maar je hebt in 
Dordrecht zelf wel veel voorzieningen. Vandaar onze keuze om het stedelijk gebied erbij te 
betrekken.  
Terecht, dat doet mij deugd. Dat is iets wat in een aantal gesprekken met potentiële leisure Hotspots 
naar voren moet komen. Ik zie dat ondernemers het moeilijk hebben als ondernemers samen willen 
werken over bestuurlijke grenzen heen. Wij doen bijvoorbeeld een samenwerkingsverband wat over 
het hele rivierengebied gaat. Daar zijn 4 provincies bij betrokken met heel veel gemeenten. Dat is 
voor de ondernemers een ramp voordat die 4 provincies het een keer eens zijn. Die zullen zich 
daarom beperken op een gebied wat binnen één provincie ligt.  
 
Heeft de Biesbosch regio kans om een Hotspot te worden? 
Ik denk het wel. De regio Biesbosch heeft een vrij unieke identiteit. Dus daar moet zeker iets mee te 
doen zijn. Dat er in dit gebied kansen liggen lijkt mij wel helder.  
 
Waarom zouden bezoekers een regio wel bezoeken als het een Leisure Hotspot is geworden? 
Als gast zul je er ja, iets van merken en nee, iets van merken. Ja iets van merken omdat ik denk dat 
het leuker en beter is voor de gast en Nee omdat je niet weet waarmee je het vergelijkt. Als je nu 
komt en over 10 jaar dan zal je moeten merken als gast dat het aanzienlijk beter voor elkaar is en dat 
het ook duurzaam is. We willen geen Costa effect creëren. Vroeger waren dit leuke visserdorpjes en 
door de verstedelijking is hier niets meer van over. Hier wil je juist een vorm van Toerisme opgang 
brengen die juist de identiteit van de regio nog versterkt. Ik verwacht dat als de Biesbosch een 
hotspot wordt de Biesbosch nog mooier wordt dan het nu al is en nog beter ontsloten. Dat er 
daarom mensen nog liever komen dan dat ze nu al doen. Het hoeven niet per se meer mensen te 
zijn. Het kunnen ook dezelfde mensen zijn die vaker komen en/of meer geld uitgeven. Je merkt het 
pas echt als je over 10 jaar weer terug komt en dat is precies waar het om begonnen is.  
 
Op wat voor manier dienen de partijen uit de gouden driehoek+ betrokken te zijn bij de Hotspots? 
In de toekomstagenda staan meerdere driehoeken. Je hebt de driehoek van gastwaarden, 
gebiedswaarden en bedrijfswaarden en er is inderdaad de gouden driehoek die jij noemt. Ik denk dat 
ze bijna altijd betrokken zijn. Het zijn de ondernemers die het moeten doen en omdat het vaak om 
publieke waarden gaat zijn er vaak overheden bij betrokken. Omdat het gaat om innovatie zul je ook 
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heel snel bij kennisinstellingen uitkomen en omdat publieke waarden ook bewaakt worden door 
maatschappelijke organisaties zoals de milieu federatie heb je daar ook mee van doen. Dus ik denk 
dat het altijd een samenwerkingsverband is van dat soort clubs. Vaak zie je dan ook nog een soort 
intermediaire organisatie die dan het hele proces faciliteert.  
 
Dient een Hotspot enkel voor buitenlandse toeristen of ook voor binnenlandse? 
Ik zag in Engeland dat de ondernemers daar zoveel mogelijk regionaal doen. Ze schakelen veel 
regionale arbeidskrachten in, ze verwerken veel regionale producten maar ook regionale half 
fabricaten. Ze proberen iets te beteken voor de regionale economie omdat ze heel goed snappen dat 
ze soms dingen doen waar de bewoners niet blij van worden. Bijvoorbeeld een mooie zomerdag die 
ineens veel drukker is dankzij het toerisme. Dat is leuk voor de mensen die er geld aan verdienen 
maar niet voor de bewoners. Als die mensen daar voldoende voor terug krijgen, zoals beter 
omsloten, meer voorzieningen, dan zullen mensen dat eerder accepteren. De bewoners van het 
gebied moeten er ook van profiteren.  
 
Eind 2012 wordt de lijst gepubliceerd, is dit nog haalbaar? 
Op 17 januari 2013 willen wij een congres organiseren en dan willen wij in ieder geval wat gaan doen 
met leisure hotspots. Ik hoop eigenlijk dat ik dan eigenlijk een Bart de Boer zou kunnen strikken die 
ons verteld waarom hij het zo belangrijk vind dat de Leisure Boulevard een hotspot wordt. Misschien 
nog iemand uit Amsterdam erbij. Daarmee hoop ik dat de beweging op gang gaat komen. Ik ben erg 
blij dat de regio Biesbosch hier nu zo druk mee is maar ik zou willen dat er al 10 andere regio’s ook 
mee bezig waren. Ik moet dus iets bedenken om dat voor elkaar te krijgen. Wanneer andere gaan 
vertellen dat dit belangrijk is en dat dit helpt en hoe je het moet doen, hoe meer indruk dit maakt. 
Dit moet worden gedaan door een soort ambassadeur van een gebied. Als je er een project van 
maakt moet er eind 2012 een lijst zijn maar ik denk meer in de beweging. Ik zal zo hard als ik kan 
lopen om dit te realiseren maar ik besef dat het andere zijn die dit moeten doen. Er zal eind 2012 dus 
nog geen lijst zijn met bijvoorbeeld 10 gebieden. Ik schat dat we 2 of 3 regio’s presenteren, misschien 
ook de Biesbosch die aangeven waarom zij het belangrijk vinden om Leisure Hotspot te zijn.  
Het feit dat jullie nadenken als regio wat je wilt, hoe je beter kunt worden en waarom je dat doet, 
dat is waar het in feite om gaat. Als alle regio’s dit zouden doen dan hebben we heel deze competitie 
niet nodig. Het blijkt te werken want jullie zijn er al door getriggerd om ermee aan de slag te gaan.  
 
Kan een gebied zijn beoordeling als Leisure Hotspot ook verliezen? 
Nee, je zakt alleen op de ranglijst maar voorlopig hoeven wij ons daar geen zorgen om te maken. 
Juist ook omdat het geen certificaat is, het zakt alleen ergens weg. Als we zien dat andere regio’s veel 
innovatiever zijn. Dankzij de competitie hopen we dat het nooit zo ver zal komen. Als ze merken dat 
ze zakken geeft dit ook aan dat de gastwaardering minder wordt en het bezoek terug loopt.  
 
Volgens mij is de kust, na de Amsterdamse grachten, de druks bezochte attractie van Nederland. De 
bezoekersaantallen lopen gestaag terug, daarom heb ik ook nooit de kust als een leisure hotspot op 
de kaart gezet. Laat ze eerst maar eens werken aan meer kwaliteit. 
 
2025 is iets waar we naar toe willen, een soort roze wolk. Dat is de ambitie die we hebben. Dat is iets 
van gastvrijheid van wereldklasse en Leisure poort van Europa. Dat is altijd verder weg en zover weg 
dat je het nog niet kan beïnvloeden. Vervolgens ga je kijken wat je wel op korte termijn kan doen om 
die richting uit te gaan. Eind 2013 ga je die ambitie misschien wel weer aanpassen omdat je meer 
kennis hebt. Zo laveer je uiteindelijk richting je ambitie. Stel nou dat we in 2025 de Leisure Poort zijn 
van Europa, hebben we dan geen ambitie meer? Ik dacht het wel. Deze positie vasthouden of zelfs 
Leisure Poort van de wereld worden. Dan komt er iets nieuws want zonder ambitie is het leven niet 
leuk. Je moet iets hebben waar je naartoe wilt. Op het moment dat je dat uit het oog verliest dan 
kakt het in. Stel dat België dezelfde ambitie heeft zal de concurrentie veel sterker worden. Ambitie is 
iets waar je je best voor moet doen en waar je het warm van krijgt.  
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Heeft u nog andere relevante bronnen voor ons die wij kunnen gebruiken voor ons onderzoek? 
Ik zou eens bij de Leisure Boulevard van Brabant op de site kijken, midpoint Brabant coördineert dat. 
Leo Beckers doet dit. Zelfde geldt voor Amsterdam.  
Wat misschien ook erg interessant is, is het verhaal van citymarketing. Is een duidelijk raakvlak mee.  
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Bijlage B: Interview Dick Verheijen van Parkschap NP De Biesbosch 
Datum:  Maandag 25 juni 
Locatie:  Kantoor Parkschap, Spuiboulevard 300 te Dordrecht 
Werkgever: Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 
Functie: Directeur 
 

 
Wouter: Zoals u weet zijn wij bezig met onze afstudeerscriptie over de Biesbosch. Wij werken voor 
de VVV Altena Biesbosch onder leiding van Robert Holmes en hij is benieuwd of De Biesbosch op 
de kaart van Leisure Hotspots kan komen. Leisure Hotspots zijn in het leven geroepen door de 
Toekomstagenda Vrije Tijd en Recreatie. Bent u daar bekend mee? 
 
DV: Ja, ik weet dat het daarin staat. 
 
Wouter: de criteria zijn dat het gebied aantrekkelijk moet zijn voor bewoners, een goed 
vestigingsklimaat heeft en er innovatie plaatsvindt. Wij gaan dus onderzoeken of Regio Biesbosch 
hiervoor in aanmerking komt. 
 
Wouter: Hoe zit het Parkschap in elkaar? 
DV: tot 2011 had je in De Biesbosch regio een natuur en recreatieschap Hollandse Biesbosch, een 
natuur en recreatieschap Brabantse Biesbosch, een overlegorgaan Nationaal Park, je had een 
organisatie die heet Brabant aan De Biesbosch, dat was een soort bundeling van ondernemers. En je 
had allerlei regionale samenwerkingen, in Brabant heette dat de Wijde Biesbosch en aan de 
Hollandse kant had je Drechtsteden. Er zijn twee provincies waar De Biesbosch onder valt, dat was 
een soort van spaghetti van mensen die zich bezighielden met De Biesbosch. Ik was op dat moment 
voor 1 dag in de week directeur van recreatieschap Hollandse Biesbosch en ik heb toen samen met 
Staatsbosbeheer onderzoek gedaan naar al die partijen bij elkaar en dan over dat hele gebied. Veel 
partijen praten met elkaar maar resultaat werd er nauwelijks geboekt. Uit het onderzoek kwamen 
twee conclusies naar voren: een conclusie was “dames en heren, als u op deze manier doorgaat 
trekken allerlei partijen niets aan van De Biesbosch en gaan ze hun eigen gang, en niemand die er op 
aanstuurt. 
De andere conclusie was dat de regio veel kansen mistte. Doordat je niets met elkaar doet, mis je 
kansen. Kansen op recreatie om meer te bieden voor je omgeving. Aan de ene kant de economische 
betekenis van DB was relatief laag in termen van wekgelegenheid. 
Dus wij hebben de conclusie gepresenteerd aan alle besturen en vervolgens hebben die gezegd dat is 
ernstig en moet wat aan gebeuren. We hebben geprobeerd een aantal samenwerkingsprojecten met 
elkaar te verzinnen waardoor het Brabantse en het Hollandse deel en al die andere partijen, wel met 
elkaar moesent werken. In de praktijk leer je met elkaar werken en zie je dat er resultaat geboekt 
wordt. Dit is opgenomen in Ondergedompeld. Parallel daaraan is gezegd: kijk eens of je die partijen, 
los van de inhoudelijke 17 projecten uit ondergedompeld, kunt bundelen tot een fusie. Dat is gelukt 
en op en op 1 januari 2011 is het Parkschap NP De Biesbosch opgericht. Dat is gebaseerd op de Wet 
op gemeenschappelijke Regelingen. Dat is een wet waarbij overheden in één organisatie een aantal 
bevoegdheden neerleggen. Daarin zitten 4 gemeenten: Sliedrecht, Dordrecht, Drimmelen en 
Werkendam, de twee provincies en vervolgens hebben we gezegd daar hangen we nog een 
commissie onder, want die wet is ingewikkeld en er kunnen alleen overheden aan meedoen. Dat 
vonden wij niet praktisch. We hangen er nog een bestuurscommissie onder, die krijgt al de 
bevoegdheden van die regeling en we voegen aan de rol het overlegorgaan NP daaraan toe 
Staatsbosbeheer. Daarmee heb je in 1 bestuur alle relevantie partijen gebundeld. Ook 
Staatsbosbeheer op een bestuurlijke zetel, normaal doen ze dat niet, normaal zijn ze alleen 
beheerder, maar we hebben nu gezegd het is zo belangrijk om die bundeling voor elkaar te krijgen, 
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dat Staatbosbeheer daar gewoon bij moet. Dat is 1 januari 2011 ingesteld. Vervolgens hebben we 
een organisatie bij elkaar gebracht en dat is dan het Parkschap NP De Biesbosch. 
 
Wouter: u zegt dat het op 1 januari 2011 is opgericht, maar Ondergedompeld is uit 2008 
 
DV: Ja, dat was die aanloop naar de fusie. Daar leerden we samenwerken, iedereen stopte er geld in 
en parallel daaraan kon die fusie tot stand komen. Dus Ondergedompeld is eigenlijk het document 
uit 2008 wat een soort motor vormde om tot de fusie te komen. 
 
Wouter:  u hebt gezegd dat er al een aantal samenwerkingsverbanden lopen om de identiteit van 
De Biesbosch nog sterker te maken. Kunt u voorbeelden geven van wat er zoal is gedaan? 
 
DV: in ondergedompeld staan er 17. Die zijn voor een heel groot gedeelte uitgewerkt in plannen en 
ook gerealiseerd. Dat is 1. 
Het tweede is een belangrijke stap, eigenlijk 2 stappen: 1 is dat wij veel met duurzaamheid willen in 
dat gebied, dat past ook bij een gebied met hoge natuurwaarden, dat wij gezegd hebben dat het wel 
belangrijk is om op dat thema door te ontwikkelen en nieuwe acties te ondernemen. Daarvoor 
hebben wij via een Europees subsidie traject, het STEP-programma, dat gaat over dit soort delta-
gebieden, om te kijken wat je daar meer kunt doen. Dus wij hebben een plan gemaakt, dat bij Europa 
ingediend. Is ook toegekend. Met een vergelijkbaar gebied in Engeland, The Broads, een gebied in 
België waar twee partijen actief zijn, namelijk de Belgische Staatsbosbeheer en de Belgische 
Rijkswaterstaat. Die zijn ten zuiden van Antwerpen met de Schelde bezig. In het kader van de 
veiligheid hebben ze daar nieuwe dijken aangelegd en bestaande dijken hebben ze al doorgeprikt, 
waardoor daar hetzelfde gebeurt als in de Biesbosch al 600 jaar, namelijk getijdenwerking. Hierdoor 
waren die Belgische organisaties ook geïnteresseerd om mee te doen. 
Wij dan vanuit het oude Hollandse en Brabantse-schap, toen waren we nog niet gefuseerd, zijn dat 
STEP gaan maken. inmiddels hebben we als Parkschap de leiding. We kijken hoe je duurzaamheid 
kunt bevorderen, hoe je dat bekend kunt maken bij je bezoekers, wat het betekent voor je natuur, 
voor je veiligheid. Het is een impuls wat laat zien dat je internationaal kunt samenwerken en zo veel 
kunt leren. En een onderdeel daarvan dat zeker voor De Biesbosch geldt, Europa kent ook een soort 
certificering, European Charter for Suistanable Tourism, dat hebben wij aangevraagd voor dit jaar, 
daarop zijn wij gevisiteerd om te kijken of alles wat we ook opschrijven ook gebeurt. Wij verwachten 
dat we dat deze zomer ontvangen. Dat is dus ook een soort kwaliteitslabel dat laat zien dat er ook 
echt iets gebeurt. 
Dat is een deel waar we mee bezig zijn. Een andere deel zit in het Land van Heusden en Altena. Die 
willen wat met het beeldmerk Biesbosch. Dan is men nu nog bezig met de Noordwaard, een gebied 
dat vijf keer zo groot is als de Hedwigepolder. En op het eiland van Dordrecht wordt akkerbouw 
omgevormd tot natuur en recreatie gebied. Dat vindt plaats omdat blijkt dat natuur en recreatie 
grond te kort is aan de rand van De Biesbosch. Dit zijn ontwikkelingen zodat bewoners in het 
buitengebied kunnen recreëren. Vaak in combinatie met veiligheid, bij hoogwater daalt de 
waterstand bij Gorinchem nu met 30 cm.  
Het derde is, ook in die gebiedsontwikkeling, Brabant die hadden ook allerlei indelingen, zogeheten 
gebiedscommissies. Een hele ingewikkelde structuur met heel veel partijen, daar wilden ze vanaf. Ze 
wilden naar regio’s die vanaf onderaf allerlei partijen allerlei plannen met elkaar maken in plaats van 
dat de provincie met een zak geld komt en zegt “kom eens met een leuk plan”. Ze hebben het 
omgedraaid: jullie moeten met je eigen energie plannen maken en dan geven wij aan wat we willen 
doen om die plannen uit te voeren. Zeg maar net andersom. Dus zij zoeken naar aansluiting bij 
regio’s met energie. Dat is ontwikkeld voor het LvH&A. zo is er de Kanskaart Altena. Die zijn nu bezig 
met de uitbreiding naar Oosterhout en Geertruidenberg, het gebied om de Amer. En dat totale plan 
wordt ingediend bij de provincie Brabant. Het icoon voor dat gebied is de Biesbosch, dus we noemen 
het de Regio Biesbosch. Omdat de Biesbosch essentieel is voor dat plan, zal ook Parkschap daar een 
rol in krijgen. Dus eigenlijk zitten wij niet alleen in onze eigen gebiedontwikkeling, maar ook die van 
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de regio. Sinds 3 maanden is er ook de vraag of er verbinding moet worden gezocht met het Hollands 
Diep en Haringvliet, vooral voor de watersporters. Daarmee verbind je Biesbosch en Zeeland. 
Dit zijn de grootse bewegingen waar we mee bezig zijn. 
 
Wouter: we hebben een onderzoek gevonden over de Entrees. Dat is ook van STEP als ik me niet 
vergis? 
 
DV: kijk, je hebt Ondergedompeld projecten die nog lopen, je hebt STEP-projecten die nog lopen en 
allerlei andere projecten die nog lopen. In alle drie hebben wij gezegd: hoe ga je om met bezoekers? 
Dé bezoeker bestaat niet. Je moet kijken vanuit welke motieven men komt. De oude indeling doet er 
niet meer toe. Het gaat om bezoekmotieven en leeftijden. Daar hoort een programma bij van 
publiciteit tot arrangementen en van ontvangstlocatie tot de website, dat heeft allemaal met de 
bezoekers te maken. 
Er is onderzoek gedaan door een Amsterdams bureau. Nederland kent ongeveer 475 regio’s en dat 
bureau heeft de bekendheid onderzocht en er een ranking van gemaakt. De Veluwe staat op 1. Het 
ging om naamsbekendheid en de Biesbosch stond op 8. Mensen hebben er dus een positief beeld bij. 
Daarbij is interessant dat de Biesbosch wel erg bekend is, maar de vraag “wat kun je er doen, waar 
moet ik zijn” etc. wordt al een stuk lastiger. Dat vindt je ook bij andere gebieden. Wat wij gezegd 
hebben is dat naast de PR e.d. elke locatie wel zijn eigen identiteit moet krijgen. Je wilt bezoekers 
eigenlijk lijden langs de hoofdpoorten in Dordrecht, Drimmelen en Werkendam. De identiteit van De 
Biesbosch zelf moet terug komen in elke poort, maar ook een eigen identiteit. Je moet niet op drie 
plekken hetzelfde zien. Het basispakket wel, maar je moet wat toevoegen per locatie. Men is nu 
bezig de Biesbosch goed te presenteren, maar ook de eigen waarden. Je hoeft niet per se via een 
poort, maar via een poort kun je wel informatie ophalen en naar de WC. Dus dat zijn de 
hoofdpoorten, en straks krijgen we hier en daar knooppunten. In Brabant heet dat de natuurpoort en 
in Holland heten die TOP’s. Je kunt er parkeren, fiets ophalen, er is een toilet. Dat zijn geen echte 
toegangspoorten in termen van bezoekerscentra, maar zijn wel ontsluitingen. Het is wel een 
ingewikkeld gebied, dus die knooppunten zijn handig. Ook voor watersporters. 
 
Wouter: één van de criteria is de aantrekkelijkheid van de regio voor inwoners en bezoekers. Weet 
u of het gebied goed beoordeeld wordt? 
 
DV: er is inmiddels een belevingsrapport over De Biesbosch, van de NHTV in opdracht van 
Staatsbosbeheer. Maar het feit dat we op nummer 8 stonden in de lijst, en dat we die European 
Charter gaan halen, en een aantal bedrijven die een Green Key hebben gehad, heeft te maken met 
gasvrijheid en we geven allerlei cursussen, en dan krijgt men een bordje. Dit doen wij om het aanbod 
aan te sturen. Aan de vraagkant is een onderzoek gedaan door onderzoeksbureau Drechtsteden naar 
recreatie. De resultaten zijn nog niet bekend, maar ik weet zeker dat De Biesbosch hier weer 
belangrijk is. We weten aan de Hollandse kant, daar komt jaarlijks 600.000-800.000 mensen, 
waarvan 120.000 in het bezoekerscentrum zelf. Dat soort aantallen zegt wel wat over de 
aantrekkelijkheid van het gebied. Ook de mate van bootverhuur. Dit doen mensen niet als ze het niet 
naar hun zin hebben.  
Er loopt nog een programma, Dijk van een Delta, dat loopt van Lobith tot Zeeland. Dit heeft 
betrekking tot het water. Dit wordt gepresenteerd als 1 samenhangend product. 1 ster daarin is De 
Biesbosch regio, Meeting of the Waters. Dijk van een Delta is een samenwerking tussen vier 
provincies. 
 
Wouter: 2 weken geleden zijn we bij Hans Hillebrand op bezoek geweest. Toen bleek dat het 
concept van Leisure Hotspot nog vaag was. Wat kunnen indicatoren zijn om aantrekkelijkheid te 
beoordelen? 
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DV: moeilijke vraag. Het zit ook in een innovatieve manier van samenwerken en om Gastvrijheid van 
Wereldklasse. Als je het hebt over innovatie in een dergelijk gebied, hangt het vaak samen met 
duurzaamheid. Op technisch gebied innoveren we met streekproducten, door ontwikkelen van 
elektrisch varen. Dat is een ingewikkeld iets en voor fietsen en boten creëren we oplaadpunten.  
De andere manier van innovatie vind ik de manier van samenwerken. Zoals allerlei verbindingen met 
de ondernemers, zoals Brabant aan de Biesbosch en de cursussen over gastvrijheid. Dat zijn allemaal 
voorbeelden van samenwerkingen.  
Het derde deel van innovatie: het is mooi dat we alleen naar toeristische en recreatieve 
ondernemingen kijken, maar als je naar een dergelijk gebied kijkt, zijn er overheden die zeggen we 
hebben geen geld meer. Er wordt natuur beheerd, en worden bezoekerscentra opengehouden, 
allemaal taken die de overheid eerst mee financierde. Als je dat ineens anders moet doen, moet je 
zelf vernieuwend vermogen verbeteren. Je moet het zelf terug zien te verdienen. 
Bedrijven in Moerdijk adverteren met De Biesbosch: “wij liggen bij 1 van de mooiste natuurparken 
van Nederland”. Zij hebben er belang bij dat de Biesbosch blijft bestaan. De huisvuilcentrale is 
duurzaam en daarom een belangrijke partner voor De Biesbosch. Ook aan de Hollandse kant ligt een 
groot chemieconcern: zij zijn een soort hoofdsponsor van de Hollandse Biesbosch. Zij vinden dat 
soort gebieden ook voor hen van belang. Een vorm van innovatie is ook om hen aan De Biesbosch te 
binden. 
Een vierde factor is de Toekomstvisie 2020. Die is eind vorig jaar geschreven en hebben we naar 50 
ondernemers gestuurd in de hele Biesbosch. Van Essent tot de natuurbeweging. Wij hebben hen 
gevraagd: zo kijken wij naar De Biesbosch de komende jaren. Wat vinden jullie en hoe kijken jullie er 
naar? Ineens moeten zij zeggen wat ze vinden. Van die 50 hebben er 30 gereageerd en we hebben 
vorige week gesprektafels georganiseerd om met hen te praten. Om juist hen veel meer te betrekken 
wat wij als Parkschap vinden. Wat je daar ziet is dat partijen als de watersporters en de 
natuurbehouders met elkaar in discussie gaan en er meer begrip komt en met oplossingen komen. 
Dat zijn innovatieve bewegingen die je moet maken. Naar de bezoekers toe vind ik dat we door de 
informatiestroom te optimaliseren door marketing een belangrijke ontwikkeling is. Naar de 
bewoners toe, zoals in het LvH&A en de Noordwaard, dat zijn de momenten dat je bewonersgroepen 
aan je bindt. Op dat moment kunnen ze zich ermee bemoeien. 
Er zijn mensen die de hele dag verzorgd willen worden. Een heel programma. De andere groep wil 
zelf hun programma samenstellen. Die hebben informatie nodig over modules en zelf samenstellen. 
Beide moet je bedienen want ze zijn beide belangrijk. Er wordt negens zoveel op gestudeerd als op 
de Biesbosch. Hogescholen, basisscholen: die moet je ook voorzien aan allerlei pakketten informatie. 
 
Wouter: u zei dat er veel bedrijven met De Biesbosch adverteren. Kun je daaruit opmaken dat De 
Biesbosch een goed vestigingsklimaat heeft? 
 
DV: ja, dat is ook de waarde. Als je kijkt naar overheden, die kijkt naar grondprijs en toegangswegen 
en dergelijke. Voor bedrijven is de waarde van de omgeving net zo belangrijk. Hoe ziet de omgeving 
eruit? Wat kan ik er doen? Die waarde wordt nooit in geld uitgedrukt, maar zal eigenlijk wel moeten. 
Het is er niet zomaar, je moet er wel wat aan doen. 
 
Wouter: Ziet u de meerwaarde in van een Hotspot worden? 
 
DV: laat ik zeggen; ik vind Leisure Hotspot al een vreselijk woord. De Efteling is ook een Hotspot. Ik 
wil niet dezelfde associatie hebben als met de Efteling. Het heeft echt andere kwaliteiten. Als je het 
verder vertaalt, naar Wereldklasse in een uniek natuurgebied in West-Europa voel ik me er meer bij 
thuis. Het moet echt een andere kleuring krijgen. Bij Gastvrijheid van Wereldklasse durf ik De 
Biesbosch bij te noemen, dat zegt iets over de kwaliteit, over de manier hoe je wordt ontvangen, wat 
je er kunt doen, welke partners er samenwerken, wat je ervaart als je er bent. Dan voel ik me er wel 
thuis. 
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Wouter: Meneer Hillebrand vertelde dat de Efteling op zich geen Leisure Hotspot kan worden, 
maar wel de Leisure Boulevard eromheen.  
Alex: Met bijvoorbeeld de Loonse en Drunense Duinen erbij. 
 
DV: Ja. Je moet alleen niet vergeten dat mensen voor de Loonse & Drunense Duinen iets heel anders 
zoeken dan voor de Efteling. Natuurmonumenten krijgt rillingen als je die twee in een zin noemt. Ik 
snap wel dat je niet alleen een attractie kunt nemen, maar het gebied groter moeten houden. Je 
moet alleen uitkijken wanneer je ergens een etiket op plakt. Als het beeld wat daarbij heers niet 
goed is, of onzuiver, dan heb je weer een kreet gelanceerd die zijn waarden kwijt raakt. 
 
Wouter: we hebben aan het begin van het onderzoek gekeken welk gebied we precies moesten 
nemen. Neem je alleen het NP, of ook Dordrecht erbij. Wij hebben voor de Snelwegcirkel gekozen 
omdat daar meer voorzieningen zijn. 
 
DV: het zit vaak in de combinatie. Als iemand een programma samenstelt voor 2 dagen, gaat iemand 
niet alleen in de stad hangen of juist in het buitengebied. Een dag Dordrecht is zo gevuld, maar het zit 
hem ook in de kwaliteit van De Biesbosch. Watersporters die hier komen gaan ook een halve dag de 
stad in. Het is ook logisch dat je rust en stedelijk gebied met elkaar verbind. Zo versterk je elkaar.  
 
Wouter: Dat waren onze vragen. Weet niet of u nog iets toe wilt voegen? 
 
DV: we hadden het al even over onderwijs. Ik noemde al de relatie met allerlei onderzoeksinstituten. 
De NHTV doet voor de regio ook verschillende onderzoeken over bezoekers en motieven. Kort 
geleden hebben ze een advies over het bezoekerscentrum Drimmelen gegeven. Een andere partner 
is de Designers academie in Eindhoven. Die zijn nu bezig met het Biesboschmuseum. Dat is een 
klassiek museum en zij kijken hoe je het meer kunt open maken voor meer doelgroepen. Het is 
belangrijk om met een andere bril naar dit soort gebieden te kijken. Ik merk dat mijn beeld klein 
wordt, maar met dit soort mensen krijg je weer nieuwe invalshoeken. Aan die kant vernieuwen is 
heel hard nodig. 
Dat doe je ook met landbouwers. Ik vroeg aan een agrariër waarom hij niets doet met het water dat 
eromheen legt. Een steigertje aanleggen, of een deel van het land afzetten zodat men dwars door de 
akkers kan lopen. Ik kreeg twee reactie. De een zei: ik doe bloemkolen, punt. De tweede zei: “ja, de 
wereld verandert dus ik weet dat ik contact moet zoeken met de regio. Maar hoe moet ik dat doen?” 
Met de laatste hebben wij binnenkort een gesprek, samen met agrariërs die zich er al mee bezig 
houden om te kijken wat hij allemaal kan doen. Deze bewegingen lijden ook tot vernieuwing.  
Een ander punt nog, er is een stichting die zich bezig houdt met de toegankelijkheid van 
natuurgebieden. Ook voor mensen met een beperking. Het is een kleine club. Die zegt “de 
Nederlandse samenleving is divers, en je hebt geen gemiddelde Nederlander. Je hebt motiefgroepen 
maar daar kun je niet iedereen kwijt. Er zijn ook mensen die vragen aangepaste voorzieningen. 
Blinden en doven, daar moet je ook dingen voor doen. We hebben een keer een off-road rolstoel 
gesponsord gekregen. Zo komen die mensen ook verder. Het zijn maar kleine dingen, maar daar gaat 
het bij Gastvrijheid ook om. We hebben ook een fluisterboot voor een rolstoel. Daar maken maar 
een paar mensen gebruik van, maar als je dan die gezichten ziet is het al waard. Daar doe je het ook 
voor. Het gaat er om brede groepen aan je te binden. Dat doe je door dit soort kleine voorzieningen. 
In het begin was ik een beetje terughoudend, maar nu zie ik hoe geweldig het is voor die mensen. Ik 
moest mijn eigen normen en waarden weer bijstellen. Dat doe je door die Designers academie NHTV: 
je moet steeds openblijven voor die samenleving. Dat is één van de grootste opgave. 
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Bijlage C:  Interview Thomas van der Es van Staatsbosbeheer 
Datum:  Donderdag 21 juni 
Locatie:  Kantoor Staatsbosbeheer, Hilweg 4 te Werkendam 
Werkgever: Staatsbosbeheer 
Functie: Boswachter De Biesbosch 
 

 
Er zijn verschillende entrees in de Biesbosch. Deze hebben allemaal een eigen identiteit en 
motiefgroepen van bezoekers. Dordrecht is vooral voor de recreanten, Drimmelen voor de 
watersporters en Werkendam voor mensen die meer informatie over het gebied willen. 
Statistisch gezien komen de meeste mensen naar de Entree in Dordrecht, maar dat komt ook omdat 
dat aangrenzend is aan de Randstad. Het gebied bij Dordrecht is dan ook voornamelijk 
recreatiegebied. We merken wel dat er steeds meer mensen naar Werkendam komen. 
 
Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gezien onderweg hierheen, wordt er momenteel hard gewerkt 
aan de ontpoldering van de Noordwaard. Om Ruimte voor het water te creëren zodat op 
piekmomenten de boel niet onderloopt, wordt het gebied ontpolderd, hierdoor komt er 4.500 
hectaren aan water en grond bij De Biesbosch. Dit wordt erg aantrekkelijk voor de watersport. 
 
Staatsbosbeheer is vooral nog bezig met natuurontwikkeling. Je hoeft niet per se een boot te hebben 
om De Biesbosch te leven. Veel mensen denken dat echter wel. Maar ook met bijvoorbeeld de fiets, 
is het heel goed te doen. Als je met de pont oversteekt naar Kop van ’t Land sta je in 4 kilometer al 
midden in het centrum van Dordrecht. 
Een ander punt is ook dat veel mensen De Biesbosch al ontoegankelijk zien. Dat is tegenwoordig al 
wel sterk verbeterd, mede door het ontwikkelen van de entrees. 
 
In het gebied zelf zijn inderdaad weinig voorzieningen. Deze zitten voornamelijk aan de rand. Bij 
Drimmelen zitten bijvoorbeeld wel veel voorzieningen. Er zijn wel veel bedrijven bijgekomen. Ook 
kleine ondernemers. Zo was er drie jaar geleden nog maar één natuurfotograaf, die soort cursus 
aanbied, nu zijn het er al tien. Inmiddels zijn er al vier pannenkoekenhuizen in de regio. 
 
Het beheer van de gebieden verschilt van elkaar. Wij van Staatsbosbeheer hebben een groot 
gedeelte in bezit. Wij zijn verantwoordelijk voor het natuurbehoud en krijgen daar dan ook subsidie 
voor. Voor recreatie krijgen wij bijna niets. In de Hollandse Biesbosch heb je het Recreatieschap. Zij 
krijgen wel subsidie voor het ontwikkelen van recreatie.  
Wij zien Dordrecht niet als concurrent. Wij werken heel veel met elkaar samen en in het Parkschap 
zijn we dan ook partners van elkaar. 
 
We willen ook een gezamenlijke boodschap uitstralen. Zoals gezegd heeft eigenlijk elke entree zijn 
eigen doelgroep, maar we willen ook dat mensen meer weten over de werkzaamheden die vroeger 
plaatsvonden in De Biesbosch, zoals de griendwerkers. 
 
Tegenwoordig is er wat meer bekendheid. Er wordt meer gepromoot, maar ook zijn er meer 
fietsroutes e.d. 
 
Bij Dordrecht zijn ze ook bezig met aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Deze wordt een 
verbinding tussen de Dordrechtse en de Sliedrechtse Biesbosch. Dit wordt ook weer vooral 
recreatiegebied en er komt een zwemvijver. Staatsbosbeheer krijgt ook een deel onder de hoede, 
namelijk De Elzen. 
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Ons budget veranderd en er moet veel worden bezuinigd. In principe wordt ons geld tegenwoordig 
alleen nog maar uitgegeven aan Natura 2000 en de EHS. 
 
Er worden diverse acties voor scholen georganiseerd, vooral in Drimmelen. Daar komen jaarlijks zo’n 
5.000 kinderen. Zij gaan veelal met boten de Biesbosch in om van alles te leren. Tegenwoordig gaan 
ook veel jongeren varen in De Biesbosch, maar dat is wel erg afhankelijk van het weer. Met 
Pinksteren was het bijvoorbeeld heel lekker weer, en dan zie je zo 100 boten voorbij komen. 
 
Het gebied is op dit moment nog niet erg gezoneerd. Op een drukke dag kunnen verschillende type 
watersporters elkaar tegenkomen, wat voor wrijving kan zorgen. Er komt wel een nieuwe 
verordening. Hierdoor komen er nieuwe en duidelijke regels. Op het moment mag je in de ene kreeg 
6 km/h en in de andere 9 km/h. Dit wordt gelijk getrokken. Ook komen er logischere regels voor 
bijvoorbeeld kampvuren maken. Dan mag het weer wel, dan weer niet. Dit zal ook helpen bij de 
zonering. Maar het is wel duidelijk te merken dat mensen voor verschillende doeleinden komen. De 
Aakvlaai is hier een goed voorbeeld van. Hier komen mensen voor de gezelligheid, die eigenlijk niet 
zo héél geïnteresseerd zijn in de natuur. Ze vinden het wel leuk dat je het landschap op de 
achtergrond hebt, maar daar houdt het wel mee op. 
 
Mensen zijn kritischer geworden. Er moeten gewoon goede en mooie voorzieningen aanwezig zijn. 
Staatsbosbeheer heeft alleen nooit genoeg geld om alles te onderhouden. Hierdoor vervallen ze. We 
gaan wel proberen dat waterrecreanten gaan betalen. Zij krijgen dan een soort vaantje dat hen 
toegang geeft. De Biesbosch is een grote beleving, dus daar mag best voor betaald worden. De 
dagjesmensen die voor de rust en dergelijke komen hoeven niet te betalen. Maar in Dordrecht komt 
bijvoorbeeld ook betaald parkeren. 
Ondernemers moeten ook wel wat betalen, maar dit ligt erg uit zijn verband. Een rondvaartboot 
hoeft bijvoorbeeld slechts €20 per maand te betalen, terwijl zij continu gebruik maken van het 
gebied. 
Staatsbosbeheer heeft zelf in De Biesbosch 68 gebouwen in bezit. Dit varieert van een schuurtje tot 
het kantoor waar we nu zitten. Onlangs heeft de gemeente de erfpacht omhoog gedaan, waardoor 
mensen veel duurder zijn. Dit vergroot wel de kloof met de overheid. 
 
Ja, je kunt wel stellen dat er een goed vestigingsklimaat is. Het aantal ondernemers in de regio is flink 
gegroeid. Dat komt door het merk “Biesbosch”. Het is een sterk merk. Veel mensen kennen het en 
bedrijven worden er graag mee geassocieerd. Zoals ik net al zei, zijn er in de regio meerdere 
bedrijven bijgekomen. 
Er is bijvoorbeeld ook een speciaal keurmerk ontwikkeld: gastheer van De Biesbosch. Bedrijven 
moeten aan een aantal eisen voldoen en een cursus volgen, waarna ze dat keurmerk krijgen. 
 
Er vinden ook steeds meer bedrijfsuitjes en dergelijke plaats. Outdoor centra zijn in. Er is ook veel 
variatie in. Neem bijvoorbeeld de rondvaartboten: de ene is een beetje sober, gewoon een simpele 
toch door de Biesbosch. Maar je hebt ook de grotere, waar buffet en alles aanwezig zijn. Maar er 
vinden bijvoorbeeld ook al lasergames plaats. 
 
De samenwerking wordt wel steeds beter. Zoals ik al zei, is Parkschap een belangrijke koepel voor 
ons. Overheden gaan tegenwoordig ook steeds nauwer met ondernemers om. Dat moet ook, wil je 
echt iets bereiken. Ook Brabant aan de Biesbosch is een belangrijk samenwerkingsorgaan. 
Ondernemers financieren tegenwoordig ook zelf van alles. Zo hebben zij onlangs een ruiterpad 
aangelegd.  
 
Het gebied is heel uniek. Het is een zoetwatergetijdengebied, dat vind je praktisch nergens. Ergens in 
Roemenië is er een delta bij de Donau die er enigszins op lijkt, maar voor de rest is het uniek. Met 
10.000 hectaren is het na de Oosterschelde ook het grootste Nationaal Park van Nederland. Het is 
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ook internationaal bekend en opgenomen in de Natura 2000. De natuur kan zijn gang nog gaan in De 
Biesbosch. De Biesbosch is jaren geleden ook gekozen om de bevers weer uit te zetten in Nederland. 
Aangezien er geen hekken om het park staan, zijn die dieren nu bijvoorbeeld ook in Dordrecht te 
vinden. Dat is erg tof. Ook de zeearend is in de Biesbosch aanwezig. Hiervan zijn in Nederland maar 
vier paren, dus dat is wel erg bijzonder. Er is ook een grote hoeveelheid aan verschillende 
broedvogels aanwezig. 
Wij vinden het natuuraspect ook nog belangrijker dan het recreatieve. We zullen bijvoorbeeld geen 
kreek uitbaggeren omdat dat zo nodig moet van de watersporters. We beseffen wel dat recreatie 
belangrijk is en er zijn dan ook wel mogelijkheden. 
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Bijlage D: Interview Leo Beckers van Leisure Boulevard 
Datum:  Vrijdag 29 juni 
Locatie : Schriftelijk via E-mail 
Werkgever: Midpoint Brabant 
Functie: Programmamanager Leisure Boulevard 
 

 
1. Hoe zit de organisatie van Leisure Boulevard in elkaar? 

 
a. Hoe zit de organisatiestructuur in elkaar? 

Het programma van Midpoint Brabant is gebaseerd op samenwerking in de regio Midden-Brabant. 
Die samenwerking tussen plaatselijke overheden (gemeenten), onderwijs- en kennisinstellingen en 
bedrijfsleven vormt dan ook dé unieke kracht binnen de organisatie. De profileert zich dé regio die 
Social Innovation tot het hart van economische ontwikkeling verklaart. Midpoint Brabant kent een 
Regional Development Board (RDB), welke bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s (overheid, 
ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen) en is verantwoordelijk voor het realiseren van de 
strategische agenda. De leden van deze board nemen deel op persoonlijke titel. Op programma-
niveau is er een lichte vorm van coördinatie door het programmabureau. Dit programma-bureau 
staat onder leiding van programmadirecteur Pierre van Kleef. Midpoint Leisure Boulevard is een van 
de vier programma’s binnen Midpoint Brabant. Per specifiek programma is er een stuurgroep 
samengesteld die in het geval van Midpoint Leisure Boulevard bestaat uit Bart de Boer Efteling 
(namens de ondernemers), Prof Hans Mommaas (namens het onderwijs) en Burgemeester Hans 
Janssen (namens de overheid). 
 

b. Hoe is de organisatie ontstaan? 
Midpoint Brabant is feitelijk eerder ontstaan, maar had toen nog een andere naam ‘De ideale 
connectie’. Het is een regionaal economisch samenwerkingsprogramma dat in 2006 is opgericht door 
de Kamer van Koophandel en de gemeente Tilburg. Het samenwerkingsverband zou de economische 
ontwikkeling van de regio Midden-Brabant moeten stimuleren. Deze regio bestaat uit verschillende 
gemeenten, waaronder de gemeente Tilburg en Waalwijk Er zijn verschillende aanleidingen geweest 
een samenwerkingsverband op te zetten in de regio Midden-Brabant. Ten eerste was dat de nota 
Pieken in de Delta, die aanleiding gaf regio’s zelf meer verantwoordelijkheid te laten dragen voor de 
economische ontwikkeling van de regio. In eerste instantie bestond de wens het onderscheidende 
vermogen van de regio te vergroten. Midden-Brabant had tot 2006 nog geen initiatief genomen dit 
onderscheidende vermogen te ontwikkelen. Daarnaast lag een druk op de regio om een eigen 
samenwerkingsverband op te zetten, omdat omliggende regio’s in Noord-Brabant, zoals Brainport 
Eindhoven, hierin verder ontwikkeld waren. De programmatische samenwerking De ideale connectie 
is dus reactief aan diverse ontwikkelingen. Het centrale doel van De ideale connectie is niet direct het 
bevorderen van de economische ontwikkeling van de regio. De middelen van het programma zijn 
daarvoor te klein. Daarentegen is gekozen voor drie meer specifieke doelen. Het eerste doel van De 
ideale connectie is het imago van de regio Midden-Brabant versterken.  
Een tweede doel van De ideale connectie is het versterken van het organiserende vermogen van 
Midden-Brabant. Dit betekent dat men door middel van samenwerking tussen onderwijsinstellingen, 
overheid en ondernemingen (de drie o’s) economische ontwikkeling kan worden gestimuleerd. De 
samenwerking tussen de verschillende partijen zou vooral Midden-Brabant als vestigingslocatie 
moeten versterken. Dit is het derde doel van De ideale connectie. Door middel van de sterkten van 
de regio te benadrukken zou Midden-Brabant interessant moeten zijn voor bedrijven om zich in de 
regio te vestigen. Om het profiel van Midden-Brabant te versterken en om Midden-Brabant als 
vestigingslocatie voor bepaalde sectoren interessant te maken, heeft De ideale connectie drie 
zogenaamde speersectoren aangewezen. De ideale connectie probeert Midden-Brabant te profileren 
met de sectoren leisure, logistics en life sciences. Deze sectoren zijn gekozen op basis van ervaring. 



Bijlagen 

W. van Sprundel & A. Verschoor  20 
 

Ervaringen komen van de Kamer van Koophandel en van de gemeente Tilburg. Daarnaast is gekeken 
welke sectoren duurzaam zijn voor de toekomst en waar Midden-Brabant een goede 
vestigingslocatie voor zou kunnen zijn. Leisure is bijvoorbeeld een sector die erg belangrijk is voor de 
economische ontwikkeling van de regio, omdat belangrijke attractieparken in de regio gelegen zijn 
(zoals de Efteling en Beekse Bergen) 
 

c. Wat is het doel? 
De ambitie van Leisure Boulevard is Midden-Brabant op de kaart zetten als leisure-topregio. Deze 
ambitie realiseren we door ervoor te zorgen dat bestaande en nieuwe leisure ondernemers hier 
optimaal kunnen ondernemen. Vestigingsvoorwaarden in de regio moeten hiervoor op orde zijn. 
Leisure ondernemers vinden in Midden-Brabant een unieke combinatie van innovatieve 
bedrijvigheid, faciliterende overheden, hoogwaardige cultuur, excellente leisure-kennis, creatieve 
voorhoede en grote attracties en evenementen. 
 

d. Hoe werkt Leisure Boulevard samen met de andere onderdelen van Midpoint? 
Elk programma heeft een programma manager. Regelmatig wordt informatie tussen de 
programmamanagers gedeeld. Daar waar overlappingen zijn wordt gezamenlijk opgetrokken. 
Bereikbaarheid is bijvoorbeeld een belangrijk gegeven binnen de leisure, maar ook binnen logistics. 
Een terrein om samen te werken. 
 

e. Wat voor soort projecten doet Leisure Boulevard? 
Leisure Boulevard fungeert als de verbindende schakel tussen overheid, ondernemers en 
kennisinstellingen. Vele partners voeren onder de vlag van Leisure Boulevard een grote diversiteit 
aan projecten uit. De projectorganisatie van Leisure Boulevard heeft daarbij een veelzijdige rol: van 
adviseren tot regisseren, van coördineren tot ontwikkelen, van inspireren tot faciliteren. Een deel 
van de projecten is gericht om de samenwerking te vinden en te verbreden. Een ander deel is gericht 
op de zichtbare resultaten van de samenwerking. 
 

2. In welke mate is de regio aantrekkelijk? 
 

a. Wat is de identiteit van het gebied? Wat maakt het uniek? 
Midden-Brabant wordt gevormd door de 8 gemeenten: Goirle, Hilvarenbeek, Tilburg, Oisterwijk, 
Loon op Zand, Waalwijk, Dongen, Gilze-Rijen en specifiek voor de leisure ontwikkelingen ook 
Heusden. De geografische afbakening heeft echter vanaf de aanvang van het project Midpoint 
Leisure Boulevard een flexibele interpretatie gehad. Consumenten en ondernemers laten zich niet 
begrenzen door bestuurlijke of geografische barrières. Daarnaast is het oppervlak van Midden-
Brabant en de onderlinge afstanden tot het hart of grenzen van het gebied dusdanig klein, dat 
vestiging buiten het gebied de bezoekers kan aantrekken die in het gebied verblijven. Afbakening 
beperkt de groei- en succeskansen van Midden-Brabant. Om als economische motor te dienen, heeft 
de regio voldoende kwaliteiten in huis. Midden-Brabant is namelijk een bijzondere regio, gelegen in 
het hart van een van de boeiendste economische centra van Europa: ‘het Benelux Middengebied’. 
Die positie biedt economische kansen en stelt uitdagingen. Het Midden-Brabantse landschap wordt 
gekenmerkt door een rijk geschakeerde afwisseling van steden, dorpen, bedrijventerreinen, 
recreatieparken, landbouw- en natuurgebieden, gesitueerd tussen een Oost-Westelijk georiënteerd 
trio van snel- (A59/A58) en spoorwegen. Voor een buitenstaander mag dit landschap in eerste 
instantie overkomen als onrustig, versnipperd of zelfs 'verrommeld', voor de Brabantse bevolking zelf 
vormt dit landschap een logisch onderdeel van een eigen regionale ontwikkelingsgang. Bepalend 
daarin waren enerzijds woon- en werkpatronen karakteristiek voor de 'arme' zandgronden en de 
bijbehorende eerst vooral agrarische en later ook industriële productiestructuur (leer, 
wollenstoffen). Anderzijds was er sprake van een doelbewuste naoorlogse industriële en 
welvaartspolitiek gericht op een evenwichtige spreiding van de industriële bedrijvigheid over stad en 
land. Het resultaat is een divers coulisselandschap waarin een netwerk van 'stadse' dorpen en 
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'dorpse' steden wordt afgewisseld door een gevarieerde veelheid aan industrieel, agrarisch, religieus 
en landschappelijk erfgoed (bijvoorbeeld oude fabriekscomplexen, zorginstellingen, kloosters, 
landgoederen. Tevens zijn er veel en gevarieerde groene 'kamers' ontstaan (bijvoorbeeld stuifduinen, 
bossen, vennen, akkerbouw- en weidegebieden, beekdalen). Midden-Brabant wordt gekenmerkt 
door een breed geschakeerd en ruimtelijk gespreid economisch landschap, dat op tal van manieren 
zijn wortels heeft in het agrarisch-industriële verleden van de streek. Tegelijkertijd is de regio 
gegroeid door in te spelen op zich aandienende nieuwe kansen. Gesitueerd in het centrum van de 
Noordwest Europese logistieke as Rotterdam-Duisburg, en in aansluiting op het eigen industriële 
verleden, vormt Midden-Brabant, naast West-Brabant en Noord Limburg, een van de sterkste 
logistieke en storage centra van Nederland. Daarnaast is ook de productiesector een belangrijke 
economische factor gebleven, met toonaangevende bedrijven als Fuji, DSM, Ericsson en Desso. Naast 
deze ‘harde bedrijvigheid’ is in de regio een krachtige diensteneconomie tot ontwikkeling gekomen 
met nationaal en internationaal toonaangevende pijlers van hoger onderwijs (Tilburg University, 
Hogescholen Fontys en Avans), verzekeringen (Interpolis, CZ) en leisure (Efteling, Libema, 013). De 
samenwerking Midpoint Brabant verraadt al een belangrijk onderdeel van het DNA van Midden-
Brabant. De regio kenmerkt zich door gastvrijheid, een goede arbeidsethos, innovatie en 
internationale oriëntatie. De veelheid van kleinschalige min of meer nostalgische 
woon/werkgemeenschappen is verbonden met de kernwaarden van de Brabantse natuur en cultuur. 
Het geheel wordt samengebonden door uitgebreide informele netwerken van familie, dorp, werk of 
hobby gerelateerde contacten. Kenmerkend is de spreekwoordelijke Brabantse gezelligheid, met een 
rijk gevarieerd lokaal verenigingsleven (muziek, carnaval, gilden en schutterijen). Voorheen waren 
deze structuren sterk verweven met het katholieke geloof en hebben zij een schat aan religieus 
erfgoed en tradities opgeleverd. Maar Midden Brabant blijft niet steken in nostalgie en gezelligheid. 
De arme zandgronden hebben in combinatie met het industriële verleden en de naoorlogse 
onderwijsrevolutie een ondernemersgeest naar voren doen komen. Men is permanent op zoek naar 
nieuwe ontwikkelkansen en naar een gedeeld gevoel van ondernemerschap, in combinatie met 
sterke sociale netwerken. Het in onderlinge samenwerking verkennen en ontwikkelen van nieuwe 
mogelijkheden, of dat nu is in de sfeer van kunst en cultuur, of in de sfeer van productie, logistiek en 
diensten, wordt als onderscheidend ervaren. De ‘regio-genen’ zijn volgens het regionaal 
beeldverhaal: verbinding, samen, ‘je ding doen’, strijd, mensgericht/zorg, ambacht, goede omgang 
en parklandschap. Dit zijn (bijna) allemaal eigenschappen die door de vrijetijdsconsument direct 
ervaren kunnen worden en ook gewaardeerd worden. 
 

b. Welke attracties en voorzieningen zijn er in het gebied? 
Een analyse laat zien dat Midden Brabant daartoe alle ingrediënten in huis heeft om succesvol te 
groeien op leisure gebied. Met de Efteling en de Beekse Bergen beschikt de regio over een tweetal 
toonaangevende marktleiders. Daarnaast is er met 013, Festival Mundial, de Tilburgse kermis,  het 
Tilburgse Textielmuseum en Museum De Pont sprake van een onderscheidende infrastructuur van 
evenementen en podia. Bovendien beschikt de regio met de Universiteit van Tilburg, Fontys, het 
NHTV en de Design Academy over een onderscheidende kennisinfrastructuur op het vlak van leisure, 
toerisme, design, creatieve industrie en performing arts. Jaarlijks trekt de regio honderden jongeren 
aan, zowel uit Nederland als daarbuiten, die in deze domeinen van creativiteit, gastvrijheid en 
beleving hun toekomst zoeken, goed voor een permanente vernieuwing van ambities. Daarmee 
combineert de regio kwaliteiten op het vlak van multimediale contentontwikkeling, de ontwikkeling 
en programmering van belevingsomgevingen en de vormgeving van gastvrijheid die in combinatie 
met elkaar en met het onderliggende thema van 'social innovation' belangwekkende kansen biedt 
voor toekomstige investeringen. 
 

c. Wordt de waardering van bezoekers voor het gebied gemeten? Zo ja, hoe? 
In Midden-Brabant worden met regelmaat onderzoeken gehouden. Deels door het Vrijetijdshuis 
Brabant en deels door derden (zoals Continu Vakantie Onderzoek)De huidige vakantiegangers in 
Midden-Brabant geven hoge cijfers als waardering voor de vakantie. Zowel in het algemene oordeel 
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over de vakantie (8,2) als de kwaliteit van de accommodatie (7,9) ‘scoort’ Midden-Brabant ten 
opzichte van het Brabantse en Nederlandse gemiddelde relatief goed. 
 

d. Wonen mensen graag in het gebied? Zijn zij betrokken bij het gebied en dragen ze ideeën 
aan? 

Dat is een lastige vraag. Dat moet je eigenlijk aan de inwoners zelf vragen. Zij zijn wel betrokken bij 
het gebied als ik zie hoeveel organisaties hier bestaan op velerlei gebied, hoeveel evenementen hier 
zijn met veel vrijwilligers, hoeveel betrokkenheid er is bij lokale initiatieven. 
 

3. Hoe is het vestigingsklimaat in de regio? 
 

a. Willen bedrijven zich er vestigen? 
Dat zal altijd een concurrentie geven met andere regio’s. Vooralsnog komen er interessante partijen 
naar Midden-Brabant. Zo heeft Boeing begin dit jaar zijn wereldwijde trainingsprogramma voor 
onderhoud aan de Chinook verhuisd naar het nieuwe Rotary Wing Training Center in Riien. Hiermee 
biedt Boeing internationale Chinook technici de kans dichter bij huis te trainen. 
 

b. Hoe is de bereikbaarheid van het gebied? 
Midden-Brabant kent een goede autobereikbaarheid via de rijkswegen A27, A58 en  A59 en de 
provinciale wegen N65 en N261. Feitelijk ligt de regio ingesloten in een ‘ladder’ van infrastructuur. 
De A58 en de A59 zorgen voor een degelijke West-Oost verbinding, terwijl de provinciale wegen, de 
A27 en indirect A2 zorgen voor de Noord-Zuid verbinding. De Noord-Zuid verbinding is voor 
verbetering vatbaar. Zeker omdat deze as essentieel is voor de vrijetijdsconsument die zich tussen 
Tilburg en de grote attracties (Efteling, Beekse Bergen) wil verplaatsen. Berekeningen van de 
verkeersintensiteiten laten zien dat de komende jaren (richting 2020) een grote toename van het 
gebruik van de doorgaande wegen A59 en N261 te verwachten is. Verkeerskundige ingrepen zijn 
nodig om de regio te behoeden voor veel opstoppingen (congestie). Bijzonder aandachtspunt is de 
verkeersituatie rond de Efteling en dan met name de Noord-Zuid verbinding. Bij een hoger 
bezoekersaantal van de Efteling dan 25.000 gasten per dag (op piekmomenten) kan de huidige 
infrastructuur deze bezoekersstromen slechts met moeite verwerken . 
 

c. Is er fysieke ruimte voor bedrijven om zich te vestigen? Is er veel kantoorruimte of 
nieuwbouw? 

Er liggen in het gebeid voldoende vestigingskansen. Dat varieert van onbebouwde recreatiegronden 
tot leegstaande historische industriele complexen tot leegstaande kantoorgebouwen. Invulling van 
ruimtes dient echter een afgewogen beslissing te zijn om de leefbaarheid van het gebied niet nadelig 
te beinvloeden. Parallel aan de Midpoint projecten starten de samenwerkende overheden met het in 
beeld brengen van kansrijke locaties. 

 
4. Hoe wordt er geïnnoveerd in het gebied? 

a. In hoeverre wordt er duurzaam ondernomen en geïnvesteerd in de regio? 
Het DNA van Midden-Brabant is slim samenwerken. Midden-Brabanders zijn slimme schakelaars. 
Samenwerken zit ze van oudsher in het bloed. Als bewoners van karige zandgronden moesten de 
Midden-Brabanders andere bronnen ontginnen dan de traditionele landbouw. Daar hadden ze elkaar 
bij nodig, zonder elkaar als concurrenten in de weg te staan. Ambacht en nijverheid in goed 
georganiseerde ‘maakindustrieën’ die in ketens werkten, maakten het (voort)bestaan mogelijk. Dit 
DNA maakt de regio tot wat zij nu is: één van verbindingen leggen, samen verder komen, de 
schouders eronder zetten en veerkrachtig zijn. Midden-Brabanders zijn, gezien hun 
bestaansgeschiedenis, innovatoren van nature. Zij ontwikkelden een pluriforme, vitale 
diensteneconomie van leisure, logistiek, zorg en industrieel onderhoud. Gedragen door de 
ondernemingsgeest van inventieve MKB-ers die binnen elkaars netwerken schakelen en de krachten 
bundelen. Dat is ook terug te zien in de eigentijdse vorm van samenwerking: Social Innovation. 
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Social Innovation staat daarbij voor ‘het scheppen van nieuwe zakenmodellen en marktmechanismen 
in een gemeenschap van uiteenlopende belanghebbenden’. Het gaat altijd om sociaal-economische 
vernieuwingsprojecten in het collectief van ondernemers, onderwijs en overheid op regionaal 
niveau. Midpoint Brabant is de eerste regio in de Benelux die Social Innovation zo tot het hart van 
haar sociaal-economische ontwikkeling verklaart. Uiteraard is duurzaamheid daarbij een belangrijke 
factor. 
 

b. Wat zijn de voordelen voor bedrijven om mee te doen aan de Leisure Boulevard? 
Midpoint Leisure Boulevard is voortgekomen uit Midpoint Brabant en werkt ook vanuit het principe 
van Social Innovation. Door goed afstemmend en elkaar aanvullend samen te werken komen alle 
partners verder. Door partijen bijeen te brengen binnen Leisure Boulevard, ontstaat een multiplier 
effect dat geen van de partners afzonderlijk had kunnen bereiken. Onder deze samenwerking lopen 
al verschillende, succesvolle projecten. 
 

c. Vindt er overleg met maatschappelijke organisaties plaats? Welke? 
Door brede communicatie, events, persoonlijke gesprekken 
 

d. Hoe draagt de Leisure Boulevard bij aan gebiedsontwikkeling en de kwaliteit van de 
omgeving? 

Vrijetijdsvoorzieningen kunnen voor een stad, regio of provincie zowel maatschappelijk, sociaal als 
economisch waardevol zijn, waarbij een groter gebied rendeert dan de locatie waar de 
vrijetijdsactiviteiten plaatsvinden. De indirecte of afgeleide opbrengsten en werkgelegenheid zijn 
vaak veel groter dan de directe. Daarbij valt te denken aan toeleveranciers, bouw en 
onderhoudsbedrijven, maar bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen. In stedelijke gebieden vormt een 
combinatie van wonen, werken, winkelen en leisure een grote aantrekkingskracht. Op het platteland 
kunnen leisure-activiteiten zoals maneges, golfbanen, wellnesscentra, bed & breakfasts en 
verblijfsrecreatie een nieuwe impuls geven aan de omgeving. Leisure valt ook goed te combineren 
met werkgerelateerde functies. Ook binnen (Midden-)Brabant zijn gebieden te identificeren waar 
leisure ontwikkelingen een waardevolle bijdrage aan gebiedsontwikkeling kunnen geven zoals 
spoorzones, voormalige militaire complexen, voormalige industriële complexen, revitalisering van 
industrieterreinen en dergelijke. 

 
e. Op welke manier wordt er met andere sectoren samengewerkt? 

Social innovation is cross sectoraal. Het regionaal beeldverhaal biedt de aanknopingspunten voor de 
ontwikkeling van crosssectorale bedrijvigheid. Het gaat om de zoektocht naar duurzame 
ontwikkelkansen door strategische stakeholders. Voor de aanpak van deze verkenning wordt de 
Nieuwe Markten benadering gebruikt. Daarbij wordt ingezet op het identificeren van unique selling 
points (USP) en de bijbehorende stakeholders die in onderlinge allianties innovatie en 
slagvaardigheid kunnen genereren voor gedeelde, duurzame meerwaarden. Voorop staat de 
interactie binnen de ondernemersgemeenschap en de alliantie met kennisinstellingen.  
Op basis van het regionale beeldverhaal en de onderliggende kansen- en alliantieanalyse zijn en 
worden bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar geroepen. Zij kunnen in innovatieve allianties 
nieuwe marktconcepten tot ontwikkeling brengen. Telos verzorgt de selectie van de deelnemers (op 
basis van de uitgevoerde stakeholderanalyse) en de samenstelling van de ondernemerstafels. Ook is 
Telos (in samenwerking met de partners) verantwoordelijk voor inbedding en de resultaatgerichte 
aansturing van de discussie. De kracht moet uiteindelijk vanuit de creativiteit van de ondernemer 
komen. De overheid kan en moet uiteraard voorwaarden optimaliseren en processen faciliteren, 
maar het zijn ondernemers, al dan niet in allianties met kennisinstellingen, die de marktkansen 
moeten benutten en de acties tot ontwikkeling brengen. Deze innovatieve processen vragen 
facilitering door beleidsverantwoordelijke overheden, maar geen actieve bemoeienis.  
De ondernemerstafels richten zich op de ontwikkeling van substantiële nieuwe marktconcepten. Het 
gaat dus om ondernemingen, die een aanzienlijke impact hebben in de markt. Grote ondernemingen 
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derhalve, met een behoorlijke ontwikkelcapaciteit en investeringsruimte. De implementatie van de 
nieuwe marktconcepten vergt het uiterste van ondernemers, kennisinstellingen en de faciliterende 
samenwerkende overheden. 
 

5. Op welke manier wordt er samengewerkt tussen overheden en bedrijven? 
 

a. Met welke overheden wordt er samengewerkt? 
Provincie, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (Langstraat) en individuele gemeenten. 
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Bijlage E: Interview Erik Zindel van VVV ZHZ 
 
Datum:  Vrijdag 27 juli 
Locatie:  Intree Dordrecht, Spuiboulevard 99  te Dordrecht 
Werkgever: VVV Zuid-Holland Zuid 
Functie: Directeur 
 

 
Wouter start het interview. In zijn inleiding wordt Erik Zindel vast bedankt voor zijn tijd en legt hij 
uit wat de reden van dit interview is. Hierin wordt ook het concept en de criteria van de Leisure 
Hotspots besproken. Dhr. Zindel gaat gelijk dieper in op het vestigingklimaat.   
 
Er zijn een aantal factoren die eigenlijk niet aanwezig zijn in de regio. Waarom zit er nog geen 
bedrijfsleven van enige omvang? Het is allemaal heel kleinschalig. Er moeten een aantal 
grootschalige bedrijven komen met wat ‘body’ om ook de marketing/promotie op te pakken. Want 
met een bed en breakfast met 2 bedden daar haal je geen budget van bij elkaar. Dat is een beetje het 
probleem.  
 
Dordrecht positioneert zich als culturele stad. Wat vindt u van de positionering van Dordrecht als 
stad van cultuur? 
 
Dordrecht positioneert zich niet zozeer als culturele stad maar als een historische stad met veel 
cultuur. Het is een stad met meer dan 1000 rijksmonumenten met een belangrijke historie waar in 
feite Nederland en de Nederlandse taal begon. Dat zijn allemaal zaken uit het verleden die eigenlijk 
weggezakt zijn. Dordrecht heeft gewoon een heel mooi centrum waar je niet toevallig langsrijdt 
omdat het is omsloten door water. Heel veel schilders kwamen vroeger in Dordrecht vanwege het 
licht, veel leerlingen van Rembrandt. Daar komt een beetje die culturele invalshoek vandaan. 
Dordrecht heeft op cultuurgebied, als tegenhanger van de Biesbosch met natuur, ontzettend veel te 
bieden. In dat opzicht is het juist dat in de regio Biesbosch Dordrecht de culturele component is. 
 
Dordrecht was de eerste stad van Nederland met een goede strategische handelspositie aan de 
rivier. De wieg van de Nederlandse taal heeft hier ook gestaan.  
 
Wouter: De mensen die hier naartoe komen, komen dus voor de cultuur historie van Dordrecht? 
 
Ik kan dat heel hoogdravend zeggen: JA, maar ik kan ook de waarheid zeggen en dat is dat het 
overgrote deel van dat bezoek in feite de cultuur en de historie gebruikt als decor voor het bezoek. 
Zo gaan 9 van de 10 mensen driekwart van de tijd winkelen en op een terrasje zitten. Cultuur en 
historie is een mooie aanvulling voor een bezoek. Als je heel reëel bent is het gewoon een decor. Net 
zoals bij de Biesbosch de natuur een decor is. Mensen willen of niet vuil worden en op een 
rondvaartboot zitten of op een verhard pad lopen en zeggen dat ze in de natuur zijn geweest. Het 
overgrote gedeelte gebruikt cultuur of natuur als decor. Er zijn maar weinig mensen die gebruik 
maken van onverharde paden en bewust van de natuur gebruik maken. Als je ergens geld aan wil 
verdienen moet je, je richten op de massa. Die moet je geven wat ze willen.  
 
Waar vragen de mensen vooral naar bij het VVV Dordrecht? 
 
Hier is het voornamelijk op de stad gericht zoals stadswandelingen en specifieke vragen over 
bepaalde objecten en tentoonstellingen. Ten tweede voor natuurlijk de Biesbosch. Al gebeurt dat wel 
iets minder aan de balie omdat je toch nog een redelijke afstand te overbruggen hebt en de 
verbinding niet optimaal is. Het mooiste is om de mensen met de waterbus te laten gaan. Als ze hier 
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vandaan komen dan stuur je ze eerst door de binnenstad heen, dan hebben ze dat ook gezien en dan 
pakken ze de waterbus richting Biesbosch buiten de industrie om. De normale waterbusverbinding 
naar Sliedrecht stopt op verzoek in de Biesbosch. Je moet aangeven dat je wilt stoppen. Terug moet 
je op een knop drukken en wordt je weer opgehaald. Dat is de enige manier om met het openbaar 
vervoer midden in de Biesbosch te komen. Op de Merwekade moet je opstappen en dat gaat niet erg 
frequent en in de winterperiode vaart de waterbus helemaal niet. Je kan met de bus maar dan moet 
je het laatste stuk lopen. Je ziet dat wanneer mensen bij de balie komen er wel interesse is voor de 
Biesbosch maar omdat ze die dag al in Dordrecht zijn ze liever op een andere dag terug komen voor 
de Biesbosch. In praktijk is het erg moeilijk om een bezoek te combineren. Op papier ziet het er 
echter schitterend uit. Het moet ook aangeboden worden omdat je altijd iets reserves aanbiedt. Als 
je snel bent uitgekeken op bijvoorbeeld de stad Dordrecht moet je nog iets anders in je zak hebben 
om te doen. Daarom is een aanbieding Dordrecht/Biesbosch best verassend en het werkt, maar 
uiteindelijk kiezen de mensen één ding om te doen.  
 
Een jaar of 10 geleden hadden wij een sprekende gevel wandeling wat toen nog allemaal erg modern 
was. Veel publiciteit heeft dit opgeleverd maar uiteindelijk werd het bijna niet verkocht. Als je met 
z’n 2en de stad ingaat is dat minder gezellig lopen dan wanneer je met een groep een 
stadswandeling doet.  
    
Op de website kwamen we diverse rapporten tegen, waaronder de economische betekenis van 
toerisme. Hier gaat het vooral om geld en werkgelegenheid, maar er staat niets in over de 
waardering door de bezoekers. Vinden er ook metingen plaats over waardering? 
 
Het gaat vooral om de economische betekenis. Er is wel een ander rapport voor Dordrecht zoals dit 
ook voor de Biesbosch is gedaan waar wel enkele cijfers instaan. Dordrecht is laatst nog onderzocht 
en is toen redelijk hoog gewaardeerd. Dit zie je ook in Zoover. Zoover is aan onze site gekoppeld en 
daar staan we een 8.6.  
Van Spronzen publiceert jaarlijks een lijst met gezelligste stad van Nederland. Dat andere onderzoek 
kan ik even niet op komen. Daar moet je op de site van de gemeente Dordrecht voor kijken.  
 
Komen er ook weleens klachten van mensen dat zij echt iets missen? 
 
Nee, maar dat komt omdat mensen hier vaak komen die nog onbekend zijn en de stad voor het eerst 
bezoeken. Het verassende is vaak dat Dordrecht meer heeft te bieden dan de mensen hadden 
verwacht. Natuurlijk zijn er altijd kleine klachten maar die heeft elke stad. Verder op dit moment 
geen knellende zaken.  
 
Hoe gaat het met ondernemers in de stad? 
 
Dordrecht is met name gespecialiseerd in dagbezoek. Ook horeca is niet primair op toerisme en 
recreatie gericht. Dat is bijna overal zo. 80% van de omzet komt uit de omgeving. Pas het laatste 
stukje is de toeristische component. Zo wordt er geroepen dat er meer hotels moeten komen maar 
dan moet je ook heel duidelijk kijken of er voldoende zakelijke potentie is om de exploitatie rond te 
krijgen. Is die vraag er niet dan kan je het rustig schudden. Je ziet een goede groei van B&B  met 
goede kwaliteit. Die zijn voornamelijk gericht om de zakelijke markt. Met name dat kleinschalige is 
goed ontwikkeld. Al zijn er ook enkele grote ontwikkelingen zoals een nieuwe Van der Valk in 
Dordrecht. Waarschijnlijk komt er ook nog een van der Valk in Sliedrecht. Er zijn dus wel 
ontwikkelingen maar niet puur gericht op toerisme. Dat mag je ook niet verwachten. 
 
Is de stad Dordrecht wel aantrekkelijk voor ondernemers? 
 



Bijlagen 

W. van Sprundel & A. Verschoor  27 
 

Dat zouden we moeten denken omdat we in de Zuid vleugel van de Randstad zitten met een goede 
strategische positie richting Antwerpen. Wat dat betreft ligt Dordrecht in een strategisch sterke 
omgeving met goede vaar- en autowegen. We hebben hier nog een zeehaven. Deze valt nu onder het 
beheer van het havenbedrijf Rotterdam.  
 
Merkt u dat bedrijven die zich hier vestigen met de naam van de Biesbosch te koop lopen?  
 
Nee, een nieuw hotel als Van der Valk zal dit natuurlijk wel gaan gebruiken. Dit doen wel meer hotels 
in die sfeer maar in het bedrijfsleven zie je dit eigenlijk niet.  
 
Op welke manier werken Dordrecht en de Biesbosch samen? 
 
Dat is een brede vraag natuurlijk. Een groot deel van de Biesbosch ligt natuurlijk in Dordrecht. De 
Biesbosch is Dordrecht. Natuurlijk is er veel overleg. Vanuit het VVV wordt met het Parkschap 
gesproken. We zijn met arrangementen met elkaar bezig. En er wordt overlegd over voorzieningen 
die moeten komen. Op dit moment verloopt de samenwerking goed. De Biesbosch wil uitbreiden 
maar dit project is ook even stil komen te liggen. Dit heeft te maken met overheidsgeld die alle grond 
heeft aangekocht.  
 
Ziet u naast Dordrecht nog andere steden waarmee de Biesbosch kan samenwerken? 
 
Gorinchem is onderdeel van ons gebied en richt zich met name op de vestigingsdriehoek maar ligt 
toch weer wat verder weg. Voordat je vanuit Gorinchem echt die Biesbosch beleving hebt ben je wat 
langer onderweg. Gorinchem heeft ook weinig financiële middelen. De balie hier beneden is ook 
opvang voor de hele regio. Iemand uit Utrecht kan een prachtig programma aangeboden krijgen met 
daarin de glasblazerij in Leerdam, de Biesbosch en Dordrecht maar in praktijk zal men slechts één van 
deze activiteiten kiezen. Het is heel goed om meerdere producten aan te bieden waaruit de mensen 
kunnen kiezen maar ze zullen nooit al die dingen doen. Maar wanneer je de mensen eenmaal lekker 
hebt gemaakt en die activiteit bevalt dan komen ze geheid terug. Bij groepsdagtochten kan dit wel 
goed. Zoals bedrijfsuitjes.  
 
Denkt u dat de regio Biesbosch een Leisure Hotspot kan worden? 
 
Het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe groot je de regio maakt. Je kan bijvoorbeeld binnen de 
snelwegen ook ondernemen zonder dat je de natuur beschadigd. Ik denk zeker dat de Biesbosch veel 
potentie heeft maar je moet als regio ook wat willen. Als overheid moet je faciliteren en stimuleren. 
Niet alle bezwaren bij elkaar opstapelen en dan de kansen niet meer zien. Ik zal je een voorbeeld 
geven. Er was hier in het kader van de nieuwe Biesbosch die ze wilden ontwikkelen op het eiland van 
Dordrecht, een locatie bedacht waar ook verblijfsrecreatie zou ontstaan want deze is er weinig in de 
omgeving. Als je verblijfsrecreatie goed opzet met voldoende volume kan dit zeker zijn vruchten 
afwerpen. Dit is helaas weer geschrapt. Je had de mogelijkheid om een grote ondernemer aan te 
trekken waarmee je gebruik en misbruik maakt van de promotie van dat bedrijf. Bijvoorbeeld een 
Landal Green Park. Als je in hun totale promotie meedraait dan heeft dat gewoon zoveel meer Spin-
off dan dat boer Pieterse dit doet. Je maakt gratis gebruik van hun promotie. Het is gewoon een 
enorm verschil. Dat soort vakantieparken promoten de natuur al van zichzelf. Als je nou in een spotje 
van hun terecht komt over natuurbeleving en de Biesbosch komt hierin terug, dat is toch geweldig. 
Het feit dat weer die verblijfsrecreatie geschrapt is door de overheid kan ik niet begrijpen. Waar het 
precies is op gestruikeld weet ik niet, misschien omdat het niet in de bestemmingsplannen stond. Als 
je als overheid dus niet wil faciliteren werkt het niet. Er wordt wel gezegd dat ze recreatie en 
toerisme als speerpunten hebben maar er wordt veel te weinig FTE aan besteed.  
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In Limburg heeft een man een bedrijf geopend waar je als toerist je camper op een boerderij kan 
zetten. Niemand geloofde hierin maar uiteindelijk is het wel gelukt in Limburg. En hier is heel veel 
vraag naar. Het wordt hier te snel afgewezen op basis van natuurbeschadiging. Maar natuur en 
toerisme kunnen elkaar juist versterken. Als je goed bekijkt waar je een verblijfstoerisme attractie 
neerlegt moet dat meer kansen dan bedreigingen bieden. Maar je moet er wel voor zorgen dat zo’n 
bedrijf bepaalde bestaansrechten heeft. Je moet van een omvang uitgaan die acceptabel is. De 
overheid moet gewoon meer stimuleren en faciliteren. Ik ben al jarenlang groot voorstander om 
camperplaatsen in te richten. Camperaars zijn eigenlijk een soort verkenners en test daarmee uit wat 
de behoefte is aan verblijfsrecreatie. Je hebt er nauwelijks voorzieningen voor nodig en je kan het zo 
verplaatsen. Bij een hotel is dit totaal anders. 
 
De overheid werkt wel mee maar ze zien teveel bedreigingen. Dat heeft er mee te maken hoe 
Nederland in elkaar zit. We zijn zo over georganiseerd en bureaucratisch. Geen ambtenaar durft 
meer risico te nemen. Er moet weer meer ondernemersgeest komen. Zo heeft de gemeente 
Alblasserdam binnen korte tijd campererven gerealiseerd. Het plan was er in januari en in juni was de 
realisatie een feit. Terwijl de gemeente Dordrecht zei: Dit staat niet in het bestemmingsplan. Maar er 
stond ook niet in dat dit niet mag. Het kan dus heel simpel.  
 
Het heeft ook te maken met voorzieningen. Je kan als regio heel simpel mensen naar een gebied 
trekken door juist daar voorzieningen aan te brengen. Als je toerisme uit een bepaald gebied wilt 
weren leg je hier simpel weg geen voorzieningen aan. Dit gebeurt ook met aanlegplaatsen in de 
Biesbosch.  
 
Wat vindt u van de aantrekkelijkheid van Dordrecht en de Biesbosch?      
Groot, hoog en divers. Aan de ene kant is het leuke van Dordrecht dat het nog onbekend is. 
Dordrecht heeft altijd in een kuil gezeten. Hoe meer promotie er gemaakt wordt hoe zichtbaarder 
het wordt. Succes komt te voet en gaat ter paard. Let maar op het Groene Hart. De gelden zijn 
opgedroogd. Ik durf te wedden dat de aandacht voor de groene hart site meer dan de helft 
verminderd. Want dit is geen natuurlijke bestemming. Dat heb je hier ook, de potentie is groot 
omdat het onbekend is. Vroeger was Dordrecht een industrie stadje in de beeldvorming van mensen 
en tegenwoordig een historische stad. Dat geldt ook voor de Biesbosch. Dit is een begrip. Dat is 
belangrijk. De Biesbosch is een sterker merk dan Dordrecht. Aan ons de belangrijke taak is dat het 
duidelijk moet zijn dat het niet alleen maar aan de Brabantse kant ligt. Je kan vanuit Dordrecht 
misschien zelfs beter de Biesbosch ingaan. Voor heel veel mensen is het beeld Biesbosch puur 
Brabant.  
 
Tenslotte nog het begrip innovatie. Hoe is Dordrecht bezig met bijvoorbeeld duurzaam 
samenwerken?   
Als je niet innoveert dan ga je achteruit. Maar innovatie is natuurlijk een heel breed begrip. Een jaar 
of 4 zijn we bijvoorbeeld al bezig met QR codes. Dat is een stukje duurzame innovatie. Er zijn een 
heleboel dingen die de Biesbosch heelt actief doet, bijvoorbeeld Green Key. Dat is natuurlijk een 
prachtig initiatief om ondernemers in de duurzame hoek te drukken. Zelfs het van der Valk hotel wil 
straks de Golden Green Key krijgen. Al is dit voor nieuwe ondernemers makkelijker omdat de eisen 
strenger zijn. In dit samenwerking is er een behoorlijke ontwikkeling in die omgeving. Soms is het 
meer cosmetisch en een beetje voor de naam. Waar het kan moet je het zeker meenemen en 
uitdragen in het kader van de Biesbosch, maar het moet niet eng worden. Het moet wel leefbaar 
blijven en ingepast worden in de belevingswereld. Dat je duurzaam nastreeft is heel goed maar wees 
voorzichtig met het uitdragen dat het alleen maar duurzaam is. Je moet ook gewoon een keer iets 
onverantwoords kunnen krijgen. Zoals bijvoorbeeld een vette hap.  
 
Ik vind dat de overheid meer moet faciliteren en creatiever moet zijn. Goed voorbeeld is een Welness 
center waar al jarenlang over wordt gepraat. Al jarenlang wordt een ondernemer aan het lijntje 
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gehouden omdat het deels in het overstromingsgebied zit. Hierin wordt weer in bedreigingen 
gekeken. Wanneer deze onderneming bijvoorbeeld op palen wordt gebouwd wordt het risico 
verkleind. Ga niet alles verbieden. In de Nederlandse regelgeving wordt eerst Nee gezegd voordat er 
gekeken wordt of iets daadwerkelijk mogelijk is. Een ondernemer, zeker in deze tijd, heeft geen jaren 
de tijd. Je moet hem de kans geven om te starten en om op exploitabele voorwaarden te gaan 
werken. Een ondernemer geeft aan op welke voorwaarden hij kan ondernemen en de overheid moet 
toetsen of dit past in de omgeving. En dan moeten ze hier en daar de norm maar iets veranderen. Ze 
moeten kijken of iets kan, niet of iets niet kan. Het staat niet in het bestemmingsplan dus het kan 
niet. Het moet zo zijn dat het niet in het bestemmingsplan staat dus het kan wel! Het is toch te gek 
dat er nu weer een eco bootje ligt dat niet gebruikt mag worden. Geef ruimte voor wat proeven die 
niet definitief zijn. Nu ligt er weer een bootje van 120.000 euro wat niet gebruikt worden.  
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Bijlage F: Cultuurtoerisme Gorinchem 
Gorinchem 
Gorinchem is rond het jaar 1000 aan de oevers van de Linge ontstaan als vissersnederzetting rond de 
hoeve van Gorik. De naam Gorinchem wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1224 
waarin Floris IV de tolvrijdom van de Gorcumers in het gehele graafschap Holland bevestigt. Vanaf de 
13e eeuw ontwikkelde Gorinchem zich onder het bewind van de Heren van Arkel tot een 
middeleeuwse stad die in 1382 stadsrechten kreeg. Toch werd Gorinchem in 1417 ingelijfd door 
Holland. De laatste telg van het geslacht Van Arkel sneuvelde bij dit gevecht. Een gevelsteen in de 
Revetsteeg herinnert aan deze gebeurtenis. De aansluiting bij Holland heeft Gorinchem veel 
voorspoed gebracht. Gorinchem groeide uit tot de achtste stad van Holland. 
 
Wie door de straten en stegen van de binnenstad of over de vestingwallen loopt, ondergaat de sfeer 
van de koopmans- en garnizoensstad van weleer. Tientallen monumenten herinneren aan de tijd, dat 
Gorinchem een centrum van visserij, markten en handel was en als vesting een belangrijke plaats 
innam in de Hollandse Waterlinie.1 
 

Eén van de krachten van Gorinchem is het rijke cultuuraanbod. Zo heeft de stad onder andere  drie 
theaters. Naast het bezoeken van voorstellingen in de Nieuwe Doelen kunnen mensen uit Gorinchem 
en omstreken ook naar kleinere producties in Peeriscoop en Theater ’t Pand.  Op het gebied van 
musical en dans heeft Gorinchem eveneens veel te bieden. TOON is een andere prachtige culturele 
instelling voor jong en oud. Enkele voorbeelden zijn het Symposion, de Culturele Route en het 
Gorcums  Museum. In een breder perspectief organiseert Gorinchem sinds mensenheugenis vele 
evenementen op het gebied van muziek in diverse genres. Daarnaast is Gorinchem een gemeente die 
ook voor de jeugd uiteenlopende culturele activiteiten organiseert en ondersteunt.2 
 
Ondernomen activiteiten tijdens toeristisch bezoek in Nederland3 

 
  

                                                           
1
 http://www.gorinchem.nl/index.php?mediumid=2&pagid=117 

2
 http://www.vvd-gorinchem.nl/nieuws_12364/42330/ 

3
http://www.rotterdam.nl/Stadsontwikkeling/Document/Economie%20en%20Arbeidsmarkt/CVO%202010%20Toeristisch%

20bezoek%20aan%20steden.pdf 
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Bijlage G: Lijst criteria 
We zijn er op uit middels een gezonde competitie regio's te stimuleren tot een verbetering en 
versterking (innovatie, duurzaamheid) van hun vrijetijdsaanbod, c.q. van het vestigingsklimaat voor 
vrijetijdsbedrijven. Daartoe willen we, in lijn met de Hotspot competitie uit de Logistieke Sector een 
jaarlijkse Leisure Hotspot lijst gaan uitgeven/organiseren.4  
De eerste hotspotlijst willen we zelf gaan samenstellen,  aan de hand van de hieronder genoemde 
criteria. Die hotspots zijn dan de voorbeeldplekken waaraan anderen zich kunnen spiegelen en waar 
ze zich mee kunnen meten. De hotspots worden beoordeeld aan de hand van drie nog nader uit te 
werken criteria :  

1. Aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers 
Vrijetijd en toerisme vormen  een wezenlijk onderdeel van de regionale economische 
ontwikkeling. 
2. Vestigingsklimaat voor ondernemers 
De regio biedt  zittende en nieuwe ondernemers een uitstekend vestigingsklimaat. 
3. Innovatie en duurzaamheid 
De regio zet in op een duurzame en onderscheidende vernieuwing van het toeristische en 
vrijetijdsaanbod. 

 
Deze criteria worden in samenwerking met het veld uitgewerkt. We willen tot goede, eenduidige 
criteria komen. Van groot belang is ook dat de criteria breed gedragen worden. Iedere regio moet 
zich uiteindelijk aangesproken voelen door de uitslag van de competitie. Alleen dan gaat het vliegwiel 
zoals we dat in gedachten hebben, werken.  
Wanneer de criteria helder zijn, kunnen we aan de hand daarvan de eerste hotspots identificeren. 
Vervolgens zal een panel van (ervarings)deskundigen op zoek gaan naar andere mogelijke hotspots in 
Nederland en jaarlijks een aantal hotspots selecteren die in dat jaar op bijzondere aandacht kunnen 
rekenen en voorbeeld voor anderen zijn. 
 

Eerste aanzet uitwerking criteria 
 

1. Aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers 

I. Inzet op versterking aantrekkelijkheid van de regio blijkend uit: 
o evaluatie verblijf en bezoek (organisatie van data) 
o verloop kwaliteit en kwantiteit verblijf en bezoek  

 

2. Vestigingsklimaat voor ondernemers 

I. Ontsluiting van de regio voor verblijf en bezoek  
o Goede ontsluiting van buiten naar de regio toe (auto, OV, vliegtuig) 
o Goede ontsluiting binnen de regio 
o Fysieke ruimte voor investeringen 

II. Kwaliteit en motivatie medewerkers  
o Beschikbaarheid 
o Opleiding 
o Inzet/motivatie 
o Medeverantwoordelijk voor beleving 

III. Maatschappelijke inbedding vrijetijd en toerisme 

                                                           
4
 Voor het bepalen van de twintig belangrijkste logistieke hotspots van Nederland heeft Logistiek Magazine diverse regio's 

vergeleken op basis van zes criteria: (1) beschikbaarheid grond en panden, (2) aanwezigheid goede infra-structuur, (3) 
bereikbaarheid logistieke knooppunten, (4) medewerking overheid/gemeenten, (5) beschikbaarheid personeel en 
opleidingen en (6) inzetbaarheid/motivatie medewerkers. Per criteria heeft een panel van logistieke experts op een 

stemformulier zijn drie favoriete regio's ingevuld. Telling van de voorkeuren leverde de lijst van 20 logistieke hotspots op. 
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o Verbinding met regionale kennisinfrastructuur 
o Medewerking van  overheden  

o Betrokkenheid  burgers en andere partijen 
 

3. Innovatie  

 
I. Inzet op versterking  duurzame verbinding tussen bedrijfswaarden (economie), 

gebiedswaarden (cultuur/natuur/landschap) en gastwaarden 
(gastvrijheid/motieven/prijs) die 

 Bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving / gebiedsontwikkeling 
 Bijdragen aan versterking gastwaarden  (volgens UNIQUE ) 
 Bijdragen aan rendementen van ondernemingen 

 

 
UNIQUE       
Uncommon  niet vaak voorkomend   
Novelty   nieuw / nieuwigheid 
Inspiring  inspirerend   
Quality   kwaliteit   
Understanding  begrijpbaar   
Emotions  emoties 

 
II. Inzet op samenwerking  

o Samenwerking tussen 3 V’s (vervoer – verblijf – vermaak)  
o tussen de 4 O’s (overheid, ondernemers, onderzoek/onderwijs en 

maatschappelijke organisaties) 
o met andere sectoren (zorg, landbouw, natuur, cultuur, etc.) 
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Bijlage H: Tabellen en grafieken 
Aantal bedrijven per sector, per jaar en per gemeente 
 

Regio's Dordrecht Dordrecht Dordrecht Drimmelen Drimmelen Drimmelen Geertruidenberg Geertruidenberg Geertruidenberg 

Perioden 2008* 2010* 2012* 2008* 2010* 2012* 2008* 2010* 2012* 

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 

A Landbouw, bosbouw en visserij . . 70 . . 205 . . 50 

B Delfstoffenwinning 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

C Industrie 285 325 345 100 115 115 145 155 145 

D Energievoorziening 0 0 0 - 0 - 0 5 0 

E Waterbedrijven en afvalbeheer 20 15 15 0 5 5 0 5 5 

F Bouwnijverheid 725 880 920 235 255 270 185 215 220 

G Handel 1580 1590 1620 360 370 400 330 335 340 

          

H Vervoer en opslag 325 365 375 80 80 85 80 85 85 

I Horeca 245 260 285 65 70 70 45 50 55 

J Informatie en communicatie 285 305 370 55 60 70 45 55 70 

K Financiële dienstverlening 435 600 675 100 140 160 95 130 140 

L Verhuur en handel van onroerend goed 200 230 235 45 55 60 35 40 40 

M Specialistische zakelijke diensten 1025 1255 1480 295 335 410 235 270 305 

N Verhuur en overige zakelijke diensten 315 350 355 65 65 65 70 80 90 

R Cultuur, sport en recreatie 270 325 405 60 75 90 65 60 70 

S Overige dienstverlening 350 445 485 110 120 145 90 100 105 

U Extraterritoriale organisaties - - - - - - - - - 
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Regio's 
Hardinxveld-
Giessendam 

Hardinxveld-
Giessendam 

Hardinxveld-
Giessendam 

Papendrec
ht 

Papendrec
ht 

Papendrec
ht 

Sliedrec
ht 

Sliedrec
ht 

Sliedrec
ht 

Werkend
am 

Werkend
am 

Werkend
am 

Perioden 2008* 2010* 2012* 2008* 2010* 2012* 2008* 2010* 2012* 2008* 2010* 2012* 

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 

A Landbouw, bosbouw en visserij . . 35 . . 10 . . 10 . . 140 

B Delfstoffenwinning 0 0 0 5 5 5 - - - - - - 

C Industrie 115 115 125 60 65 65 110 115 115 170 175 180 

D Energievoorziening - - - - - - - - - - 0 0 

E Waterbedrijven en afvalbeheer 5 0 5 0 0 0 0 - - 5 5 5 

F Bouwnijverheid 230 265 285 200 225 230 210 240 240 310 365 385 

G Handel 225 235 240 355 370 395 395 380 400 430 435 450 

H Vervoer en opslag 85 90 85 100 100 105 85 85 85 240 255 275 

I Horeca 15 20 25 30 30 35 40 35 40 55 60 60 

J Informatie en communicatie 35 40 50 65 85 100 50 55 65 50 50 55 

K Financiële dienstverlening 110 175 195 155 215 220 115 165 185 100 160 170 
L Verhuur en handel van 
onroerend goed 45 60 65 60 65 70 65 65 75 40 60 65 
M Specialistische zakelijke 
diensten 135 175 205 300 335 375 190 220 245 330 345 370 
N Verhuur en overige zakelijke 
diensten 40 50 55 55 60 65 60 65 75 85 95 105 

R Cultuur, sport en recreatie 20 25 30 35 45 65 25 40 40 50 45 75 

S Overige dienstverlening 60 65 70 135 150 170 70 80 100 120 130 130 

U Extraterritoriale organisaties - - - - - - - - - - - - 
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% Hogeropgeleide (HBO/WO) per gemeente 

Werkendam 16 

Drimmelen 20 
Papendrecht 27 
Hardinxveld-Giessendam 15 
Dordrecht 21 
Geertruidenberg 20 
Sliedrecht 22 

 
Overzicht sterke en zwakke punten Regio Biesbosch 
 

Sterktes Zwaktes 

Aantrekkelijkheid 

 Mogelijkheden watersport 

 Status Nationaal Park 

 Rustig gebied 

 Veel historie met o.a. waterlinie 

 Goed dagrecreatief (landgebonden) 
aanbod in Hollandse Biesbosch 

 Veel herhaalbezoek 

 Er wordt een recreatiemonitor 
gehouden 

 Dijk van een Delta 

 Dordrecht “evenementenstad 2012” 

 Gastvrijheid cursussen 

 Veelzijdig gebied 

 
Innovaties 

 Europees duurzaamheid certificaat 

 Samenwerking in Parkschap en in 
toekomstige streekalliantie 

 Green Keys 

 Overleg met bewoners 

 Fluisterboten 

 Educatieve programma’s 
basisschoolkinderen 

 MORE Labels 

Vestigingsklimaat 

 Bereikbaarheid per boot, auto 

 Zeer sterke merknaam 

 Genoeg fysieke ruimte 

Aantrekkelijkheid 

 Geen landelijk bekende attracties en 
evenementen in de Brabantse Biesbosch 

 Versnipperde marketing en promotie; 
ontbreken regie 

 Merendeel voorzieningen en 
evenementen gesitueerd in Dordrecht 

 Recreatiemonitor beperkt zich tot NP 

 Geen inzicht in waardering door 
bewoners 

Innovaties 

 Geen samenwerking tussen álle 
betrokken gemeenten, provincies en 
waterschappen 

 Weinig concrete samenwerking met 
hoger onderwijs 

Vestigingsklimaat 

 Moeilijk om per fiets of te voet snel van 
de ene kant naar de andere kant van de 
Regio te gaan. 

 Geen duidelijke verbinding tussen 
attracties zoals op de kaart van Leisure 
Boulevard 

 Relatief weinig hoger opgeleiden 

 De Entrees en hun verschillende functies 
zijn niet bij iedereen bekend 
 

 

 


