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Leisure Hotspot Regio Biesbosch  
De ambities van een regio die veel te bieden heeft:  

natuur, cultuur, platteland en historische steden 

 

 

Robert Holmes, directeur VVV Altena-Biesbosch, is erg 

enthousiast over het opzetten van een Leisure Hotspot 

Regio Biesbosch. Volgens hem stimuleert het de 

regionale samenwerking in de gastvrijheidssector.  Zijn 

doel is het versterken van de aantrekkelijkheid van de 

regio. Studenten van Hogeschool Rotterdam deden in 

opdracht van Robert onderzoek naar de mogelijkheden 

van de regio Biesbosch om een Leisure Hotspot te 

worden. Uitkomst van dat onderzoek is dat er voor de 

regio goede kansen zijn, maar dat daarvoor ook nog 

werk verzet moet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Leisure Hotspots naar Gastvrijheid van Wereldklasse 

De gastvrijheidssector vervult een grote maatschappelijke functie. Het draagt bij 

aan geluk, welvaart en een omgevingskwaliteit die kenniswerkers en 

internationale bedrijven aantrekt. Zonder samenwerking en voortdurende 

vernieuwing gaat die functie verloren. Negen organisaties hebben de krachten 

gebundeld om te werken aan Gastvrijheid van Wereldklasse en hebben eind 

2011 dit gedachtegoed gelanceerd in de vorm van de Toekomstagenda Vrije Tijd 

en Toerisme. Zij gaven het startsein voor het actieprogramma.  

De Leisure Hotspots  hebben een centrale plek in het actieprogramma. Leisure 

Hotspots zijn gebieden met veel beleidsmatige aandacht voor toerisme en vrije 

tijd, die erg in trek zijn bij gasten en bewoners, en waar op innovatieve wijze aan 

Gastvrijheid van Wereldklasse wordt gewerkt. In het actieprogramma worden 

regio’s opgeroepen hun krachten te bundelen en aan de slag te gaan met het 
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ontwikkelen van Leisure Hotspots om zo hun regio mooier en aantrekkelijker te 

maken voor bewoners en bezoekers. 

 

Leisure Hotspot Regio Biesbosch 

stimulans voor samenwerking en 

innovatie 

Robert Holmes heeft zich als directeur 

van de plaatselijke VVV deze oproep 

aangetrokken: “De Toekomstagenda 

geeft aan dat regio’s kansen hebben door 

hun krachten te bundelen. Het werken 

aan Leisure Hotspots zie ik voor de regio 

Biesbosch als een middel om 

samenwerking in de regio te stimuleren 

en op een innovatieve en efficiënte wijze 

de concurrentiekracht van de gastvrijheidssector te verbeteren.”  

Tevens wil Robert Holmes met zijn initiatief laten zien dat de plaatselijke VVV het 

belang van de regio kan dienen en hierin het voortouw kan nemen. “Er zijn veel 

partijen, zowel publiek als privaat, die zich in de regio met vrije tijd en toerisme 

bezighouden. Er gebeuren al heel veel goede dingen in deze sector, maar ik denk 

dat we met het bundelen van onze krachten en het afstemmen van wat we al 

doen, als regio sterker voor de dag kunnen komen en de middelen beter kunnen 

inzetten. Ik ben er van overtuigd dat we een drieslag kunnen maken, namelijk 

een kwaliteits-, innovatie- en efficiëntieslag. Dit door te werken aan de 

ontwikkeling van een Leisure Hotspot,” aldus Robert Holmes.  

 

Drie pijlers van Leisure Hotspot Regio 

Biesbosch 

Studenten van Hogeschool Rotterdam 

onderzochten welke criteria worden gesteld 

aan een Leisure Hotspot en keken naar wat 

de Biesbosch regio kan leren van Leisure 

Boulevard in Midden Brabant. Ook 

bestudeerden zij de trends die er speelden. 

Het onderzoek laat zien dat de regio 

Biesbosch al veel in huis heeft, maar dat zij 

ook nog moet werken aan een aantal 

elementen. Zeker is dat zij kansen heeft om een Leisure Hotspot te worden.  

De regio Biesbosch is uniek omdat zij een nationaal park, platteland en steden 

heeft. Met de komst van de experience economie wordt het bieden van een 

unieke beleving voor zowel recreant als toerist steeds belangrijker. Steden als 

Dordrecht en Geertruidenberg kunnen hierin een belangrijke rol spelen, want zij 

hebben een rijke historie met een eigen verhaal. Hetzelfde geldt voor de Nieuwe 

Noordwaard Biesbosch 
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Hollandse Waterlinie, die een combinatie biedt van historie en horeca en 

daardoor interessant is voor zowel recreanten als cultuurtoeristen. Daarnaast is 

de natuur en de rust van de Biesbosch uniek en aantrekkelijk. De drie 

‘eyecatchers’, De Biesbosch, NHW en Dordrecht, geven de bezoeker een 

verschillend aanbod van vrijetijdsbeleving.  

Van belang voor de ambities van de regio is dat er meer wordt samengewerkt 

door ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 

maatschappelijke organisatie. Dit is nodig om op punten als innovatie, 

aantrekkelijkheid van de regio, vestigingsklimaat, bereikbaarheid, gastvrijheid en 

het stimuleren van verblijfstoerisme verbeteringen te realiseren.   

 

Partijen meekrijgen en tot 

samenwerking verleiden 

Volgens Holmes is het werken aan de 

ontwikkeling van Leisure Hotspot Regio 

Biesbosch een gedeeld belang van alle 

partijen, zowel publiek als privaat, die 

zich inzetten voor de vrije tijd en 

toerisme sector. Robert Holmes is op de 

hoogte van de initiatieven die er zijn en 

de vele goede dingen die al worden 

gedaan. Holmes: “Het gaat erom de vele 

initiatieven die er zijn met elkaar te 

verbinden. De grootste uitdaging is dat partijen erin gaan geloven en dat er een 

vertrouwensbasis wordt opgebouwd. 

Op de vraag wat Robert Holmes nu gaat doen antwoordt hij: “Ik ga vooral veel 

praten met mensen om het idee van een Leisure Hotspot regio Biesbosch onder 

de aandacht te brengen. Zo hoop ik partijen enthousiast te maken. Het is 

belangrijk dat ook andere partijen aanhaken en er in geloven om de regio 

Biesbosch als Leisure Hotspot op de kaart te zetten. De partijen moeten 

gezamenlijk de kar trekken.” 

 
 

Maart 2013 
Ronald de Graaff 
 

Foto’s: www.fotovanaltena.nl 
 

Zonsopgang  over de Maas, Aalburg 


