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• Biesbosch ontwikkelingen
• Toekomstvisie Biesbosch 2021

• Natuur en gezondheid, ook in de Biesbosch





Biesbosch feiten
• Nationaal Park (1994)
• 10.000 ha. beschermd natuurgebied
• Zoetwatergetijden
• Vogelparadijs
• Meer dan 35 verschillende soorten wilgen
• 250 bevers in 50 burchten
• 2,5 mln bezoekers
• 200 vrijwilligers
• Begroting ca. 3 mln p.j.
• 2 zonneponten
• 7 elektrische rondvaartboten
• Grootste rondvaartboot op zonne-energie (in Europa)
• 8e plaats qua bekendheid als regio (van in totaal 476 gebieden)
• Na de Veluwe het meest bekende en bezochte Nationaal Park



Op zoek naar 
een exotische bestemming?

Wat dacht u van:



Het Zweedse merengebied?



De wetlands van Senegal?



Het 
Braziliaanse 
oerwoud?



Een weekje wintersport?



Of  kiest u voor 
een dagje Keukenhof?



Een reis door de tijd misschien?



Maak eens een fluistersafari!



En ga op zoek naar 
’The Big Five’:

Vos

Grote zilverreiger

Bever

Zeearend

Ree



Historisch perspectief
Er was eens ….
• De Hollandse Biesbosch, de Merwelanden, Sliedrechtse 

en Dordtse Biesbosch
• Brabantse Biesbosch
• Nationaal Park De Biesbosch,  Overlegorgaan en St. 

Beheer Nationaal Park
• Staatsbosbeheer, afd. Biesbosch
• Gemeenten, provincies, rijksoverheden, waterschappen



En ook nog …
• De Wijde Biesbosch
• Brabant aan de Biesbosch
• De Nieuwe Dordtse Biesbosch
• De Noordwaard (toekomstige Biesbosch)
• Alliantie West-Brabant, Drechtsteden, o.a. over de 

Biesbosch
• Hollands Glorie en de Biesbosch
• Etc. 



Gemeenschappelijk gevoel
2009
Orden de ‘chaos’ en drukte en zorg voor samenhang 
(inhoud, organisatie, bestuur) 



Fusiebesluit 1-1-2011 
Parkschap Nationaal Park  De Biesbosch
• Een Bestuurscommissie voor de Biesboschregio
• Natuur, recreatie en toerisme
• Met 1 vertegenwoordiger uit:

– Dordrecht, Werkendam, Drimmelen, Sliedrecht
– Provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant
– Overlegorgaan (alle andere overheden)
– Staatsbosbeheer





Opdracht

Toekomstvisie Biesbosch 2021
Beleefbare topnatuur



Belang van ‘groen’ in en om steden

• Natuurwaarden (intrinsiek)
• Vrije tijd/gezondheid, leefbaarheid
• Cultuur historische/erfgoed betekenis
• Economisch rendement
• Woonklimaat
• Vestigingsklimaat
• Milieu
• Balans mens/natuur
• Onderscheidend vermogen (oog/oor)



Duurzaamheid
• People
• Planet
• Profit
• Pleasure
• Passion





Nationaal Park De Biesbosch
• Beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden
• Bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter
• Zorg voor en ontwikkeling van de recreatie en toerisme
• Bijdrage aan gebiedsontwikkeling

In balans en samenhang, met duurzaamheid als 
uitgangspunt.

BELEEFBARE TOPNATUUR



Kernbegrippen/identiteit
• Uniek zoetwatergetijdengebied
• Nationaal Park
• Strijd met en tegen het water
• Cultuurhistorie: van waterlinie tot griendcultuur
• Avontuurlijk en mysterieus 

je mag het benutten 



Inhoud Toekomstvisie
Visie Biesbosch 2021
De toekomstvisie Biesbosch 2021 richt zich op behoud, 
ontwikkeling, overdracht, benutting en beleefbaar maken 
van de kernwaarden. Uitgangspunt is dat het gebied 
openstaat voor inwoners van de regio, bezoekers, 
ondernemers en bedrijven om resultaten te boeken in 
termen van genieten, beleving, werkgelegenheid en 
rendement. Sleutelbegrippen zijn duurzaamheid en balans 
tussen mens en natuurlijke omgeving.





Inhoud Toekomstvisie
Op basis hiervan streeft het Parkschap - in samenwerking met 

ondernemende partners - de volgende ambities na:  
• in 2021 maakt de Biesbosch deel uit van de top 3 van nationale 

parken en landschappen;
• in 2021 is de Biesbosch hét voorbeeld van duurzame recreatie en 

toerisme, waarbij natuur en 
belangen van bewoners, bezoekers en ondernemers/bedrijven 
blijvend in balans zijn;

• in 2021 zijn inwoners, ondernemers, overheden en 
maatschappelijke organisaties trotse ambassadeurs van de 
Biesbosch;

• in 2021 functioneert de organisatie professioneel en zijn voldoende 
middelen beschikbaar om de ambities te realiseren.



Topnatuur

Toegankelijk

Beleefbare natuur

Functies
Faciliteiten

Dus aansluiten bij gebiedsontwikkeling, een 
stevig beheerplan incl. o.a. flexibele zonering en 
EU-handvest duurzaamheid behouden.









Geld
• Begroting

– Parkschap + Staatsbosbeheer € 4 mln
– Rijk en overheden dragen bij     ± € 2,4 mln
– Eigen inkomsten € 1,6 mln

• Bezuinigingen € 1,1 mln + PM!
– Rijk € 500.000
– Staatsbosbeheer € 200.000
– Partners € 400.000

• En het gaat door!



Partners en ontwikkelingen



Partners
• Overheden (locaal, provinciaal)
• Ondernemers (gastheren, horeca, verhuur)
• Ondernemers (energie, water, chemie, etc.)
• Maatschappelijk (RWS, Defensie) (Gezondheid?)
• Samenwerkende Nationale Parken
• Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht, Biesbosch)
• Streekalliantie Biesbosch Regio
• Coöperatie Sterke Watermerken
• Biesbosch Museumeiland
• Waterwegen en Zeekanaal
• Agentschap Natuur en Bos
• The Broads



Ontwikkelingen



Bron: BCI, 2013



• STEP
• Nieuwe Dordtse Biesbosch
• Noordwaard



STEP
• 5 organisaties; Lead Partner
• 6 mln budget; 2,5 mln Europa/Interreg
• Thema’s:

– duurzaam toerisme
– visitor management
– publiek/private samenwerking

• Met o.a.:
– verkrijgen EU-charter duurzaamheid
– elektrisch varen
– kleinschalig duurzaam verblijf
– bezoekersmanagement/centrum
– bedrijven/partners (gastvrijheid/Green Key)
– produktontwikkeling
– routes en verbindingen
– etc.











Relatie met
• gezondheid
• cultuur
• Biomassa
• EU nieuw



Natuur en gezondheid
• Vele studies
• Een aantal ervaringspraktijken
maar ook
• Is er wel ‘vraag’ en bij ‘wie’
• Zijn er partijen die de vraag willen 

beantwoorden?
• Schept het aanbod de vraag?
• Maatschappelijk draagvlak versterkend?
• Kosten en opbrengsten en voor wie?



Het gebeurt al ….
• Wandelen
• Fietsen
• Zwemmen
• Varen
• Nordic walking
• Skaten
• Steppen
• Evenementen in het groen
• Sporten/wedstrijden
• Skibaan, wielerparcours, golfbaan
• Zweethutten
• Educatie in het groen



En ook

• Voorzieningen aangebpast
• Halve Maen
• Off the road rolstoelen
• Fluisterboten rolstoeltoegankelijk



Ondernemers

• Ontspanning en vermaak
• Outdoor
• Teambuilding
• Biesbosch Vitaal
• Tochten onder begeleiding voor specifieke 

doelgroepen
• Thermen?



Biesbosch op recept 
en/of 

Biesbosch preventief 
en hoe doe je dat?



Welkom in de Biesbosch!
Ook voor uw gezondheid
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