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Koning en Koningin genieten  
van uitzicht over de Grevelingen

Ondernemers als nieuwe gastheren

Strandpaviljoen Natural High op de Brouwers-
dam was op vrijdag 21 juni de plek waar 
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima 
hun informele ontmoeting hadden met  
honderd inwoners uit Zeeland en Zuid-Holland. 
Het was een levendige bijeenkomst. 

Na afloop konden bijna alle deelnemers zeggen dat ze even 
persoonlijk met de Koning of de Koningin hadden gesproken. 
Rond de middag kwam het paar even op adem in het kantoor 
van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen op de  
Kabbelaarsbanken genoot daar van het mooie uitzicht over  
de Grevelingen. Daarna vertrok het gezelschap per stoomtram 
richting Ouddorp. Onderweg was er een korte stop bij de plek 
van de toekomstige getijdencentrale.
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25 recreatieondernemers rondom 
de Grevelingen mogen zich sinds 
dit voorjaar ‘Gastheer Grevelingen’ 
noemen. Deze ondernemers heb-
ben een cursus gevolgd waardoor 
zij goed in staat zijn om de eigen 
gasten uitgebreid te informeren 
over alles wat de Grevelingen te 
bieden heeft.

De ondernemers hebben bijscholing 
gekregen over natuur, cultuurhistorie  
en uitgebreide recreatiemogelijkheden. 
Zij hebben het gebied zowel op het land 
als op het water nog eens goed verkend. 
De cursus had speciale aandacht voor 
streekgerechten, voor bijzondere plekjes 
rond de Grevelingen en voor het samen-
stellen van arrangementen waarin de 
kwaliteiten van het gebied goed aan 
bod komen. De bedoeling van de cursus 
is ook om de samenwerking tussen de 
ondernemers aan weerszijden van het 
meer te versterken.

Ter afsluiting van de cursus kregen de 
ondernemers uit de handen van wet-

houder Verseput (Schouwen-Duiveland), 
bestuurslid van het Natuur- en Recrea-
tieschap de Grevelingen, het schildje 
‘Gastheer Grevelingen’ om naast hun 
voordeur te hangen.

Er was zoveel belangstelling voor de 
cursus dat deze dit najaar opnieuw 
wordt gegeven. De organisatie lag  

bij het Natuur- en Recreatieschap  
de Grevelingen in samenwerking met 
het Instituut voor Natuureducatie, de 
gemeenten, Staatsbosbeheer en de 
VVV’s. De cursus is onderdeel van het 
grensoverschrijdend programma Natura 
People en wordt mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling.

Boskalis doet  
mee in project 
Brouwerseiland
De voorlopig grootste investering de komende jaren 
rond de Grevelingen is het nieuwe Brouwerseiland.  
Daar verrijzen 533 verblijfsmogelijkheden, een hotel-
congrescentrum met hotelappartementen, woningen en 
een duurzame jachthaven. Ook komt er een dorpsplein 
met onder andere een theater en een visafslag met  
restaurant. 

Het gaat om een investering van € 240 miljoen. Boskalis 
Westminster, het bedrijf dat wereldwijd grootse water-
bouwprojecten uitvoert, is voor 50 procent partner 
geworden in dit project, dat ook bekend staat als de 
Duurzame Jachthaven van de Toekomst.

Er moet nog een aantal stappen worden gezet voordat 
de aanleg kan beginnen, maar de voorbereidingen  
met onder meer de gemeente Schouwen-Duiveland en  
Rijkswaterstaat verlopen voorspoedig. Het ziet er nu 
naar uit dat het opspuiten van de eilanden in 2015  
kan beginnen, waarna een jaar of drie later het project 
voltooid zal zijn. 

Tot de nieuwe voorzieningen behoren ook een  
kunstenaarsresidentie en een ‘nautische boulevard’  
met winkels voor watersporters. De jachten in de haven 
kunnen worden gereinigd met een milieuvriendelijke 
borstelbaan. 

Omdat het project zo groot is, zal de regio er veel baat 
bij hebben. De toeristisch-recreatieve bestedingen zijn 
berekend op meer dan € 40 miljoen per jaar bij volledige 
exploitatie, wat ongeveer 800 arbeidsplaatsen oplevert. 
Er komt dus nieuwe werkgelegenheid voor jonge mensen 
in de regio.



De Punt is in trek
Het nieuwe ‘belevingsbos’ en de bunkerroute op De Punt van 
Goeree voorzien duidelijk in een behoefte. De twee attracties 
zijn in april in gebruik genomen. Volgens Mirna Boogert van de 
VVV Ouddorp is de belangstelling voor de bunkerroute ‘gigan-
tisch’. ‘Over het bos ben ik ook optimistisch. Dat was volstrekt 
ontoegankelijk en heeft nu van alles te bieden. Ik weet zeker 
dat het een goede toevoeging is aan ons recreatieprogramma.’ 

De bunkerroute vertelt een deel van het verhaal over de 
Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee. De bunkers zijn 
in 1942-1943 gebouwd en laten goed zien hoe belangrijk de 
Duitsers het vonden om zich te kunnen beschermen tegen 
een aanval vanaf de Noordzee. 

Het bos op De Punt was tot vorig jaar moeilijk toegankelijk 
wegens het ontbreken van paden. Nu is het een ‘belevingsbos’ 
waarin goede looppaden, waterpartijen, doorkijkjes en andere 
aantrekkelijke aspecten zijn verenigd. Het biedt een wande-
ling waarbij het uitzicht al lopend verandert en waarin allerlei 
uitdagingen op kinderen liggen te wachten, onder meer met 
het fraaie pad door de waterplas, dat soms onder water ligt. 

RTM-museum
Het museum van de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij 
(RTM) op De Punt krijgt eind 2013 een nieuwe, maar authen-
tieke locomotievenloods. Voor deze uitbreiding en voor  
verlenging van het spoortracé heeft het museum ruim een 
half miljoen euro subsidie ontvangen van enkele landelijke 
fondsen en regionale overheden.
De nieuwe loods is het begin van een geleidelijke uitbreiding 
van het museum. Die is bedoeld om de nog steeds groeiende 
collectie voldoende ruimte te bieden en om de gasten in elk 
seizoen beter te kunnen ontvangen. www.rtm-ouddorp.nl 

Toerclub Ouddorp: 
parcours voor bikers 
geweldige aanwinst
De Kabbelaarsbank is een populair gebied bij mountain-
bikers, maar de natuurbeheerders waren de afgelopen  
jaren niet blij met de crossers in het gebied. Samen met het 
natuur- en recreatieschap en Staatsbosbeheer is daarom in 
mei een nieuw parcours in gebruik genomen dat de natuur 
geen schade toebrengt. 

Voor het nieuwe parcours moest een deel van het struweel 
worden verwijderd, dit najaar worden er ter vervanging drie 
eilandjes aangelegd. Met de Toerclub Ouddorp zijn afspraken 
gemaakt over beheer en onderhoud.

Jaap Santifort van de Toerclub is blij met het nieuwe  
parcours: ‘Voor zowel beginners als gevorderden is het een 
mooie uitdaging. Want naast een spannende rit door het 
bos en het struweel, biedt het ook het nodige klimwerk  
in de duinen. Tussendoor rijden we via grasvelden en  
langs het water met mooie vergezichten. Het parcours is 
4,7 kilometer lang, maar door de afwisselingen en hinder-
nissen lijkt het langer. Het parcours is voor ons en voor 
bikers uit de wijde omgeving een hele aanwinst.’

De nieuwe mountainbike-attractie is onderdeel van het 
grensoverschrijdend programma Natura People en is mede 
mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bouw ecohotel op De Punt begint in 2014
De bouw van het bijzondere ecohotel op De Punt 
van Goedereede kan binnen een jaar beginnen.  
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft dit voor-
jaar het bestemmingplan aangepast. 

Ten behoeve van het hotel wordt de waterplas uitge-
graven, zodat een langgerekt eiland en een baai voor  
De Punt ontstaan. Rond de baai komen 66 vrijstaande 
strandhuizen (hotelkamers) met eigen aanlegsteiger, 
bestaande uit twee geschakelde suites die zowel samen 
als afzonderlijk van elkaar verhuurd en gebruikt kunnen 
worden. Grote raampartijen en overdekte terrassen  
zorgen voor veel contact met ‘buiten’. Hotel, water  
en land zullen op een natuurlijke wijze met elkaar  

vergroeien. Het gebied, de faciliteiten en de stranden 
blijven openbaar toegankelijk.

Het hotel zal ook beschikken over een congresvoor-
ziening, zodat het gedurende het hele jaar iets voor  
gasten te bieden heeft. Voor de warmere dagen is er 
een architectonisch vormgegeven zwembad. Daarnaast 
zijn er passantenplaatsen voor watersporters. Het hotel 
zal zijn eigen warmte opwekken en op geen enkele 
manier het milieu of de omgeving belasten. 

Het hotel is een project van de combinatie Zeelenberg 
Architectuur, Van Vliet Holding BV en DPP Vastgoed 
Groep BV.

De rijksoverheid werkt momenteel 
aan een ‘rijksstructuurvisie’  
over de toekomst van zowel de 
Grevelingen als het Volkerak-
Zoommeer. De visie zal duidelijk-
heid geven over kwesties als wel 
of geen getij in de Grevelingen, 
zoet of zout water in het Volkerak-
Zoommeer en wel of geen hoog-
waterberging in de Grevelingen. 

Die helderheid is ook nodig voor andere 
ontwikkelingen, zoals de plannen voor 
een getijdencentrale, nieuwe manieren 
van zoetwatervoorziening en het ver-
sterken van de natuurwaarden. 

Op 5 juni heeft minister Schultz van 
Haegen (IenM) de notitie vastgesteld 

waarin de problematiek van beide  
wateren is beschreven (te lezen via 
www.zwdelta.nl). Daarin staan ook de 
verschillende alternatieven waarover 
een milieu-effectrapportage (MER) 
wordt opgesteld. 

Harry van Huut, projectmanager van  
de rijksstructuurvisie, legt uit wat het 
belang van de visie is. ‘Over de toekomst 
van de Grevelingen en het Volkerak-
Zoommeer moeten het rijk en de regio 
concrete afspraken maken. Omdat we 
een evenwichtig besluit willen, praten 
we met gemeenten, provincies, water-
schappen en mensen uit de regio over 
alternatieven en over de belangen  
waarmee we rekening moeten houden.’

‘In de structuurvisie zullen de onder-

werpen staan die voor de rijksoverheid  
bindend zijn. Maar er speelt natuurlijk 
veel meer. Daarom is ook een ‘programma 
gebiedsontwikkeling’ gestart. Dat moet 
helpen bij het tot stand komen van  
regionale projecten, die bijvoorbeeld  
de recreatiesector, de landbouw en  
visserij stimuleren.’

‘Het is ook voor het rijk belangrijk dat  
er duidelijkheid komt. Bij de vervanging 
en het onderhoud van grote installaties, 
zoals sluizen, moet bekend zijn hoe we 
de waterhuishouding in de toekomst 
willen opzetten. De rijksstructuurvisie 
kijkt daarom twintig à dertig jaar voor-
uit. Dat schept duidelijkheid voor Rijks-
waterstaat, maar ook voor ondernemers 
in de regio.’ De rijksstructuurvisie is eind 
2014 klaar.

Rijk, gemeente en provincies maken plan  
voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer



Minister Schultz van Haegen is eind mei 
akkoord gegaan met de vergunningen 
voor de bouw van het ‘inspiratiecentrum’ 
op de Kabbelaarsbank aan de Brouwers-
dam. Doordat het twaalf maanden per 
jaar open is, krijgt de Grevelingen een 
nieuwe, gratis attractie voor het laag-
seizoen. De toestemming van de  
minister was vereist omdat bouwen  
op de Brouwersdam aan strenge voor-
waarden is gebonden.

Het bijzondere gebouw, een ontwerp 
van Paul de Ruiter Architecten, wordt 

zorgvuldig in het landschap ingepast en 
zal toch een opvallende plek krijgen aan 
de horizon. Het vervangt het informatie-
centrum over de Grevelingen dat nu 
gevestigd is op De Punt. Het inspiratie-
centrum is met zijn 23 meter-hoge 
panorama, theaterzalen, waaronder  
een 4D theater, de interactieve  
360º Grevelingenshow en hippe  
ondersteunende horecavoorziening  
uitnodigend, spannend en informatief. 

Kranendonk Experience Company, 
bekend van onder andere de Heineken 

Experience, gaat het Inspiratiecentrum 
exploiteren. Het opent in 2014 zijn  
deuren. 

Met het ontwerp en de bouw is een 
bedrag gemoeid van € 3,25 miljoen.  
Dit bedrag is samengesteld uit bijdragen 
uit de Stimuleringsregeling Voordelta 
(provincies Zuid-Holland en Zeeland), 
het Europees Economisch Stimulerings-
programma OP-Zuid, de Agenda Vrije 
Tijd van de provincie Zuid-Holland en 
het Natuur- en Recreatieschap de  
Grevelingen.

Minister akkoord met ‘inspiratiecentrum’ op Brouwersdam

Brouwersdam nationaal 
centrum voor strandsport

Het Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam krijgt  
in 2014 een wakeboardbaan, en wel meteen  
de grootste van Europa. De directie van  
het centrum is daarover in gesprek met het  
Recreatieschap. 

Op de wakeboardbaan worden surfers en zeilers op vrij 
hoge snelheid aan een kabel over het water gesleept. 
Hierdoor kunnen deze watersporters zich ook op wind-
stille dagen vermaken.

Ondernemers Pieternel van der Linde en Uwe Jendrusch 
vormen met hun bedrijf al jarenlang het sportieve hart 
van de Hotspot Brouwersdam. Hun bedrijf heeft een 
Green Key, het Europese keurmerk voor duurzaam 
ondernemen in recreatie. Om het groeiende aantal 
bezoekers comfortabeler te kunnen ontvangen, hebben 
zij in 2012 € 1,5 miljoen geïnvesteerd. Het complex is in 
allerlei opzichten uitgebreid, onder meer met voorzie-
ningen voor watersportwedstrijden. Ook zijn dertien 
beachlodges gebouwd voor gasten die op een bijzondere 
manier willen overnachten. www.brouwersdam.nl 

Grote wakeboardbaan bij Zeil- en Surfcentrum

De projecten om van de Brouwersdam hét centrum 
voor strandsport en recreatiesport van heel  
Nederland te maken volgen elkaar in hoog tempo op. 

WK windsurfen 
Van 7 t/m 14 december strijkt de World Cup Windsurfen neer 
aan de Brouwersdam. Daaromheen wordt het nieuwe board-
sportfestival DAM7 georganiseerd, dat jaarlijks terug zal 
keren. Het wereldkampioenschap windsurfen bestaat uit een 
mondiale tour van de Professional Windsurfers Association 
(PWA). Dit jaar doet die onder meer de Canarische Eilanden  
en Zuid-Afrika aan, en dus ook de Brouwersdam.
Het festival DAM7 biedt muziek, creativiteit, boardsports  
en alles wat daarbij hoort. Het is een regionaal initiatief  
dat moet uitgroeien tot een jaarlijks evenement in dezelfde 
periode. DAM7 wil later uitbreiden met andere sporten die 
passen bij de Brouwersdam. Het zal gratis te bezoeken zijn, 
voor de feesten en clinics kunnen kaartjes worden gekocht  
via www.dam7.nl. Het nieuwe evenement is een initiatief  
van Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam en Kranendonk  
Experience Company.

Poort van Zeeland
Elk jaar wordt de Brouwersdam aantrekkelijker voor  
zijn bezoekers. Zo zijn in 2012 op drie plaatsen nieuwe  
beachport voorzieningen in gebruik genomen, vijf  
strand opgangen opgeknapt en hebben er fantastische  
evenementen plaats gevonden.

Om de verrommeling een halt toe te roepen zijn vijf strand-
opgangen opgeknapt in de speciale ‘Brouwersdamstijl’, met 
een frisse eigentijdse uitstraling. Voor de damaanzet aan de 
zuidkant van de Brouwersdam, de Poort van Zeeland, is een 
verbeterplan gemaakt. Nog dit jaar worden het parkeerterrein, 
de strandopgang, de tunnels onder de N57 en de trap naar  
’t Koepeltje opgeknapt. 

Vlak bij de damaanzet, op de locatie West-Repart, wil de 
gemeente Schouwen-Duiveland op 2,5 ha. een nieuwe recrea-
tieattractie hebben die het hele jaar door open is. Vorig jaar 
heeft recreatieschap ondernemers uitgenodigd met voorstellen 
te komen. Er zijn twee kansrijke concepten ingediend, waarvan 
de gemeente, na aanbesteding, er één wil laten realiseren.

Zeelandis
Het ene idee, de Flood Experience, laat de bezoeker, zestig 
jaar na de Watersnoodramp, water en veiligheid beleven. 
Zowel professionals als recreanten kunnen daar onder meer 
leren hoe te handelen bij noodsituaties rondom en in het 
water. Het andere concept is ‘Zeelandis’. Dit is een ontdek-
kingsreis langs al het goede dat Zeeland te bieden heeft op 
cultureel, culinair, recreatief en natuurlijk vlak. 

Het Natuur en Recreatieschap de Grevelingen heeft bij het 
zoeken naar deze ideeën samengewerkt met de gemeente 
Schouwen-Duiveland en met Grontmij. Het project  
Brouwersdam: Hotspot for Active Leisure krijgt steun  
van het Europees Stimuleringsprogramma OP-Zuid.

Ruimte voor 
recreanten op 
Slikken en bij  
Grevelingendam
De Slikken van Flakkee worden in de toekomst 
nog mooier en beter te bezoeken voor gasten 
van de Grevelingen. Het Natuur- en Recreatie-
schap en Staatsbosbeheer maken een nieuw 
inrichtingsplan, zodat de toegankelijkheid ver-
betert en bezoekers beter van de ruige natuur 
kunnen genieten.

Grevelingendam
Het recreatieterrein aan de Grevelingendam heeft de 
afgelopen winter een flinke opknapbeurt gekregen. Het 
terrein trok de laatste jaren steeds minder bezoekers, 
terwijl het juist bedoeld is als een plek voor intensieve 
en actieve recreatie, onder meer voor surfers. 

Automobilisten die over de dam reden, konden het terrein 
de afgelopen jaren door allerlei begroeiing helemaal niet 
meer zien. Bovendien bleek de beplanting vanaf de 
oefenplas veel wind af te vangen, waardoor die plas 
minder geschikt was geworden voor surfers. 

Het natuur- en recreatieschap heeft ook een deel van de 
eiken laten verwijderen. Bezoekers hadden veel last van 
de eikenprocessierups, die daar voorkwam. In het najaar, 
na het broedseizoen, zullen de kale plekken herbeplant 
worden op zo’n manier, dat het zicht op het gebied 
behouden blijft en geen beperking vormt voor de wind 
op de oefenplas.
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De dynamiek van  
de Grevelingen
Deze krant geeft een overzicht van al het nieuws dat 
de Grevelingen momenteel of binnenkort te bieden 
heeft. U leest over projecten en investeringen die 
meerwaarde hebben voor de natuur en de economie. 
Zij maken het Grevelingengebied veel aantrekkelijker 
voor recreanten, toeristen en de inwoners van  
Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Eind 2006 hebben in Renesse zeventien maatschappelijke 
organisaties op het gebied van recreatie, natuur en landschap 
de intentieovereenkomst ‘Zicht op de Grevelingen’ getekend. 
Dit was het begin van een programma om zowel economie als 
ecologie flink te stimuleren. Als vervolg daarop hebben in 
2010 de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en het 
Algemeen Bestuur van het Grevelingenschap een Bestuurs-
commissie geïnstalleerd. Die heeft onderzoek gedaan naar  
de wijze waarop vraagstukken van waterkwaliteit, water-
veiligheid, duurzame energie, regionale economie, natuur-
kwaliteit en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op en  
rond de Grevelingen zouden kunnen worden opgelost. Deze 
Bestuurscommissie kwam een jaar geleden met aanbevelingen 
zoals een getijdencentrale in de Brouwersdam en een doorlaat 
door de Grevelingendam naar het Volkerak-Zoommeer.

Alle projecten die in deze krant zijn beschreven komen tot 
stand door samenwerking tussen overheden, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties, waaronder Staatsbosbeheer. 
Vaak zijn subsidies heel belangrijk om de projecten van  
de grond te krijgen. Er is vooral veel te danken aan het  

Europese programma 
Natura People, dat veel 
projecten financieel 
ondersteunt. Voor het 
Natuur- en Recreatie-
schap de Grevelingen 
is Natura People een 
belangrijke partner.



Haven Bommenede: ondernemer gezocht!
In het rondje om de Grevelingen  
ligt aan de zuidkant van het meer, 
tussen Brouwershaven en Bruinisse, 
een pareltje verborgen: de haven 
van Bommenede.

Deze plaats heeft een rijke historie.  
Oorspronkelijk werd het haventje gebruikt 
voor vervoer van landbouwproducten en 
als verbinding met Goeree-Overflakkee. 
Later werd hij ingezet voor allerlei trans-
porten bij de aanleg van de Deltawerken.

De haven ontleent zijn waarde aan zijn  
rustieke locatie, zijn stilte en het grandioze 
uitzicht over bijna de hele Grevelingen. 
Daarmee is deze prachtige plek ook het 
perfecte beginpunt voor activiteiten in  
de omgeving. Wat te denken van duiken 
naar het verborgen dorp Bommenede, 
zwemmen in de haven of gebieds-
excursies? Maar ook voor wie enkel  

van het panoramische uitzicht wil  
genieten, is dit een paradijselijk plekje.

De haven zal in de toekomst onderkomen 
bieden aan een lokale watersportvereni-
ging. Daarnaast komen er ligplaatsen voor 
oesterschepen, wordt de botenhelling  
verbeterd en wordt het aantal openbare 
ligplaatsen uitgebreid.

Het Natuur- en Recreatieschap  
de Grevelingen wil deze parel nog verder 
oppoetsen en heeft daarom een inrich-
tingsplan voor het gebied vastgesteld. 
Daarbij is een mogelijkheid gecreëerd  
voor een nieuwe horecavoorziening met 
duurzame, kleinschalige overnachtings-
mogelijkheden, zoals ecolodges. 

De vraag is nu alleen nog:  
welke ondernemer durft het aan om dit 
unieke stukje Grevelingen nog beter op 
de kaart te zetten? 

‘Groene Boulevard’ op Kabbelaarsbank

Bezoeker krijgt nog ‘Meer Grevelingen’

Milieuvriendelijk verblijven in Greenhuus

Aan de groene zuidrand van de  
Kabbelaarsbank runt ondernemer  
Pieter de Haas een centrum voor 
actieve natuurbeleving onder de  
naam Zeeland Buitenland. 

Op en rond de eilanden kunnen deelnemers 
aan bijvoorbeeld teambuildingstrainingen 
wandelen, mountainbiken, kanovaren,  
klimmen of boogschieten. De ondernemer 
investeert € 100.000 in een duurzaam 
gebouw waarvandaan zijn gasten de natuur 
intrekken voor hun buitensport. 
 
Pieter de Haas ziet het buitensportcentrum, 
de recreatievelden en het bos uitgroeien tot 
een ‘Groene Boulevard’, als een oase van rust, 
ruimte en groen direct naast de centra van 
bruisend toerisme en sport. 
Meer informatie:  
www.zeelandbuitenland.nl

Om recreanten te helpen zo veel mogelijk uit 
hun bezoek aan de Grevelingen te halen, komt 
deze zomer ‘Meer Grevelingen’ beschikbaar. 
Dit marketingsconcept verbindt recreatieve 
bestemmingen in en om de Grevelingen met 
behulp van een routeplanner en informatie op 
maat over wat er langs de route te vinden is. 
De routes gaan over land en over water.

De routeplanner komt beschikbaar als app 
voor mobiele apparaten en als website. Hij 
biedt routes die de bezoeker te voet, per fiets, 
per boot of auto langs interessante en aan-
trekkelijke plekken leiden. De gebruiker krijgt 

daarbij informatie over bijvoorbeeld de 
natuur, het landschap en de historie en  
over wat er in de omgeving te doen is.  
Ondernemers kunnen arrangementen en  
evenementen via Meer Grevelingen onder  
de aandacht brengen. Er komen ook  
gedrukte folderkaarten met route-informatie 
die de recreatie- en horecabedrijven aan hun 
gasten kunnen meegeven.
Meer Grevelingen is onderdeel van het grens-
overschrijdend programma Natura People en 
wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie 
van het Europees Fonds voor Regionale  
Ontwikkeling.

Concert at SEA
Op 28 en 29 juni komen uit heel Nederland en 
België weer muziekliefhebbers Concert at SEA op 
de Brouwersdam. Het popfestival, georganiseerd 
door de band BLØF, heeft dit jaar een geweldige 
line-up met onder anderen James Morrison, KANE, 
Guus Meeuwis, Racoon en natuurlijk BLØF zelf. 

Leadzanger Paskal Jakobsen is trots op het  
programma. ‘Dit is misschien wel het beste  
programma in de geschiedenis van Concert at 
SEA. Met James Morrison komt er een wereldster 
naar de Brouwersdam die miljoenen albums  
verkocht. En met onze vrienden van KANE,  
Guus Meeuwis en Racoon halen we het beste  
uit eigen land in huis. Zij staan hoog op het  
verlanglijstje van onze bezoekers.’

Het festival is één van de grootste van Nederland 
en het paradepaardje van BLØF, ook al vanwege 
het CO2-neutrale karakter dat de band nastreeft. 
Bandlid Bas Kennis steekt een deel van zijn  
tijd en energie in het mede-opzetten van een 
‘Charrette’. Dat is een ‘hogedrukpansessie’ waarin 
25 deelnemers in een creatieve bijeenkomst van 
twee dagen een nieuw concept ontwikkelen om 
van de Brouwersdam een ‘hotspot van Europese 
allure’ te maken. Hij doet dat samen met onder 
andere duurzaamheidsambassadeur en program-
mamaker Jan Douwe Kroeske. De Charrette wordt 
mogelijk gemaakt door Natura People.

Colofon

Zicht op de Grevelingen,  
juli 2013.

In een oplage van 40.000 verspreid 
met medewerking van Wereldregio 
(Schouwen-Duiveland) en Eilanden 
Nieuws (Goeree-Overflakkee).

Productie en samenstelling: 
Maessen Beleidscommunicatie. 
Ontwerp: Smidswater.

Een uitgave van het Natuur- en 
Recreatieschap de Grevelingen en 
Natura People. 

Exemplaren zijn te bestellen bij 
Groenservice Zuid-Holland,  
Postbus 341, 3100 AH Schiedam. 
Tel. (010) 2891010 of bij  
gzh@pzh.nl

Zie ook www.grevelingen.nl en 
www.toekomstgrevelingen.nl 

Verplaatsbare recreatieverblijven zonder aansluiting op water, stroom 
of riool: dat zijn de ecolodges, een soort trekkershutten die overal in 
de natuur kunnen worden neergezet omdat zij geen belasting voor 
hun omgeving meebrengen. Onder de naam GreenHuus zal dit jaar  
een proefmodel worden geplaatst.
Vier regionale ondernemers zijn samen bereid € 2 miljoen te investeren 

in het ontwikkelen en verhuren van twintig van deze ‘hotellodges’  
op de Kabbelaarsbank. Het Greenhuus onderscheidt zich door zijn 
eigenzinnige ontwerp en door techniek die alle bestaande normen 
voor duurzaam ondernemen overstijgt. Als alles goed gaat, willen  
de ondernemers vanaf 2014 op een terrein van zes hectare met de 
verhuur beginnen. www.greenhuus.nl


