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Inleiding 
 
In 2016 was NLDelta met een wildcard van de jury een van de vier winnaars van de wedstrijd 
'Mooiste natuurgebied van Nederland'. Tot de prijs behoorde een geldbedrag van € 300.000, 
in de vorm van een subsidie van het ministerie van Economische Zaken.   
 
Kern van het ambitieboek 'Dit is onze natuur', waarmee NLDelta de prijs in de wacht sleepte, 
zijn 6 ambities om het gebied te ontwikkelen. Het kernteam NLDelta, de voorloper van het 
huidige programmabureau, koos ervoor om een aanvraag in te dienen voor 7 projecten, 
gerelateerd aan die ambities. Projecten met een in beginsel lokaal karakter, leidend tot 
zichtbare en beleefbare resultaten en de continuïteit waarborgen. De verschillende 
onderdelen van de aanvraag zouden bij realisatie allen in meer of mindere mate een 
vliegwieleffect moeten sorteren. 
 

Deelprojecten Totale 
kosten  
per deel-
project 

Financiële 
bijdrage  
uit prijzengeld 

Wijzigings-
beschikking 

Subsidie-aanvrager 

1.   Governance  €   20.000  €    5.000  €   4.000 Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch 

2.   Communicatie en  
       branding 

 € 172.000    €  60.000   € 67.000 Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch 

3.   Zoet-zoutovergang: 
3A. Korendijkse Slikken 
3B. Vogeleiland 
3C. Natuurvisie  

 € 465.000  
 €  42.500 
 €  42.500 
 €    5.000 

 
 € 42.500 
 € 42.500 
 €   4.000 

Natuurmonumenten 
 

4.   Arrangementen  €   25.000  €  25.000  € 25.000 Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch 

5.   Prijsvraag  €   60.000  €  50.000  € 50.000 Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch 

6.   Elektrisch varen  PM  €  20.000  € 14.000 Staatsbosbeheer 
7.  Verbindingen over  
      water 

 € 250.000- 
500.000 

 €  50.000  € 50.000 Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch 

Totaal 
 

 

Vliegwiel-
effect? 

€ 300.000 
 

€ 300.000 Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch, 
gemachtigd door 
Natuurmonumenten  
en Staatsbosbeheer 

 
Eerst wordt per onderdeel beschreven wat er gedaan is en wat het resultaat is van het 
project.  
Daarna volgt de financiële verantwoording van het hele project. 
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1. Governance NLDelta (2017-2018) 
 

 Inleiding 
Voor het opstarten van een duurzame governance voor NLDelta is een bijdrage gevraagd uit 
het prijzengeld van € 5.000 .In de wijzigingsbeschikking van 9 december 2019 is dit bedrag 
verlaagd naar € 4.000. De eindkosten voor de subsidie bedragen € 3.755. 
 
Resultaat van dit projectonderdeel 
Een efficiënt en effectief orgaan voor besluitvorming op NLDeltaniveau in de opstartfase 
(2017-2018). 
 

 Verantwoording 
Als besluitvormend orgaan op nationaal parkniveau is in 2017 een regietafel opgestart onder 
de naam 'NLDeltafel'. De NLDeltafel bestaat in de periode 2017 – 2018 uit:  
 
• Onafhankelijke voorzitter Ignace Schops; 
• Voorzitters van de 6 samenwerkingsverbanden: Waterdriehoek, Landschapstafel 

Haringvliet, Waterpoort, Vestingdriehoek, Nationaal Park De Biesbosch en Biesbosch 
Streeknetwerk; 

• Terreinbeheerders Natuurmonumenten & Staatsbosbeheer. 
 

 
De samenwerkende partners in NLDelta periode 2017-2018 
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Tot de mijlpalen van 2017 behoren de eerste twee vergaderingen van de NLDeltafel onder 
de bevlogen leiding van voorzitter Ignace Schops. NLDelta is trots op de vertegenwoordiging 
aan deze regietafel en op het voorzitterschap van iemand met het statuur van Schops die als 
directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland in 2008 de Goldman 
Environmental Prize kreeg. 
 

 
De leden van de NLDeltafel tijdens het eerste overleg in 2017 
 
In de periode 2017 – 2018 is de NLDeltafel vier keer bij elkaar geweest.  
Naast de geplande overleggen wordt de NLDeltafel ook betrokken bij belangrijke 
beslissingen van NLDelta. Een belangrijk moment daarin was de behoefte van de commissie 
realisatie natuurverkiezingen (Van Vollenhoven) om met het netwerk van NLDelta in gesprek 
te zijn. Hieruit vloeide een tweetal brieven aan de commissie voort, met daarin meer 
duidelijkheid over de uitdagingen van de komende jaren.  
In het overleg van februari 2018 heeft de NLDeltafel het programmabureau de opdracht 
gegeven de voorgestelde strategie waarin NLDelta een strategische partner in het gebied 
wordt verder uit te werken.  
 
De NLDeltafel wordt gevoed en ondersteund door het kernteam van NLDelta. Het kernteam 
(sinds 2019 programmabureau) zet zich in voor de verbinding van NLDelta in de regio en in 
de beleidsontwikkelingen in de regio. De leden hebben naast hun eigen netwerk allemaal 
een eigen thema. Governance, natuurontwikkeling, waterverbindingen enz. Ze 
vertegenwoordigen NLDelta bij de landelijke overleggen van het Nationale Parken Bureau, 
Landschapstafels, regie groepsoverleggen maar ook broedsessies (omgevingsvisies 
provincies NB en ZH), leernetwerken enz. 
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Daarnaast is het kernteam inhoudelijk sterk betrokken bij de projecten en de ontwikkeling 
van de governance en inhoudelijke vertaling van ambities naar doelstellingen van NLDelta. 
 

 
Ook voor het kernteam is Ignace Schops een inspirator. 
 
Vanaf 2019 wordt het programma van NLDelta verder vormgegeven en uitgevoerd.  
In maart 2019 wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de bemensing en 
financiën voor het programmabureau NLDelta 2019 – 2021 organiseert. De 6 partners in de 
samenwerkingsovereenkomst zijn: de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Wereldnatuurfonds en Gemeente Dordrecht. 
Hiermee is de continuïteit gewaarborgd en kan de tweede kwartiermakersfase starten. 
 

 
De Ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst in 2019 
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Programmafases NLDelta 
 
Het programmabureau ondersteunt de regionale samenwerking en blijft zich richten op het 
realiseren van de ambities uit het ambitieboek " Dit is onze natuur".  

Met het masterplan veerverbindingen (zie deelproject 7 in deze verantwoording), de eerste 
contouren van de internationale campagne van Holland National Parks (deelproject 2) en de 
ambities voor de herdenking van de Sint Elizabethsvloed in 2021 laat NLDelta haar 
meerwaarde zien.  

Het programmabureau focust zich op de samenwerking in het netwerk om samen de 
ambities te realiseren en geeft invulling aan de processen en instrumenten die nodig zijn om 
eind 2020 de aanvraag voor Nationaal Park NLDelta te kunnen indienen. 

Meer informatie over de meerwaarde, resultaten en aanpak zijn verwoord in de notitie 
terugblik en vervolg samenwerking die in de NLDeltafel van oktober 2018 is besproken 
(Bijlage 1). 

 

 Kosten 
Voor de opstart van de NLDeltafel is in de subsidie-aanvraag totaal € 20.000 begroot.  
De werkelijke kosten bedragen € 15.025. Hiervan is € 11.269 gefinancierd door de Provincie 
Zuid-Holland.  

De eindkosten ten laste van de subsidie bedragen € 3.755. Dit zijn interne uren voor 
organisatie en verslaglegging.  

  

•Ambitieboek "Dit in 
onze natuur" 

Initiatieffase NDelta 
2017

•Definitiefase en 
draagvlak NLDelta

Eerste 
kwartiermakersfase 

2017 - 2018 •Organisatie en 
uitvoering NP NLDelta 
in oprichting en de 
strategsiche regionale 
samenwerking

Tweede 
kwartiermakersfase 

2019 - 2021

•Continuering regionale 
strategische 
gebiedsonwikkeling

•NLDelta Nationaal Park

Nationaal Park 
NLDelta  vanaf 2021
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2. Communicatie en merkontwikkeling  
 
In de aanvraag stond: 
1. Opzetten en uitrollen van een gezamenlijk communicatiestrategie en -plan voor het 

uitvoeren van het programma/werkplan NLDelta Biesbosch-Haringvliet 2017-2018.  
2. Met  punt 1. als opmaat: ontwikkelen van een communicatiestrategie en de 

positionering van het gebied NLDelta Biesbosch-Haringvliet als Nationaal Park van 
Wereldklasse. 

3. Branding: de ontwikkeling van het merk NLDelta op basis van de identiteit en kwaliteiten 
van het gebied in relatie tot het landelijk te ontwikkelen sterke merk 'Holland National 
Parks'. 

4. De ontwikkeling van communicatiemiddelen en/of –activiteiten voortkomend uit de 
acties onder 1, 2 en 3.  

 

 Verantwoording  
 

 Inleiding 
Ten behoeve van de communicatie met stakeholders in relatie tot het 
gebiedsontwikkelingsprogramma NLDelta is een strategie bepaald en een plan ontwikkeld en 
uitgevoerd.  
Er is een merkstrategie bepaald voor de ontwikkeling en het gebruik van het merk NLDelta.  
In 2018 en 2019 zijn de contouren bepaald voor de positionering van NLDelta als toekomstig 
nationaal park en voor de communicatie naar publiek.  
 

 Stakeholdercommunicatie 
Sinds 2017 is stevig ingezet op het creëren van draagvlak voor de ambities en doelstellingen 
van NLDelta. Dit bestond uit  het informeren, consulteren en betrekken van stakeholders en 
het creëren van partnerships ten behoeve van het programma NLDelta. Hiertoe werden 
diverse acties ondernomen en middelen ontwikkeld. 
Er werd een op stakeholders gerichte website ontwikkeld (www.nldelta.nl) en diverse keren 
per jaar werden digitale nieuwsbrieven gestuurd. Voor partners werd een intranet ingericht 
om ze te ondersteunen met informatie en documenten. Om de partners te faciliteren bij hun 
regionale programma's en in het betrekken van hun achterban bij NLDelta is een 
PowerPoint-presentatie ontworpen en zijn USB-sticks met NLDelta logo gemaakt.  
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2017 en de coalitievorming zijn 
ten behoeve van het creëren van draagvlak informatiebijeenkomsten voor 
gemeentevertegenwoordigers georganiseerd en is een informatiebrochure NLDelta voor 
gemeenten ontwikkeld en verspreid in 30 gemeentes.  
In 2017 werd een excursie van een dag georganiseerd voor ruim 90 stakeholders door 
Biesbosch en Haringvliet. Deze 'NLDelta-on-Tour' was enerzijds bedoeld als bedankje voor 

http://www.nldelta.nl/
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hun bijdrage aan de verkiezing 'Mooiste natuurgebied' en anderzijds om ze te betrekken bij 
de toekomstige ontwikkeling van NLDelta.  
Er werden over diverse thema's klankbordsessies (Krachtstroomsessies) georganiseerd. Om 
stakeholders te bedanken voor hun inzet en deelname aan deze sessies zijn speciale NLDelta 
Krachtstroom-powerbanks ontworpen. 
Ten behoeve van het aanvragen en verkrijgen van de status nationaal park is een op Factor C 
gebaseerd communicatieplan ontwikkeld en uitgevoerd. De communicatiemiddelen 
betroffen o.a. een leidraad voor gesprekken met stakeholders, zoals gemeentes en 
ondernemers, een brochure, een PowerPoint-presentatie en informatiesessies. 
 

 Merkontwikkeling 
In 2017 werd een merkontwikkelingstraject doorlopen, waarin, in samenwerking met een 
brede groep stakeholders, het merk NLDelta inhoud en vorm heeft gekregen op basis van de 
identiteit en de kwaliteiten van het gebied. Dit resulteerde in een overkoepelend verhaal, 
een merkprofiel, en een merkgids. Er is een logo en een huisstijl ontwikkeld en het merk 
NLDelta is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau. De huisstijl is doorgevoerd naar de 
communicatiemiddelen zoals website, nieuwsbrief, brochures. Er is een merkstrategie 
bepaald voor het gebruik van het merk en om het merk NLDelta, als nieuw merk, te 
verbinden met bestaande merken in het gebied. Daartoe zijn diverse acties ondernomen 
met diverse gebiedspartijen, zoals de Expeditie Haringvliet. Ook werd het merk NLDelta en 
het communicatieteam ingezet in de communicatie ten behoeve van diverse NLDelta 
prijzengeld projecten, zoals de prijsvraag, verbindingen over water, de natuurvisie en 
arrangementen. Voor deze projecten werden indien nodig ook communicatiemiddelen, zoals 
de brochure van Natuurvisie en de website voor de Deel-de-Delta Challenge, ontwikkeld.  
In 2019 is de NLDelta merkgids geactualiseerd, o.a. met de doorontwikkeling van de 
verhaallijnen, en in gedrukte vorm verspreid onder de partners van NLDelta. Voor partners is 
tevens een digitale merktoolkit ontwikkeld. Partners konden daarnaast beroep doen op het 
communicatieteam NLDelta voor de implementatie of de verbinding van het merk NLDelta 
aan hun eigen programma's en projecten.  
 

 Publiekscommunicatie en positionering van NP NLDelta (i.o.) 
NLDelta is één van de nationale parken en deelnemers in de campagne Holland National 
Parks van NBTC in opdracht van het Nationale Parkenbureau. In 2019 werden de kosten voor 
de campagne volledig gefinancierd door het Rijk. In 2020 betaalt NLDelta een bijdrage van € 
15.000 voor deelname. De promotionele campagne richt zich op avontuurlijke 
kwaliteitstoeristen in Nederland en Europa. Er werd vanuit NLDelta deelgenomen aan het 
landelijk marketingteam voor deze campagne. Er werd content geleverd in de vorm van 10 
topbelevingen, teksten en beeldmateriaal. Ook werd er samengewerkt aan een 
promotioneel filmpje over NLDelta, aan de organisatie van een persreis en werden 
meermaals journalisten en 'influencers' in het gebied rondgeleid.  
In het verlengde van de deelname aan de bovengenoemde campagne is door NLDelta ook 
een eigen publiekswebsite ontwikkeld (www.visitnldelta.nl ), die zich richt op de inspiratie 

http://www.visitnldelta.nl/
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van (toekomstige) toeristen met topbelevingen in Biesbosch en Haringvliet. De website is in 
het Nederlands, Engels en Duits en bevat een interactieve inspiratiekaart. Er is een 
publieksfolder (format flyer) ontworpen en gedrukt, in lijn met de inhoud en stijl van de 
publiekswebsite. Deze is beschikbaar voor bezoekers in Nederlands en Engels bij  VVV's en 
iconen. Ten behoeve van promotie van Nationaal Park NLDelta i.o. op publieksbeurzen 
(vakantie-/wandel-/fiets-) zijn banners ontworpen en in bruikleen beschikbaar voor VVV's en 
andere (marketing-)partners.  
In 2018 en 2019 zijn een viertal (betaalde) publicaties gemaakt in publieksmedia. Ter 
profilering en promotie van Nationaal Park NLDelta i.o. zijn in 2019 diverse social media 
kanalen ingericht, die actief zullen worden ingezet voor publiekscommunicatie als de 
toekenning van de status in zicht komt.   
NLDelta is als partner betrokken bij het Themajaar 2021. De communicatiemanager van 
NLDelta maakt, namens het Nationaal Park, deel uit van het 2021 marketing- en 
communicatieteam.  
 
 

 Inzet communicatieteam 
In de periode 1-1-2017 t/m 31-12-2018 heeft de communicatiemanager 20 uur/week (t.w.v. 
€ 80.000 excl. btw) aan inzet geleverd ten behoeve van het ontwikkelen en uitrollen van een 
gezamenlijk communicatiestrategie en -plan, de ontwikkeling van het merk NLDelta, de 
positionering van het gebied NLDelta als Nationaal Park, de ontwikkeling en productie van 
communicatiemiddelen en als communicatieadviseur voor NLDelta partners. Daarnaast werd 
eigen inzet van uren door de communicatiemedewerkers uit de initiatief nemende 
organisaties geleverd (samen € 32.000 excl. btw). Vanaf 2019 wordt de inzet van de 
communicatiemanager van 24 uur/week geleverd vanuit de gemeente Dordrecht, als 
deelnemer in de Samenwerkingsovereenkomst NLDelta. Daarnaast leveren de deelnemende 
SOK-partners gezamenlijk nog 18 uur aan inzet van communicatiemedewerkers.  
 
 

 Communicatieproducten  
 
Enkele voorbeelden van communicatieproducten NLDelta. 
 

 Stakeholdercommunicatie  
• NLDelta nieuwsbrief.  

Voorbeeld: :  
https://mailchi.mp/c6285136cb50/nieuwsbrief-nldelta-387957?e=3d2823e8bb 
 

https://mailchi.mp/c6285136cb50/nieuwsbrief-nldelta-387957?e=3d2823e8bb
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• Brochure en informatiebijeenkomsten voor gemeentes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• NLDelta partner intranet 
https://www.nldelta.nl/partners/  
 
 

• NLDelta-on-Tour (stakeholders bijeenkomst) 
 

 
 
Sfeerimpressie NLDelta-on-Tour: 
https://photos.google.com/share/AF1QipN2o8KwJqhrvX02l8zrgNsHe1Y7dHW3h9tMnuD
5sfbNKlWzESkqsC592-
UumMqMGQ?key=VTVHLXNtampEejFCWlZHWHl4dnVMNnNyc3ZCWVhB 
 
 

https://www.nldelta.nl/partners/
https://photos.google.com/share/AF1QipN2o8KwJqhrvX02l8zrgNsHe1Y7dHW3h9tMnuD5sfbNKlWzESkqsC592-UumMqMGQ?key=VTVHLXNtampEejFCWlZHWHl4dnVMNnNyc3ZCWVhB
https://photos.google.com/share/AF1QipN2o8KwJqhrvX02l8zrgNsHe1Y7dHW3h9tMnuD5sfbNKlWzESkqsC592-UumMqMGQ?key=VTVHLXNtampEejFCWlZHWHl4dnVMNnNyc3ZCWVhB
https://photos.google.com/share/AF1QipN2o8KwJqhrvX02l8zrgNsHe1Y7dHW3h9tMnuD5sfbNKlWzESkqsC592-UumMqMGQ?key=VTVHLXNtampEejFCWlZHWHl4dnVMNnNyc3ZCWVhB
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• NLDelta Krachtstroomsessie (klankbordbijeenkomst stakeholders) 

 
 
 

• NLDelta gadgets voor stakeholders en partners: 
USB sticks, speldjes en Krachstroomsessie-powerbank, tasje, pennen 

 
 
 

 Brochure 'Van mooiste natuurgebied naar Nationaal Park' 
 
Link: https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/04/NLDelta-
vanmooistenatuurgebiednaarnationaalpark-spread-lowres.pdf   

https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/04/NLDelta-vanmooistenatuurgebiednaarnationaalpark-spread-lowres.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2020/04/NLDelta-vanmooistenatuurgebiednaarnationaalpark-spread-lowres.pdf
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• NLDelta PowerPoint presentatie voor partners 

'Samen op weg naar een Nationaal Park NLDelta' 
 
 

 Merkontwikkeling 
 
• Merkprofiel NLDelta en merkgids 

https://www.nldelta.nl/sterk-merk/ 
 

 
Digitale versie merkgids NLDelta:  https://www.nldelta.nl/wp-
content/uploads/2019/10/nldelta-merkgids-okt2019-lr.pdf (hardcopy in bijlage 2) 
 
 

• Logo en merkstrategie 
 

 
 
NLDelta Merkstrategie 
NLDelta is een nieuw merk dat verbinding legt tussen andere, bestaande en nieuwe 
merken in de omgeving van gebied Biesbosch-Haringvliet. Zowel voor het programma 
NLDelta als voor Nationaal Park NLDelta gaat het om merken van zeer uiteenlopende 
'zaken' en bekendheid. Organisaties, projecten, natuur, iconen, locaties, organisaties, 
belevingen, etc. veelal ook met eigen (sterke) merken. Het merk NLDelta is een 
zelfstandig merk en is tevens een overkoepeld merk voor bestaande merken in het 
gebied. 
 
NLDelta als overkoepelend merk 
Wij kiezen ervoor om een hybride merkarchitectuur of een zogenaamde 'endorsed brand 
architecture' te hanteren. Dit is een merkarchitectuur bestaande uit afzonderlijke 
merken met hun eigen identiteit die verbonden worden door NLDelta. Het merk NLDelta 
biedt verbinding vanuit gedeelde merkwaarden, maar laat veel ruimte voor de eigen 
identiteit van de afzonderlijke merken.  

https://www.nldelta.nl/sterk-merk/
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/10/nldelta-merkgids-okt2019-lr.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/10/nldelta-merkgids-okt2019-lr.pdf
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NLDelta is ondergeschikt aanwezig is in de communicatie en visuele identiteit van 
partners/stakeholders. Dat kan zijn met het logo of door toepassing van andere 
merkelementen, zoals het verhaal, kleur, beelden, tekst. Producten/projecten/locaties 
van de partners moeten voldoen aan de NLDelta merkcriteria om het merk NLDelta te 
kunnen koppelen aan hun eigen merk en communicatie. 
 

• Merk en NLDelta projecten 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 Publiekscommunicatie en positionering van NP NLDelta (i.o.) 
 
• Campagne Holland National Parks 
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https://hollandnationalparks.com/nl-be/de-parken/nationaal-park-nldelta 
 
https://beleefdenationaleparken.nl/de-parken/nationaal-park-nldelta 
 
Promotiefilmpje NLDelta: https://www.youtube.com/watch?v=STJvDa3IylM 
 
 

• Website publiek 
www.visitnldelta.nl  
Digitale inspiratiekaart: https://www.visitnldelta.nl/inspiratiekaart/ 
 

• Publieksfolder (ook in Engels beschikbaar) 
 

 
 

 
 
 

  

https://hollandnationalparks.com/nl-be/de-parken/nationaal-park-nldelta
https://beleefdenationaleparken.nl/de-parken/nationaal-park-nldelta
https://www.youtube.com/watch?v=STJvDa3IylM
http://www.visitnldelta.nl/
https://www.visitnldelta.nl/inspiratiekaart/
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• Banners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Publicaties 

O.a. in: Kust & Zee gids, Lifesytel Dordrecht, Magazine Biesboschlinie, Waterpoort 
Magazine, Telegraaf. 
 

• Social media kanalen 
Facebook:  https://www.facebook.com/npnldelta 
Instagram:  https://www.instagram.com/npnldelta/ 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnDRt7LqFlY1zrXPrxzMhRA 
 
 

 

  

https://www.facebook.com/npnldelta
https://www.instagram.com/npnldelta/
https://www.youtube.com/channel/UCnDRt7LqFlY1zrXPrxzMhRA
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3. Zoet-zoutovergang 
 

 Inleiding 
 
In deze rapportage leggen we verantwoording af ten behoeve van de subsidie ‘Mooiste 
natuurgebied van Nederland’, Nationaal Park NL Delta Biesbosch-Haringvliet i.o. 
verplichtingnummer: 1300024552 (kenmerk: DGAN/17051495) voor wat betreft het thema 
3.Zoet-zoutovergang. Hieronder duiden we deze subsidie aan als NL Delta subsidie.  
Het onderdeel waarvoor Natuurmonumenten subsidieaanvrager is bestaat uit 
deelprojecten: Korendijkse slikken (3A), Beleving Oude land van Strijen (3B) en Natuurvisie 
(3C). 
 
De beschikbare gestelde subsidie in genoemde beschikking bestaat uit de volgende 
bijdragen: 
Onderdeel    bijdrage NL Delta subsidie 
3. Zoet-zoutovergang 
3A. Korendijkse slikken €  42.500 
3B. Beleving Oude land van Strijen €  42.500 
3C. Natuurvisie €  5.000 
 
Per onderdeel wordt aangegeven wat we hebben gedaan (uitgevoerde werkzaamheden), 
wat het heeft opgeleverd (projectresultaat) en een overzicht van de gemaakte kosten 
(kostenoverzicht). 
 
 

 Korendijkse slikken (onderdeel 3A) 
 

 Projectdoelen 
In de Korendijkse Slikken zijn werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het door NPL 
gefinancierde Droomfondsproject: Kwaliteitsimpuls Korendijkse slikken en het vergroten van 
de beleefbaarheid door het aanleggen van nieuwe wandelpaden, een uitkijkterp en een 
nieuwe vogelkijkhut.  
 
De Korendijkse Slikken is een van de typische deltanatuurgebieden aan het Haringvliet. Om 
deze kenmerkende natuur te behouden en te versterken was het nodig om het gebied weer 
in contact te laten komen met water: vernatting. Dit is gebeurd door het afgraven van een 
deel van het gebied, waardoor dit in de intergetijdezone is komen te liggen. Om water vast 
te houden in het gebied is een stuw geplaatst in een kreek waar het water van het 
Haringvliet binnenkomt. De oude krekenstructuur is weer opengemaakt, zodat het water 
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beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Dit alles met als doel het gebied 
langer nat te houden wat goed is voor de typische 
flora en fauna van de deltanatuur: slijkgroen, zeegroene rus, grutto, noordse woelmuis en 
bruine kiekendief. Daarnaast kunnen bezoekers het gebied nu nog beter beleven. 
Met een mooie kijkhut met breed zicht op de slikkige oevers en een kijkterp vanwaar je 
schitterend uitzicht hebt op het Spui en het Haringvliet. De verbinding met het water beleef 
je ook vanaf het verhoogde wandelpad. 
 
 

 Uitgevoerde maatregelen 
De voorbereidende werkzaamheden bestonden uit: 
- Planvorming  
- Aanvragen vergunningen  
- Gunning adviesbureau en aannemer 
- Opstellen bestekken 
- Projectcommunicatie  
 
De uitgevoerde maatregelen zijn:  
- Afplaggen van 14 ha . Het betrof maaiveldverlaging met flauwe gradiënten, opnieuw 

aansluiten van bestaande kreekstructuren. Vanwege de grote aardkundige waarde van 
deze natuurlijke opgeslibde bodemopbouw, is hier maaivelvolgend geplagd en zijn 
bestaande geomorfologische structuren zoveel mogelijk behouden. 

- Realisatie van 35 ha  nat grasland door middel van een klepstuw waarbij wel de 
hoogwaters worden ingelaten, maar wordt het water in het gebied vastgehouden. 

- Realisatie van 25 ha  nat rietland door het uitbaggeren van kreekstructuren en het 
aanleggen van een kade (tevens wandelpad) om water vast te houden Het bij afplaggen, 
uitbaggeren en opschonen van watergangen vrijkomende materiaal is gebruikt voor het 
aanleggen van de struinroute, werkpaden en terp. Zodoende kon er uiteindelijk met een 
gesloten grondbalans worden gewerkt. 

- Aanleg vogelkijkhut, de laatste werkzaamheden zijn in september 2019 uitgevoerd.  
- Verder zijn nieuwe informatiepanelen, bebording en routepalen neergezet. 
 
Het grondwerk is eind september 2018 afgerond. Vanwege de natte omstandigheden is de 
vogelkijkhut in september 2019 afgemaakt.  
 
 

 Projectresultaten 
De werkzaamheden hebben geleid tot extra oppervlakte intergetijdengebied door het 
afplaggen van schor, het flauwer maken van oevers en opschonen van watergangen.  
De maatregelen hebben geresulteerd in: 
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- ca. 35 ha nat grasland (“overstromingsgrasland”; fraai duizendguldenkruid, fioringras, 
zeegroene rus, rode ogentroost, doortrekkende grutto’s, kemphanen, lepelaar; 

- ca. 25 ha rietland (riet, minder guldenroede, noordse woelmuis, bruine kiekendief 
(broedvogel), rietzanger (broedvogel)); 

- ca. 14 ha intergetijdenslik  (wintertaling, lepelaar, klein vlooienkruid, slijkgroen, blauwe 
en rode waterereprijs, driekantige bies); meest dynamische Deltanatuur. 

 
Daarnaast is de natuurbeleving vergroot door de aanleg van een struinroute die op 
voldoende hoogte is gebracht met de vrijkomende grond uit de Kwaliteitsimpuls. Ook is er 
een uitkijkterp aan het Spui aangelegd, waarvandaan een breed panorama op het 
Haringvliet bestaat. Op de terp wordt middels een paneel de link gelegd met het Haringvliet 
en de andere gebieden daaromheen. De extra bijdrage NLDelta heeft ertoe geleid dat we 
meer hectares hebben kunnen afplaggen. Ook heeft het een bijdrage geleverd aan het 
vergroten van de beleefmogelijkheden via de struinroute.  
 
Hieronder een aantal afbeeldingen van werk in uitvoering en uitgevoerde onderdelen. 
 
• Bouwbord en overzicht van afgeplagde gebied: 

 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Aanleg stuw: 
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• Verbeteren waterhuishouding: 
Opschonen watergangen en verflauwen oevers (foto rechts: Gert Huijzers) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
• Aanleg struinroute met vrijgekomen materiaal: 

 

 
 
 

• Vogelkijkhut (foto: Gert Huijzers): 
 

 
 
 

Het belang van het project voor NLDelta 
Het resultaat is van groot belang voor het project NL Delta omdat de 
natuurontwikkelingsmaatregelen zorgen voor een groter oppervlakte aan typische 
Deltanatuur, variërend van de meest dynamische intergetijdenatuur, tot nat rietland en nat 
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grasland.  Hierdoor draagt het bij aan de doelstelling om de habitats te versterken die 
kenmerkend zijn voor zout zoet overgang en de getijdynamiek, die wij in Delta Biesbosch - 
Haringvliet nastreven.   
 
 

 Kostenoverzicht 
De totale kosten gemaakt in de periode mei 2016 tot 31 december 2019 bedragen: 
€809.751,43 waarvan €659.402,10 voor kwaliteitsimpuls, €107.793,78 voor de struinroute, 
€35.685,94  voor de kijkhut en €6.869,61 voor communicatie werkzaamheden. 
Omdat de kosten voor kwaliteitsimpuls en struinroute tijdens de planuitwerking hoger uit 
bleken te vallen hebben we extra subsidie geworven en gekregen bij de Provincie: vanuit de 
Natura 2000 regeling (€ 220.000) en vanuit de landschapstafel (€ 210.000).  
Ook de bijdrage van € 42.500 vanuit NL Delta vormt een welkome aanvulling waardoor we 
de gewenste ambities hebben kunnen realiseren. Het kostenoverzicht en de financiering van 
dit project zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
 
 

 Beleving Oude land van Strijen (onderdeel 3B) 
 

 Projectdoelstelling 
Dit onderdeel (3b) is gewijzigd doordat er in een ander natuurgebied, het Oudeland van 
Strijen is geïnvesteerd in plaats van in Vogeleilanden. Deze door het ministerie van 
Economische Zaken goedkeurde wijziging staat in brief d.d. 24 oktober 2018, kenmerk 
DGAN/17051495 van NLDelta.  
Het uitvoeren van het eerder ingediende project vogeleiland (optimalisatie vogelkijkhut) 
bleek niet haalbaar te zijn (voor 2018). 
Ter vervanging is voor het zelfde bedrag de ontwikkeling van het Oude Land van Strijen 
opgenomen. Het betreft maatregelen die het gebied beter geschikt maken voor grutto 
(broedgebied) en dwergganzen (overwinteringsgebied). Het project bestaat uit onderdelen: 
communicatie over gebied, het verbeteren van de omstandigheden voor vogels en het 
verbeteren van de toegankelijkheid .  
 
Het reservaat Oudeland van Strijen (600 ha.) ligt binnen het nieuwe Nationale Park NLDelta 
Biesbosch-Haringvliet, tevens een N2000 gebied. In het beheerplan Oudeland van Strijen zijn 
kolgans, brandgans, dwerggans en smient aangewezen als doelsoorten. Het beheer van 
Staatsbosbeheer richt zich op verbetering van de leefomstandigheden voor weidevogels. 
Doel van het project is vergroting van de belevingsmogelijkheden door inrichting van een 
vogeloase in de weilanden van het Oudeland van Strijen, verbeteren van een bestaand 
graspad door de natuurontwikkelingszone aan de oostzijde van het reservaat, creëren van 
een uitzichtpunt langs dit pad met uitzicht op de vogeloase en doortrekken van het 
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onverharde pad in noordelijke richting, naar Hoekseweg, waardoor een doorgaande 
wandeling door de natuur van ca. 3 km ontstaat. 
 

 
 

 Uitgevoerde werkzaamheden  en resultaten 
 
• Nulsituatie 

Betreft onverhard wandelpad dat loopt door de natuurontwikkelingszone de Keen, 
tussen de Molenweg en de Waleweg. Aan de zijde van de Waleweg is het pad te bereiken 
d.m.v. een brug, aan de zijde van de Molenweg via een klaphek. De ondergrond is 
redelijk zacht, waardoor het pad in nattere tijd jaar minder goed beloopbaar is. Er is in dit 
deel van de natuurontwikkelingszone langs De Keen een natuurvriendelijke 
oever/waterberging aangelegd. Van de vrijkomende grond is deels een kade aangelegd, 
waardoor het wandelpad hoger is komen te liggen. De lengte van het pad is ongeveer 
1225 meter. 
Beleving van het Oudeland van Strijen kan op dit moment alleen vanaf smalle 
polderwegen. De recreant deelt de weg met het overige verkeer, een verre van ideale 
situatie. Verder is er een vogelobservatiepunt in het Oude Gemaal aan de Hoekseweg. 
Deze plek is bereikbaar via een half-verhard pad van ca. 600 m. 
Ook het bovenbeschreven graspad maak onderdeel uit van de belevingsmogelijkheden, 
maar wordt weinig gebruikt omdat het een vrij nat is en nauwelijks uitzicht biedt. 
 

• Projectuitvoering 
Inrichting van de werklocatie is begeleid door Arjan Versprille (boswachter beheer Zuid-
Hollandse Delta). De uitvoering van de vogeloase is gedaan door aannemersbedrijf 
Kuipers Infra uit Strijen, terwijl loonbedrijf Dirksland uit de gelijknamige plaats de 
vogelkijkhut heeft gerealiseerd. 
De externe communicatie is verzorgd door Thomas van der Es (boswachter publiek 
Biesbosch en Zuid-Hollandse Delta). 
 

• Wat is er gebeurd: 
- Creëren van natte moeraszone in de Keen d.m.v. afplaggen. 
- Creëren van plasdrasplek op weidevogelgrasland Oudeland van Strijen ten 

noordwesten van het vogelkijkscherm.  
- Creëren van standplaats voor plasdraspompen.  
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- Aanschaffen van twee plasdraspompen. 
- Creëren van uitkijkheuvel in de Keen. 
- Plaatsen vogelkijkscherm met aan weerskanten wilgenmatten. 
- Inzaaien van kade en nieuw gedeelte wandelpad. 
- Afvoer van oude inrichting en hekken. 
- Plaatsen aan weerskanten van nieuwe klaphekken en beheerhekken. 
- Plaatsen infopaneel bij vogelkijkscherm. 
- Het infopaneel geeft informatie over het Oudeland van Strijen, enkele 

icoonvogelsoorten van het reservaat en NLDelta. 
- Plaatsen handwijzers vogeloase en vogelkijkhut het Oude Gemaal. 
- Deze handwijzers staan bij de ingangen van het drie kilometer lange wandelpad en bij 

de kruisingen met de Molenweg en de Hoekseweg. 
- Plaatsen zitbanken. 
- De totale wandelroute heeft een lengte van ca. 3 km., met banken in het deel 

Waleweg/Molenweg en Molenweg/Hoekseweg (in het Oude Gemaal staat een 
picknickset). 

- Moeraszone in de Keen. 
 

 
 
 

 Kostenoverzicht 
De totaal gemaakte kosten voor dit projectonderdeel bedragen € 47.085,34.  
De bijdrage van NL Delta hieraan bedraagt € 42.500,00. 
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 Natuurvisie (onderdeel 3C) 
 

 Projectdoelen 
Vanaf 2015 hebben Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gesprekken gevoerd over een 
natuurvisie voor het Haringvliet met daarin ontwikkelkansen en zonering van gebruik (vooral 
toegankelijkheid).   
Vanuit deze basis is de wens ontstaan om dit voor het gebied Biesbosch-Haringvliet te doen. 
Het doel was het actualiseren van bestaande gegevens, inzichten en ambities tot een 
natuurvisie voor NLDelta. Deze natuurvisie zorgt voor samenhang bij de keuze en realisatie 
van bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van natuurontwikkeling, natuurherstel 
en natuurbeheer. Ook vormt het een belangrijke basis voor de gebruiksruimteverdeling.  
Door de natuurvisie te laten vaststellen in de stuurgroep NLDelta krijgt deze ook bestuurlijke 
steun. Tenslotte is tijdens het proces duidelijk geworden dat de natuurvisie een belangrijke 
bouwsteen wordt voor de uiteindelijke statusaanvraag. 
 

 Werkzaamheden 
Als voorbereiding op brede bijeenkomsten hebben de 2 grootste terreinbeheerders 
(Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) en WNF, als partner binnen NLDelta, een eerste 
inventarisatie gemaakt van hoofdpunten. Deze opzet is vervolgens in brede bijeenkomsten 
besproken, aangevuld en verfijnd met lokale natuurverenigingen en collega-
terreinbeheerders als Brabants- en Zuid-Hollands Landschap.  
De natuurvisie is vervolgens besproken in het programmabureau, het communicatieteam en 
wordt vastgesteld in de stuurgroep van NLDelta. Daarmee is de visie ambtelijk en bestuurlijk 
gedragen en kan daarmee 1. dienen als bouwsteen voor de statusaanvraag en 2. als visie 
worden uitgedragen in allerlei gesprekken en bijeenkomsten.   
 

 Resultaten 
Met inzet van eigen medewerkers en twee externe bureaus (opmaak kaart, visie en tekst) is 
een fraai vormgegeven visie opgesteld. In tekst, beelden (foto’s en figuren) en een kaart 
worden de visie, de ambities en voorbeelden van successen weetgegeven. De natuurvisie is 
digitaal/online beschikbaar op www.nldelta.nl en binnenkort ook in gedrukte vorm.   
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Onderdelen in de natuurvisie zijn: 
- natuur en mens hand in hand; 
- werken in gebiedsprocessen: belangen samenbrengen en meer samenhang; 
- internationaal kruispunt vissen en vogels; 
- succesverhalen in NLDelta; 
- 4 ambities: 1. Realiseren robuuste natuurverbindingen, 2. Zorgen dat vismigratie een 

succes wordt, 3. Werken aan meer getijdengebieden en overstromingsdynamiek en 4. De 
transitie naar meer natuurvriendelijke landbouw stimuleren. 

 
 

 Kostenoverzicht 
De totaal gemaakte kosten voor dit projectonderdeel bedragen € 5.838,83. 
De bijdrage van NL Delta hieraan bedraagt € 5.000. 
Het financiële verschil is -€ 838,79 en komt t.l.v. Natuurmonumenten.  
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4. Arrangementen (Stimuleren meerdaags verblijf) 
 

 Inleiding 
Het project stimuleren meerdaags verblijf combineert 3 ambities uit het ambitieboek van 
NLDelta: de beleefbaarheid van de delta, ondernemers als trotse ambassadeurs van het 
gebied en het versterken van de regionale economie.  
In de subsidie- aanvraag staat dat het project bedoeld is om ondernemers in de regio te 
stimuleren en faciliteren bij het maken van gezamenlijke meerdaagse arrangementen met 
als resultaat: 
 
• Tenminste 4 meerdaagse arrangementen 
• Economische spin-off voor ondernemers,  
• Verbetering zichtbaarheid en beleefbaarheid voor bezoekers met het Sterk Merk Kompas 

als leidraad.  
 

Uit het prijzengeld van EZ is hiervoor € 25.000 beschikbaar.  
De totale uitgaven voor dit project bedragen € 15.274. 
 
In 2017 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Sterk Merk NLDelta. Hierover wordt in 
het project Communicatie en Branding uitgebreid geschreven. Als het Sterk Merk Kompas 
gereed is kan in 2018 het project stimuleren meerdaags verblijf van start gaan.  
Hierna worden de acties beschreven die zijn opgezet om het project te laten slagen. 
 

 Trainingen Storytelling 
Om ondernemers te laten kennismaken met het verhaal van NLDelta en hen daarbij 
betrekken worden trainingen Storytelling voor ondernemers georganiseerd. Door 
storytelling in te zetten kunnen ondernemers hun gasten een unieke belevenis bieden. Ze 
gaan in de training op zoek naar het unieke verhaal van hun onderneming in relatie tot de 
omgeving. 
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In het voorjaar van 2018 wordt de eerste training Storytelling gegeven door IVN in 
samenwerking met NLDelta. 15 toeristisch-recreatieve ondernemers verspreid over het 
NLDeltagebied nemen hieraan deel. Alle deelgebieden zijn vertegenwoordigd: Waterpoort, 
Haringvliet, Biesbosch, Waterdriehoek en Vestingdriehoek. De deelnemers leren hun eigen 
verhaal te verbinden met de verhalen van NLDelta,  waardoor ze met hun bedrijf onderdeel 
worden van het verhaal van NLDelta. 
Ondanks het succes van deze training lukt het niet om de training in 2019 te herhalen. Voor 
de twee geplande trainingen melden zich slecht 3 ondernemers. Vanaf 2020 zal storytelling 
opnieuw ingezet worden via de gebiedsnetwerken om toeristisch-recreatieve ondernemers 
tot ambassadeurs te maken (zie 4.5 Menukaart Ondernemers). 
 
 

 Interactieve inspiratiekaart 
In juli 2018 komen op uitnodiging van NLDelta 15 VVV's en marketingmedewerkers van 
gemeenten en regionale netwerken uit het gebied bij elkaar om in een werksessie te 
bespreken wat de beste aanpak is om te komen tot gezamenlijke meerdaagse 
arrangementen. 
 
De term arrangementen suggereert kant-en-klare pakketten voor bezoekers. De aanwezige 
organisaties vegen het idee van zulke pakketten van tafel. Het is te duur (vooral de 
organisatie van een backoffice), te ingewikkeld (heel veel kleine ondernemers), en niet meer 
van deze tijd. De toerist van deze tijd wil steeds meer zelf zijn trip samenstellen.  
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In plaats daarvan ontstaat tijdens de bijeenkomst het idee om in plaats van een pakket een 
digitale, interactieve routekaart met bouwstenen te maken waarmee je NLDelta kunt 
beleven. De bezoeker stelt zelf zijn arrangement samen en boekt zelf bij de diverse 
ondernemers, of laat boeken door een van de regionale VVV's. De doelgroep: fietsers en 
wandelaars, die via de vele veerverbindingen het gebied in eigen tempo kunnen beleven.  
 
In 2019 word zo'n interactieve inspiratiekaart ontwikkeld. Op de kaart worden de verhalen 
van NLDelta zichtbaar gemaakt en vertaald naar wat, waar en hoe je NLDelta kunt beleven. 
De Iconen van NLDelta fungeren als kapstok om bezoekers ook en juist naar de ook minder 
drukke plekken te lokken met verrassende activiteiten en horeca. Wie een icoon op de kaart 
aanklikt krijgt niet alleen informatie over de betreffende icoon, maar wordt verleid om ook 
andere attracties in de buurt te bezoeken. Horeca en overnachtingsplekken op een 
bijzondere locatie in de buurt, zoals een oud fort of middenin de natuur, worden apart 
uitgelicht.  https://www.visitnldelta.nl/inspiratiekaart/  
 
Bij elke icoon wordt een fietsroute beschreven die via de bekende fietsknooppunten te 
rijden is.  
Zo kun je voor een daguitstap of een meerdaags verblijf zelf je (fiets)route uitstippelen. De 
thema's die gekozen zijn sluiten aan bij de publiciteitscampagne die in 2019 van start is 
gegaan: Eén met het water (leven onder de zeespiegel) en Deltanatuur. De inspiratiekaart is 
ontwikkeld voor de website www.visitnldelta.nl en voor andere toeristische websites in het 
gebied.   
 
Daarnaast is via fietsknooppunten een meerdaagse fietsroute van 219 kilometer 
uitgestippeld die zoveel mogelijk de oevers van de NLDeltarivieren volgt.  
 

  
 
De fietsroute is opgenomen in de routeplanner van de Fietsersbond en wordt in 2020 ook op 
de website van NLDelta geplaatst.  
  

https://www.visitnldelta.nl/inspiratiekaart/
http://www.visitnldelta.nl/
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https://routeplanner.fietsersbond.nl/#route?locations=10686517,10686263,10686506,1068
6507,10686509,10686510,10686511,10686513,10686538,4245730,4245732,4245733,42457
34,4245736,4245721,4245720,4245720,4244967,4244968,4244991,4244990,4244989,4244
992,4244993,21579146,21551177,21551177,21551178,21551183,21551183,21551184,2155
1184,21551184,21551184,21579143,10758351,4247841,4247841,4247841,4247841,424765
9,21585613,21585609,21585610,4247670,4247670,4248248,4248249,4247709,4247681,42
47685,21611922,4248820,4247684,4247704,4247703,22123577,21585608,4247702,424770
1,4247729,4247730,4245737,4245856,22296311,4245860,4245860,4245870,4245880,4245
938,4245937,4245947,4246219,10686517&speed=18&routetype=69&preferences=63 
 
 

 Krachtstroomsessie ondernemers als ambassadeurs 
Toeristisch-recreatieve ondernemers zijn belangrijke vertegenwoordigers van het gebied 
waarin zij hun boterham verdienen. Een van de ambities van NLDelta is om ondernemers 
enthousiaste ambassadeurs te maken van dit gebied. Hoe betrekken we toeristisch-
recreatieve ondernemers bij NLDelta, zodat zij als trotse mede-eigenaren van deze 
bijzondere delta hun verhalen delen met hun gasten? Over die vraag gingen partijen in de 
eerste 'NLDelta Krachtstroomsessie' met elkaar in gesprek in het Biesbosch Museum op 10 
september 2019. Met als doel het opdoen van ideeën en suggesties voor het verbinden van 
toeristisch-recreatieve ondernemers aan NLDelta.  
 
Voor deze sessie waren vertegenwoordigers van de landschapstafels, van marketing- en 
VVV's en van de iconen in NLDelta uitgenodigd. 
 

 

https://routeplanner.fietsersbond.nl/#route?locations=10686517,10686263,10686506,10686507,10686509,10686510,10686511,10686513,10686538,4245730,4245732,4245733,4245734,4245736,4245721,4245720,4245720,4244967,4244968,4244991,4244990,4244989,4244992,4244993,21579146,21551177,21551177,21551178,21551183,21551183,21551184,21551184,21551184,21551184,21579143,10758351,4247841,4247841,4247841,4247841,4247659,21585613,21585609,21585610,4247670,4247670,4248248,4248249,4247709,4247681,4247685,21611922,4248820,4247684,4247704,4247703,22123577,21585608,4247702,4247701,4247729,4247730,4245737,4245856,22296311,4245860,4245860,4245870,4245880,4245938,4245937,4245947,4246219,10686517&speed=18&routetype=69&preferences=63
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De belangrijkste conclusies van deze Krachtstroomsessie en daaruit voortvloeiende 
vervolgstappen zijn:  
 
• NLDelta bekend maken bij ondernemers 

Ondernemers hebben nog helemaal geen beeld bij NLDelta. De eerste stap is daarom, 
ondernemers te laten kennismaken met NLDelta. De partners (gebiedsnetwerken) van 
NLDelta hebben hierbij een belangrijke rol als ambassadeur. Via de partners kunnen de 
ondernemers in de deelgebieden worden bereikt. Het werkt beter om ondernemers 
eerst in hun eigen gebied te laten kennismaken met NLDelta, in bestaande 
ondernemersnetwerken zoals de regionale gastherennetwerken van IVN en 
ondernemersplatforms, of in bijeenkomsten die de partners organiseren zoals het 
Haringvlietcafé. 
Een duidelijk verhaal over NLDelta is essentieel, ook over de aspiraties om van NLDelta 
één groot nationaal park te maken. 
 

• NLDelta-thema's in plaats van NLDelta-gastheren 
Ondernemers voelen zich meer verbonden met een kleiner gebied en met het lokale 
verhaal dan met het groter NLDelta. We streven daarom vooralsnog niet naar een 
gastherennetwerk op NLDelta-niveau, maar zoeken naar thema's die ondernemers op 
NLDelta-niveau kunnen verbinden.  
Zo kunnen ondernemers ontdekken dat NLDelta van meerwaarde voor hen kan zijn en 
gaan ze zich ambassadeur van NLDelta voelen. 
 

• Verhalen van ondernemers en van NLDelta verbinden 
NLDelta is een van de eerste nationale parken die de transitie naar nationaal park 
nieuwe stijl doorlopen. Hoe kunnen we ondernemers hierbij betrekken? We bieden 
verhalende werksessies in de bestaande netwerken om het verhaal duidelijk te krijgen. 
Als je ondernemers laat ontdekken dat hun eigen verhaal onderdeel is van het NLDelta 
verhaal, worden ze ambassadeur van NLDelta. (zie p. 4.5 Menukaart). 
 
Het volledige verslag en de vervolgstappen van de Krachtstroomsessie is als bijlage bij dit 
document gevoegd (bijlage 3). 
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 Menukaart ondernemers 
Om de vervolgstappen uit de Krachtstroomsessie concreet te maken, werkt NLDelta 
momenteel aan een menukaart met informatie voor de partners (gebiedsnetwerken), 
gericht op de ondernemers in hun gebied. Aan de hand van zo'n menukaart kan met de 
ondernemers het gesprek worden gevoerd over: 
• Het belang van het programma en de rolverdeling netwerk en betrokkenheid 

ondernemers; 
• Transitie naar nationaal park; 
• Samenwerkingsstructuren in NLDelta; 
• Overzicht van de beschikbare middelen voor publiekscommunicatie; 
• Verhalen van de deelgebieden als onderdeel van het NLDelta verhaal. 
 
Praatplaat 
Als onderdeel van deze menukaart heeft IVN in opdracht van NLDelta een 'praatplaat' 
gemaakt die voor de gesprekken met de ondernemers kan worden gebruikt. Met de 
totstandkoming van deze praatplaat, waarvan ook een 'lege' versie is die tijdens de 
gesprekken kan worden gevuld, is het project 'Stimulering meerdaags verblijf' afgerond.  
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Workshop storytelling 
Het complete pakket voor de menukaart wordt in 2020 aan de gebiedspartners ter 
beschikking gesteld. In dit pakket zit ook een aanbod van NLDelta aan de partners om een 
workshop storytelling te verzorgen. Elk gebiedsnetwerk binnen NLDelta kent zijn eigen 
verhalen. Ze maken onderdeel uit van het grotere geheel en het verhaal van NLDelta. In de 
workshop gaan de deelnemers (gebiedsnetwerken, ondernemers) op zoek naar de 
verbinding van hun eigen verhaal met de verhalen van NLDelta.  
 
De workshops worden door NLDelta aan ondernemers aangeboden op uitnodiging van de 
gebiedsnetwerken die daar behoefte aan hebben voor hun achterban (bijvoorbeeld 
ondernemers). IVN zal deze verhalende workshops desgevraagd in opdracht van NLDelta 
organiseren. 
 

 Kosten 
De totale uitgaven voor dit onderdeel van het project bedragen € 15.274. De onderbesteding 
is ontstaan doordat: 

• In 2019 geplande trainingen storytelling niet zijn doorgegaan vanwege te weinig 
deelname. Dit onderdeel wordt in de menukaart opgepakt. 

• De kosten voor de digitale inspiratiekaart € 1.400) zijn meegenomen in de kosten 
voor de website www.visitnldelta.nl 

• De menukaart (onderdeel 4.5) voor het grootste deel na de sluiting van de 
subsidietermijn wordt uitgevoerd.  

 

  

http://www.visitnldelta.nl/
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5. Prijsvraag: Maak NLDelta zichtbaar/herkenbaar in  
  het gebied 
 

 Inleiding 
Hoe creëer je draagvlak voor een gebied van meer dan 200.000 hectaren, gelegen in 23 
gemeenten en verspreid over 3 provincies? Een forse uitdaging voor NLDelta. Een van de 
ambities uit het uit het ambitieboek  'Eén met water', waarmee NLDelta in 2016 de juryprijs 
kreeg voor 'Mooiste Natuurgebied' van Nederland, is dan ook om bewoners, overheden, 
ondernemers en organisaties tot trotse ambassadeurs van NLDelta te maken.  
Om deze ambitie handen en voeten te geven is een wedstrijd uitgeschreven met als doel: 
NLDelta zichtbaar / herkenbaar te maken in het gebied. Uit de prijzengeldsubsidie is hiervoor 
€ 50.000 gereserveerd, waarvan € 40.000 om het winnende project uit te voeren.  
In deze notitie wordt eerst beschreven hoe de wedstrijd is georganiseerd en daarna wat er 
gedaan is om het winnende project te kunnen realiseren en wat het resultaat hiervan is. 
 
 

 NLDelta Challenge 
Om NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken in de samenleving is in 2018 een 
wedstrijd georganiseerd voor studenten en net afgestudeerden. De wedstrijd, onder de 
noemer 'NLDelta Challenge: Deel de Delta', is georganiseerd door NLDelta (Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Droomfondsproject 
Haringvliet) in samenwerking met Delta Talent. De opgave voor de deelnemers was om te 
komen met een vernieuwend idee, concept of plan, virtueel of tastbaar, op het web of met 
objecten, om de zichtbaarheid en beleving van NLDelta te verhogen. Het kernwoord hierbij: 
verbinding in de breedste zin van het woord.  
 
WO, HBO en MBO Opleidingen op het gebied van stedenbouw, mode, geschiedenis, 
communicatie, media, journalistiek, waterbeheer, fotografie, ecologie, kunst, gaming, 
techniek, IT, theater enz. konden allemaal meedoen.  
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Speciaal voor de wedstrijd ging de website https://www.deeldedelta.nl/ online. Via deze 
website konden deelnemers zich aanmelden. Ook op de website van Delta Talent is 
uitgebreid aandacht gegeven aan de Challenge.  
https://www.deltatalent.nl/nldelta-challenge . 
 
Om de deelnemers te inspireren en te helpen in de ontwikkeling van hun ideeën werden 
twee speciale dagen georganiseerd, een 'Inspiratiedag' en een 'Verbeterdag'. 
 

 Inspiratiedag 
Op 19 maart meldden zich 23 studenten in Hotel Bellevue in Dordrecht, voor een dag vol 
inspirerende presentaties en excursies in NLDelta. Na een kennismaking en inleidende 
presentaties ging het per bus naar de Biesbosch, voor een rondvaart en excursie met 
boswachter Thomas en nog meer presentaties. 
 

 
Presentatie waterverbindingen van    Per bus door de Noordwaard 
Gerbrand Schutten, Aqualiner 
 

 
Presentatie van ondernemer Coerd de Heer  Grutto's kijken met boswachter 
In het Biesbosch Museum    Thomas van der Es 
 
 

https://www.deltatalent.nl/nldelta-challenge
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 Verbeterdag 
Opnieuw een inspirerende dag op locatie op 25 april in het Arsenaal in Woudrichem, met 
korte lezingen en/of workshops en de mogelijkheid voor deelnemers om hun plannen aan te 
scherpen in een één op één overleg met de aanwezige professionals. 
 

 
Met het veer van Gorinchem naar   Op weg naar het Arsenaal in Woudrichem 
Woudrichem 
 

 
Presentatie over de aanpak    Eén-op-éé'n gesprek met NLDelta-expert 
       Marius Brants 
 

 Inzendingen 
Uiteindelijk kwamen er 9 inzendingen van individuele studenten en van teams binnen.  
De inzendingen zijn te bekijken op https://www.deeldedelta.nl/ . 
 

 Finale 
Tijdens de feestelijke finale op 14 juni in Fort Altena, weer een andere mooie locatie in 
NLDelta, waren alle deelnemers met familie en vrienden aanwezig. De vier genomineerde 
ideeën werden hier bekend gemaakt en de finalisten mochten hun inzending in een pitch 
aan de jury kracht bij zetten.  
 
  

https://www.deeldedelta.nl/
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De jury bestond uit deskundigen van naam uit diverse werkvelden, van ecologie tot design: 
• Camilla Dreef, Natuurblogger 
• Henk Ovink, Watergezant van Nederland en Rotterdammer 
• Stefan Schöning, Designer 
• Schouten, Natuurfilosoof 
• Dick Verheijen, Oud-directeur Nationaal Park De Biesbosch en initiator van NLDelta. 
 

 
De deelnemers      De jury 
 
De jury was vol lof over de variatie aan creatieve ideeën van de deelnemers en de 
presentaties van de finalisten. De 4 genomineerde finalisten mochten een pitch houden.  
Mirte van Laarhoven werd met haar concept 'Onderwaterbos' door de jury tot winnaar 
uitgeroepen. Van Laarhoven bedacht een Onderwaterbos, bestaande uit een groep dode 
bomen die gezamenlijk onder water worden verankerd. Het waterrif dat zo ontstaat vormt 
een boost voor het onderwaterleven en kan daarnaast als duikbestemming worden gebruikt. 
Door sedimentafzetting, plantengroei en waterdieren wordt het onderwaterbos door de tijd 
steeds biodiverser en daarmee ook een steeds boeiender plek voor duikers en snorkelaars. 
Een NLDelta markeerpunt (lichtbaken) en een onderwatercamera scheppen de mogelijkheid 
voor recreanten om vanaf de wal mee te kijken naar deze bijzondere, normaal onzichtbare, 
deltawereld.  
 
Van Laarhoven gebruikt voor haar ontwerp een methodiek die niet langer uitgaat van 
beheersen van natuur maar van ‘go with the flow’, letterlijk, door gebruik te maken van de 
stromende kracht van de Delta.  
https://www.deeldedelta.nl/wp-content/uploads/2018/08/1.-5-OnderwaterKabinet.pdf 
 

 
Henk Ovink spreekt de winnaar toe   Het winnende concept 

https://www.deeldedelta.nl/wp-content/uploads/2018/08/1.-5-OnderwaterKabinet.pdf
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Het oordeel van de jury:  'Van alle finalisten staat van Laarhoven met haar idee het meest in 
de delta. Het is een plan dat de essentie van de delta benadrukt. Met dit idee wordt iets in 
gang gezet dat op langere termijn bijdraagt aan de biodiversiteit in het NLDelta-gebied én 
een duurzame beleving is.'  
Van Laarhoven studeerde in juni 2017 af als landschaparchitect aan de Academie voor 
Bouwkunst in Amsterdam. Uit handen van juryvoorzitter Henk Ovink ontving ze een prijs van 
€ 1.000. Daarnaast werd een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor realisatie van het 
winnende idee door NLDelta in samenwerking met Van Laarhoven. 
In een videoboodschap feliciteerde Minister Carola Schouten de winnaar. Zij schetste hoe 
schijnbare contrasten in NLDelta samenstromen: zoet-zout, technologie en natuur,  en hoe 
belangrijk het is dat jonge mensen meedenken over zo'n belangrijk natuurgebied. 
 

 
Videoboodschap van de minister    Dagvoorzitter Kamilla Kres in actie 
 
Hiermee eindigt de eerste fase van het prijsvraagproject. De totale kosten van de eerste fase 
bedragen € 23.118, volledig gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland.  
 
Enkele weken later ging Van Laarhoven met minister Carola Schouten varen in de Biesbosch 
om haar plan voor een Onderwaterbos toe te lichten. 

Minister Schouten en Mirte van Laarhoven 
 
De inzending van Maxim Robbe, 'Fishotel', kon in 2019 gerealiseerd worden. Fishotel is een 
modulair bouwsysteem dat schuilplekken en leefgebied creëert voor jonge vis en 
tegelijkertijd ondergrond biedt voor schelpen, anemonen, sponsen en koralen.  
Sportvisserij Zuidwest  Nederland stelde middelen beschikbaar om op drie plekken in 
NLDelta een Fishotel te bouwen: in het zoute water aan de zeekant van de 
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Haringvlietsluizen, net binnen de dam in brak water en stroomopwaarts in het zoete 
Haringvliet.  
De Universiteit van Wageningen gaat de ontwikkeling van het onderwaterleven op de voet 
volgen met verschillende monitortechnieken.  
 

 
Fishotel van Maxim Robbe 
 
 

 Onderwaterbos 
Ten behoeve van de uitvoering van het Onderwaterbos doet Mirte van Laarhoven in 2018 
zelf een eerste verkenning. Ze bezoekt een project met rivierhout, legt contact met diverse 
partijen en boort financieringsbronnen aan. In alle gesprekken wordt positief gereageerd op 
het idee van een Onderwaterbos. 
 

 
Artist impression 
 
Van Laarhoven's inspanningen resulteren onder meer in een toezegging van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van € 24.900 voor het ontwerpen van een lichtobject 
in samenwerking met een productontwerper. Voorwaarde is dat het in 2020 duidelijk moet 
zijn dat het Onderwaterbos er echt gaat komen.   
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Schets lichtobjecten     Brochure Van Laarhoven voor  
       Rijkswaterstaat 
 
In een gesprek van NLDelta en Van Laarhoven met Rijkswaterstaat in oktober 2018 blijkt dat 
ook Rijkswaterstaat het Onderwaterbos een 'sympathiek' project vindt. Om de benodigde 
vergunningen te verkrijgen moet de locatie geen gevaar voor de scheepvaart opleveren en 
moet duidelijk zijn wie eigenaar is van het Onderwaterbos.   
Inmiddels is dan duidelijk dat realisatie van het Onderwaterbos een veelvoud van de uit het 
prijzengeld beschikbare € 40.000 zal bedragen.  
 
Begin 2019 wordt uit 3 offertes Bureau Juust gekozen om een verdere verkenning te doen 
naar de haalbaarheid van het Onderwaterbos en antwoorden te vinden op de vragen die er 
zijn rondom o.a. een geschikte locatie, het toekomstig beheer, de zichtbaarheid onder water 
en de financiële haalbaarheid.  
 
Uit gesprekken met de gemeente Hellevoetsluis komt Hellevoetsluis als mogelijke locatie en 
beheerder van het Onderwaterbos in beeld. De gemeente wil ook bijdragen aan de 
realisatie, mits er voldoende cofinanciering gevonden wordt.  
 
Juust zoekt in samenwerking met Van Laarhoven naar de meest geschikte locatie binnen de 
gemeente Hellevoetsluis, werkt diverse technische aspecten uit ten behoeve van de 
vergunningaanvraag en voert gesprekken met betrokken partijen als Rijkswaterstaat en 
Waterschap. 
 

 
Voorkeurslocatie in Hellevoetsluis   Rapport Bureau Juust 
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Het rapport van Juust dat in het najaar van 2019 wordt opgeleverd, biedt handvatten voor 
vervolgstappen.  
• Er is in samenwerking met andere partijen een voorkeurslocatie gevonden in het 

Haringvliet in de gemeente Hellevoetsluis.  
• Rijkswaterstaat en het Waterschap zijn onder voorwaarden bereid hiervoor vergunning 

te verlenen.  
• Er is een voorlopige begroting gemaakt voor de realisatie. Hiervoor is nog geen dekking.  
• De gemeente Hellevoetsluis heeft mondeling aangegeven betrokken te willen zijn bij de 

realisatie (dit moet nog bestuurlijk worden vastgesteld.) 
 
Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat het zoeken naar cofinanciering en de 
voorbereiding voor het aanvragen van de vergunningen nog flinke inspanningen vergt en dat 
realisatie van het Onderwaterbos binnen de subsidietermijn van het prijzengeld niet 
mogelijk is. 
 
Daarom wordt een wijzigingsverzoek voor de besteding van het subsidiegeld aan EZ 
voorgelegd.  
In december 2019 komt de wijzigingsbeschikking en daarmee de toestemming om het 
resterende bedrag van het prijzengeld te besteden aan het voorbereidingsproces voor 
realisatie van het Onderwaterbos in plaats van aan de feitelijke realisatie. Dit behelst het 
doorlopen van de planologische procedures, het aanvragen van vergunningen en subsidies 
voor cofinanciering en het maken van prototypes van de ontwerpen voor het lichtbaken en 
de technische constructie voor verankering van de bomen. Als de subsidietermijn afloopt 
moet er zicht zijn op realisatie.   
 
Eind 2019 komt de Gemeente Hellevoetluis onder toezicht vanwege financiële problemen. 
Een eigen bijdrage van Hellevoetsluis voor het Onderwaterbos zit er voorlopig niet in, maar 
de gemeente blijft belangstelling houden voor het eigenaarschap. Onderzocht wordt of een 
projectleider binnen de gemeente Hellevoetsluis de verdere voorbereiding van het project 
kan gaan trekken. Immers, de vergunningen zullen door de toekomstig eigenaar van het 
project moeten worden aangevraagd.  
 
In januari 2020 voert Bureau Promint in opdracht van NLDelta een quickscan uit naar 
mogelijke fondsen en subsidies voor de financiering. 'De conclusie is dat de mogelijkheden 
zeer beperkt zijn en dat er een goede onderbouwing opgesteld moet worden die aansluit op 
het gekozen thema van het subsidieprogramma of het fonds.' Veel fondsen sluiten 
overheden als aanvrager uit. 
 
In maart zegt de werkgroep Recreatie & Toerisme Voorne-Putten een bedrag van ruim 
€ 20.000 toe, mits de totale financiering voor het Onderwaterbos rond komt. Ondertussen 
krijgt Corona Nederland in zijn greep en hebben overheden met heel andere prioriteiten te 
maken dan een Onderwaterbos, waardoor de voorbereiding opnieuw vertraging oploopt.  
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Eind april bericht Hellevoetsluis dat er voorlopig geen zicht is op cofinanciering en dat het 
niet lukt om op korte termijn de voorbereidingen voor de vergunningen te gaan trekken.  
 
NLDelta en Van Laarhoven zijn teleurgesteld dat er na 2 jaar verkennen van mogelijkheden 
nog altijd geen zicht op realisatie van het Onderwaterbos is. In mei besluit NLDelta het 
project stop te zetten. 
Van de beschikbare € 40.000 uit het prijzengeld voor realisatie is totaal € 18.800 besteed aan 
verkennende voorbereidingen. 
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6. Elektrisch varen 
 

 Inleiding 
De beschikbare gestelde subsidie in genoemde beschikking is bedoeld voor vijf onderdelen: 
1. Stimuleren van elektrisch varen door één of meerdere kreken in de Biesbosch concreet 

aan te bieden voor elektrisch – stil varen; 
2. Agenderen van het elektrisch varen en omkatten verhuurvloot; 
3. Het in het voorjaar organiseren van een E (lectric)-vent waarbij het openstellen van 

bepaalde kreken voor alleen e-varen als proef plaatsvindt. 
4. In 2018 gezamenlijk aanschaf of gebruik elektrische vaartuigen door samenwerkende 

gebiedspartijen. 
5. Het onderzoeken naar de mogelijkheden voor een elektrische veerpont Tiengemeten - 

Haringvliet  
 
Na een algemene toelichting wordt vervolgens per onderdeel aangegeven wat we hebben 
gedaan (uitgevoerde werkzaamheden), wat het heeft opgeleverd (projectresultaat) en een 
overzicht van de gemaakte kosten (kostenoverzicht). 
 

 Algemene toelichting 
In het bidbook van NLDelta hebben we de ambitie om de natuurkwaliteiten te verbeteren,  
de bereikbaarheid te optimaliseren en de beleefbaarheid van de unieke delta-natuur te 
vergroten. Het stimuleren van het elektrisch (duurzaam) varen wordt gezien als een mooie 
vorm om deze drie ambities bij elkaar te brengen.   
 
Bij de verkiezing van “Het mooiste natuurgebied van Nederland” viel NLDelta in de prijzen. 
Met dat prijzengeld konden we een begin maken met het realiseren van die ambities uit dat 
bidbook.  Voor de besteding van een deel van het prijzengeld is gekozen om het Elektrisch 
varen verder te stimuleren. Een stille, schone vorm van natuurbeleving. De ultieme manier 
om het gebied te ontdekken. Passend bij de kwaliteiten en de uitstraling van een Nationaal 
Park NLDelta. 
 
Uit het bidbook NLDelta: 

 
Het onderwerp elektrisch - duurzaam varen is (in de 
Biesbosch) al jarenlang onderwerp van gesprek. Met 
het winnen van het prijzengeld ontstonden weer enkele 
mogelijkheden om het elektrisch – duurzaam varen 
verder te stimuleren. 
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Uit de navolgende rapportage zal blijken dat er wel vorderingen gemaakt zijn maar dat de 
praktijk weerbarstig en het realiseren van concrete producten lastig is. 
Een belangrijke stap bij het stimuleren van het elektrisch varen is het verkrijgen en het 
vergroten van draagvlak. Omdat de verschillende projectonderdelen in elkaar grijpen is een 
projectleider ingehuurd om vergaderingen voor te bereiden, overleggen en 
consultatiegesprekken te voeren, subsidies aan te vragen voor cofinanciering enz. enz.     
 
 

 Aanbieden kreken voor elektrisch varen 
Zoals in de toelichting in de brief van 24 oktober 2018 is aangegeven is een essentieel 
onderdeel van dit project het ontwikkelen van een recreatie-zoneringskaart voor de 
Biesbosch.  Het proces om te komen tot een dergelijke kaart is begin 2018 gestart. 
Belangrijke onderleggers zijn de natuurwaarden en de opgaven in het kader van N2000.  In 
het kader van deze subsidie waren er binnen de opdracht twee belangrijke separate 
opgaves: 
• Waar en op welke wijze kan de delta-natuur van de Biesbosch worden beleefd; 
• Geef aan waar en in welk geografische fasering of fasering in tijd het elektrisch 

(duurzaam) varen kan worden aangeboden.  
 

 
Kaart 1 – Recreatieve zoneringskaart Biesbosch 14 december 2018 
 
Op kaart 1 is de resultante weergegeven van de recreatiezonering Biesbosch. De 
recreatiezoneringskaart heeft de scope van het gebied gelegen tussen de 4 snelwegen (A15, 
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A16, A27 en A59) en betreft niet alleen de gebieden in eigendom van Staatsbosbeheer. In 
deze recreatiezoneringskaart is ook een geografische fasering  (4 fases) opgenomen om het 
elektrisch (duurzaam) varen te stimuleren en in het gebied verder uit te rollen. De 
geografische fasering gaat uit van het principe het elektrisch (duurzaam) varen als eerste te 
stimuleren in de meest kwetsbare natuurkernen. Het elektrisch (duurzaam) varen zal in fase 
4 uitgerold worden over de intensieve recreatiegebieden.  
De recreatiezoneringskaart is in het 1e kwartaal 2019 verder verfijnd. Om te komen tot een 
gedragen zoneringskaart en inbedding in bestemmingsplannen en verordeningen bevindt 
het proces zich thans in de fase van consultering gemeenten en Parkschap Biesbosch en 
andere  belangrijke stakeholders.  Het proces wordt volledig getrokken door 
Staatsbosbeheer. Daarbij zijn en worden  geen kosten in rekening gebracht.  
Het proces moet zorgvuldig worden doorlopen. Dat betekent dat het recreatiezoneringsplan 
eerst via bestemmingsplannen en andere verordeningen moet worden geborgd. Pas daarna 
kunnen concrete kreken worden aangewezen ten behoeve van het elektrisch (duurzaam) 
varen.     
 
De projectresultaten zijn: 
- Recreatiezoneringskaart  incl. geïntegreerde geografische fasering elektrisch varen. 
- Consultatiegesprekken gemeenten voor inbedding bestemmingsplannen en 

verordeningen. 
 
 

 Agenderen elektrisch varen (relatie onderdeel 3) 
NLDelta en gebiedspartners agenderen continu het elektrisch (duurzaam) varen tijdens 
bijeenkomsten, vergaderingen en andere overleggen. Het verkrijgen van draagvlak is van 
groot belang. Begin 2018 is een projectleider aangetrokken om het proces verder te helpen. 
Dit projectonderdeel betrof een plan van aanpak publiciteitscampagne elektrisch varen 
inclusief realiseren van de financiering.  Voor de inhuur van de projectleider is ca. € 10.000,= 
beschikbaar gesteld.  Dit ter voorbereiding op het e(lectric)-vent in 2019. 
Het proces en de werkzaamheden bestonden uit de volgende onderdelen: 
1. Organiseren van bijeenkomst met bootverhuurders en rondvaartondernemers met name 

die reeds gebruik maken van elektrische vaartuigen. 
2. Het benaderen van Provincies en gemeenten met de vraag of ze de campagne kunnen 

ondersteunen. 
3. Het benaderen van bedrijven en organisaties om te participeren in de campagne. 
4. Bij voldoende draagvlak en budget het verder uitwerken van de campagne. 
5. Het organiseren van de campagne en de realisatie in het voorjaar van 2019 tot de 

zomervakantie. 
6.  
Gedurende dit proces heeft de projectleider vele gesprekken gevoerd, subsidies 
aangevraagd en daar voorbereidende werkzaamheden voor gedaan. Gebleken is dat het  
elektrisch varen wel wordt gezien als “sympathiek”, maar dat het draagvlak nog 
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onvoldoende ontbreekt om door te pakken. Ook zijn er onvoldoende subsidiebronnen om te 
komen tot voldoende financiering voor de publiciteitscampagne elektrisch varen. Begin 2019 
zijn nog twee aanvullende sessies georganiseerd met ondernemers (bootverhuurbedrijven). 
Ook deze sessies hebben weinig support opgeleverd. Voorjaar 2019 is er een no-go 
afgegeven voor het organiseren van een e(lectric)-vent.  Dat heeft uiteindelijk tot gevolg 
gehad dat er meer energie (uren inzet)  gegaan is naar onderdeel 1.     
Aan projectleiderskosten is totaal uitgegeven € 10.870, 08   Voor een bijeenkomst met 
stakeholders in Loevestein is € 2.018,65 uitgegeven. De kosten voor dit onderdeel zijn 
verantwoord in bijlage 2. 
 

 E(lectric)-vent 
Voor de publiciteitscampagne was voorzien in het organiseren van een electric event. 
Vanwege het ontbreken van voldoende draagvlak en voldoende aanvullende financiële 
middelen is in het voorjaar 2019 een no-go afgegeven voor de organisatie ervan. 
Besluitvorming binnen de gemeente Drimmelen heeft niet geresulteerd in aanvullende 
financiële middelen. Zie ook onderdeel 2. 
 

 Gezamenlijke aanschaf of gebruik elektrische  
  vaartuigen  
Staatsbosbeheer heeft in 2018 geïnvesteerd om een werkboot tevens excursieboot om te 
bouwen naar volledig elektrisch. Hiertoe heeft Staatsbosbeheer  voor ca.€ 12.500,=  een 
“eigen” investering gedaan in de aanschaf van een elektrische buitenboordmotor en accu’s.  
Zie foto. In eerdere jaren is een excursievaartuig omgebouwd met een hybride-motor.   
 

 
Elektrisch buitenboordmotor excursie – werkboot Staatsbosbeheer 
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 Onderzoek naar de mogelijkheden elektrische pont  
  Tiengemeten 
Dit onderdeel is niet uitgevoerd. Door Natuurmonumenten zijn geen acties ondernomen. 
Hier is in het verleden wel naar gekeken. Dit zou een vervolg kunnen krijgen middels studie 
en gesprekken scheepsbouwers. Maar realisatie zal altijd komen te vallen buiten de 
verlengingsperiode subsidie. 
 

 Kostenoverzicht 
Voor het projectonderdeel Elektrisch varen is totaal € 20.000,= subsidie toegekend.  
De uitgaven voor een bijeenkomst op slot Loevestein en de uren inzet projectleider 
bedragen: € 12.888.73 
Het restantbedrag voor het subsidie-onderdeel Elektrisch varen is: € 7.111,27 
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7. Verbindingen over water 

 
 
 

 Inleiding 
Water speelt een allesbepalende rol in NLDelta. Het verbeteren van de bereikbaarheid in 
NLDelta over water is dan ook een van de ambities uit het ambitieboek  'Éen met water', 
waarmee NLDelta in 2016 de juryprijs kreeg voor 'Mooiste Natuurgebied' van Nederland.  
 
In de subsidie-aanvraag is die ambitie stevig neergezet: 
• Waterbuspilot Haringvliet koppelen aan bestaande infrastructuur Hollandsch Diep - 

Biesbosch – Kinderdijk – Vestingdriehoek en komen tot een structurele vaarverbinding. 
• Inventarisatie van mogelijkheden voor bijzondere verbindingen. 
• Realiseren van een uitgebreid netwerk van verbindingen. 
• Koppeling water, wandel, fiets en transferia. 
• Andere partners (incl. Riviercruises) investeren in het realiseren van een netwerk van 

(water)verbindingen, uitgedaagd door NL Delta. 
• Doel van het deelproject is draagvlak creëren, de exploitatie rond te krijgen en 

gemeenten en provincies en andere partijen aanzetten tot structurele bijdragen. 
 
Om deze ambities te vertalen naar concrete doelen en acties is uit het prijzengeld € 50.000 
gereserveerd voor een kwartiermaker vaarverbindingen. Hiervoor is een Masterplan 
veerverbindingen opgesteld (€ 44.585) en is bijgedragen aan de oprichting van de Dutch 
Delta Cruise Port (€ 3.000). 
Daarnaast participeerde en participeert NLDelta actief in diverse projecten rondom 
vaarverbindingen vanuit haar rol om partijen in het gebied te verbinden en te faciliteren.   
 
Hierna wordt per onderdeel beschreven wat er gedaan is en wat het heeft opgeleverd.  
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 Masterplan veerverbindingen  
Bureau Aqualiner kreeg eind 2017 de opdracht om Masterplan veerverbindingen voor 
NLDelta op te stellen op te stellen. Het doel: in kaart brengen welke veerverbindingen er zijn 
in het NLDeltagebied en waar kansen liggen voor verbetering, uitbreiding en optimalisering 
voor verbindingen met het achterland.   
 

 
 
Middels interviews, een vragenlijst en deskresearch met inzet van studenten van 
Windesheim Flevoland werd een inventarisatie gemaakt van bestaande verbindingen, 
wensen en behoeften. 
In mei 2018 werden verspreid over het NLDeltagebied 4 werksessies voor stakeholders (m.n. 
gemeenten en ondernemers) georganiseerd: in Woudrichem, Zevenbergen, Dordrecht en 
Hellevoetsluis. Op basis van de inventarisatie werden door de stakeholders knelpunten en 
prioriteiten benoemd.  
 
De zomer werd benut voor het schrijven van een concept voor het Masterplan, dat op 
9 september op een levendige werkbijeenkomst in Hotel New York werd gepresenteerd aan 
zo'n 60 stakeholders. In kleine groepen werd over stellingen gediscussieerd over de 
resultaten tot dan toe en de conceptadviezen. Met een rondvaart over de Maas in hartje 
Rotterdam, aangeboden door Aqualiner, werd de bijeenkomst afgesloten.  
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In het najaar werd het Masterplan vervolmaakt. Eind 2018 was het klaar. In het Masterplan 
Veerverbindingen zijn de huidige veerverbindingen in NLDelta in kaart gebracht  (locatie, 
type, capaciteit) inclusief bestemmingen in het NLDelta- gebied, OV-verbindingen en 
jaarprogrammering per bestemming.  
Het Masterplan geeft advies over hoe veren een grotere rol kunnen spelen in de beleving 
van het totale gebied, door bestaande verbindingen beter af te stemmen op de iconen, op 
andere vormen van vervoer en op elkaar. Er is ook gekeken waar kansen zijn voor uitbreiding 
van het netwerk van veerverbindingen en naar en wat de beste plekken zijn voor het 
ontwikkelen van entreepoorten voor NLDelta. 

 
De belangrijkste adviezen:  
1. Basis: versterken wat er is (optimaliseren) 
2. Iconen (topbestemmingen NLDelta) bereikbaar maken vanaf entreepoorten  
3. Koppelen van het verennetwerk tussen de gebieden (verbinding oost-midden-west) 
 
Het volledige plan is te bekijken via deze link: https://www.nldelta.nl/wp-
content/uploads/2019/01/NL-Delta-Masterplan-Veerdiensten-versie-2.0-final-
20190109.pdf. 

https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/01/NL-Delta-Masterplan-Veerdiensten-versie-2.0-final-20190109.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/01/NL-Delta-Masterplan-Veerdiensten-versie-2.0-final-20190109.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/01/NL-Delta-Masterplan-Veerdiensten-versie-2.0-final-20190109.pdf
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Omdat het Masterplan erg uitgebreid en gedetailleerd is, is een publieksversie gemaakt van 
het plan. Dit document richt zich op stakeholders (gemeenten, terreinbeheerders, 
ondernemers) en is te gebruiken als basis voor gesprekken met en tussen partijen om 
veerverbindingen verder te verbeteren. De hoofdstukken over branding, duurzaamheid en 
uitgewerkte arrangementen uit het uitgebreide rapport worden in de publieksversie beperkt 
tot hoofdlijnen.  
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/02/NLD_Masterplan_A4-
liggend_V17_LR_Spreads.pdf  
 
De publieksversie is begin 2019 gedrukt en wordt nog steeds verspreid.  
(hardcopy in bijlage 5) 
 
 

 Riviercruisemarkt 
Bureau BLOC heeft samen met de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en de 
regio’s Waterdriehoek, Vestingdriehoek, Waterpoort en verschillende Zeeuwse gemeenten 
voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de Dutch Delta Cruise Port (DDCP).  
De riviercruisemarkt groeit hard in passagiers, schepen en uitgaven. Dit biedt enorme 
kansen voor regio’s en gemeenten met een in potentie aantrekkelijk “cruiseproduct”. Er is 
veel vraag naar kades en nieuwe producten om bestaande routes uit te breiden en nieuwe 
te ontwikkelen.  
De Dutch Delta Cruise Port functioneert voor de riviercruisemarktsector als aanspreekpunt, 
en voor de regio’s als kenniscentrum, zorgt voor draagvlak en effectief investeren, 
ondersteunt bij het ontwikkelen van het samenhangende toeristische product en brengt 
bedrijven via platformactiviteiten in contact met de sector.  
https://www.bloc.nl/nl/bloc-works/dutch-delta-cruise-port/  
 
Op 22 november 2019 is de DDCP officieel opgericht. Vanuit het project waterverbindingen 
is door NLDelta een bijdrage geleverd voor de kwartiermakersfase t.b.v. de oprichting.    
Met name arrangementen en excursies rond natuur zijn in de riviercruisemarkt nog weinig 
ontwikkeld. Waterpoort, Vestingdriehoek en Waterdriehoek werken aan het ontwikkelen 
van een aanbod van arrangementen voor passagiers. NLDelta ziet haar rol hierin als 
verbinder van natuurpartijen en ondernemers in het gebied om tot een verantwoorde en 
duurzame ontwikkeling van dit productaanbod te komen. 

https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/02/NLD_Masterplan_A4-liggend_V17_LR_Spreads.pdf
https://www.nldelta.nl/wp-content/uploads/2019/02/NLD_Masterplan_A4-liggend_V17_LR_Spreads.pdf
https://www.bloc.nl/nl/bloc-works/dutch-delta-cruise-port/


 
Rapportage subsidieverantwoording NLDelta  52. 

 

 
 

 Overige acties 

 Expeditie Haringvliet 
In de periode 2016-2018 is door partijen in het Droomfondsproject Haringvliet een pilot 
uitgevoerd om bestemmingen langs het Haringvliet beter met elkaar te verbinden via een 
snelle waterbusverbinding op een aantal dagen in het zomerhalfjaar: Expeditie Haringvliet. 
Ook Dordrecht en Rotterdam waren opstapplaatsen. De financiering vond plaats uit het 
Droomfondsproject met cofinanciering van deelnemende gemeenten. Hoewel er op de 
vaardagen (ongeveer 20 dagen in de zomerperiode) veel belangstelling was, waren de 
kosten hoog. 
 
Vanuit NLDelta perspectief is de verbinding interessant want het maakt mooie 
NLDeltaplekken over water bereikbaar en het verbindt verschillende gebiedsdelen aan 
elkaar. NLDelta nam deel aan de evaluatie van het project met als doel bestendigen van de 
verbinding op het Haringvliet zo mogelijk met de verbinding Willemstad –Dordrecht, twee 
iconen van NLDelta. 
 
In 2019 hebben 2 schepen van lokale ondernemers een route op het Haringvliet gevaren 
waarbij verschillende bestemmingen werden aangedaan. Met de inzet van deze tragere 
schepen kwam het accent meer op beleving van het gebied te liggen. De verbinding 
Willemstad – Dordrecht verviel.  
 
Begin 2020 leidde een aanbesteding waarin ook Dordrecht deelnam, ondanks een positieve 
marktconsultatie niet tot inschrijvingen. Voor het komend jaar gaat opnieuw aanbesteding 
plaatsvinden. 
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 Vervolg Masterplan 
Het Masterplan Veerverbindingen is eind 2018 afgerond. Het laat zien wat het belang is om 
dingen met elkaar verknopen en te verbinden. Door energie toe te voegen en zaken op een 
strategisch niveau bespreekbaar te maken. Alles is dus nog niet af maar samen met het 
netwerk ontwikkelen we. Door projecten laten we de toegevoegde waarde zien.  
 
Op grond van de adviezen uit het Masterplan neemt participeert NLDelta actief in regionale 
vraagstukken rondom vaarverbindingen vanuit haar rol als verbinder, facilitator en 
ondersteuner. In gesprekken met de regiotafels is opgehaald waar de prioriteiten en 
ambities op het gebied van verbindingen over water liggen en welke rol NLDelta hierin kan 
vervullen. 
 
 

 Investeringen vaarverbindingen NLDelta 
Tot slot hieronder enkele van de investeringen die partners in NLDelta doen /gedaan hebben 
om de vaarverbindingen in het gebied te versterken:  
 
• Openbare aanlegsteiger westzijde Tiengemeten (2018) 
• Realisatie snelveer Slot Loevestein – Zaltbommel (2019) 
• Realisatie elektrische autopont Kop van 't Land (Dordrecht-Werkendam, 2022) 
• Realisatie nieuwe voetveerverbinding Drimmelen-Biesbosch (in ontwikkeling) 
• Verbetering bereikbaarheid over water Kinderdijk (in ontwikkeling) 
• Uitbreiding vaarverbindingen Loevestein-Munnikenland inclusief mogelijkheden 

riviercruiseschepen (in ontwikkeling) 
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• Realisatie elektrische watertaxi's Dordrecht en omgeving (in ontwikkeling) 
• Restauratie historisch veer Anna Jacoba (1932) op Menheerse Werf Middelharnis (in 

uitvoering) 
• Betere afstemming en samenwerking veerverbindingen i.o.m. pontjesexploitanten en 

gemeentes NLDelta (eind 2020, in ontwikkeling) 
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