


Terug naar de Kust

Een landschap met een sterk profiel en uitstraling, gebaseerd op 

haar eigen kernwaarden, is een basisvoorwaarde voor een ver-

dere toeristische ontwikkeling van Zeeland en West-Brabant. 

In opdracht van SES West-Brabant is een studie verricht naar 

nieuwe marktallianties voor gebiedsontwikkeling in de Delta die 

dit streven mogelijk moet maken. Het decor van de Delta moet er 

uiteindelijk toe bijdragen dat deze regio een uniek klimaat krijgt 

om te verblijven, wonen en  werken. 

Aanleiding voor de studie is de beleidsnota ‘Pieken in de Delta’ 

waarin het Ministerie van Economische Zaken toerisme als een 

kansrijke groeisector voor Zuidwest-Nederland ziet. SES West-

Brabant heeft in samenwerking met de provincies Zeeland en 

Noord-Brabant het initiatief genomen een aanpak te realiseren 

waarmee het toeristisch product ‘Zuidwest-Nederland’ op een 

innovatieve manier verder ontwikkeld kan worden. 

De aanpak gaat uit van de elders met succes toegepaste 

“nieuwe markten benadering”. Met deze aanpak worden ver-

schillende bedrijfstakken met elkaar verbonden door het bepalen 

van een gezamenlijke richting (rode draad) waarbij ieder een 

belang heeft. Samenwerking tussen de verschillende sectoren 

moet leiden tot kansrijke concepten die de Delta uiteindelijk ook 

toeristisch interessanter maakt. 

In nauw overleg met ondernemers zijn vier nieuwe kansrijke 

marktallianties naar voren gekomen waarvan afgeleid toerisme 

zich in Zuidwest-Nederland kan ontwikkelen. Uit de allianties 

moeten investeringen voortkomen die met name het landschap, 

dé basis voor toerisme, aantrekkelijker maken. SES West-Brabant 

streeft ernaar om samen met overheden en bedrijfsleven het 

Deltalandschap te versterken en te vernieuwen. De voorstellen 

voor de nieuwe marktallianties zijn hiertoe een eerste belangrijke 

aanzet. 

drs. H.W.S.M. Nuijten, 

Portefeuillehouder toerisme en recreatie SES West-Brabant

[Roosendaal, mei 2008]
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Aanleiding
De rijksoverheid werkt aan het herstel van het 

groeivermogen van de Nederlandse econo-

mie, wil het vestigingsklimaat versterken en 

de concurrentiekracht vergroten. De beleids-

nota Pieken in de Delta van het Ministerie 

van Economische Zaken geeft een agenda 

voor kansrijke sectoren in zes economische 

regio‘s in Nederland. Doel is om de aanwezige 

economische pieken verder te ontwikkelen met 

hulp van gebiedsgerichte programma’s. In  de 

regio Zuidwest-Nederland ligt de nadruk op 

het stimuleren van logistiek, procesindustrie en 

toerisme. 

Met hulp van vernieuwende impulsen 

streven ondernemers en bestuurders in 

West-Brabant1 en Zeeland naar gezamenlijke 

investeringen in innovatie, kennisoverdracht 

en ondernemerschap. Gezamenlijk ervaren zij 

de verantwoordelijkheid voor het behoud en 

de groei van de werkgelegenheid in Zuidwest-

Nederland.

Toerisme
Zuidwest-Nederland is een belangrijke trekker 

voor het internationale toerisme. De Zeeuwse 

kust en de Deltawateren trekken jaarlijks hon-

derdduizenden binnenlandse en buitenlandse 

toeristen. Daarnaast trekken de attractieve 

historische steden als Middelburg, Goes, 

Bergen op Zoom en Breda in combinatie met 

attracties als de Efteling, of Neeltje Jans en 

de talrijke watersport faciliteiten in de nabije 

omgeving, vele bezoekers. De toeristische 

sector is voor een belangrijk deel gegroeid op 

een golf van groeiende welvaart. Zon, kust en 

water waren in de 20e eeuw misschien nog 

voldoende voor een opkomende vrijetijds-

economie, maar tegenwoordig is er sprake van 

een enorme, internationale concurrentie. 

In de 21e eeuw wordt vrijetijd vooral 

‘quality time’. Het gaat steeds meer om het 

creëren van een belevenis, het oproepen van 

een gevoel bij een regio in plaats van de 

presentatie van de harde voorzieningen. De 

Delta onderscheidt zich daarin nauwelijks van 

andere regio‘s. De stag-natie van het aantal 

toeristen, de teruglopende omzet en de 

marginale bijdrage aan de werk-gelegenheid, 

illustreren dat de sector de aan-sluiting met de 

markt verliest. 

Consortium
Het productieproces in de vrijetijdsindustrie 

is samengesteld uit een functioneel samen-

hangend geheel van bedrijven, die diensten 

verlenen om een toeristische ervaring moge-

lijk te maken. Het is dus belangrijk dat al die 

afzonderlijke schakels in dat proces werken 

vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt en 

streven naar een gezamenlijk doel. De urgentie 

daarvan is sterk voelbaar voor alle betrok-

kenen. Aangezien het zo langzamerhand voor 

iedereen duidelijk is dat toeristen primair 

komen voor een unieke omgeving, is ook 

duidelijk dat de beoogde impulsen niet langer in 

die toeristische productiekolom zelf tot ont-

wikkeling kunnen worden gebracht. Er moet 

geïnvesteerd worden in een aantrekkelijk land-

schap. Het opstarten van een nieuwe cyclus op 

het niveau van de regio vraagt vooral om een 

ontwikkeling voor een onderscheidende ge-

biedsidentiteit. De opgave is om de destinatie 

Zuidwest-Nederland van een scherp profiel te 

voorzien en de middelen daartoe te mobiliseren. 

Het consortium van ZKA, Fabric en Telos heeft 

een aanpak ontwikkeld voor dit vraagstuk. Dit 

consortium is in opdracht van SES West-

Brabant en de provincies Zeeland en Noord-

Brabant een verkenning gestart naar nieuwe 

impulsen voor de vrijetijdsindustrie en toerisme 

in Zuidwest-Nederland. De aanpak gaat uit van 

de nieuwe markten benadering. Deze benade-

ring is op andere plaatsen al met succes toe-

gepast. Het consortium faciliteert organisaties 

en ondernemingen met het zoeken naar 

gemeenschappelijk gevoelde kansen op basis 

van regiospecifieke unique selling points 

(usp’s). Doel is om deze kansen uit te werken 

en verder te ontwikkelen.

Haven van Goes

Inleiding

Inleiding

1
De gemeenten Aalburg,  Alphen-

Chaam , Baarle-Nassau, Bergen op 

Zoom,  Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 

Geertruidenberg, Halderberge, 

Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, 

Rucphen, Steenbergen, Werkendam, 

Woudrichem, Woensdrecht, Zundert

II



Terug naar de Kust

8

II

9

IIKern van de opgave

Kan het belang van toerisme verder 
groeien?
Toerisme is een belangrijke pijler van de regio-

nale economie en in zekere zin de belangrijk-

ste drager van de regionale identiteit. De ont-

wikkeling van het kusttoerisme stagneert op 

dit moment. Dat wordt mede veroorzaakt door 

de verouderde productiestructuur, die enigs-

zins uit verhouding is gegroeid. Daarnaast zijn 

de internationale concurrentieverhoudingen 

verscherpt. Bovendien kampt het toeristisch 

bedrijfsleven met structurele problemen. Een 

niet onbelangrijk deel van het accommoda-

tie aanbod is kleinschalig, verouderd en kan 

onvoldoende middelen genereren om op tijd 

te vernieuwen. Komt het nog goed met het 

toerisme?

Toerisme is als eb en vloed, werd de 

afgelopen decennia vaak gedacht. Nu echter 

is er een omslag in dat denken en wordt de 

noodzaak voor concrete maatregelen alom 

gevoeld. Toerisme heeft in het blauwe hart van 

Noordwest-Europa duurzame ontwikkelings-

kansen. Immers, er zijn voldoende potentiële 

kwaliteiten, die een basis leggen voor een 

sterke en zelfstandige marktpositie. Zuidwest-

Nederland zal voor toerisme relevante kern-

kwaliteiten moeten herstellen en beschermen. 

De Delta moet ook nieuwe destinatiekwa-

liteiten ontwikkelen. Dat vraagt om een daarop 

gerichte strategie en aanpak. 

Voorwaarden voor groei
Er zijn vier voorwaarden verbonden aan de 

groei in recreatie en toerisme.2 De eerste 

vraagt om een andere denkwijze. Vrije tijd en 

toerisme moeten niet langer worden gezien als 

een bedreiging voor ruimtelijke kwaliteit. In de 

tweede plaats is het van belang om het secto-

rale denken om te buigen naar samenhangen-

de clusters en ketens, waarin de activiteiten 

elkaar versterken.

Een derde voorwaarde is de noodzaak van 

een andere aanpak. Het zoeken naar beelden 

moet vooral plaats hebben in de regio, want 

dat is het beste niveau om duurzame ontwik-

keling in gang te zetten. De inzet is om 

belanghebbende partijen te inspireren en uit te 

dagen. Daarbij staat niet het bestaande 

aanbod centraal, maar is de vraag van de 

consument maatgevend. Er vindt een den-

komslag plaats. Geïsoleerde activiteiten 

maken plaats voor arrangementen en combi-

naties van voorzieningen en kwaliteiten. In de 

vierde plaats wordt gevraagd om een nieuwe 

rolverdeling. Ondernemers worden actief op 

het gebied van innovaties. De lokale overhe-

den streven van hun kant naar ontkokering van 

het beleid en stimuleren het innoverend 

vermogen. Samen ontwikkelen zij een samen-

hangende innovatieagenda met het oog op de 

vorming van nieuwe allianties op basis van 

gebiedsgerichte concepten.

Naar een nieuwe Delta-identiteit
Een eerste analyse van de situatie toont dat 

er behoefte bestaat aan het identificeren van 

nieuwe economische dragers voor het lande-

lijk gebied. Dat geldt vooral in gebieden waar 

de landbouw, de industrie of de visserij aan 

economische betekenis inleveren. Een meer 

strategische inzet daarin van de ruimtelijke 

kwaliteit kan een vernieuwingsimpuls voor 

de toeristische sector inhouden. Het is van 

belang dat die gemeenschappelijke opgave 

nu algemeen aanvaard wordt als een urgen-

tie. De economische agenda richt zich op het 

creëren van verbindingen tussen de kust en 

het achterland in en om Zuidwest-Nederland. 

Zo ontstaat meer capaciteit en differentiatie 

en worden de belangen van alle actoren als 

het ware aan elkaar verbonden.

Doel is om de hele kustlijn langs de 

binnenwateren actief te maken voor leisure. 

Het landschap van de Delta is voor 

velen synoniem met een rationeel

landschap

Kern van de opgave

Destinatie Delta; naar een 

afwisselend en contrastrijk 

landschap
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Voor een groot deel zijn de hiervoor benodigde 

landschappelijke kwaliteiten al aanwezig. Er 

is een grote differentiatie aan wateren met 

daarin een omvangrijk eilandenrijk. In dat 

perspectief blijft de kustlijn niet beperkt tot de 

Noordzee stranden, maar begint de Delta bij 

de Baronie van Breda. Het streefbeeld van de 

destinatie Zuidwest-Nederland is dat van de 

binnenzee. Niet de benadering vanuit het land 

staat daarin centraal, maar de ervaring van de 

Delta vanaf het water is het uitgangspunt. 

Ontbrekende toeristische

gebiedsidentiteit

Kern van de opgaveII Terug naar de Kust
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2
Zie ook het advies (055) van de 

VROM-raad ‘Groeten uit Holland’. De Delta: ‚Archipel voor avontuur!‘
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Destinatie Delta

Vergroten destinatiekwaliteiteng
De essentie van het toerisme ligt in de moti-

vatie van consumenten om zich te verplaatsen 

uit de dagelijkse leefomgeving, om plaatsen 

te bezoeken en activiteiten te ontplooien die

een recreatieve belevingswaarde bieden.3 In

een modelmatige weergave staat de toerist 

centraal. De eerste laag daaronder wordt 

gevormd door de toeristische sector met al

haar diensten. In de volgende laag liggen de 

benodigde toeristische accommodaties en

helemaal onderaan als basis vinden we het

zogeheten oorspronkelijke aanbod terug. Dat

aanbod is de omgeving, ofwel datgene dat een 

gebied maakt tot een destinatie.

Het motief voor toerisme is vooral ont-

staan door de kwaliteit van het basisaanbod, 

ofwel de onderste laag van het hiervoor ge-

schetste model. De toeristische sector heeft 

daarom maar beperkte mogelijkheden om de 

motivatie van de consument te beïnvloeden. 

Zij is dienstverlener. In veel gevallen gaat 

het om middelgrote en kleine bedrijven, die 

maar beperkt kunnen beschikken over inves-

teringmogelijkheden. De verwachting dat de 

sector zelfstandig het toerisme aan zal jagen 

mag daarom niet worden overschat. Er is een 

krachtig en wellicht onorthodox beleid nodig, 

dat kan dienen als een gezamenlijke koers om 

de regio spannender en of interessanter te 

maken.

Kernwaarden als basis voor een 
gezamenlijke identiteit g j
De Delta als ondergrond van dit project valt 

samen met het grondgebied van de provincie

Zeeland en het westelijk deel van Noord-

Brabant. De grenzen van het gebied worden 

met de klok mee gevormd door de Zeeuwse 

kust en Deltawerken aan de Noordzee, het 

‘Hollandsch Diep’ dat uitloopt in de Biesbosch,

de zogenaamde Leisureboulevard van Waal-

wijk naar Tilburg en de grens met België. 

Opvallend in die beschrijving van de randen is 

dat die voor een groot deel de identiteit van

het studiegebied dragen. Met uitzondering van

steden als Breda, Bergen op Zoom, Goes, 

Middelburg en Vlissingen zijn de kenmerken 

van de ruimte binnen die rand aanzienlijk 

minder uitgesproken. Met andere woorden, 

een aanzienlijk potentieel aan ruimte en 

kwaliteit blijft onbenut bij een kenschets van

de Delta. Welke kernwaarden zijn bruikbaar 

om de Delta als destinatie te duiden? Wat

onderscheidt Zuidwest-Nederland nu precies 

van andere regio’s in Noordwest-Europa?

Een aantal belangrijke veranderingen heeft de

hiervoor benoemde kernwaarden ingrijpend

gewijzigd. In de tweede helft van de vorige

eeuw stond het beleid sterk in het teken 

van bevolkingsgroei en intensivering van het

grondgebruik. De naoorlogse ontwikkelingen 

van schaalvergroting en rationalisatie van de 

productieprocessen in de landbouw hebben

evenredig sporen nagelaten in het beeld van

het landschap. Enerzijds hebben de Delta-

werken door de aanleg van snelwegen de 

bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd en is de

veiligheid bij grote stormen en hoge water-

standen gewaarborgd. Anderzijds hebben deze

ontwikkelingen op het gebied van natuur en

recreatie eveneens een grote invloed en lijkt 

een gebied van voortdurende beweging stilge-

vallen. Zo zijn de machtige zeearmen getemde 

meren geworden, is de schier oneindige kust-

lijn gereduceerd tot enkele tientallen kilome-

ters strand. De Delta is kortgezegd synoniem 

geworden met de Deltawerken, waardoor 

de delen van de Delta die meer landinwaarts 

liggen nauwelijks nog meetellen in de mentale 

beeldvorming.

Universeel uitgangspunt voor eeng g p
uniek landschapsbeeldp
Welke unieke kenmerken vormen aanleiding 

om de gevraagde ‘belevingsroots’ op te 

baseren? De sleutel tot dit vraagstuk vinden

we in de ligging, de cultuur en de geschiedenis 

van de Delta. Zuidwest-Nederland is een van

oorsprong dynamisch gebied. Het gebied is 

gevormd door de inwerking van het water. De

biodiversiteit is enorm. Zowel het landschap,

als de volksaard kenmerken zich door strijd.

De sporen van de strijd met het water, maar 

analyse

Destinatie Delta

IIIIII

Sterke identiteit in

Zuidwest-Nederland



Terug naar de Kust

14 15

Destinatie Delta

Delta in het centrum van Europa

Internationale organisaties in Europa

analyse

Europese Multinationals met wereldranking

Europese Universiteiten in de wereldtop

analyse IIIIII
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Destinatie Deltaanalyse

Toegankelijkheid via spoorwegen

Toegankelijkheid door autowegen Primair en secundair wegennet

analyse

Infrastructuur spelers

Infrastructuur netwerk
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Het huidige beeld van de Delta kan worden 

omschreven met lege dijken, geflankeerd door 

wijdse akkers en open wateren.

De Delta begint bij de Baronie van Breda 

en Brabantse steden en dorpen liggen aan 

het water.

Kan dat beeld zelfs transformeren tot een afwis-

selend en avontuurlijk landschap dat diep door-

dringt in de Delta en reikt tot aan de Biesbosch?

Destinatie Deltaanalyse

ook met de vele belagers en vijandelijke bezet-

ters in het gebied, zoals Spaanse Linies en de 

Brabantse Waterlinie, die dominant aanwezig 

zijn in het gebied. Na Amsterdam was de 

Kamer van Zeeland de machtigste afdeling 

van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 

(VOC) in Nederland. Vooral bij een benade-

ring vanaf het water is de grandeur die de 

vooraanstaande handelspositie met zich mee-

bracht nog sterk voelbaar in de talrijke havens 

van dorpen en steden in de Delta. De kiemen 

van strijdlust en avonturiersdrift zijn altijd in 

leven gebleven: “Luctor et emergo”. 

Kernwaarden
Zuidwest-Nederland ligt midden in het machts-

centrum van Europa. Voor veel Europeanen is 

de poort van de Delta nabij. De Delta zelf is 

maar beperkt ontsloten, zodat het functioneert 

als een luwe plek naast het centrum. Dat biedt 

kansen voor het positioneren van Zuidwest-

Nederland als een destinatie. Dat betekent 

het versterken van deze latente omgevings-

kwaliteiten, die meer expliciet en economisch 

bruikbaar moeten worden gemaakt. Daar zijn 

voldoende aanknopingspunten voor:

— De onuitputtelijke aanwezigheid van ele-

menten als wind, water, eb en vloed, zilt, zon 

en ruimte;

— De unieke ligging ten opzichte van eco-

nomische, innovatief wetenschappelijke en 

bestuurlijke centra in Noordwest-Europa;

— Met de HSL aansluiting ligt de Delta aan 

een hoofdader van het Europese vervoersnet-

werk met Breda als toegangspoort;

— Een rijke en bewogen geschiedenis van

strijd voor vrijheid en overleven, ofwel tegen 

onderdrukking en de natuurlijke elementen; 

— Een uniek, open cultuurlandschap met

ontelbare torens, dorpen en steden;

— Open water, rivieren, beken, turfvaarten

en werkhavens;

— Kortom een kwalitatief hoogwaardig

kustlandschap en eilandenrijk, dat zich kan 

definiëren als hèt leisurecentrum in het hart 

van Europa.

Aantrekkelijke landschappen zijn divers en 

contrastrijk. Karakteristiek is het frequente 

aantal wisselingen van beeld en beleving, die 

je ervaart tijdens het reizen door dergelijke 

landschappen. Open vlakten worden afge-

wisseld met kleinschalige ruimtes. Kleurrijke 

velden liggen naast monotone akkers. Voor 

wie goed kijkt, is het allemaal terug te vinden 

in de Delta en zijn deze kwaliteiten al aanwe-

zig. Er is een grote differentiatie aan wateren 

met daarin een omvangrijk eilandenrijk, dat 

drager is van unieke natuurlandschappen, 

die een sterke verwantschap hebben met de 

invloed van water. 

Binnenzee: een archipel voor avontuur
Gelet op de dynamische geschiedenis van de 

Delta vormt het van nature een archipel voor 

avontuur. Niet de benadering vanuit het land 

staat daarin centraal, maar de ervaring vanaf 

het water. Het streefbeeld van de destinatie 

Zuidwest-Nederland is dat van de binnenzee. 

Doel is om niet alleen de Noordzee als kust te 

zien, maar de hele kustlijn langs de binnenwa-

teren actief te maken als toeristische bestem-

ming. Letterlijke eilanden omringt door water 

en figuurlijke eilanden op het land zorgen voor 

veel afwisseling in het landschap. 

De tegenwoordigheid van water is overal 

aanwezig en zorgt voor samenhang, die dient 

als decor en vestigingsplaats voor de vrijetijds-

industrie. Maar de archipel voor avontuur is 

nog lang niet overal voelbaar. Het is van groot 

belang om een proces op gang te brengen 

waarin alle deelprocessen bijdragen aan 

hetzelfde streefbeeld. Een gebiedstransfor-

matie op basis van de eigen kernkwaliteiten is 

een proces van kleine stapjes voorwaarts. Het 

is niet logisch dat het gebied in één keer wordt 

veredeld. Het gaat om het leggen van ‘witte 

kiezels’ in het gebied waar dat mogelijk is. Dat 

zijn de bakens die als referentie voor de 

streefbeelden dienen en de golf van investeer-

ders na de pioniers op de mogelijkheden wijst. 

De overheid wordt gevraagd dit op pas-

sende wijze te faciliteren. Belangrijk daarbij is 

dat een dergelijk economisch ontwikkelingsbe-

leid niet hetzelfde is als locatiebeleid. Toerisme 

zal niet tot ontwikkeling komen als toerisme 

wordt geïsoleerd. Voor de programma’s geldt 

dat de effectiviteit van de inzet van middelen 

wordt vergroot indien deze consistent bijdra-

gen aan de ontwikkeling van een gezamenlijke 

‘rode draad’. Dan kan er onderlinge synergie 

ontstaan en ontstaat een multipliereffect, 

waarin de afzonderlijke projecten potentieel 

de motor zijn voor de regionale en nationale 

economische ontwikkeling.

Terug naar de Kust analyse
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Destinatie Deltaanalyse

Toegenomen kustlijn van het ‚Eilandenrijk‘

Avontuurlijke geschiedenis 

analyse

Dynamiek van de ondergrond

Verhouding van rust en toegankelijkheid
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Allianties

Economische activiteit èn ruimtelijke 
kwaliteit
Het vergroten en het versterken van de omge-

vingskwaliteiten in Zuidwest-Nederland vragen 

om aanzienlijke investeringen en een daarop 

gericht beleid. Tot nu toe is de toeristische 

sector zelf niet in staat om dit zonder grote 

overheidsuitgaven voor natuur, of cultuur te 

realiseren. Maar de overheid geniet op dit ge-

bied geen exclusiviteit en er zijn duidelijk ook 

alternatieve financiers van ruimtelijke kwaliteit.

Een voorbeeld daarvan is het geheel aan land-

bouwbedrijven in de bollenstreek, de daaraan 

verbonden kennisinstellingen en de logistieke 

en dienstverlenende bedrijvigheid. Dit sa-

menhangend complex van bedrijven heeft een 

zeer sterke internationale concurrentiepositie 

verworven. Het productielandschap van de 

bollenteelt, de bollenvelden, is een beziens-

waardigheid van internationale allure. In zo’n 

situatie kan toerisme excelleren en is er sprake 

van een win-win situatie.

Dergelijke allianties staan model voor het 

ontwikkelen van toerisme in Zuidwest-Neder-

land. Gezocht wordt naar regionale concepten, 

die enerzijds aansluiten op de gebiedskwali-

teiten en anderzijds aansluiten bij groeiende 

economische sectoren en innoverend onder-

nemerschap. Het gaat om allianties tussen 

economische activiteiten, die in het Zuidwe-

sten van Nederland een vestigings- of pro-

ductieomgeving vinden. Zij produceren daarbij 

ruimtelijke kwaliteiten, die in lijn liggen met 

het streefbeeld van ‘de binnenzee’. 

Actorgerichte aanpak
De methode voor het traceren van deze 

economische activiteiten is de actorgerichte 

benadering. In deze benadering is de overheid 

geen regisseur of initiator. In plaats daarvan 

ligt de nadruk op nieuwe coalities die de vorm 

aannemen van zogenoemde regionale regimes 

(publiek-private-allianties), die daarmee op 

zichzelf een nieuwe planningswerkelijkheid 

vormen. Doel van de actorbenadering is het 

ontwikkelen van een alliantie, gedragen door 

een businesscase, die uiteindelijk iedereen 

meerwaarde moet opleveren en als zodanig 

duurzaam is. 

De actorgerichte aanpak wil de bruikbare 

kernwaarden van de regio versterken en 

verbinden. Dat wordt gedaan door marktpar-

tijen en marktsectoren te zoeken die deze 

kern-kwaliteiten herkennen en die op basis 

daarvan willen investeren in geld, tijd en ken-

nis. De methode gaat uit van een meer actief 

aansturen van transitiemanagement naast het 

reguliere publieke besturen vanuit plannen. 

Het doel van de methode is om meer aan te 

sluiten bij hedendaagse, complexe netwerk-

processen die meer slagkracht, flexibiliteit, 

maatwerk en draagvlak nodig hebben dan de 

reguliere ontwerp- en planningprocessen cq. 

planologisch kaders kunnen bieden.

In de actorgerichte benadering wordt 

vanaf het begin dwars door de verschillende 

sectoren, afdelingen en departementen heen 

gewerkt. Dit juist ook vanuit de overtuiging 

dat in die nieuwe verbanden de meest verras-

sende, innovatieve en ook duurzame allianties 

met toekomstwaarde gesloten kunnen worden. 

Het vereist een veel meer geïntegreerde werk-

wijze in conceptontwikkeling en uitvoering dan 

gebruikelijk is.

Stappenplan voor nieuwe marktallianties
De actorgerichte benadering4 bestaat uit een 

vijftal stappen in een itererend proces:

— Identificatie van unique selling points

van een regio in internationale context;

— Identificatie van de mogelijke actoren, die

bij de desbetreffende unique selling points 

betrokken zouden kunnen worden;

— Voeren van bilaterale gesprekken op

basis waarvan inspirerende kansenkaarten 

opgesteld worden, waarin de wederzijdse 

meerwaarde voor de regio en die actoren tot 

uitdrukking komt;

— Organiseren van zogenoemde onder-

nemerstafels om te bezien of er in een bredere 

groep een draagvlak ontstaat om die kansen-

kaarten verder tot ontwikkeling te brengen;

— Opstellen van mogelijke pilots en business-

cases, waarin die mogelijk gedeelde meer-

waarde tot uitdrukking komt.

Drie basisfasen: identificeren, uitlokken 
en concretiseren
De eerste stap bestaat uit het identificeren 

van de unique selling points van Zuidwest-

Nederland en de daarmee verbonden moge-

lijke kansen voor het aanboren van nieuwe 

markten. Hiertoe is door middel van een inter-

nationale benchmark niet alleen de positie van 

de Delta in een veranderend maatschappelijk 

Allianties
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Allianties

Werkwijze om te komen 

tot nieuwe product-markt-

combinaties

Werkwijze actoren-benade-

ring: van witte kiezels, naar 

regionale dynamiek

Bron: Urban Unlimited
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Terug naar de Kust

economisch landschap bepaald (van buiten 

naar binnen), maar is tevens getracht 

te bezien in hoeverre deze verbonden kan 

worden met de unieke eigenschappen van de 

betreffende regio (van binnen naar buiten). 

Daarnaast zijn in deze fase ook relevante 

plannen en initiatieven in de regio geïdenti-

ficeerd, teneinde zo effectief als mogelijk 

daarop aan te sluiten. 

Op basis van deze analyse zijn veelbelo-

vende, inhoudelijke en strategische ontwikke-

lingskoersen uitgewerkt. Over die koersen zijn 

diverse bilaterale gesprekken met een aantal 

stakeholders in de regio gevoerd. Tevens zijn 

voor de betrokken stakeholders de meerwaar-

den in de betreffende waardeketens aange-

duid. De ruimtelijke uitwerking van de kaarten 

maakten de concepten, marktoriëntatie en 

samenhang met aanwezige waarden concreet. 

De kaarten zijn tenslotte onderwerp van ge-

sprek geweest met de betrokken stakeholders 

binnen verschillende ondernemerstafels.

De derde stap betreft het bijstellen van de 

kansenkaarten aan de hand van het ontvan-

gen commentaar, het verder enthousiasmeren 

van de stakeholders en het uitwerken van de 

aangedragen initiatieven. Dit heeft geresul-

teerd in een brede presentatie van de uitge-

werkte kansenkaarten tijdens een conferentie 

in het Markiezenhof te Bergen op Zoom op 23 

januari 2008. Tijdens deze conferentie hebben 

stakeholders statements afgegeven over hun 

mogelijke, of gewenste betrokkenheid bij de 

initiatieven. Op basis daarvan wordt in het 

slothoofdstuk van deze rapportage een voor-

stel voor mogelijk vervolg afgegeven.

Nieuwe marktallianties
Binnen het project ‘Terug naar de kust’ heeft 

een eerste identificatie van investeringspropo-

sities plaatsgevonden. Gezocht is naar nieuwe 

markten waarvan afgeleid toerisme zich in 

Zuidwest-Nederland kan ontwikkelen. Het 

gaat hierbij om een krachtige verbreding van 

de sector in de unieke eigenschappen van de 

regio. Een vertaling daarvan is samengevat in 

kansenkaarten, die in de volgende hoofd-

stukken verder zijn toegelicht. In een vervolg 

zullen deze verder moeten worden verdiept en 

geprogrammeerd om uitgewerkt te worden 

naar convenanten en investeringsprogramma’s. 

Voor de haalbare win-win situaties zijn de 

volgende thema’s naar voren gekomen:

— Agro Tuinen:
Een alliantie tussen natuur, agro-bussiness en 

toerisme; 

— Water Campus:

Een alliantie tussen civieltechnische en 

maritieme expertise, engineering, onderzoek, 

congres en onderwijs;

— Energie Delta:

Een alliantie tussen energie, landschap en 

industrieel toerisme.

— Delta Leven:

Een alliantie tussen hightech ondernemer-

schap en creatieve woon en werkgebieden, 

maar ook een alliantie tussen erfgoed, ver-

maak en nieuwe vormen van wooncollectieven.

analyse IVIV
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Agro Tuinen

Landbouw produceert ruimtelijke kwaliteit 
en identiteit
Wat de culturele sector is voor steden, dat is 

de landbouw voor plattelandsregio’s. Bollenak-

kers, boomgaarden, velden met zonnebloemen 

of lavendel zijn iconen voor regio’s en kunnen 

op grote waardering rekenen bij toeristen. De 

landbouw in Zuidwest-Nederland is nu volop 

een eigen antwoord aan het formuleren op de 

voortgaande modernisering, verduurzaming en 

liberalisering van de sector. Door een pro-

actieve houding speelt zij optimaal in op toe-

komstige kansen. Interessant daarbij is dat de 

landbouw steeds meer buiten de eigen keten 

zoekt naar aanknopingspunten. Het gevolg is 

een vermindering van het introverte karakter 

van de landbouw en een grotere grondmobi-

liteit. Bij twee scenario’s, die hier besproken 

worden, komen impulsen voor de ruimtelijke 

kwaliteit in beeld, waarvan afgeleid toerisme 

zich verder kan gaan ontwikkelen.

Veredeling landschap
Voor een grotere landschappelijke kwaliteit, 

vanuit een toeristisch perspectief, doen zich 

in de regio een tweetal grotere bewegingen 

voor waarop kan worden aangesloten voor de 

strategie.

De agribusiness in de Delta neigt naar

complexvorming. Dat geldt vooral voor 

glastuinbouw en teelten in (sier)bomen, fruit, 

suikerbieten en aardappelen. Het gaat hier 

om complexen waarbij schaal, afstanden 

(transportkosten), verwerking (halffabri-

katen, verwerking, verpakking), benutting van 

reststoffen (restanten, energie, CO2, etc.), 

landschappelijke inpassing enzovoorts worden 

uitgewerkt vanuit complementariteit. Deze 

processen zijn gericht op verbetering van 

de aansturing en de performance. Dit be-

tekent dat de bestaande versnippering, maar 

ook kleinschaligheid gaan verdwijnen en er 

multi-use productiecomplexen met een meer 

industrieel karakter ontstaan. De schaal en 

samenhang maken de complexen bijzonder.

Een andere trend betreft het veredelen 

van de grond. Hierbij ligt de nadruk op niche-

markten, waarmee een hogere opbrengst per 

hectare kan worden gerealiseerd. Dit betekent 

nieuwe gewassen en nieuwe allianties met 

bijvoorbeeld visserij, energie, gastronomie, 

chemische- en of textielindustrie. Deze ont-

wikkeling kan vooral bijdragen aan een nieuwe 

signatuur voor het gebied en produceert 

nieuwe landschapsbeelden doordat er nieuwe 

activiteiten plaats vinden, zoals bijvoorbeeld 

aquacultuur.

Perspectief: Meerwaarde agribusiness 
complex
De agro- en voedingsmiddelensector wil 

innovatief en winstgevend samenwerken. 

Door samenwerking kunnen de productie-

kosten worden verlaagd en de afzet van 

landbouwproducten voor de streek worden 

gewaarborgd. De ruimtelijke kwaliteit van een 

agribusiness complex is niet alleen gelegen in 

de wijze waarop deze gebouwcomplexen land-

schappelijk zijn ingepast, maar wordt op een 

vanzelfsprekende manier gerealiseerd door 

de gebruikswaarde van de bebouwing. Kan 

waterberging ook worden uitgelegd als een 

landschappelijke vijver met recreatief mede-

gebruik? Kan een compensatie ook worden 

bereikt door herstel en ontwikkeling van ka-

raktervolle landschappelijke elementen, zoals 

waterlopen, wegbeplantingen, of oeverinricht-

ingen?

Dergelijke maatregelen geven het agri-

businesscomplex zelf een bijzondere uitstra-

ling en zijn een impuls voor het cultuurland-

schap. Dit betekent dat programma’s voor de 

inrichting dergelijke complexen met lef worden 

opgepakt en gericht zijn op het produceren 

van nieuwe landschappen. In de Oud Prins-

landse polder nabij Steenbergen ontwikkelt 

de Suiker Unie een fonds en een programma, 

kansenkaarten

Voor en na denkbeeldige gebied-

stransformatie in de omgeving van 

Fijnaart in West-Brabant. [bron: BN 

De Stem, 7 april 2007]
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Agro Tuinen

Perspectief `Puur Delta´

Perspectief `Verhaal van de Meekrap´

kansenkaartenTerug naar de Kust

dat gericht is op het creëren van connectiviteit 

tussen particuliere belangen in uiteenlopende 

sectoren en realiseert bijgevolg meerwaarde.

Perspectief: Puur Delta
Het pallet aan uiteenlopende streekproducten 

in de Delta is uniek in zijn samenstelling. Er zijn 

weinig regio’s in de wereld waar een vergelijk-

baar aanbod aan mogelijke smaaksensaties is 

verzameld. Denk bijvoorbeeld maar aan mos-

sels, oesters, kreeft, tong, ansjovis, zeekraal, 

lamsoor, asperge, aardbei, Chaams hoen, 

suikerwerken, wijn, bier en sappen. In potentie 

biedt de variëteit aan streekproducten in de 

Delta een zinnenprikkelende smaakervaring. 

Het is niet verwonderlijk dat enkele van die 

streekproducten al internationale vermaard-

heid genieten. Maar voor een groot aantal 

anderen geldt dat de professionalisering van de 

innovatie, distributie, retail en marketing moei-

zaam tot stand komen. Door samenwerking 

kan meer worden bereikt en ontstaat een meer 

robuuste structuur die een groter marktbereik 

mogelijk maakt. 

De promotionele waarde van streekpro-

ducten is groot. Vooral de mentale beeld-

vorming van de Delta kan een impuls krijgen 

door het ontstaan van consumeerbare, unieke 

streekverhalen.

Om de streekproducten te verbinden en 

naar een hoger plan te tillen is de oprichting 

van een platform een eerste stap. Hierbij ligt 

het accent op kennisuitwisseling, gezamenlijke 

dienstverlening en het ontwikkelen van nieuwe 

ideeën. Het gebruiken van reeds ontwikkelde 

formats in andere regio’s en sectoren zorgt 

voor een sprong voorwaarts. Zo kan aan-

sluiting gezocht worden bij Streekselecties5,

of kan een aanknopingspunt worden gevon-

den in de sterk ontwikkelde en mediagenieke 

gastronomische sector, zoals het restaurant 

Oud Sluis van chefkok Sergio Herman. Ook 

opleidingen in horeca en voedseltechnologie 

kunnen zich richten op de uitdaging om nieuwe 

revoluties te ontwerpen in de combinatie van 

‘zoet’ en ‘zout’. Denkbaar zijn ook (meer-

daagse) arrangementen om te leren hoe je 

zelf de streekproducten kunt bereiden in een 

masterclass die zowel liefhebbers, als profes-

sionals tot doelgroep heeft.

Een stap verder is het perspectief om de 

meest voortreffelijke producten uit de Delta te 

presenteren in nieuw vorm te geven ‘Delta-

lounges’. Een Deltalounge is vergelijkbaar met 

de Champagnebar op Schiphol en staat op 

plekken waar grote stromen mensen worden 

verwerkt, zodat iedereen kan kennismaken 

met de kwalitatieve topproducten uit de Delta. 

De smaken moeten tot ver buiten de regio 

spraakmakend zijn. Dit kan door proeflokalen 

op strategische locaties te situeren, zoals de 

HSL-stations op de lijn met Breda.

Perspectief: Het verhaal van de Meekrap
Meekrap maakt een revival door op een golf 

van duurzame productie en producten. Met 

hulp van kennis uit onderzoek in Wageningen 

zijn nieuwe technologieën ontworpen om de 

rode kleurstof uit deze plant te winnen. Voor 

een compleet kleurenspectrum zijn naast 

Meekrap ook andere gewassen nodig, zoals 

de gele kleur die wordt gewonnen uit Wouw 

en Wede voor de kleur blauw. De teelt van 

deze gewassen staat aan de basis van een 

biologische kleurlijn en geeft het landschap 

een ander, romantischer aanzicht. De produc-

tie kan de aanzet zijn voor een complete 

cluster van teelt en verwerking van duurzame 

grondstoffen, waarmee een nieuwe, eigen-

tijdse industrie voor ontwerp van ambachtelijke 

producties tot stand komt. In deze broedplaats 

voor innovatie ontstaan nieuwe ketens, door 

verbindingen te realiseren met sectoren en 

locaties waar de producten een afzet vinden. 

Zo ligt een band met de cultuursector in het 

gebied voor de hand. Maar ook een koppeling 

met (inter)nationale ontwerp en productie-

ateliers in mode, meubels, kunst enzovoorts is 

mogelijk. Het gebied vindt zo aansluiting bij 

nichemarkten, die anders niet of nauwelijks 

worden bereikt.

De productie Rubia Pigmenta Naturalia 

staat aan de vooravond van een doorbraak en 

de kansen voor een schaalsprong zijn reëel. Op 

termijn kan een zogenaamd Body-Shop-effect 

worden verwacht met de Delta als centrum van 

duurzame mode. Ingezet moet worden op het 

stimuleren van de complexvorming, zodat de 

vestigingsplaatskwaliteiten worden vergroot. 

Geen bemoeienis met de productie zelf maar 

aandacht voor het faciliteren van de ‘front 

office’ is de opgave, zodat dit perspectief ver-

der tot ontwikkeling kan komen.

kansenkaarten

5
StreekSelecties B.V. is een jonge organisatie, 

die voortkomt uit een initiatief van Agro&Co en 

de ZLTO. Het is gericht op het vermarkten en 

promoten van streekgerelateerde producten. In 

heel Nederland kunnen lokale producenten hun 

producten aanbieden onder een merk: GIJS®.
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Water Rijk

Leven aan de binnenzee
Nederlanders leven met water. Die omgang 

met water is bepalend voor de internationale 

beeldvorming. Het creëren van nieuw land 

en het garanderen van onze veiligheid heeft 

een complex aan kennis met internationaal 

prestige opgeleverd. Het is de basis voor een 

professionele sector van onderzoek, ontwerp 

en uitvoering, die bol staat van innovatie en 

veel spin off genereert. Met de Deltawerken 

beschikt Zuidwest-Nederland over één van de 

belangrijkste ‘showcases’ in die traditie van 

waterexpertise, waarvan de Oosterschelde-

dam als constructie het meest tot de verbeel-

ding spreekt. 

Kennis, kunde, hospitality en vermaak
Als het gaat om Nederland als internationaal 

centrum voor watervraagstukken dan moet 

worden geconstateerd dat er sprake is van 

een versnipperde structuur. Dat geldt voor de 

‘showcases’, maar het geldt evenzeer voor wat 

betreft de hiervoor benodigde expertise in de 

vorm van kenniscentra en ingenieursburea-

us. Klimaatveranderingen wereldwijd vragen 

om integrale oplossingen. De markt wil geen 

afstemmingsproblemen en de roep om een 

(inter)nationaal trefpunt voor ondernemers, 

bedrijven en overheden, onderzoek en onder-

wijs wordt sterker. Bovendien is er behoefte 

aan ruimte en mogelijkheden voor veldonder-

zoek. Zuidwest-Nederland beschikt over een 

‘natuurlijke’ ondergrond om dit waar te maken. 

Er zijn mogelijkheden volop voor ‘fieldlabs’ 

voor de waterhuishouding. Deze kunnen zelf 

weer een nieuwe impuls aan het landschap ge-

ven. Grootschalige experimenten als eilanden 

voor de kust, vormen tot slot nieuwe meester-

werken. Hier liggen volop kansen voor de 

hospitalitysector. 

Perspectief: Water science & experience 
centre
In totaal werd er voor miljarden in de Delta-

werken geïnvesteerd. Op het productie-eiland 

Neeltje Jans wordt een indruk gegeven van de 

omvang van de werken. Ook in de toekomst 

kan deze plek een hotspot zijn, als hèt centrum 

voor watergerelateerde ‘kennis en kunde’. 

Hier wordt alle civieltechnische, maritieme en 

biologische expertise op het gebied van water 

verzameld op één plek: de eerste wateruni-

versiteit ter wereld. Daaraan kunnen congres 

en leisure functies worden gekoppeld met 

een internationaal marktbereik, zoals Le Parc, 

of Palais des Congrès et la Technopole du 

Futuroscope in Frankrijk. Naast een weten-

schappelijk centrum en zakelijk trefpunt zijn er 

publieksattracties. Behalve het eiland Neeltje 

Jans beslaat het concept een groter gebied en 

strekt van de eilandplannen voor de kust tot 

ver landinwaarts. KennisNetwerk-DeltaWater 

werkt actief aan programma’s om actoren en 

sectoren te verbinden met een internationaal 

ambitieniveau. 

Perspectief: Krachtige landschappen
De vele wateropgaven in en om de Delta 

leiden plaatselijk tot de inrichting van nieuwe 

landschappen. Een nieuwe trend in termen van 

kustveiligheid is het denken in horizontale 

wijzen van kustverdediging. Naast de verwer-

ping van de gedachte dat alleen verticale 

kustverdediging voldoet, wordt er dus volop 

gewerkt aan de bewustwording voor een 

nieuwe, duurzame aanpak. Juist in Zuidwest-

Nederland komen veel vraagstukken samen en 

zullen maatregelen niet verscholen kunnen 

blijven. 

Nieuwe uitdagingen dienen zich aan. De 

afvoer van het rivierwater vraagt om andere 

accenten en oplossingen. Te denken valt aan 

het inrichten van de inundatiegebieden van de 

Brabantse Waterlinie als domein voor water-

berging. In West-Brabant en aan de kust 

(Commissie Veerman) worden watervisies 

voorbereid. Het integrale karakter zal hierin 

verankerd gaan worden. Door af te stappen 

van een te geïsoleerde focus wordt het water 

een vestigingsplaats. De economische 

meerwaarde van de allianties maakt het water 

De combinatie van architectuur en 

civiele techniek aan het water heeft 

altijd een bijzondere uitstraling en 

genereert mogelijkerwijs nieuwe 

vormen van gebruik, getuige ook het 

‚Kraanspoor‘ bij het NDSM-terrein in 

Amsterdam-Noord

Water Rijk

kansenkaartenTerug naar de Kust VIVI



34 35

Water Rijk

Het nieuwe perspectief op waterveiligheid 

genereert nieuwe kansen voor ruimtelijke 

kwaliteit. 

Door de breedte van die nieuwe kust-

landschappen, zijn deze geschikt voor 

natuurontwikkeling.

Ook waterberging biedt kansrijke vooruit-

zichten voor spectaculaire landschappen 

voor wonen en werken.

De financiering van dergelijke landschap-

pen kan ondermeer worden gerealiseerd 

door er wonen in toe te laten.

In plaats van een smalle zones voor verticale 

dijken, wordt kustverdediging opgenomen in 

brede, horizontale landschappen.

kansenkaartenTerug naar de Kust

een drager van de gebiedseconomie. Door 

een relatie te zoeken met oude ondergronden 

kan een herstel van het avontuurlijke land-

schap worden bereikt. 

Perspectief: Capaciteit en differentiatie 
voor varen door de Delta
Wat de Alpen zijn voor skiënd Europa, dat 

kan de Delta zijn voor varende Europeanen. 

Zuidwest-Nederland biedt in principe een 

haast eindeloos potentieel aan vaargebieden: 

buitengaats, uitgestrekte meren, stromende 

rivieren, verstilde beken en avontuurlijke 

vaarten. Een brede markt van watersporters 

en recreanten kan worden bediend. Waar 

skigebieden zich onderscheiden in het aan-

bieden van totaalpakketten, daar blijft de 

Delta als vaargebied achter. Een veelheid aan 

bijzondere vakanties zou in uiteenlopende 

arrangementen kunnen worden aangeboden: 

competities, vaarscholen, vaartochten, cruises 

enzovoorts zijn er binnen handbereik. 

Toch wordt het gebied niet als één vaar-

gebied beleefd en hangen de verschillende 

wateren niet samen als een stelsel pistes met 

verschillende moeilijkheidsgradaties. Ook de 

mogelijkheden voor sight-seeing, of het varen 

van terras naar terras, zijn matig ontwikkeld. 

Analoog aan het basistoervaartnet Nederland 

zal Zuidwest-Nederland de (on)mogelijkheden 

in kaart moeten brengen en knelpunten moe-

ten agenderen. Ook de commercialisering kan 

beter. De kans ligt in het accommoderen van 

een partij die in staat is het vaarvakantiepro-

duct in de markt te zetten. 

Perspectief: Deltasteden
Veel van de steden in Zuidwest-Nederland zijn 

ontstaan aan het water. De aanwezigheid van, 

of de relatie met water heeft voor een belang-

rijk deel het beeld van die steden bepaald. 

Met de introductie van water tot diep in de 

Delta ontstaat de mogelijkheid om bij het for-

muleren van de nieuwe stedelijkheid opnieuw 

waterfronten te ontwikkelen. Bovendien delen 

deze steden bij hun ontwikkeling een aantal 

gemeenschappelijke opgaven, zoals de bereik-

baarheid over water. Vooral voor het vaar-

toerisme worden de steden belangrijke be-

stemmingen in het gebied. 

Niet enkel lokale problematiek vormt een 

aanleiding voor de Deltasteden om te streven 

naar een vergaande vorm van samenwerking. 

De Coöperatie van Deltasteden leidt tot een 

uitstraling op een hoger schaalniveau, die 

vergelijkbaar is met de Hanzesteden, of de 

Vlaamse Kunststeden. De aansluiting op de 

HSL levert deze steden daarbij nieuwe 

kansen, evenals de mogelijkheid om een 

serieuze speler te worden op de Europese 

subsidiemarkt. In dat kader kunnen uitwisse-

lingen tussen steden zoals Breda, Vlissingen 

en Bergen op Zoom een grote waarde ver-

tegenwoordigen. Gepoogd moet worden om 

het gemeenschappelijke verband dat samen-

hangt met de centrale rol van water in de 

Delta, een specifieke betekenis te geven voor 

elke stad afzonderlijk. De stad is het balkon 

van de Delta, dat uitziet op het buitengebied. 

Steden kunnen voortrekkers zijn in regionale 

gebiedsontwikkeling. Veel van de omringende 

gebieden hebben een nieuwe signatuur nodig 

om succesvol in de markt te worden gezet. In 

dat verband bezien, heeft de vrijetijdssector 

zich al bewezen als kwartiermaker.
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Perspectief `Deltasteden en vaargebieden´

Water Rijkkansenkaarten

Perspectief `Krachtige landschappen´

Perspectief `Water science & experience centre´
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Energie Delta

Duurzaamheid als identiteit 
De sterke groei van het energieverbruik en de 

effecten daarvan maken het zoeken naar 

duurzame oplossingen urgent. Het wordt als 

onvermijdelijk beschouwd dat de ‘wereld 

achter het stopcontact’ zichtbaar wordt. De 

vraag is nu of de energiesector daarbij ook 

ruimtelijke kwaliteiten gaat produceren. Om 

voldoende maatschappelijk draagvlak voor 

groene energieparken te krijgen, lijkt het haast 

onvermijdelijk dat toegevoegde waarde voor 

de omgeving ontstaat. Een consistente 

aandacht voor duurzaamheid moet het 

uitgangspunt vormen voor de te volgen 

strategie in Zuidwest-Nederland. De Delta 

wordt synoniem met het streven naar gesloten 

en onuitputtelijke stromen van energiever-

bruik: een eigenwijs energiesysteem. Dat 

betekent zelf energie opwekken en het 

oplossen van de effecten van energieverbruik 

opvatten als een eigen verantwoordelijkheid. 

Het gebied kan zich onderscheiden door hierin 

voorop te lopen in Nederland. Daarmee wordt 

rechtstreeks gewerkt aan een identiteit, wat 

weer specifieke markten en investeerders 

aantrekt.

Zuidwest-Nederland biedt een haast 

uniek palet aan elementen en grondstoffen 

om energie te maken. Stromend water, zoet 

en zout, wind, zon en een vruchtbare bodem 

zijn alle potentiële bronnen van energie. In het 

licht daarvan mobiliseert de liberalisering in de 

markt en de mogelijkheden voor neveninkom-

sten ook nieuwe energieproducenten. Zo zijn 

er een groot aantal kleinere, particuliere initia-

tieven in bijvoorbeeld de landbouw. Daarbij 

bestaat er een toenemende behoefte bij ener-

giebedrijven om zich in de consumentenmarkt 

te onderscheiden. Een veel gebruikt middel 

daartoe is een groen label. De vraagstukken 

van grotere industriële energieverbruikers 

richten zich op de mogelijkheden om door ke-

tenvorming de kwetsbaarheid te verkleinen en 

aan de aangescherpte regelgeving te voldoen. 

Perspectief: Energieke mix
Het perspectief ‘energieke mix’ vertrekt vanuit 

het unieke gegeven dat tal van potentiële 

energieopwekkende stromingen van water en 

lucht de Delta kenmerken. Door de elementen 

in te zetten voor het opwekken van energie 

ontstaan daarvan afgeleid bijzondere land-

schappelijke effecten. Zo kan een windmolen-

park in zee onderdeel zijn van een nieuwe 

archipel. Als de eilanden voor de kust daad-

werkelijk zijn gerealiseerd, dan zijn deze 

uitstekend geschikt voor de vestiging van 

getijdencentrales. Deze centrales kunnen ook 

worden toegepast op bestaande dammen. Er 

zijn concrete ontwikkelingen over de toepas-

sing van deze technologie op de Brouwers-

dam. Een bijkomend voordeel daarvan is dat 

de dam weer regelmatig wordt geopend, zodat 

de zee weer binnen kan komen. Dit draagt bij 

aan het herstel van het getij en daarmee aan 

de diversiteit in het achterland en dat heeft 

weer positieve gevolgen voor de toeristische 

kwaliteit en gebruiksmogelijkheden. De 

maatregelen hebben daarom in potentie een 

grote strategische waarde voor de beeldvor-

ming en nieuw landschap. Deze economische 

meerwaarde is tevens een impuls voor het 

stimuleren van energieprogramma’s in het 

gebied zelf. Pilots en onorthodoxe plannen in 

dat kader sluiten aan bij ambities van partijen 

zoals Delta en Evelop.

Perspectief: Bodem voor energie
Een tweede generatie van productiemethoden 

maakt het mogelijk om energie op te wekken 

zonder daarbij concurrerend te zijn met de 

productie van voedsel. Osmose technieken, 

zoals bijvoorbeeld aan de Phillipsdam, 

algenproductie, of energiewinning uit rest-

stoffen van de voedinsmiddelenindustrie zijn 

nieuwe middelen om energie te produceren. 

Daartoe biedt de Delta volop ruimte en gele-

genheid. De ondergrond is uitermate geschikt 

voor een uiteenlopende reeks aan energie-

teelten. Ook is er een omvangrijk aanbod van 

reststoffen die afkomstig is uit de teelt van 

bieten, aardappelen, of graan. Dit palet heeft 

de potentie om continu een productieproces 

van energie gaande te houden, maar vereist 

coördinatie en passende vergunningen om dit 

Nieuwe energielandschappen

Energie Delta
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Energie Delta

Waar voorheen de inundatiegebie-

den van de Brabantse Waterlinie 

waren gepland, is nu de mogelijkheid 

om de vraag naar waterberging op 

te lossen. 

Boeren die akkers bezitten in 

voormalige overstromingsgebieden 

kunnen er nu voor kiezen om de teelt 

van bieten, of aardappelen te vervan-

gen voor de aanplant van riet. 

Riet dient als biomassa voor het 

opwekken van energie en produceert 

tevens ruimtelijke kwaliteit.

[Delta Leven]
De ruimtelijke kwaliteit van riet-

landschappen kan tevens als drager 

dienen voor een nieuw woonmilieu.  

kansenkaarten

te waarborgen. Energieproductie kan tevens 

een impuls voor nieuwe landschappelijke 

kwaliteit teweeg brengen. Het voorstel in een 

voorgaande kansenkaart om de inundatiege-

bieden van de Brabantse Waterlinie voor de 

berging van water in te zetten, kan hier een 

dubbele toepassing krijgen door er tevens riet 

te telen. Riet kan immers uitstekend functio-

neren als biomassa om energie te winnen.

Perspectief: CO2 compensatielandschap
Zuidwest-Nederland is voor de energiesector 

vooral van belang vanwege de diepe zee-

havens. Hierdoor verloopt de aanvoer naar de 

centrales op een efficiënte wijze. De regio is 

sterk in de procesindustrie. Bij gevolg is de 

energievraag groot. Lokaal worden aanvul-

lende voorzieningen getroffen om te komen tot 

verduurzaming van de energievraag. Maat-

regelen om de uitstoot van bijvoorbeeld 

fijnstof te compenseren, bieden kansen voor 

nieuwe landschappelijke kwaliteiten, die 

aansluiting vinden bij het referentiebeeld 

‘binnenzee’. Het is van groot belang dat de 

compenserende maatregelen in de regio zelf 

worden gerealiseerd in plaats van goedkope 

compensatie elders. Hierdoor is de investering 

niet enkel een vorm van tegemoetkoming, 

maar tegelijk een versterking van de ruimte-

lijke kwaliteit. Voor de industrieën zelf snijdt 

het mes zo aan twee kanten: nieuwe land-

schappen hebben weer een eigen rendement. 

Zij leveren een verbetering voor het woon- en 

leefklimaat en vergroten daarmee de mogelijk-

heden voor het aantrekken van arbeid.
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Perspectief `Energieke Mix´

Energie Deltakansenkaarten

Perspectief  `Bodem voor energie .́ 

Perspectief `CO2 compensatielandschap´
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Nieuwe woonlandschappen
De toegenomen welvaart maakt het voor een 

groeiende groep mensen mogelijk om hun 

woonwensen in vervulling te laten gaan. 

Hierbij gaat het steeds meer om woonbeleving 

en de mogelijkheden voor een eigen manier 

van wonen. Zuidwest-Nederland kan door de 

potentiële diversiteit in woonmilieus inspelen 

op een grote markt met een zeer diverse 

vraag. Er zal daarom een beleid moeten 

worden ontwikkeld, dat zich richt op onder-

scheidende en sterk individueel toegesneden 

woonkwaliteiten. Hiervoor zijn tal van aankno-

pingspunten. Door de introductie van de HSL 

is een nieuwe ruimtelijke dynamiek op gang 

gebracht die invloed heeft op vestigingspatro-

nen. In andere delen van Europa waar de HSL 

rijdt, zijn perifere regio’s plotseling woondo-

meinen geworden. Het ligt voor de hand dat 

deze transitie ook in Nederland zal plaatsvin-

den. Het is geen woningbouwopgave, maar het 

creëren van woonbeleving. De gedachte is om 

voor dat nieuwe wonen een nieuw landschap 

te creëren. 

De creatie van dat landschap gebeurt natuur-

lijk binnen het kader van het algemene streef-

beeld. Het gaat zogezegd om bouwstenen 

voor de binnenzee. Door gebieden van enige 

omvang voor een periode van tenminste tien 

jaar een nieuwe inrichting te geven, ontstaat 

niet alleen een ander landschap, maar ook een 

mogelijkheid om het als bijzondere woonkwali-

teiten in de markt te zetten. Hierdoor is de 

opbrengst naar verwachting hoger dan bij een 

aanpak die andersom begint. In het gebied is 

dit al eens eerder uitgevoerd in het plan 

Goese Meren. Bij dergelijke ont-wikkelingen 

zijn er tevens verwachtingen, dat er planolo-

gische en juridische waarborgen bestaan, dat 

op termijn wooneenheden ook werkelijk 

gerealiseerd kunnen worden. Dit soort 

projecten met deze omvang sluit aan bij de 

praktijk van partijen met omvangrijke grondbe-

zittingen in het gebied. Dat kunnen particulie-

ren zijn, maar bijvoorbeeld ook Fortis. Zij 

kunnen investeringen doen zonder meteen een 

rendement te verwachten en in combinatie 

met projectontwikkelaars als Van Garderen & 

Dekker Vastgoedontwikkeling, of Zeelenberg 

Architectuur streven naar ruimtelijke kwaliteit.

Perspectief: Wild wonen
De markt voor een tweede woning op de 

woningmarkt in Noordwest-Europa groeit 

gestaag. Daarbij opgeteld bestaat er in toe-

nemende mate een wens in specifieke be-

roepsgroepen om zich ‘wild’ te vestigen. Het 

gaat hier vooral om bedrijfsvormen, waarvoor 

de vestigingslocatie ondergeschikt is aan de 

kwaliteit van de omgeving. Die zoekvraag is 

vooral van toepassing op bedrijven in de vrije 

beroepen en ICT gerelateerde bedrijfsproces-

sen. In voorgaande kansenkaarten zijn gebieds-

voorstellen voor ruimtelijke kwaliteit gedaan 

die ook als woonlandschap kansrijk zijn. De 

rietlandschappen in de Brabantse Water-

linie, of de nieuwe oevers onder de Biesbosch 

zijn aantrekkelijke locaties om woningbouw 

te realiseren. Om dit geen belasting te laten 

vormen voor de natuurlijke waarden moet 

gedacht worden aan autarkisch wonen, zodat 

de aanleg van infrastructuur minimaal is, of 

zelfs achterwege blijft. De volledig duurzame 

huizen hebben geen toegangsweg, riolering, of 

aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, maar 

beschikken over een zandpad, septitank en 

een windmolen, of zonnepanelen. 

Perspectief: Collectieve woonlandschappen
Een andere behoefte waarin voorzien kan 

worden, is de vraag om zich te vestigen in 

kleine of middelgrote collectieven van woning-

eigenaren. Het gaat hier om besloten domei-

nen die woonomgevingen bieden met een her-

kenbare identiteit. Dat is iets wat in de 

stedenbouw de laatste jaren niet vanzelfspre-

kend is gerealiseerd. Vooral de combinatie van 

particulier eigendom en collectief beheer van 

een gemeenschappelijke buitenruimte is zeer 

kansrijk om de kwaliteit van de leefomgeving 

een positieve impuls te geven. Tenslotte kan 

met de verwezenlijking bijzondere wooncom-

plexen, zoals landgoederen, worden ingespeeld 

op de behoeften van vermogende burgers. 

In ruil voor status investeren zij in een 

Delta Levenkansenkaarten

Wonen op het water in 

Saucalito, San Fransisco

Delta Leven
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Collectieven van bewoners kopen gezamenlijk 

landbouwgrond om een woonlandgoed te reali-

seren met een eigen gewenste identiteit.

De uitdrukking daarvan zou kunnen eindigen in 

een openbare 18-holes golfbaan.

Maar kan evengoed een bewoonbaar heide-

landschap opleveren, dat voor het publiek 

toegankelijk is.
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Bestaande dorpen, of nieuwe dorpen 

worden eigendom van een collectief, 

of een bedrijf.

Deze partijen gaan de verplichting 

aan om te investeren in het behoud 

van de culturele kwaliteit en de 

versterking van de ruimtelijke 

kwaliteit van de dorpen en de directe 

omgeving.

De verbetering van ruimtelijke 

kwaliteit levert niet alleen meer 

woongenot, maar draagt ook bij aan 

de waardevermeerdering van het 

vastgoed.

Uiteindelijk resulteert dit in een 

divers en contrastrijk landschap, 

dat een positief effect heeft op het 

aantrekken van nieuwe markten en 

nieuwe investeerders.

Delta Levenkansenkaarten

hoogwaardige groene ruimte die publiek 

toegankelijk is. Al dan niet exclusieve woon-

percelen trekken een nieuwe doelgroepen aan 

die op hun beurt weer bijdragen aan de 

economie en de beeldvorming.

In delen van de Delta sluit de morfologie 

van water en bossen aan op de algemene 

criteria voor hoogwaardige woonmilieus. In 

andere delen ligt er een opgave om juist 

nieuwe kwaliteiten te creëren vanuit de 

kernwaarden van het gebied. De strategie 

richt zich op het creëren van een nieuwe 

omgeving die eerst tot wasdom moet komen, 

om vervolgens vastgoed mogelijk te maken. 

Omdat de vastgoedsector zelf gericht is op 

korte termijn rendementen, is het van belang 

aansluiting te vinden bij partijen die gericht 

zijn op een waardeontwikkeling voor de 

langere termijn. We denken hierbij aan 

woningbouwverenigingen, grondeigenaren en 

financiële instellingen die kunnen investeren 

voor een periode van tien tot vijftien jaar 

voordat er rendement wordt gerealiseerd.

Perspectief: Dorpen met nieuwe signatuur
Voor de toekomst is het belangrijk dat de 

steden en dorpen een imago van bovenregio-

nale ‘hot spot’ vasthouden en uitbouwen. De 

steden kennen een eigen dynamiek. Voor de 

dorpen zijn impulsen nodig. Dit kan door op 

een andere manier naar dorpen te kijken. Aan 

de ene kant zijn er dus bijzondere gemeen-

schappen met vaak een sterke eigen identiteit. 

Aan de andere kant bestaat er een behoefte 

aan bijzondere belevingsformules in religie, 

kunst, retail, verzorging en verblijf. De vraag 

naar geïsoleerde locaties ten behoeve van 

zorg, trainingen en spirituele verrijking is aan-

zienlijk. Geïsoleerd betekent overigens niet 

meteen afgesloten. Het uiterste puntje van de 

Delta is voor veel Noordwest Europeanen een 

paar uur rijden, maar met moderne ICT 

voorzieningen ligt de wereld virtueel aan de 

voeten van Domburg, zo blijkt uit de analyse. 

In dat kader is het denkbaar dat collectieven 

van bewoners zich ontfermen over bestaande, 

of nieuwe dorpen, met de verplichting om te 

investeren in het behoud van de culturele 

kwaliteit en vergroten van landschappelijke 

kwaliteit.

Nog meer voor de hand ligt bijvoorbeeld 

het transformeren van een rijtje kleine arbei-

derswoningen naar een appartementenhotel. 

Het vereist een omslag in het denken om 

delen van dorpen en haar voorzieningen, zoals 

een café of een kiosk, te beschouwen als een 

integraal onderdeel van bijvoorbeeld een hotel. 

Het hotel is dan een soort campus, een combi-

natie van bestaande gebouwen en functies in 

een dorpskern. Het voordeel is echter meteen 

duidelijk. Dorpsvoorzieningen functioneren als 

onderdeel van een grotere onderneming en 

hebben daardoor bijvoorbeeld weer schaal-

voordelen bij de inkoop van producten. 

Dergelijke bijzondere formules horen in 

een passende omgeving. In dat kader is het 

nodig dat er aantrekkelijke locaties worden 

aangeboden aan deze ‘markt’ van niches. 

Huurvoorwaarden zouden daarbij laagdrempe-

lig moeten zijn, omdat de opstartproblemen in 

financiering van bijzondere formules relatief 

groot zijn. Tevens kan een pakket van advies- 

en promotieactiviteiten in het vooruitzicht 

worden gesteld. Woningbouwverenigingen en 

hun ontwikkelaars spelen hierbij een belang-

rijke rol naast vastgoedbelangen van voorname 

gebouwen zoals postkantoren, gemeentehui-

zen of kerken. 

Perspectief: Wonen en werken op water
Zoals we al eerder hebben gesteld, is Zuid-

west-Nederland het mooist vanaf het water. 

Vreemd genoeg is deze benadering nauwelijks 

nog benut. Een reden hiervoor kan zijn dat er 

vele organisaties met tegenstrijdige belangen, 

direct of indirect zeggenschap hebben over de 

inrichting en het beheer van oevers. Dat heeft 

marktpartijen ontmoedigd en vormt een rem 

op de ontwikkeling van deze zeer interessante 

woonmarkt. De mogelijkheden hiertoe kunnen 

echter worden vergroot en verzilverd. Wordt 

wonen op het water in stedelijke gebieden 

vooral uit ruimtegebrek ontwikkeld, in de Delta 

gaat het juist om de authentieke woonbeleving. 

Hiervoor kunnen nieuwe stedenbouwkundige 

en architectonische vormen de ruimte krijgen. 

Dit aanbod schept een eigen markt en is 

mediageniek. De benodigde expertise kan 

worden ontwikkeld en later eventueel worden 

geëxporteerd. Er zijn verschillende organisa-

ties die streven naar innovatieve concepten. 

Naast Zeelenberg Architectuur, WBU en Dura 

Vermeer krijgen ook particuliere opdrachtge-

vers hiertoe een kans.

kansenkaarten VIIIVIII



Terug naar de Kust

54 55

Perspectief `Dorpen met nieuwe signatuur´

Perspectief `Waterwonen´

Delta Levenkansenkaarten

Perspectief `Wild wonen´  

Perspectief `Collectieve woonlandgoederen´
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Aanbeveling

Proces voortzetten
Een begin is gemaakt met een nieuwe stra-

tegische ontwikkeling voor toerisme. Het 

vraagt een lange adem en veel vertrouwen. 

De kwaliteiten van het gebied zijn potentieel 

sterk, maar zijn thans verscholen en soms 

zelfs volledig verdwenen. Er zijn economische 

activiteiten die de kernkwaliteiten op een 

eigen wijze kunnen herstellen en versterken. 

Deze kwaliteiten zullen dan een omgeving en 

beleving bieden op basis waarvan het toeris-

me kan gaan groeien op een veel krachtigere 

wijze dan thans op eigen kracht mogelijk is 

en wordt. De belangen zullen samengebracht 

moeten worden. Meerwaarden zullen partijen 

motiveren om aan de slag te gaan. Bilateralen 

zullen weer voortgezet moeten worden om 

te blijven agenderen. Nieuwe tafels brengt 

actoren samen. Zij smeden de business cases. 

Door investeringsprogramma’s samen te 

brengen ontstaat synergie en worden risico’s 

gespreid. Procedures moeten tijdig en met de 

juiste focus worden ingezet.

Algemene bewustwording
Uit gesprekken komt een aantal aandachts-

punten naar voren, die wij niet onvermeld 

willen laten, omdat de overheid hierbij een 

initiërende rol heeft.

Eye opener
Maatregelen voor landschappelijke inpassing 

of compensatie worden veelal beschouwd als 

kosten, terwijl er juist sprake kan zijn van een 

economische meerwaarde voor de eigenaren. 

Als dit inzicht bestaat wordt de inpassing en 

productie ruimtelijke kwaliteit een investering 

met rendementsverwachtingen. Dit inzicht zal 

moeten worden vergroot door het doen van 

verder onderzoek en het effectief communice-

ren van de resultaten.

Ambassadeurs gezamenlijk beeld
Deze wijze van aanpak is experimenteel. Enige 

incubatietijd zal nodig zijn. Het voorliggend 

rapport is geen beleidsdocument. Er blijkt een 

sterke behoefte te bestaan aan een vast aan-

spreekpunt, als het gaat om het uitstippelen 

van de strategie en het enthousiasmeren van

belanghebbenden binnen vernieuwings-

trajecten. De ambassadeur ondersteunt de 

innoverende investeerders. Bijvoorbeeld door 

verschillen in gebruik van jargon, verschillende 

agenda‘s of eindeloze discussies te door-

breken.

Versnellen
De bestuurlijke structuur is complex, evenals 

de regeldichtheid. Om investeerders te laten 

doorzetten wordt de ‘loods’ geïntroduceerd. 

De ‘loods’ schakelt tussen allerlei gebruikers 

en aanbieders om uiteindelijk de juiste functie 

op de juiste plaats te krijgen en begeleidt 

ruimtezoekers met specifieke wensen langs 

de gemeentelijke instellingen en regels naar 

hun bestemming. Zodra een initiatiefnemer 

zijn weg heeft gevonden, trekt de ‘loods’ zich 

terug om eventueel weet te helpen bij obsta-

kels uit de weg te ruimen. Dit ‘loodswezen’ is 

te verbinden aan bestaande regionale ontwik-

kelingsmaatschappijen, zoals NV Rewin of NV 

Economische Impuls Zeeland.

Stand van zaken
In de hiervoor besproken perspectieven zijn 

uiteen-lopende arrangementen mogelijk. Het 

is nu tijd om de actoren met investeringsver-

mogen te mobiliseren en hun plannen mede 

in te richten op het genereren van ruimtelijke 

kwaliteit. Deze slag is nog niet gemaakt. Er 

bestaat geen inzicht in de eventueel te creëren 

toegevoegde waarde. Op dit moment worden 

projecten niet georganiseerd als een vorm van 

gebiedsontwikkeling, maar als een proces om 

vestigingsplaatsen mogelijk te maken. Juist 

deze houding moet veranderen om de in de 

voorgaande hoofdstukken geschetste meer-

waarde te realiseren. Nu de thematieken en de 

kans geïdentificeerd zijn, worden opnieuw ron-

de tafels georganiseerd om concrete trekkers 

aan te wijzen en de synergie aan te scherpen.

Met onder andere de volgende partijen zal ge-

werkt worden naar een verdergaande concre-

tisering van de hier besproken thema’s:

Agro Tuinen
Royal Cosun

Rubia Pigmenta Naturalia

Streekselecties BV

Water Rijk
Boskalis

Connexion

HeeCon Business Development
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Aanbeveling

Bouwstenen voor een nieuw gemeenschappelijk 

kwaliteitsbeeld: binnenzee.

Terug naar de kust beoogd een versterking van 

de ruimtelijke kwaliteit op basis van de huidige 

kernwaarden. 

IXIX

De Delta wordt synoniem met een 

Àrchipel voor avontuur .́

Hogeschool Zeeland

Rijkswaterstaat

Roosevelt Academy

SES West-Brabant

Technische Universiteit Delft

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap De Zeeuwse Eilanden

Energie Delta
Delta

Evelop

Havenbedrijf Rotterdam

Port of Moerdijk

Zeeland Seaports

Delta Leven
Arcus Proejctontwikkeling

Dura Vermeer

Fortis

Marsaki

Rabobank

Van Garderen & Dekker

WBU

Zeelenberg Architectuur
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