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Het wordt een spannend jaar voor de Grevelingen 
 
Gat in de Brouwersdam. Getijdencentrale. Zoet water . Zout water. Ecologie en economie. Andere 
overheid. Boven en onder water. Eind 2014. Daar gin g het allemaal over tijdens de drukbezochte 
Grevelingenconferentie op 17 oktober in Scharendijk e. Het thema van de conferentie was: Uitzicht 
op de toekomst van de Grevelingen. Op uitnodiging v an dagvoorzitter Eva Kuit (mediavrouw en 
inwoner van het Zeeuwse Bruinisse) gaven diverse sp rekers hun kijk op die toekomst. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Han Weber 
Samenwerken aan toekomst van de Grevelingen 
 
“Vandaag kijken we wat er is terechtgekomen van onze voornemens van zes jaar geleden. De 
voornemens van ‘Zicht op Grevelingen’, het transitieprogramma voor de Grevelingen. Maar we kijken 
vandaag ook naar de toekomst van deze veelzijdige en unieke parel in de Delta. Naar de belangrijke 
opgave om de waterkwaliteit en natuurwaarden in de Grevelingen te verbeteren. Dat is nodig om een 
economische impuls te kunnen geven aan recreatie, toerisme en visserij in dit gebied.” 
 
 
Zo begon Han Weber zijn verhaal.  
Han is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter 
van Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen. “MIRT-verkenning 
Grevelingen, herstel van de getijden, waterveiligheid, Grevelingen 
op de politieke agenda. De aanpak op al die verschillende niveaus 
heeft ervoor gezorgd dat er nu wordt gewerkt aan een 
rijksstructuurvisie voor de Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. 
Volgend jaar wordt een spannend jaar. Dan moeten alle studies en 
visies van de afgelopen jaren samenkomen in de Deltabeslissing 
van het kabinet.” 
 
 



 
 
 
Zorgen voor meer dynamiek 
Op basis van Zicht op Grevelingen is gewerkt aan gebiedsontwikkeling en concrete projecten. Een aantal 
voorbeelden: Staatsbosbeheer heeft vogeleilanden aangelegd, het RTM-tramspoor is verlengd tot West 
Répart, in Goedereede wordt een Ecohotel gebouwd, is er een belevingsbos aangelegd en is een nieuwe 
marketingcampagne “Meer Grevelingen” gelanceerd. “Daardoor trekken we meer en ook meer jonge 
recreanten. Maar er moet nog meer dynamiek komen. Er zijn nog veel kansen voor recreatie en toerisme 
en de schelpdierensector.” 
 
Elkaar kennen 
Centraal stond de Eco2-gedachte, duurzame gebiedsontwikkeling waarbij economie en ecologie hand in 
hand gaan. Eiegnlijk kunnen we hier zelfs spreken over Eco3, met als energie als derde poot. “We moeten 
op een slimme manier de getijden combineren met schone energie. Dat geeft ook kansen en 
mogelijkheden voor andere functies en dynamiek in dit gebied. De opgaven in en om de Grevelingen zijn 
ingewikkeld. We kunnen ze alleen uitvoeren als markt, kennis, overheid en burgers samenwerken om tot 
creatieve en innovatieve oplossingen te komen. Daarvoor moeten we elkaar kennen. En daarvoor is een 
bijeenkomst als die van vandaag weer belangrijk.” 
 
Samen toekomst vormgeven 
“De rol van de overheid is veranderd”, zegt Han. “We hebben niet meer de middelen die we vroeger 
hadden. Dat betekent voor de getijdencentrale dat we als overheid alleen die kosten betalen die de markt 
niet kan omzetten in een businesscase. En dan nog doen we dat alleen als daar maatschappelijke baten 
tegenover staan. Zoals schone energie, water, kennisontwikkeling, kansen voor recreatie. Die andere rol 
van de overheid is een gezonde ontwikkeling. Opwekken van energie moet de markt doen. Dat biedt 
kansen om gelijk te werken aan de verbetering van de waterkwaliteit, die hard nodig is. Als we toch een 
gat in de Brouwersdam maken, gebruik dat gat dan meteen om er een getijdencentrale te realiseren. Die 
centrale moet zich wel zelf kunnen bedruipen en als het even kan ook meebetalen aan het maken van het 
gat. We moeten samen de toekomst van de Grevelingen vormgeven. Door samen alle kansen te 
realiseren die het gebied biedt!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“We gaan vanuit onze kennis en deskundigheid nog scherper kijken hoe we kunnen 
helpen om de verdiencapaciteit in dit gebied te vergroten. We zijn een recreatie- én 
natuurschap. Het moet dus altijd binnen de randvoorwaarden voor de kwaliteit van de 
natuur gebeuren. Dat is ook nodig voor de ondernemers zelf, want zonder die 
natuurkwaliteit is het hier slecht ondernemen. Dan komen de mensen niet.” 
 
Han Weber 
voorzitter Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 



 
Sarah Green 
Natuur verbinden met mensen en bedrijven 
 
Sarah Green is coördinator van het Natura People Project. Een 
samenwerking tussen België (provincie West-Vlaanderen), Groot-Brittannië 
(natuurorganisatie RSPB) en Nederland (provincie Zeeland en Natuur- en 
Recreatieschap De Grevelingen) en mede mogelijk gemaakt door subsidie 
vanuit Europa. Met dit project willen de vier organisaties verbindingen 
leggen tussen wildlife, mensen en bedrijven in België, Groot-Brittannië en 
Nederland. 
 
Sarah noemt drie belangrijke doelen van het project: 

1. De bescherming van de natuurlijke omgeving veiligstellen voor de 
lange termijn, zodat toekomstige generaties die natuurlijke omgeving 
ook nog kunnen beleven. 

2. De economische waarde laten zien die Natura 2000-gebieden 
hebben voor de lokale gemeenschap. Bedrijven en economie 
verbinden met de natuur. 

3. Meer mensen verbinden aan Natura 2000-gebieden. Door hen het 
belang van de natuur te laten inzien. 

 
Natura People voert projecten uit in vier gebieden die veel op elkaar lijken. Het zijn vlakke gebieden met 
dezelfde karakteristieken en dezelfde soorten vogels. En allemaal Natura 2000-gebieden. Sarah vertelt 
over de ontwikkelingen in de verschillende gebieden. 
 
Grevelingen (Zeeland, Nederland) 

• Nieuwe wandel- en fietsroutes. Die zorgen voor meer promotie en daardoor voor meer activiteiten 
in dit gebied. Daarbij wordt het bedrijfsleven betrokken. 

• Cursus ‘Gastheerschap Grevelingen” voor recreatieondernemers. 
• Een ATB-route op de Brouwersdam. De route is in september geopend. 
• Een uitkijktoren bij de haven van Battenoord. 
• Opening bezoekerscentrum in 2015. 

 
Minsmere (Suffolk, Engeland) 

• Educatief centrum. 
• Speelboom waar kinderen in kunnen klimmen. 
• Vogelhuis met informatie over vogels. 
• CE Delft ontwikkelde een economisch model voor de waardering en het verzilveren van 

ecosysteembaten. 
 
Waterdunen (West-Vlaanderen, België) 

• Aanleg nieuw natuurreservaat. 
• Verdwenen habitat laten terugkomen en kustverdediging versterken. Klaar in 2015. 
• Bouw bezoekerscentrum en educatief centrum voor kinderen. 

 
Zwin (West-Vlaanderen, België) 

• Opening bezoekerscentrum in 2015. 
• Aanleg ‘Belevingpad’. 
• Natuureducatie: Het Zwin als internationale luchthaven  

voor vogels. 
 
 
 
 

 

 
 
Goed bezocht en inspiratievol 
#Grconf13 ! Duidelijke boodschap en 
mooie staaltjes #samenwerking ! Goed 
verzorgd door @ResortLANDenZEE ! 
 



 
Sylvo Thijsen 
We willen ondernemers meer duidelijkheid geven 
 
Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer (SBB), neemt de aanwezigen mee in de visie van SBB op de 
Grevelingen. Een unieke plek in de Zuidwestelijke Delta, die SBB samen met G.Z-H in opdracht van het 
schap beheert. 

 
“Natuurbeheer is onze kerntaak”, zegt Sylvo. “En de resultaten van ons 
natuurbeheer in dit gebied zijn positief. Je vindt hier nu kustbroedvogels, 
de noordse woelmuis en zeehonden. Behalve voor de natuur beheren we 
het gebied ook voor de mens. Er wonen drie miljoen inwoners in en direct 
rond dit gebied. Zij beleven de Grevelingen. De rust, de ruimte, de vele 
recreatiemogelijkheden.” 
 
Kansen en mogelijkheden 
SBB stimuleert graag de kansen en mogelijkheden die de Grevelingen 
biedt. “Maar dan moet er wel wat gebeuren aan het toeristisch-recreatief 
aanbod”, zegt Sylvo. “Dat is nu te eenzijdig. Er moeten betere 
routestructuren komen en meer slechtweeraccommodaties. Verder is de 
identiteit van het gebied nu onduidelijk. We kijken nu of we met onze 
mogelijkheden meer kunnen inspelen op de vraag die ondernemers 
hebben en de kansen die ze zien. Zelf werken we aan projecten om de 
zintuigen te prikkelen. Natuur en dieren zien, horen, voelen en meemaken. 
Geen hekken, geen bordjes met wat allemaal niet mag. Dit gebied biedt 
ongelooflijk veel mogelijkheden. Samen kunnen we de toeristische en 

economische mogelijkheden vergroten. Daarbij willen wij ook de beleefbaarheid van het gebied vergroten. 
De hoofddoelstelling in onze visie voor het gebied is nog steeds het terugbrengen van de dynamiek van 
het estuarium, in combinatie met de getijdencentrale. Verder kijken we hoe we de balans tussen ecologie 
en economie kunnen verbeteren.” 
 
Betere afstemming 
De kernslogan van SBB is Beschermen, Beleven en Benutten. Daarom voelt SSB zich thuis bij Eco2. “We 
ondersteunen de Eco2-benadering. Maar er zijn volgens ons nog wel een paar aandachtspunten. Dat is 
op de eerste plaats de zonering. We vragen ons af of het aantal recreatieve projecten dat de afgelopen 
jaren is gerealiseerd, zich op de lange termijn verhoudt met de natuurresultaten. We vinden wel dat wij als 
Staatsbosbeheer meer duidelijkheid hadden moeten geven over die zonering. Ondernemers willen graag 
snel van overheden weten wat wel en niet kan. En wat de voorwaarden zijn. Daarom kijken we met de 
zeventien overheidspartijen die zijn betrokken bij het Grevelingengebied, hoe we ons werk beter op elkaar 
kunnen afstemmen. Er is veel draagvlak voor Zicht op Grevelingen. Dat moeten we vasthouden.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Zones voor ontwikkeling 
De functie van de Grevelingen ligt vast in plannen. Maar de voorkeuren van recreanten en toeristen 
veranderen. En ook de manier waarop we duurzaam ondernemen vormgeven is veranderd. Passen 
bestemmingsplannen, structuurvisies en beheervisies daar nog bij? Is meer flexibiliteit nodig? Hoe 
verhoudt de nieuwe dynamiek zich tot de rust die nodig is voor de natuurwaarden? Een voorbeeld is 
Nationaal Park Hoge Kempen. Daar willen we ruimtelijke en flexibele mogelijkheden creëren voor 
ondernemers. Niet in het gebied zelf, maar in een zone eromheen. Zoals in de Amerikaanse National 
Parcs: een scheiding tussen kernwaarden van de natuur en gebieden die op een duurzame manier zijn 
opengesteld voor mensen. Zo willen we ook naar de Grevelingen kijken. Volgens mij is dat een mooie 
uitdaging voor de toekomst.” 
 
Niet alles kan 
“De belangrijkste bestuurlijke opgave voor de Grevelingen is het herstel van de dynamiek door de getijden 
te laten terugkomen. Dat geeft ook een geweldige verruiming en verrijking in de biodiversiteit. Daarnaast 
hebben we twee extra speerpunten. We moeten ons meer richten op de kwaliteit van bestaande plekken 
in plaats van op het aantal plekken. Want binnen de Grevelingen kan niet alles. En we moeten nadenken 
over zonering tussen kerngebieden en gebieden die ontwikkeld mogen worden. Een extra opgave is 
antwoord geven op de vraag of de huidige bestuurlijke context daarvoor de juiste is. Ik denk dat het 
realiseren van deze speerpunten leidt tot vooruitgang en een betere exploitatie. Staatsbosbeheer wil die 
uitdaging graag met u oppakken!” 
 
 
Donné Slangen 
Het is een uitdaging voor ons allemaal 
 
“Van Deltawerken naar integrale gebiedsontwikkeling. De tijd van 
sectorale oplossingen is voorbij. De tijd van hele grote investeringen van 
het rijk is ook voorbij. De rol van de overheid wordt anders en steeds 
kleiner. We proberen steeds meer onze verantwoordelijkheid samen 
met anderen waar te maken.” 
 
Dat was de inleiding van het verhaal van Donné Slangen, directeur 
Gebieden en Projecten bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
“Het gaat om samenwerken. De uitdaging die we nu hebben is een 
uitdaging voor ons allemaal.” 
 
Anders denken 
Het ministerie wil de economische ontwikkeling van de Grevelingen 
koppelen aan een klimaatbestendige,  veilige, economisch vitale en 
ecologisch veerkrachtige delta. “Dat vraagt om een integrale aanpak, 
waarbij ieder zijn mogelijkheden en beperkingen inbrengt. Die 
beperkingen moeten we van elkaar accepteren.  
 
Dat is voor het rijk niet makkelijk. Als we geen geld hebben, durven we niet te komen. Want we weten dat 
jullie hier dat geld wel vragen. Maar het zou zonde zijn als we niet meedenken met onze kennis en 
ervaring. Daarom komen we toch. Maar het is anders denken en werken. Ook over financiële 
arrangementen.” 
 

 
Volle bak bij Grevelingenconferentie 
2013! #bunkerroute #strandopgangen  
#inspiratiecentrum #ecohotel 
#GRconf13 
 



Waterveiligheid verbeteren 
In het kader van het Deltaprogramma werken partijen samen aan oplossingen voor vragen die op ons 
afkomen door de klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel en het vele water dat van rivieren en 
bergen naar de delta komt. “We werken ook aan verbetering van de waterveiligheid. Dat doen we op basis 
van een analyse van persoonlijk risico. Wat betekent dat voor waterkeringen? Voor evacuatie? Daar 
maken we evenwichtige keuzes over in het Deltaprogramma. We weten nog niet wat dat voor dit gebied 
betekent. We weten wel dat de waterveiligheid hier redelijk is. En dat willen we zo houden. Als het om 
zoet water gaat, kunnen we de situatie tot 2050 aan met de huidige maatregelen. Daarna hangt het van 
de klimaatverandering af welke maatregelen nodig zijn. Daar denken we nu al over na.” 
 
Drie elementen 
De rijksstructuurvisie biedt straks een samenhangend pakket voor alles wat er in dit gebied gebeurt. Een 
MER en een MKBA zorgen voor een goede afweging. “In de Rijksstructuurvisie kijken we naar drie 
elementen. Als eerste naar de waterberging op de Grevelingen en wat dat betekent voor de veiligheid van 
de Rijn-Maasdelta. Want we moeten veel water kunnen bergen dat uit het oosten komt. We overleggen nu 
waar we dat in regio kunnen doen. Als tweede de vraag of de getijden moeten terugkomen. Dat kan het 
antwoord zijn op de problematiek van het dode water. En als derde het feit dat Volkerak-Zoommeer dan 
weer zout kan worden. De beslissing komt eind 2014, tegelijk met de Deltabeslissingen.” 
 
Samen doelstelling waarmaken 
“Als we straks keuzes maken, spreken we direct ook graag met anderen de stappen af die we moeten 
zetten om die keuzes uit te voeren. Het is niet meer vanzelfsprekend dat het rijk het totale bod doet. Moet 
het rijk bijvoorbeeld het gat maken in de Brouwersdam? Nee. Daarvoor is € 200 miljoen nodig, en dat 
vindt de maatschappij erg veel voor dit gebied. Vanuit de regio is het creatieve idee gekomen om te kijken 
of het gat er kan komen met een ander verdienmodel. Dat leverde het idee van de getijdencentrale op. 
Met dat andere verdienmodel kun je de maatschappelijke kosten omlaag brengen. De vraag is of hulp uit 
Den Haag dan nog nodig is. We werken nu als rijk en regio onder leiding van de provincie samen om de 
gemeenschappelijke doelstelling waar te maken zonder dat er maar één betaler hoeft te zijn.” 
 
Nooit af 
“De Rijksstructuurvisie landt niet vanzelf. We moeten iets met de financiële afspraken. We kunnen niet 
alles tegelijk realiseren. We moeten dus prioriteiten stellen. Daarbij moeten we helder zijn over wat we 
willen. Leggen we het referentieniveau voor zoet water hoog? Dan wordt het duurder, en duurt het langer 
voordat we ons einddoel bereiken. We moeten dus accepteren dat als we op het ene gebied wat willen 
winnen, we soms op het andere gebied wat moeten inleveren. We moeten die afwegingen met elkaar 
maken als we de transitie willen maken. De Deltawerken zijn af….., het werken aan de delta is nooit af.” 
 
Vraag van Andries Middelbos (Coöperatie Deltawind):  
“Het is voor ons als ondernemers belangrijk om te weten of de Brouwersdam opengaat. En als hij 
opengaat wanneer dat dan gebeurt. Ik hoor vandaag dat we nog twee jaar moeten wachten op die 
beslissing. Maar we hebben duidelijkheid nodig om te weten of we investeren voor een situatie met of 
zonder getijden.” 
 
Donné: “Dat moet in 2014 helder worden. Dan weten we hoeveel geld er is en wat de mogelijkheden zijn. 
Is er geen geld in 2014? Dan doen we niks. Als we weten wanneer er wel geld is, kijken we op dat 
moment weer wat we kunnen doen. We doen dat samen met alle partijen in het gebied.” 
 
 
Aanvulling van Hans Kleij (programmadirecteur provi ncie Zuid-Holland): 
“Eind 2014 wordt duidelijk of het gat in de Brouwersdam en de getijdencentrale er komen. We zijn al aan 
het kijken of de markt bereid is een substantiële investering te doen. Rijk en provincie hebben het geld 
namelijk niet. In 2014 wordt ook bekend of de businesscase lukt en 80% van de investering uit de markt 
komt. Dan moeten we nog een financieel gat van 20% dichten. Misschien komt er geld uit Brussel. 
Ondernemers krijgen in 2014 duidelijkheid of en wanneer het gat in de dam er komt. Bij de provincie 
mikken we op 2020.” 
 



Vraag van Willem Nibbelink (Watersportvereniging Br ouwershaven): 
“Is al bekend hoeveel het getij wordt? Min of plus 25. En wie betaalt de aanpassing van de infrastructuur?” 
 
Donné: 
“We moeten bekijken wat we betaalbaar en haalbaar vinden. En we moeten de gevolgen van het besluit 
duidelijk maken. Het is een gemeenschappelijke keuze. Volgend jaar, 2014, wordt echt een cruciaal jaar. 
Dan komen zaken bij elkaar.” 
 
Vraag van Leo Boone (inwoner Schouwen Duiveland en zeiler op de Grevelingen): 
“Wanneer kunnen de dijken langs de Grevelingen wat omlaag?” 
 
Donné: 
“De dijken gaan niet omlaag. Het rijk blijft ze beheren en onderhouden.” 
 
Vraag van Ronald Waterman (Building with Nature): 
“Is de beslissing al gevallen dat de spaarbekkens van Biesbosch, Hollands Diep, Brielse Meer en een 
groot deel van het Haringvliet tot aan het Spui zoet water blijven? 
 
Donné: 
“Nee, nog niet. Ook dat wordt volgend jaar helder.” 
 
Han Weber: 
“Ik ben ook voorzitter van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta. De insteek van onze stuurgroep is het 
veiligstellen van Haringvliet, Hollands Diep, Biesbosch en Brielse Meer-systeem als dé strategische 
zoetwatervoorraad voor Zuidwest Nederland. Die voorraad hebben we hard nodig voor agrarische 
gebieden, Mainport Rotterdam en Greenports Zuid-Holland.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Brouwersdam Inspiration Event 2013 
 
Vijftig ondernemers, ambtenaren en bewoners van op en rond de Brouwersdam hebben in september 
twee dagen en een nacht nagedacht over de toekomst van de dam. “Het idee ontstond na een gesprek 
dat ik had met Bas Kennis van BLØF”, vertelt Bertus van der Tuuk (Van der Tuuk Revisited). “BLØF 
organiseert hier al negen jaar Concert at Sea. Ik ben actief in de sector toerisme en recreatie. Na ons 
gesprek keek Bas heel anders tegen de Brouwersdam aan. “Wat is het een mooie plek! Dat moeten we 
delen met andere ondernemers op de dam.” Zo ontstond het idee om met elkaar te praten over andere 
mogelijkheden voor activiteiten op en rond de Brouwersdam. Eén van de thema’s die het event 
opleverden is het thema De Energieke Dam. Dat thema heeft te maken met de getijdencentrale, maar ook 
met al het andere wat energie kan opleveren en waar je energie uithaalt.” John Elenbaas (Dorpsraad 
Ellemeet) nam het initiatief voor de oprichting van het Platform Pioniers Brouwersdam. “Met dit platform 
willen we de interne en externe communicatie rond de Brouwersdam ondersteunen. Zodat we meer met 
één mond spreken.“ Gydo van der Wal (Beware Beach) gaf een waarschuwing mee: “Er verdwijnt elk jaar 
veertig meter zand bij de Brouwersdam. Als we niets doen, is er straks geen strand meer. Dat kan niet, 
want het strand is het kloppend hart van de Brouwersdam!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Het is echt goed dat er meer kansen komen voor ondernemers in en rond de 
Grevelingen. Wij hebben zelf ook plannen, waarbij we graag zoeken naar samenwerking. 
Wij denken aan uitbreiding met huisjes op palen in het water. Lichte huisjes van waaruit 
je onder alle weersomstandigheden het water en de natuur om je heen kunt beleven. 
 
Dieneke Verpalen  
(eigenaar Resort Land en Zee) 

“Het zuurstofgehalte in de Grevelingen is laag. Dat is een gevaar, zeker in warme 
zomers. Het beperkt namelijk de ruimte voor de schelpdieren. De waterkwaliteit wordt 
beter als de opening in de Brouwersdam en de getijdencentrale er komen. Door de 
getijbeweging krijgen de schelpdieren meer voedsel. Dat verbetert de productiviteit. We 
bekijken op dit moment welke mogelijkheden de plannen bieden voor de schelpdieren.” 
 
Aad Smaal 
(IMARES Wageningen UR) 

“Ik heb meegedaan met de cursus Gastheerschap Grevelingen. Die was heel 
interessant. Ik weet nu nog beter hoe ik de Grevelingen kan promoten bij onze gasten. Ik 
heb ook geleerd van hoe andere ondernemers hun bedrijfsvoering doen. Je moet vooral 
je sterke kanten vasthouden, niet meedoen met alle hypes. Onze camping zit op een 
donkere plek. Daarom organiseren wij sterrekijkavonden en yoga-avonden. Dat past bij 
deze omgeving.” 
 
Anja van der Bijl 
(Landschapscamping De Zonnehoeve) 
 

“De waterkwaliteit is erg belangrijk voor toeristen. Maar ook voor ons als ondernemers. 
Als de waterkwaliteit slechter wordt, gebeurt er hier bijna niks meer.” 
 
Marcelle Visser 
(Oude Raadhuis, Ooltgensplaat) 



Jack de Vries 
“Het is belangrijk om de onderwaterwereld in stand te houden!” 
 
“De duiksport geeft Zeeland iets extra’s. Het versterkt de economische 
positie en de recreatiebranche. De Grevelingen is het beste 
onderwatersportgebied van West-Europa. Een gebied met veel potentie. 
Daarom vraag ik het bedrijfsleven hier om samen die potentie van Zeeland 
in leven te houden. Laten we Zeeland samen nog beter op de kaart zetten, 
niet alleen boven maar ook onder water.” 
 
Die oproep deed Jack de Vries, voorzitter van de Nederlandse 
Onderwatersport Bond. Er zijn prachtige duiklocaties in Egypte en rondom 
Curaçao. Maar we hebben ook in Nederland een uniek duikgebied, waar 
Zeeland trots op mag zijn. In 2015 is het Wereld-kampioenschap 
Onderwaterfotografie in Zeeland.Er komen fotografen uit dertig landen voor  
naar Nederland. “Er is hier veel te fotograferen. We moeten er wel voor zorgen dat we dat in stand 
houden. Er wordt gewerkt aan veilige dijken en daar zijn we blij mee in Zeeland. Maar de staalslakken die 
worden gebruikt voor de versterking, vernietigen het onderwaterleven. We kunnen dat voorkomen door 
breuksteen te gebruiken in plaats van staalslakken. Dan herstelt het onderwaterleven zich snel. Hetzelfde 
geldt voor het storten van zand bij de Brouwersdam. Want ook zand vernietigt het onderwaterleven.” 
 
Hotspots 
Na deze kritische opmerking laat Jack weten dat de bond ook heel tevreden is. Er is de afgelopen jaren 
veel bereikt. “We hebben met elkaar van de duiklocaties in Zeeland hotspots gemaakt. Met parkeer- en 
omkleedgelegenheid, sanitaire voorzieningen en vulstations. Voorzieningen die andere watersporters ook 
kunnen gebruiken. We hebben de duikapp “MijnDuik” ontwikkeld. Daarin zie je waar de duiklocaties in 
Zeeland zijn en welke voorzieningen ze hebben. We werken aan oplossingen om te voorkomen dat 
duikers en vissers elkaar in de weg zitten. En vanuit onze bond werken we graag mee aan de invoering 
van de duikerspas. Wij vinden dan wel dat dat Zeelandbreed moet gebeuren en voor iedereen, ook voor 
onderwatersporters uit het buitenland.” 
 
 
Pim van der Knaap 
The Next Step in Leisure 

 
“De Brouwersdam is gebouwd voor de veiligheid. Maar hij biedt ook veel kansen 
voor andere functies. Van Brouwerseiland wil Thijs Zeelenberg iets unieks, iets 
anders maken. Iets wat er nog niet is in Nederland. The Next Step in Leisure.” 
 
Aan het woord is Pim van der Knaap, directeur Boskalis Nederland. Boskalis en 
Matthijs Zeelenberg zijn partners in het project Brouwerseiland. 
 
“We zien het bij Boskalis als onze verantwoordelijkheid om bij projecten die we 
doen naar kansen te zoeken om ook natuur te ontwikkelen. Dat leidde tot het 
concept Building with nature. Bouwen mét de natuur in plaats van bouwen ín de 
natuur. De omgeving extra waarde geven. Dat concept passen we inmiddels in de 
hele wereld toe. En nu ook bij dit plan voor Brouwerseiland. We lieten ons door de 

omgeving inspireren bij het maken van het plan. We gebruiken de natuur en de visserij die er al zijn. We 
leggen kleine eilandjes aan zoals ze er al zijn in het gebied. De huizen integreren we in de natuurlijke 
omgeving. Het wordt niets massaals. Zo woon je hier straks duurzaam in de natuur aan het water, 
verscholen in het groen en een duinlandschap. We gebruiken alleen maar natuurlijke materialen. Dit 
project geeft een geweldige impuls aan de regio. Het biedt veel werkgelegenheid tijdens de bouw en de 
exploitatie. En het geeft een jaarlijkse spin-off van 42 miljoen euro. Voor de beide gemeenten met een 
stagnerend of zelfs teruglopend inwoneraantal van wezenlijk belang.” 
 



Carla Schönknecht 
Van Grevelingenmeer naar meer Grevelingen! 

 
“We hebben aan de wateroverlast op 13 oktober kunnen zien welke rol 
de Grevelingen in de toekomst kan spelen als waterberging. Het rijk 
besluit binnenkort over herintroductie van getijden in de Grevelingen. 
En of we de Grevelingen gaan gebruiken voor het bergen van 
rivierwater. Den Haag moet nog beslissen, maar wij hier in Zeeland 
weten wel hoe we het willen hebben. Voor een gezonde Grevelingen is 
een gezonde economische ontwikkeling van dit gebied nodig. En 
daarvoor is de terugkeer van getijden nodig, inclusief een 
getijdencentrale in de Brouwersdam.” 
 
Duidelijke taal van Carla Schönknecht, gedeputeerde van de provincie 
Zeeland, onder andere voor natuur, water, recreatie en toerisme. “De 
Grevelingen gebruiken voor berging van rivierwater is dé oplossing 
voor problemen in het benedenrivierengebied. Het biedt ook kansen, 
onder meer voor de getijdencentrale die we dan als hele grote 
noodpomp kunnen gebruiken. Maar ook kansen om Volkerak-
Zoommeer zout te maken. En samen met de Grevelingen één 

watersysteem te maken. Dat is niet alleen goed voor het water, maar ook voor de gebruikers. Dan denk ik 
vooral aan de recreatievaart. En dan zie ik een Grevelingenbrug voor me in plaats van de 
Gevelingendam. Zodat er een vrije doorvaart ontstaat tussen Grevelingen en Volkerak als toegangspoort 
vanuit de Randstad naar Zeeland. Een Grevelingen met unieke watersportmogelijkheden boven en onder 
water en de culinaire kwaliteiten van fruits de mer.” 
 
Trekpleister van jewelste 
De getijdencentrale is een innovatieve ontwikkeling van de 21e eeuw. Die trekt samen met het Tidal Test 
Center op de Grevelingendam nieuwsgierige waterbouwers vanuit de hele wereld aan en kan een 
toeristische trekpleister van jewelste worden. Een pleisterplaats voor mensen op zoek naar een duurzame 
manier van recreëren, onthaasten en genieten van de natuur. Natuur die echt het predicaat Natura 2000 
krijgt. Dat zien wij niet als last, maar juist als een kwaliteitskeurmerk. We moeten anders gaan denken 
over de natuur. We kunnen natuur ook beleven en benutten als economisch product. En zo de 
ontwikkeling stimuleren van ‘Grevelingenmeer’ naar ‘meer Grevelingen’.” 
 
Samen de schouders eronder 
“De toekomst van de Grevelingen begint vandaag. We hebben vandaag laten zien dat onze ambities rond 
de Grevelingen groot zijn. Het blijft niet bij dromen. Er zit al veel in pijplijn. Maar we kunnen niet 
achterover leunen. We kunnen onze ambities alleen realiseren als we er als regio met elkaar de 
schouders onder zetten. Niet alleen met plannen, ook met geld. Daarom doe ik een oproep aan ieder van 
u om ambassadeur van dit gebied te worden. Laten we goed in gesprek blijven, ook als het even tegenzit. 
En laten we onze ambities eensgezind uitdragen naar Den Haag. We hebben vandaag een goed signaal 
meegegeven richting Den Haag. Ik ben heel optimistisch na deze conferentie. Ik zie veel kansen voor de 
Grevelingen. U maakt deze regio tot wat zij is. U heeft plannen voor de toekomst. Laten we samen aan de 
slag gaan!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De tijd van achterover leunen is 
voorbij, aldus @CarlaStaat 
#GRconf13 
 



Foto’s van de Grevelingenconferentie terugkijken? U vindt ze op:  
http://s418.photobucket.com/user/Neus32/library/Grevelingenconferentie 

 

Wrijving geeft juist glans 
 
 
Aan het begin van de conferentie konden de aanwezigen hun ‘pareltjes’ (wensen en ideeën voor de 
Grevelingen) doorgeven aan de zeemeermin. Met een samenvatting van deze verzamelde parels in de 
vorm van een gedicht werd de Grevelingenconferentie afgesloten. 
 
 
 
Wat hebben we al veel bereikt met elkaar in dit uniek stukje Nederland 
Het is met recht een hele mooie parel door twee provincies als een oester omrand 
Vanmiddag zijn we hier bij elkaar gekomen, 
niet alleen om samen terug te blikken maar ook om vooruit te durven dromen 
 
Want één ding is zeker: er liggen nog genoeg kansen voor het grijpen 
Soms eenvoudig te realiseren, soms zijn het ideeën die nog even moeten rijpen 
We stuurden een zeemeermin erop uit om uit te vissen wat jullie wensen zijn en jullie 
gedachten 
en dat keverde een prachtlijst op van wat wij hier met elkaar voor de toekomst verwachten 
 
Ik neem graag het verlanglijstje even met jullie door 
In de hoop dat iedereen aan het eind luidkeels roept: ‘Ja, wij gaan er samen voor!’ 
Bovenaan die lijst prijkt toch wel met stip de getijdencentrale 
Liever gisteren nog dan morgen blijkt wel uit jullie verhalen 
 
De roep om duurzame energie is groot, evenals het behouden van de natuur 
Het karakter van de Grevelingen moet blijvend bewaard met zijn unieke eigen cultuur 
Er heeft zelfs iemand geopperd om een zeecultuurpark Grevelingen te creëren 
Voor de kweek van streekgebonden aquatische producten, misschien leuk voor een ondernemer om dit uit te 
proberen 
 
Verder met het lijstje. Wat is er nog meer door jullie meegegeven? 
Grevelingen als World Bay, toiletten op de eilanden, aandacht voor het onderwaterleven 
Een jachtensluis in de Brouwersdam, meer aanlandingsplaatsen voor pleziervaartuigen 
De lijst met aanbevelingen gaat maar verder, iets wat ik natuurlijk alleen maar toe kan juichen 
 
De combinatie en koppeling met het Krammer Volkerak kwam als suggestie ook heel vaak naar voren 
Net als het behouden en stimuleren van de wereld onder het water, Iets wat de duikers onder u wel zal bekoren 
De meesten hier zijn het er ook over eens: Natuur en recreatie gaan hand in hand 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de suggestie als ‘slapen op het strand’ 
 
Op één suggestie na - iedere dag mooi weer - zijn er genoeg bruikbare ideeën gegeven 
Alleen plannen en suggesties zijn niet genoeg. Hoe brengen we deze nou straks tot leven? 
De sleutel zit hem in een enkel woord, door u ook allemaal vaak genoemd 
Dit soort dingen kun je niet alleen, dat is tot mislukken gedoemd 
 
Samenwerken is het toverwoord, samen kun je zoveel bereiken 
Sla met elkaar de handen ineen, durf met elkaar verder te kijken 
Koester deze parel, poets hem op en grijp met zijn allen deze kans 
En wees niet bang voor onderlinge discussie, want weet: wrijving geeft juist glans! 
 
 
 
 
 


