
De provincie Zuid-Holland en de gemeente 

Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om 

het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls 

te geven. Zij werken samen binnen het Integraal 

Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee.  

Het doel: versterken van de regionale economie.

Augustus 2015
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Een belangrijke aanleiding om de  
Stellendamse haven beter op de kaart 
te zetten, vormt de komst van zee- 
hondenopvang A Seal, aan de oost-
zijde van de N57. Na een grote ver-
bouwing gaat de geheel vernieuwde 
opvang en Expo Haringvliet in oktober 
2015 definitief open voor publiek. 
René Wissekerke van A Seal vertelt de 
ruim 40 aanwezigen wat dat betekent: 
‘De zeehondenopvang vormt natuurlijk 
een grote publiekstrekker. Daarnaast 
komt er een restaurant en gaan we in 
de expositieruimte het bredere verhaal 
vertellen over deze unieke omgeving, 
de Voordelta. Jaarlijks verwachten  
we tussen de 100.000 en 150.000  
bezoekers.’

Visserij-innovatiecentrum
Tijdens het ochtendprogramma kwa-
men lopende initiatieven aan de orde, 
die de verschillende sterke kanten van 
de Stellendamse haven belichten. Een 
hiervan is Beleef de Deltaroute waarin 
Rijkswaterstaat en de ANWB samen-

werken om Nederlanders en buiten-
landse toeristen meer kennis en plezier 
te bezorgen rond de 13 Deltawerken, 
waaronder de Haringvlietdam. Namens 
de lokale visserijvereniging legt Cees 
Sinke uit dat de visserij weer in de lift 
zit en dat Stellendam voorop loopt wat 
betreft innovaties en duurzaamheid. 

Het recent geopende Visserij-innova-
tiecentrum Zuidwest Nederland is daar 
een sprekend voorbeeld van. Ook komt 
de omliggende natuur aan bod, die 
de komende jaren een enorme impuls 
krijgt door uitvoering van het plan 
Natuurherstel Haringvliet.

Beleving
Tijdens de brainstormsessie delen de 
deelnemers inzichten met elkaar om  
de Stellendamse haven en het gebied 

eromheen nog aantrekkelijker te 
maken. Fred Redeker van Yachtclub 
Stellendam: ‘Voor zee en natuur  
alléén komen de mensen niet meer. Ze 
moeten het gevoel hebben dat er wat 
te beleven valt. Wat dat betreft vind 
ik het sterk dat de zeehondenopvang 

Stellendamse haven: 
veelzijdige entree 
van Goeree
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erbij is gekomen. Daardoor zitten de 
terrassen straks ook makkelijker vol en 
vinden bezoekers het eerder gezellig.’ 
Een andere veel gehoorde opmerking  
tijdens de bijeenkomst was dat het  
bedrijventerrein aan de binnenhaven  
een flinke opknapbeurt nodig heeft.
Kees van Poortvliet van GEO BV –  
één van de ‘bewoners’ – beaamt dat 
en ziet tegelijk kansen. ‘Denk aan een 
logischer indeling van het gebied en 
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de plaatsing van zonnepanelen om 
groene energie op te wekken.’

Interessante ideeën 
De brainstormsessie levert een aantal 
zeer uiteenlopende en interessante 
ideeën op. Zo zou het voormalige  
bedieningsgebouw van de Haringvliet-
sluizen omgetoverd kunnen worden 
in een uitkijktoren of zelfs een hotel. 
Iemand noemt de ontwikkeling van 
een vissersdorpje nabij de zeehonden-
opvang, waarmee een prettige ver-
blijfsplek ontstaat. Andere ideeën zijn 
het inrichten van een vissersboot in de 
vorm van een museum, een camping, 
een sportvishoek, een evenementen-
terrein met plek voor ruige sporten als 
quadrijden en een aanlegsteiger bij 
de zeehondenopvang. Ook het toe-
gankelijker maken van naastgelegen 
natuurgebieden, de Kwade Hoek en 
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Het promoteam is te herkennen aan kleding met daarop 
prominent het motto: ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland!’.  
De teamleden spreken bezoekers van evenementen actief 
aan, vertellen hen over Goeree-Overflakkee en delen duur-
zame goodie bags uit met daarin informatie over het eiland 
en een lokale lekkernij. Afhankelijk van de doelgroep wordt 
de teamsamenstelling bepaald om zo optimale aansluiting 
bij de bezoekers te vinden. 

Flashmob
Begin mei dook het team voor het eerst op bij de openings-
festiviteiten van het Inspiratiecentrum Grevelingen op de 
Brouwersdam. In juni volgde zelfs een heuse flashmob in  
de Rotterdamse Koopgoot voor het winkelende publiek. 
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt van de gemeente  
Goeree-Overflakkee is enthousiast. ‘Met het promoteam 
kunnen we Goeree-Overflakkee goed profileren op  
evenementen en activiteiten op en buiten ons mooie eiland, 
zowel rond wonen, werken als recreëren.’

Promoteam in actie!
Sinds dit voorjaar heeft Goeree-Overflakkee een eigen 
promotieteam. Zo’n 25 enthousiaste vrijwilligers,  
in de leeftijd van 15 tot 72 jaar, bezoeken verschillende 
evenementen om al het moois dat ‘hun’ eiland te bieden 
heeft te promoten.

de Scheelhoek, wordt meerdere keren 
genoemd.

Na de zomervakantie gaan gemeente, 
provincie en Rijkswaterstaat met 
mogelijke partners in gesprek om de 
meest kansrijke ideeën op te pakken. 
Eén ding staat vast: met deze veel-
zijdige entree van Goeree-Overflakkee 
heeft het eiland er straks een prachtige 
toeristische attractie bij.



Het plangebied Ouddorp-Bad bestaat 
uit verschillende projecten, maar kent 
ook een grote gemene deler, legt 
Roeland uit. ‘In de gehele kuststrook 
keert de duinbeleving terug. Daarvoor 
halen we bosschages weg, brengen 
we duinzand aan en versmallen we 
de Vrijheidsweg die parallel aan de 
kustlijn loopt. Zo geven we een grote 
impuls aan recreatie en natuur. Achter 
een bosrijke tussenzone koesteren we 
tegelijkertijd het karakteristieke zand-
wallenlandschap, dat je nergens anders 
in Nederland tegenkomt. Door het 
verbeteren van verschillende noord-
zuidroutes en waar mogelijk nieuwe 
verbindingen te realiseren, maken we 
dit gebied bovendien aantrekkelijker 
voor fietsers en wandelaars.’

Ouddorp-Bad ontvangt bewoners en 
recreanten met open armen
De kop van Goeree-Overflakkee vormt een belangrijke toeristische 
en recreatieve trekpleister. Om deze positie verder te versterken 
werken gemeente, provincie en lokale ondernemers samen aan 
verschillende projecten, waaronder de realisatie van Ouddorp-Bad. Erik 
Roeland, beleidsadviseur Economische Zaken bij de gemeente Goeree-
Overflakkee, en Jeroen den Hollander van recreatiepark De Klepperstee 
vertellen over de ontwikkelingen in het westelijke deel.

Zandverzet
Een van de projecten bevindt zich in 
het westelijke deel van Ouddorp-Bad. 
Den Hollander is daar betrokken bij de 
ontwikkeling van vakantiewoningen, 
op grond van De Klepperstee.  
Den Hollander: ‘In het nieuwe recre-
atiepark, dicht bij het strand, maakt 
agrarisch gebied plaats voor duinland-
schap. Vandaar dat er momenteel 
enorm veel zandverzet plaatsvindt.  
De eerste fase van 64 woningen moet 
in juni 2016 klaar zijn.’

Sfeervol plein
Bijzonder aan dit project is dat de 
bijbehorende voorzieningen rondom 
een sfeervol plein straks voor ieder-
een toegankelijk zijn. ‘Het plein ligt 
centraal ten opzichte van de andere 
recreatieparken en wordt een échte 
ontmoetingsplek in een omgeving 
waar het duinlandschap leidend is. 
Naast winkels en horeca komen er 
onder meer een klimduin van 13 meter 
hoog, een uitkijktoren, een amfi- 
theater voor optredens en een multi-
functionele binnenruimte voor  
bijvoorbeeld exposities. Zo is hier het 
hele jaar door wat te beleven!’

Het openbare plein met voorzieningen 
moet in 2017 helemaal gereed zijn en 
komt mede tot stand door subsidie 
vanuit Stimuleringsregeling Voordelta. 

Deze regeling is bedoeld voor het sti-
muleren van economische diversiteit en 
om te kunnen reageren op de verande-
rende situatie in de Voordelta door de 
aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Open armen
Roeland is erg te spreken over de  
gekozen invulling. ‘Als gemeente zijn 
we blij met de komst van deze hoog-
waardige bebouwing en voorzienin-
gen, een enorme stimulans voor de 
lokale economie. Met het weghalen 
van bosschages is dit plein straks ook 

vanaf de Vrijheidsweg goed zichtbaar. 
Zo ontvangt deze plek bewoners en  
recreanten als het ware met open 
armen. Dit is zeker een mooi voorbeeld 
van hoe gemeente, provincie en onder-
nemers gezamenlijk optrekken.’  
Den Hollander: ‘We werken heel  
prettig samen en dat komt vooral 
omdat alle partijen iets moois van 
Ouddorp-Bad willen maken!’
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‘Het plein ligt centraal 
en wordt een échte 
ontmoetingsplek in een 
omgeving waar het 
duinlandschap leidend is’Erik Roeland en Jeroen den Hollander
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‘De Slikken zijn te mooi om níet te ontdekken’
(HQ�YDQ�GH�YHUERUJHQ�SDUHOV�YDQ�*RHUHH�2YHUÀDNNHH�]LMQ�GH�6OLNNHQ� 
YDQ�)ODNNHH��+HW�LQWHUQDWLRQDOH�EHVFKHUPGH�QDWXXUJHELHG�KHUEHUJW�HHQ� 
RQJHNHQGH�ULMNGRP�DDQ�EHVFKHUPGH�SODQW��HQ�GLHUVRRUWHQ�� 
2P�PHHU�PHQVHQ�KLHUYDQ�WH�ODWHQ�JHQLHWHQ��ZRUGW�KHW�JHELHG�WRHJDQNHOLMNHU�
HQ�DDQWUHNNHOLMNHU�JHPDDNW�YRRU�ZDQGHODDUV�HQ�¿HWVHUV��1DWXXUJLGV�.DULQ�
1RRUGKXLV�HQ�JROI��HQ�WDL�FKL�OHUDDU�/HR�YDQ�%HQQHNRP�NHQQHQ�GH�6OLNNHQ�
JRHG�HQ�QHPHQ�RQV�PHH�WLMGHQV�HHQ�]RPHUVH�RFKWHQGZDQGHOLQJ�

‘Nog maar net onderweg loopt Noord-
huis al naar de zijkant van het pad. 
‘Deze plant, de duindoorn, vertelt ons 
dat we op zandgrond lopen,’ wijst 
ze. ‘Deze pionier maakt de grond 
vruchtbaarder en bovendien houden 
de wortels het zand beter vast. De 
besjes kunnen in de herfst gaan gisten, 
waardoor vogels die ze eten dronken 
worden. Dan zie je ze van links naar 
rechts door de lucht gaan, net als wij 
mensen dat op de grond doen.’ 

Iets verderop zien we koninginnekruid 
staan. Noordhuis: ‘Vlinders zijn daar 
dol op, net als op honingklaver  
trouwens, wat hier massaal voorkomt. 
De bloemetjes van honingklaver  
hebben een zoete smaak en die kun  
je gewoon proeven.’ 

Alleen maar natuur
Halverwege de wandeling geeft een 
heuveltje een mooi uitzicht over een 
plas water. Noordhuis pakt de verre-
kijker erbij. ‘Ik zie drie lepelaars. Die 
fourageren hier, de kolonie huist een 
stukje verderop.’ Van Bennekom: ‘Op 
de golfbaan hiernaast zien we deze 
vogels ook regelmatig. Het landschap 
van de Slikken hebben we namelijk 
deels doorgetrokken in het golfterrein.’ 
Met zijn tai chi-klas bezoekt  
Van Bennekom regelmatig dit gebied.  
‘Je hebt hier prachtige vergezichten en 
hoort en voelt alleen maar natuur. Een-
maal tot rust gekomen is de intensiteit 
van geluid en geuren waanzinnig.’

Flamingo’s
Noordhuis noemt een aantal vogel-
soorten die hier veel voorkomen, waar-
onder grutto’s, plevieren, scholeksters, 
maar ook roofvogels als kiekendieven. 
‘De Grevelingen is een van de groot-
ste zoutwatermeren van Europa en 
dat maakt de fauna en flora zo rijk en 
bijzonder. Je ziet hier zelfs flamingo’s, 
ooit ontsnapt uit een dierentuin.  
Ik herinner me de koude winter van 
1997. Een dichtgevroren Grevelingen 
met een groep flamingo’s erboven.  
Ik krijg er nog kippenvel van.’

Terug op het wandelpad plukt Noord-
huis een uitgebloeid plantje en schudt 
ermee heen en weer. ‘Hoor je dat?  
De zaden in de verdroogde kelkbladen 
maken een rammelend geluid. Daarom 
heet hij ratelaar.’

Karin Noordhuis en Leo van Bennekom

Gaan voor Goeree-Overflakkee - Special
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Week van de Goereese Vis

Laagvlieger
Bij de vogelkijkhut wordt wederom 
de verrekijker erbij gepakt. Een wulp, 
herkenbaar aan de kromme snavel, 
zoekt op de zandplaat naar voedsel. 
Van Bennekom heeft een aalscholver 
gespot, laagvliegend over het water. 
‘Het zijn duikers dus de noodzaak om 
hoog te vliegen ontbreekt. Na iedere 
duik slaat hij zijn vleugels breed open 
om te laten drogen. Doet hij dat niet 
dan verdrinkt hij bij de volgende duik.’

Koffietentje en kano’s
Noordhuis en Van Bennekom juichen 
het toe dat meer mensen de Slikken  
van Flakkee kunnen beleven.  
Noordhuis: ‘Het fietspad is gelukkig  
al verlengd. Een uitkijktoren zou  
ik persoonlijk een waardevolle  
toevoeging vinden.’ Van Bennekom: 
‘Een koffietentje bij de steiger kan de 
aantrekkelijkheid vergroten. Net als de 
verhuur van kano’s, zodat je de Slikken 
ook vanaf het water kunt beleven. Eén 
ding is zeker: de slikken zijn veel te 
mooi om níet te ontdekken!’

Slikken van Flakkee

De Slikken van Flakkee vormen een schitterend natuur-
gebied in de zuidwestelijke delta van Nederland. Het 
ongeveer 1500 hectare grote, buitendijkse gebied tussen 
Goedereede en Herkingen kent een afwisselende, rijke en 
ongerepte natuur van een - voor Nederlandse begrippen - 
zeldzame schoonheid en maat. De Slikken bestaan  
uit drooggevallen grond, ondiep water, en slikken en 
schorren die zijn ingezaaid met rogge en grassen. Op 
de zuidelijke Slikken grazen kuddes Heckrunderen en 
Fjordenpaarden. Dit deel is alleen te bezoeken tijdens 
een safaritocht met een huifkar, die in de zomermaanden 
twee keer per week door het gebied rijdt. 

In ontwikkeling
De komende jaren werken Staatsbosbeheer, Natuur- en 

Recreatieschap Zuid Westelijke Delta, de gemeente en 
de provincie gezamenlijk aan de natuurontwikkeling, 
toegankelijkheid en beleefbaarheid van de Slikken van 
Flakkee. Zo keren oude getijdenkreken terug, komen er 
nieuwe drinkputten en krijgt de Noordse woelmuis meer 
leefgebied. Tegelijkertijd worden er nieuwe wandelpaden 
en uitkijkpunten gerealiseerd en wordt de toegangsweg 
toegankelijker gemaakt voor fietsers en scootmobielen.

Dag van de Slikken
Bent u nieuwsgierig geworden naar de Slikken of wilt u 
meer weten over de ontwikkeling van het gebied? Kom 
dan langs tijdens de Grevelingenweek van 12 tot en met 
19 september! Zaterdag 12 september vindt de ‘Dag van 
de Slikken’ plaats en kunt onder meer met de huifkar op 
safaritocht. Bekijk wat er nog meer te ontdekken valt op 
www.grevelingenweek.nl of mail naar fd.van.dok@pzh.nl.

Dankzij het succes van vorig jaar 
vindt van vrijdag 4 september tot  
en met zaterdag 12 september  
wederom de Week van de Goereese 
Vis plaats. De week staat in het 
teken van culinair en cultureel ge-
nieten van vis op je bord tot visserij 
gerelateerde activiteiten op Goeree-
Overflakkee voor het hele gezin. 

De eerste Week van de Goereese Vis 
in 2014 kreeg enorm veel belangstel-
ling en positieve reacties van zowel 
inwoners als ondernemers op Goeree-
Overflakkee. Veel visliefhebbers  
genoten van Goereese vismenu’s bij 
een van de vijftien deelnemende  
restaurants op Goeree-Overflakkee.  

Ook namen ze deel aan de visserij-
gerelateerde activiteiten als garnalen 
pellen, een rondleiding op de visafslag 
en een bezoek aan een kotter. 

Jaarlijks evenement
De eerste Week van de Goereese Vis 
sloeg vorig jaar zo goed aan dat de 
organisatie, projectgroep Verbreding 
Visserij, er nu een jaarlijks evenement 
van gaat maken.  
Doel is om de heerlijke lokale vis en 
Stellendamse Garnalen aan zo veel  
mogelijk inwoners en toeristen  
smakelijk te serveren bij de horeca  
op Goeree-Overflakkee.  
Kijk voor meer informatie op  
www.weekvandegoereesevis.nl.

Energy Festival 2015
Goeree-Overflakkee is het meest 
duurzame eiland van West-Europa. 
Op zaterdag 5 september vindt 
daarom het Energy Festival plaats 
op het eiland, hét evenement voor 
frontrunners op het gebied van 
duurzaamheid. 

Rondom en in het Inspiratiecentrum 
Grevelingen staan van 10.00 tot 17.00 
uur tal van activiteiten op het pro-
gramma voor jong en oud. Particu-
lieren en het bedrijfsleven maken op 
een interactieve manier kennis met 
veelal innovatieve toepassingen van 

duurzaamheid. Zo kun je duurzame 
vervoermiddelen testen als e-bikes en 
elektrische scooters, nieuwe duurzaam-
heidsinitiatieven ervaren van visserij 
tot energieleveranciers, en duurzame 
streekproducten proeven.

Meer info
Het Energy Festival 2015 wordt een 
spectaculair en duurzaam evenement 
voor een breed publiek. De gemeente 
Goeree-Overflakkee organiseert het 
festival met een aantal prominente 
en duurzame partijen. Kijk voor meer 
informatie op www.energyfestival.nl.



De gift van het Droomfonds maakt het mogelijk om de 
verloren natuur in het Haringvliet te herstellen. In 2018 zet 
Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen op een kier, waardoor 
trekvissen als zalm en steur de riviermonding weer weten te 
vinden. Het lang afgesloten Haringvliet krijgt dan ook weer 
iets van zijn overgangsdynamiek terug tussen zoet rivier- 
water en de zoute zee. Door het unieke landschap van 
slikken, schorren en rietvelden te herstellen ontstaat een 
walhalla voor vissen, bruinvissen, dolfijnen en vogels, zoals 
lepelaars, dwergsterns, zilverreigers en vis- en zeearenden. 

De komende jaren gaan het Wereld Natuur Fonds, Natuur-
monumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij  
Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Neder-
landin samenwerking met de gemeente en de provincie  
aan de slag om de natuur te laten opbloeien. 

Aan de oevers en op het Haringvliet wordt meer natuur- 
gebied gerealiseerd. Buitendijkse polders veranderen in 
brakke slikken en schorren waar uitgestrekte rietvelden 
kunnen ontstaan en kale, verharde oevers plaatsmaken  
voor natuur met vogeleilanden en stroomgeulen. Zo  
kunnen oorspronkelijke planten terugkeren en trekvissen 
en moeras- en watervogels weer hun plek vinden.

Spiekkoepel
Iedereen kan straks het nieuwe Haringvliet ervaren en  
beleven. Fluisterboten brengen toeristen door de natuur 
naar schilderachtige dorpjes. Verder komt er een unieke 
Spiekkoepel, de enige plek ter wereld waar natuur- 
liefhebbers vogelkolonies bijna kunnen aanraken zonder  
de dieren te verstoren Natuurliefhebbers kunnen struin- 
routes tot diep in de wildernis volgen, deelnemen aan  
vis- en vogelexcursies en de natuur bekijken vanaf uitkijk-
punten, zoals op de Slijkplaat die nu nog niet toegankelijk 
is.
Er lopen ook al gesprekken met recreatieondernemers en 
lokale bedrijven die het plan omarmen. Gedeputeerde  
Han Weber van de provincie Zuid-Holland is erg enthousiast 
over de plannen. ‘We krijgen er spectaculaire natuur bij én 
een geweldige economische en maatschappelijke impuls om 
in de regio te wonen en werken.

Noordrand in stroomversnelling  
dankzij Natuurherstel Haringvliet
'H�1RRUGUDQG�YDQ�*RHUHH�2YHUÀDNNHH�RQWZLNNHOW�]LFK�
GH�NRPHQGH�MDUHQ�WRW�HHQ�ELM]RQGHU�GHOWDJHELHG�ZDDU�
ODQG�HQ�ZDWHU�HQ�]RHW�HQ�]RXW�HONDDU�RQWPRHWHQ��%HJLQ�
GLW�MDDU�NUHHJ�GLW�SURFHV�HHQ�ÀLQNH�LPSXOV��HHQ�FRDOLWLH�
YDQ�]HV�QDWXXURUJDQLVDWLHV�RQWYLQJ������PLOMRHQ�HXUR� 
XLW�KHW�'URRPIRQGV�YDQ�GH�1DWLRQDOH�3RVWFRGH�/RWHULM�
RP�KXQ�GURRP�±�KHW�DIJHVORWHQ�+DULQJYOLHW�ZHHU�WRW�
OHYHQ�ZHNNHQ�±�WH�UHDOLVHUHQ�
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Deltawind, een initiatief van lokale  
bewoners met inmiddels meer dan 
1600 leden, realiseert al sinds 1989 
duurzame energie op Goeree-Over-
flakkee. De coöperatie ontwikkelt 
grootschalige wind- en zonne-energie- 
projecten, stimuleert energiebesparing 
en ondersteunt kleinschalige opwek-
king in openbare gebouwen en bij 
particulieren. Verder onderzoekt  
Deltawind de mogelijkheden om 
andere vormen van duurzame energie 
toe te passen. 

11.000 huishoudens
Begin juni is de eerste paal geslagen 
voor de opschaling van Windpark  
Battenoert. Het eerste park van  
Coöperatie Deltawind was 19 jaar  
oud en de 7 turbines waren toe aan 
vervanging. Het nieuwe park, met  
4 turbines van bijna 150 meter tip-
hoogte, levert naar verwachting aan 
het einde van 2015 de eerste produc-
tie. Jaarlijks produceren de turbines 
ongeveer 40 miljoen kWh, genoeg 
voor het elektriciteitsverbruik van ruim 
11.000 huishoudens en 4 keer zoveel 
dan de productie van het oude park. 

Zonnepark
In Ouddorp-Bad ligt de grootste  
grondgebonden opstelling van zonne-
panelen van Zuid-Holland. Op 1,3 
hectare grond staan ruim 2900 zonne-
panelen. Hiermee levert het Zonnepark 
jaarlijks elektriciteit voor 225 huishou-
dens. Het Zonnepark is een initiatief 
van recreatiepark De Klepperstee en is 
eveneens in eigendom van Deltawind.

Getijdencentrale
Bij de Brouwersdam zetten de  
provincies Zuid-Holland en Zeeland, 

de gemeenten Goeree-Overflakkee en 
Schouwen-Duiveland en het Rijk zich  
in voor de bouw van een getijden- 
centrale. De getijdencentrale zorgt  
ervoor dat de waterkwaliteit in de 
Grevelingen verbetert dankzij de  
toestroom van zuurstofrijk zeewater. 
Dit maakt de (mossel)visserij weer 
rendabel en bovendien ontstaan er 
nieuwe mogelijkheden voor toerisme 
en recreatie. Met de getijdencentrale 
kan groene energie worden opge-
wekt voor alle huishoudens op beide 
eilanden. 

Energiebuffer
Duurzaamheid en economische 
groei gaan hand in hand op Goeree-
Overflakkee. Bij Greenpoint staan het 
verduurzamen van het agrarisch bedrijf 
én de energievoorziening in een regio 
centraal. Dit gebeurt onder andere 
door zonnepanelen op de daken van 
de boerderij te plaatsen, het regen- 
water op te vangen en biogas te  
produceren uit afval. Door het  
produceren van waterstof is het in de 
toekomst mogelijk om zonne-, wind- 
en getijdenenergie op te slaan en een 
buffer aan te leggen.

Goeree-Overflakkee 
bruist van de energie
(HQ�DPELWLH�PHW�XLWGDJLQJ��LQ������PRHW� 
*RHUHH�2YHUÀDNNHH�YROOHGLJ�HQHUJLHQHXWUDDO�]LMQ��
'H�JHPHHQWH�ZLO�GLW�EHUHLNHQ�GRRU�LQ�WH�]HWWHQ�RS�
KHW�EHVSDUHQ�YDQ�HQHUJLH��PDDU�YRRUDO�RRN�GRRU� 
KHW�RSZHNNHQ�YDQ�GXXU]DPH�HQHUJLH�XLW�RQGHU� 
PHHU�]RQ��]HH�HQ�ZLQG��(HQ�JUHHS�XLW�GH�YHOH� 
JURHQH�LQLWLDWLHYHQ�
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Meer informatie
www.zuid-holland.nl/goeree-overflakkee
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WK Beachrace op 
de Brouwersdam
Op de Brouwersdam in  
Ouddorp wordt zaterdag  
14 november het eerste  
wereldkampioenschap  
Beachrace gehouden.  
De komst van dit prestigieuze 
sportevenement naar Goeree-
Overflakkee is te danken aan  
de inzet van de stichting  
Wielerronde Menheerse.

Beachracen is een vrij nieuwe 
discipline binnen het mountain- 
biken, die de laatste jaren vooral 
in Nederland aan populariteit 
heeft gewonnen. Op het strand 
heb je niet alleen de andere  
renners, maar ook nog eens zand, 
wind en water als tegenstander. 
Die elementen geven gezamenlijk 
een extra dimensie aan de sport.

700 wielrenners
Tijdens het WK Beachrace strijden 
wielrenners van verschillende  
niveaus, van professionals tot 
recreanten, met elkaar op het 
strand voor het eerste wereld-
kampioenschap. Aan het WK 
Beachrace kunnen maximaal  
700 wielrenners deelnemen,  
er is geen voorselectie. Kijk voor 
meer informatie en aanmelden  
op www.wcbeachrace.com

Colofon 
Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland  
en de gemeente Goeree-Overflakkee.
Augustus 2015

Ontwerp en productiebegeleiding
Bureau Mediadiensten, provincie Zuid-Holland

Drukkerij
Sfa Print, Dirksland

Deze uitgave is een initiatief van  
de gemeente Goeree-Overflakkee  
en de provincie Zuid-Holland. Samen 
met ondernemers van het eiland 
stimuleren zij binnen het Integraal 
Ruimtelijk Programma (IRP) de  
economie van Goeree-Overflakkee.

Binnen het stimuleringsprogramma 
willen de samenwerkende partners 
de economie op het eiland Goeree-
Overflakkee een extra financiële 
impuls geven. Het IRP steunt verschil-
lende projecten die hiertoe bijdragen. 
Uitgangspunt is dat de partijen op het 

Samenwerken aan de economie  
van Goeree-Overflakkee

eiland mede-investeerder en eigenaar 
zijn. Zo helpt het IRP om de Brouwers-
dam te ontwikkelen tot hotspot for 
active leisure. Andere projecten zijn 
de nieuwe pontverbinding op het 
Volkerak tussen Goeree-Overflakkee 
en West-Brabant en de opknapbeurt 
van het strand op Ooltgensplaat. Ook 
levert het IRP onder meer een bijdrage 
aan de natuurontwikkeling in de 
Noordrand en de realisatie van extra 
overnachtingsplaatsen in Ouddorp. De 
getijdencentrale in de Brouwersdam 
is ook een voorbeeld van een project 
waar het IRP zich voor inzet.

Gaan voor Goeree-Overflakkee - Special


