
 
 
Beste deelnemer aan het Hollandia Netwerk,    
 
Goeree-Overflakkee. Centraal tussen Rotterdam en Antwerpen. Dichterbij dan je denkt. Met een 
pracht natuur met zeehonden en flamingo’s. Een streek met een rijke geschiedenis. Maar ook met een 
grote ambitie voor een duurzame toekomst, met een goede afstemming tussen wonen en recreëren. 
Samen werken aan eilandmarketing. Kortom, op Goeree-Overflakkee hebben ze het goed voor elkaar. 
 

Graag nodigen wij u uit voor de 53ste bijeenkomst van Hollandia Netwerk Evenement op  
donderdag 13 oktober 2016 op Goeree-Overflakkee  

 
Thema voor deze bijeenkomst is : “Goeree-Overflakkee, mijn eiland”     
 
De plaats van ontvangst voor de voorprogramma’s is afhankelijk van de optie die u kiest. Start van alle  
voorprogramma’s is om 15.00 uur. 
     
Optie 1: Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Maak een tijdreis door de eilandgeschiedenis. 

Beleef het dagelijks leven rond 1900, de oude ambachten, landbouw en visserij, en de 
streekhistorie. U wordt vanaf 14.30 uur verwacht bij het Streekmuseum, Kerkstraat 4-
12, 3245 AK Sommelsdijk.  

Optie 2: Zeehondenopvang en Expo A-Seal. Hier kan je echte zeehonden van heel dichtbij 
bekijken en zien hoe ze dagelijks verzorgd worden. Wie goed kijkt in de boeien en 
aangespoelde zeecontainers ontdekt vele weetjes over het redden van mens en dier. 
U wordt vanaf 14.30 uur verwacht bij A-Seal, Haringvlietplein 3, 3251 LD Stellendam.  

Optie 3:  Excursie langs de Slikken van Flakkee. Een gids van Staatsbosbeheer zal u onderweg 
de bijzonderheden van dit gebied toelichten. Hier leven reeën, wilde fjordenpaarden, 
heckrunderen en talloze weidevolgels. En natuurlijk maakt u een unieke stop bij de 
wilde flamingo’s.  Speciaal hiervoor stelt TCR (Taxicentrale Renesse) ons een  bus 
beschikbaar. Vertrek voor deze optie is om 15.00 uur vanaf N59 P+R Den Bommel.  

 
De plenaire netwerkbijeenkomst vindt plaats vanaf 17.00 uur  bij Paviljoen Sluishaven, Mariadijk 2, 
3257 LK Ooltgensplaat. Tel. 0187 639 418. Het Paviljoen ligt prachtig aan het Volkerak, de drukste 
vaarroute tussen Rotterdam en Antwerpen, waar u heerlijk kunt genieten van het mooiste uitzicht van 
Goeree-Overflakkee. 
 
Programma 
17.30 uur      Arend-Jan van der Vlugt, wethouder gemeente Goeree-Overflakkee, heet u welkom 

en leidt u in op gebied van eilandmarketing.    
17.40 uur  Recreatieve visie en ontwikkeling communicatieconcept, door Jeroen den Hollander 

van de Vereniging samenwerkende Recreatieondernemers VEERO en voorzitter VVV 
Goeree-Overflakkee.   

17.50 uur Rotterdam Partners en Goeree-Overflakkee, door Ron Voskuilen van Rotterdam 
Partners. Het toerisme naar Rotterdam is booming. Maar wat kunnen Rotterdam en 
Goeree-Overflakkee voor elkaar betekenen.  

18.00 uur Een duurzame wooneconomie, door Matthijs Zeelenberg, architect, over duurzame 
landelijke inpassing van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.  

18.10 uur  Frans Tollenaar, wethouder Goeree-Overflakkee met uitreiking PRET-Prijs en afsluiting 
plenaire bijeenkomst.   

18.15 uur  Gelegenheid voor de netwerkborrel en gelegenheid voor het leggen van contacten en 
het maken van afspraken.   

19.45 uur Einde bijeenkomst, ontvangst goodie bag 
 
 



Mogelijk deelname aan menu   
Na afloop van de bijeenkomst bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijk 
menu bij Paviljoen Sluishaven. Dit menu bestaat uit een soep en keuze uit varkenshaas/ entrecote of 
zalm voor € 16,00 p.p. exclusief drankjes.  Deelname aan het menu is voor eigen rekening.    
 
Bereikbaarheid  
Per auto bereikt u Paviljoen Sluishaven via Rotterdam en de A29. Na de Haringvlietbrug neemt u op 
knooppunt Hellegatsplein de afslag naar de N59 richting Middelharnis. Op de N59 slaat u de eerste 
verkeerslichten linksaf richting Achthuizen/Ooltgensplaat.  U volgt de Provinciale weg (N498) tot aan 
het tweede kruispunt. Hier slaat u linksaf de Bommelsedijk op richting Ooltgensplaat/ Langstraat . U 
gaat bij het eerstvolgende kruispunt direct rechtsaf. Daarna volgt u deze bochtige weg en komt na  
circa 6 kilometer uit bij het Paviljoen.  
Per openbaar vervoer  is kunt u het best reizen via Rotterdam Centraal, vervolgens de metro richting 
Zuidplein en dan bus 436 richting Oude-Tonge. U stapt uit bij N59 P+R Den Bommel. Aankomst bus om 
16.50 uur. Als u ons laat weten dat u per OV komt, dan kunnen wij regelen dat vanaf hier vervoer naar 
het Paviljoen beschikbaar is.  
 
AANMELDEN via  HollandiaNetwerk@rijnland-info.nl, met: 

x opgave van naam en functie; 
x wel/niet deelname aan voorprogramma  en met welke optie;  
x wel/niet deelname aan het menu. 

 
Wij gaan er van uit dat wanneer u zich aanmeldt, u ook komt. Voor het  geval dat wij na het verzenden 
van de deelnemerslijsten toch moeten constateren dat u niet deelneemt, zullen wij u voor de reeds 
gemaakte kosten een factuur van € 15,00 sturen. U zult begrip hebben hiervoor. 
 
Hollandia Netwerk Evenement    Met vriendelijke groet 
Stichting Promotie Recreatie en Toerisme (PRET) Boudewijn Leeuwenburgh, voorzitter       
Postbus 3014, 2301 DA LEIDEN    Marjolijn van der Jagt, secretaris 
Tel. 06-53 444 342                                          
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