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De Biesbosch in 2021 

Beleefbare topnatuur 

 

De Biesbosch en omgeving zijn in 2021 een uniek en dynamisch, mysterieus,  avontuurlijk en ruig 

zoetwatergetijdengebied dat ruimte biedt aan bezoekers en ondernemers voor uiteenlopende 

activiteiten. Dat is de kern van de toekomstvisie Biesbosch 2021. Hierin heeft Parkschap Nationaal 

Park De Biesbosch samen met ondernemers, overheden en andere partners de plannen voor het 

gebied opgenomen. Aan de hand van de visie geeft het Parkschap sturing aan verdere ontwikkeling 

van natuur, toerisme en recreatie in de Biesbosch. Sleutelwoorden zijn duurzaamheid en balans 

tussen mens en natuurlijke omgeving.  

 

Water bepaalt de Biesbosch 

Eeuwenlang heeft water het landschap in de omgeving van de Biesbosch vormgegeven en het 

leven bepaald. Bestonden werkzaamheden in het verleden vooral uit inpoldering, beroepsvisserij en 

riet snijden, nu zijn (water)recreatie, (sport)visserij en ontpoldering de voornaamste activiteiten. 

Het gebied kenmerkt zich door bijzondere natuur, een uniek waterlandschap met onder meer de 

aanwezigheid van bevers, een mysterieuze en avontuurlijke uitstraling, rust en stilte, 

vaarmogelijkheden en cultuurhistorie.  

 

Ruimte voor bezoekers, ondernemers en activiteiten 

Kern van de doelstellingen voor 2021 is dat de Biesbosch en omgeving ruimte bieden aan inwoners 

van de regio, bezoekers, ondernemers en bedrijven om uiteenlopende activiteiten en begrippen als 

genieten, beleefbare wildernis, avontuur, maar ook werkgelegenheid tastbaar te maken. De 

Biesbosch is namelijk niet alleen van betekenis als vrijetijdsbesteding, maar ook belangrijk in 

economisch opzicht. Bijvoorbeeld door directe werkgelegenheid, bestedingen in het gebied en als 

bepalende factor in de keuze voor de regio als woonomgeving of vestigingsplaats van bedrijven.  

 

Het Parkschap geeft daarom in de toekomstvisie ruimte aan evenementen, culturele activiteiten en 

arrangementen die aansluiten op het natuurlijke decor van het gebied. Enkele voorbeelden van 

mogelijke nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding in de Biesbosch: 

- gezondheid, thermen, wellness 

- sport- en outdoormogelijkheden 

- cultuur, theatervoorstellingen  

- natuurgerichte campings 

- natuurhotels, ecolodges e.d. 

- natuurpaden 

- watersport 

- thematische rondjes Biesbosch voor wandelaars, fietsers en ruiters (met  

  traditionele bewegwijzering maar ook via moderne middelen als GPS en GSM). 

 

Doelstellingen 

In het jaar 2021, exact 600 jaar na de Sint Elizabethsvloed:  

- wil de Biesbosch deel uitmaken van de top 3 van nationale parken en landschappen 

- is de Biesbosch hét voorbeeld van duurzame recreatie en toerisme 

- zijn inwoners, ondernemers, overheden en organisaties trotse ambassadeurs van de 

  Biesbosch 

- functioneert de organisatie rond de Biesbosch professioneel en heeft ze  

  voldoende middelen om de doelstellingen te realiseren. 
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Deze doelstellingen zijn vertaald naar de onderstaande acties.  

 

Bescherming en versterking van topnatuur  

Faciliteiten voor intensievere recreatieve en toeristische doeleinden vinden een plaats in de kring 

buiten de kwetsbare gebieden. Bij beheer, aanleg en herinrichting van wegen, watergangen, 

gebouwen, wandel- en fietspaden wordt kwetsbare natuur ontzien en worden zo veel mogelijk 

duurzame methoden en materialen gebruikt.  

 

Het Parkschap stimuleert en draagt bij aan ontwikkelingen, zoals getemd getij via de 

Haringvlietsluizen, verbetering van waterkwaliteit, terugkeer van zalm en otter, broedsucces van 

zeearenden en visarenden en uitbreiding van stroomdalgraslanden. 

 

Het Parkschap ondersteunt cultuurhistorische beheer- en gebruiksvormen die bijdragen aan de 

specifieke natuur- en landschapswaarde van de Biesbosch, in het bijzonder het beheer van 

grienden en eendenkooien. 

 

Topwaardering 

Om in 2021 te behoren tot de top 3 van nationale parken en landschappen streeft het Parkschap 

wat betreft bekendheid en waardering naar een plaats in de top 3 van landelijke metingen. Het 

gebied sluit met recreatieve en toeristische voorzieningen aan op de vraag van bezoekers en 

verbetert kwaliteitscriteria als bereikbaarheid, gastvrijheid en duurzaamheid. Het Parkschap breidt 

bijvoorbeeld het aantal voet-veerverbindingen uit en bevordert vervoersmogelijkheden die het 

milieu sparen, zoals openbaar vervoer met de waterbus en vervoer per fiets, kano en elektrische 

boten. Tevens wordt actief gewerkt aan de toegankelijkheid van het gebied voor mensen met een 

beperking. 

Het Parkschap wil vooral jongeren bereiken en stelt het gebied open voor uiteenlopende vormen 

van (wetenschappelijk) onderzoek. In 2021 moet een onderwijsvertegenwoordiging in een 

Biesbosch Academie en een onderzoekcentrum (Het Biesbosch Lab) functioneren. 

Zonder de balans met de natuur te verstoren streeft het Parkschap tot 2021 naar een groei van 

15% in recreatieve en toeristische bezoekersaantallen van 15%. 

 

Trotse ambassadeurs 

Inwoners van de regio, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheden en maatschappelijke 

partners realiseren zich in toenemende mate dat de Biesbosch goed is voor wonen, gezondheid, 

ontspanning, het vestigingsklimaat, bestedingen en werkgelegenheid in de regio en dragen deze 

kennis ut.  

Het Parkschap informeert daarvoor ambassadeurs via verschillende kanalen over ontwikkelingen en 

vraagt hen om reacties en bijdragen. Daarnaast organiseert het Parkschap onder meer twee keer 

per jaar Biesbosch-tafels, waarin relevante Biesbosch-ontwikkelingen worden bediscussieerd met 

geïnteresseerden en vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties. Ook voert het Parkschap 

een actief vrijwilligersbeleid, verzorgt het scholing voor vrijwilligers en ontwikkelt het een educatief 

programma voor verschillende doelgroepen.  

 

Naast de algemene natuuronderwerpen zoals bevers, vogels en landschap, spreken thema’s  als in- 

en ontpoldering, griendketen, zalmschouwen, stropen, liniecrossings tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, waterrecreatie en hennepteelt tot de verbeelding. Onderwerpen die alle worden 

ingezet voor educatieve en promotionele doeleinden. 

 

Over grenzen heen 

Door partners, ondernemers en bezoekers de ruimte te geven, ontwikkelt de Biesbosch zich tot 

2021 letterlijk over haar grenzen heen en werkt Parkschap Nationaal Park De Biesbosch doorlopend 

aan groei van activiteiten en bezoekersaantallen met respect voor de natuur. 

 

Samenwerking en andere vormen van financiering illustreren de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor de ontwikkeling en het beheer van de Biesbosch.  


