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1. Inleiding 
Zederik heeft een authentiek Hollands landschap met weide, water en 
cultuurhistorische bebouwing. Deze omgeving is bij uitstek geschikt voor 
recreatie en toerisme.  
 
Recreatie draagt bij aan de leefkwaliteit en gezondheid van onze 
inwoners, stimuleert de vrijetijdssector en middenstand en geeft kansen 
om de gemeente beter op de kaart te zetten. Om invulling te geven aan 
deze doelen is voorliggende beleidsnota opgesteld.  
 
Beleidsnota 
In de beleidsnota worden de lokale ambities van de gemeente op het 
gebied van Recreatie en Toerisme weergegeven. Het programma omvat 
de periode 2016-2019.  
Bij de ambities en activiteiten staat het faciliteren en stimuleren van 
recreatieve mogelijkheden, binnen de Zederikse waarden, centraal.  
 
De Nota is mede tot stand gekomen door bijdragen van de recreatieve 
ondernemers binnen Zederik en andere betrokkenen uit het toeristisch-
recreatieve veld. Tijdens twee bijeenkomsten en een verdiepend gesprek 
is een inkijk gegeven in hun doelen en wensen. Dankzij deze bijdragen is 
een volledig en actueel document tot stand gekomen. Wij zijn hen dan 
ook zeer erkentelijk voor de positieve bijdragen.  



 

 

2. Afbakening 

2.1 Recreatie en toerisme 

In de toekomstvisie van gemeente Zederik staat de vitaliteit van de 
dorpsgemeenschappen centraal. De ambitie ligt in het versterken van de 
vitale woon-, werk- en leefomgeving. Mogelijkheden voor 
vrijetijdsbesteding dragen hier aan bij.  
 
Hoe men zijn vrije tijd invult verschilt per persoon. Op vakantie gaan, een 
wandeling maken, naar de speeltuin of sporten valt allemaal onder 
vrijetijdsbesteding. Ontmoeting is de rode draad in dit geheel. Jong en 
oud ontmoeten elkaar binnen en buiten.  
Elk beleidsterrein binnen dit brede veld kent zijn eigen beleid. Waar 
mogelijk wordt samengewerkt om elkaar te versterken.  
 

 
 
Met recreatie wordt gedoeld op besteding van vrije tijd voor plezier en 
ontspanning, vaak in de eigen regio. Over het algemeen gebeurt dit niet in 
georganiseerd verband (geen sportvereniging). Toerisme betreft het 
reizen en verblijven op plaatsen buiten de normale woonomgeving. De 
activiteiten die hiertoe behoren overlappen voor een deel met recreatie 
(dezelfde activiteiten door andere personen).  
 

2.2 Lokale insteek 

Veel onderwerpen die van belang zijn bij Recreatie en Toerisme spelen 
breder dan alleen in onze gemeente. Voorbeelden zijn het 
wandelrouteknooppuntennetwerk of bezoekers die in Meerkerk 
overnachten en in Vianen gaan winkelen. Door deze onderwerpen in een 
breder verband binnen de regio op te pakken, wordt meerwaarde 
gecreëerd. Met de blik op Vijfheerenlanden zal samenwerking gezocht 
worden op inhoud, waarbij over de grenzen van gemeente, regio en 
provincie heen wordt gekeken. 
De onderwerpen die in een breed verband worden opgepakt komen in 
deze lokale nota minder prominent naar voren. Hier wordt vooral 
ingegaan op aspecten en ambities die (alleen) lokaal een rol spelen.  
 

2.3 Rol gemeente 

De recreatieve ondernemers, natuurorganisaties en andere 
belangenorganisaties spelen een zeer grote rol op het gebied van 
recreatie en toerisme. De rol die de gemeente inneemt op dit vlak is 
beperkter. De gemeente faciliteert en ondersteunt. Tevens bewaakt de 
gemeente de kernkwaliteiten als rust, cultuur, landschap en natuur. Zij 
zorgt voor goede basisvoorzieningen voor de recreant en schept de 
voorwaarden voor de ondernemers, zodat zij toeristen en recreanten 
kunnen ontvangen. Het initiatief ligt bij de participanten.  

Recreatie & 
toerisme

Sport & 
spel

Evenementen

CultuurVrijetijdsbesteding 



 

 

3. Uitgangspositie 

3.1 Unique sellingpoints 

Door de toegenomen mobiliteit en verbindingen heeft het gebied rondom 
Zederik vanaf de jaren ’60 meer recreatieve betekenis gekregen. In de 
regio wordt inmiddels circa € 137,5 miljoen besteed aan recreatie en 
toerisme en zijn circa 2.500 banen in de sector. 
 
Zederik heeft een aantal unieke kenmerken die bijdragen aan recreatie en 
toerisme in het gebied: 

 Open veenweidegebied  
Landschappelijke elementen als waterlopen, boomgaarden en 
lintbebouwing zorgen voor een lommerrijk karakter. Een prachtig 
decor om in te recreëren.  
Cultuur en natuur is wat de toerist hier brengt. Activiteiten als 
wandelen, fietsen, vogelen en vissen komen regelmatig voor. De 
fietsvierdaagse brengt jaarlijkse extra bezoekers naar het gebied.  

 

 In het Groene Hart, nabij de Randstad.  
Het gebied is goed bereikbaar en zeer geschikt als uitvalsbasis 
voor ‘trekkers’ als Kinderdijk, Glasmuseum Leerdam, Vestingstad 
Gorinchem en Vrijstad Vianen.  
 

 Bijzondere natuurgebieden  
De Natura 2000-gebieden Zouweboezem en Uiterwaarden Lek 
hebben hoge natuurlijke waarden. Ook heeft de gemeente 
diverse stiltegebieden: (relatief) luwe gebieden met slechts 
beperkte verstedelijking, waar alleen ruimte is voor gebiedseigen 
geluid.  

 

 Volop agrarische kwaliteiten 
Er zijn volop mogelijkheden om de alom aanwezige agrarische 
activiteiten (koeien in de wei, streekproducten) te beleven. 

 

 Waterrijk 
Door Zederik stromen vele slootjes, rivieren en kanalen. Dit is 
geschikt voor recreatie. Vooral de grotere wateren Lek en 
Merwede zijn geliefd bij watersporters. 

  

3.2 Aanbod 

Het toeristisch-recreatieve aanbod in Zederik is overwegend kleinschalig.  
 
Voor dagrecreatie ligt een groot deel van het aanbod in wandelen en 
fietsen. Hiervoor zijn en worden investeringen gedaan in additionele 
elementen die nodig zijn om dit goed te laten functioneren, zoals het 
wandel- en fietsknooppuntenroutenetwerk en bewegwijzering. Daarnaast 
is er een aanbod aan meer intensieve recreatie, zoals een jachthaven, 
volkstuinen, maneges, visvijvers en boerderijen met recreatieve 
activiteiten. Landelijk-agrarische activiteiten staan hierbij voorop.  
 
Qua verblijfsrecreatie neemt de campingsector een belangrijke positie in. 
Er zijn een aantal grote campings, maar ook veel kleinschalige (‘kamperen 
bij de boer’). Het hotel bij de afrit Meerkerk neemt ook een groot deel 
van de verblijfsrecreatie voor zijn rekening. Van circa mei tot september 
zijn de gasten die hier in het weekend verblijven allemaal toerist. In 
Zederik zijn er de laatste jaren meer Bed en Breakfast’s (B&B) bijgekomen. 
Dit sluit aan bij de toenemende behoefte aan B&B’s. In Zekerik is één 
vakantiepark met circa 190 vakantiewoningen. Het overgrote deel van 
deze vakantiewoningen is echter op dit moment niet als zodanig in 
gebruik.  
 

3.3 Bezoekers 

De inwoners uit Zederik en de regio recreëren in ons gebied. Vooral in de 
zomermaanden zijn er ook toeristen van buiten de regio en uit het 
buitenland. De bezoekers zijn op zoek naar rust en geïnteresseerd in het 
landschap, de boerderijen en de natuur. Er zijn veel 50+ers en 



 

 

gepensioneerden, maar ook bijvoorbeeld gezinnen. Gekeken naar de 
recreantenatlas (Recron, 2008) zijn er drie doelgroepen die vooral in een 
vakantie of dagje uit in Zederik geïnteresseerd zijn: 

 Gezellig Lime: Deze doelgroep houdt van gezelligheid en 
sportiviteit, maar wel rustig aan. Rust en ontspanning, weg van de 
dagelijkse verplichten. Zij wandelen, fietsen, bezoeken een 
plaatsje in de buurt of doen een spelletje. De bestedingen zijn 
beperkt. Deze groep bestaat uit circa 17% van de binnenlandse 
vakantiegangers. 

 Rustig Groen: De doelgroep die doet waar hij zin in heeft. Op 
vakantie is dat rust nemen en niets aan het hoofd hebben. Ze 
houden van vertrouwde dingen. Er is genoeg moois te zien zonder 
ver te hoeven reizen. Dit is circa 15% van de binnenlandse 
vakanties. 

 Ingetogen Aqua: Rustig, ruimdenkend. Deze doelgroep bestaat uit 
veel ‘empty nesters’. Men heeft weer tijd voor eigen hobby’s en 
interesses. Zij hebben veel te besteden. Neemt circa 15% van de 
binnenlandse vakanties in.  

 

3.4 Evenementen 

Binnen de gemeente vinden regelmatig evenementen plaats. De 
paardenmarkt, wielerronden en feestweken zijn bekende voorbeelden. 
Een evenement is een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak 
inclusief herdenkingen, waarbij een verzameling van mensen zich in een 
bepaald tijdvak in/op een (meestal) begrensde en (eventueel beperkt) 
openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt’. 
 
Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid. De gemeente wil dit dan 
ook stimuleren en faciliteren. Omdat het activiteiten in de openbare 
ruimte met meestal een aanzienlijke groep mensen betreft, is het van 
belang dat de veiligheid bekeken is en consequenties in beeld zijn 
gebracht. Daarom is een vergunningaanvraag noodzakelijk om aan deze 
punten te toetsen en een goede afweging te kunnen maken. 



 

 

4. Beleid 

Over recreatie en toerisme is al veel geschreven en gevonden. Hieronder 
worden de belangrijkste punten uit het beleid op een rij gezet. 
 

4.1 Provincie Zuid-Holland 

In de Visie Mobiliteit en Ruimte staat dat nieuwe bebouwing al snel grote 
invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit van de groene ruimte. De 
provincie is daarom dan ook in beginsel terughoudend ten aanzien van 
nieuwe bebouwing en bijbehorende functies.  
Wel geeft zij ruimte aan nieuwe functies in leegstaande of vrijkomende 
(niet-)agrarische bebouwing. Ook is er eventueel ruimte voor nieuwe 
bebouwing, bijvoorbeeld voor verblijfsrecreatie, jachthavens en nieuwe 
landgoederen, indien de ruimtelijke kwaliteit en andere specifieke 
waarden ter plekke worden behouden of verbeterd. 
 
De Beleidsvisie Groen is gericht op de realisatie van drie doelen: 

 Toename van recreatie in het groen in Zuid-Holland;  

 Het behoud van de biodiversiteit; 

 De ontwikkeling en het behoud van waardevolle en aantrekkelijke 
agrarische landschappen. 

Om de doelen te realiseren wordt gekozen voor een gebiedsgerichte 
aanpak waarin een verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de 
partners centraal staat.  
Dit leidt tot vijf prioriteiten, waarvan ‘Zorgen voor een aantrekkelijk 
recreatief routenetwerk’ en ‘Kwaliteitsimpuls aan recreatiegebieden en 
landschap rond het stedelijk netwerk’ van belang zijn voor deze nota. 
 

4.2 Regio A-V 

De Visie 2030 geeft aan dat er plek is voor zowel cultuur georiënteerde 
recreanten als natuurzoekers. Men kan vanuit de ‘iconische poorten 
(Kinderdijk, glasstad, vestingdriehoek) naar de regio (middengebied 

waaronder Zederik)’. Het integrale toeristische product moet voldoende 
interessant worden voor een meerdaags verblijf van 2 á 3 dagen. Ook 
moet de capaciteit aan verblijfsaccommodaties vergroot worden met 
1000-1500 bedden. 
 
De regio heeft een onderzoek laten uitvoeren hoe het toeristische profiel 
en de economische betekenis van de regio versterkt kan worden. 
Daarvoor geldt een drieledige ontwikkelingsstrategie: 

 Het middengebied meer beleefbaar maken; focus op 
kernkwaliteiten en ontsluiting; 

 Voeg verblijfsaccommodaties toe, waarvandaan de regio 
‘ontdekt’ kan worden. Niet alleen kleinschalig; 

 Stimuleer de ontwikkeling van dagattracties / doelbestemmingen 
(‘attractiepunten).  

Om deze strategie te kunnen invullen is samenwerking met de 
omliggende gemeenten en regio's onontbeerlijk.  
 

4.3 Gemeente 

De basis voor het gemeentelijk beleid ligt vast in de gemeentelijke 
Toekomstvisie. Het doel is om de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden beleefbaar te houden en maken voor toerisme en recreatie. 
Onder andere door ontwikkeling van de streekeigen identiteit en de 
mogelijkheden tot extensieve recreatie te benutten.  
 
Daarnaast staan in de Nota economie (2013) de volgende uitgangspunten 
op het gebied van recreatie en toerisme:  

 Aansluiten bij de regionale inspanningen.  
Doel is professionalisering en versterking van de sector. 

 Naast de regionale inspanningen wordt lokaal vooral ingezet op 
communicatie, publiciteit en afstemming van evenementen. 

 
In het coalitie-akkoord wordt benoemd dat kansen om recreatie en 
toerisme verder te ontwikkelen benut dienen te worden. Gekeken naar 



 

 

het coalitie-akkoord, de toekomstvisie en de gemeentelijke 
bestemmingspannen, worden de volgende aandachtspunten benoemd: 

 Ontwikkelen van de waterfronten; 

 Verbreding (nevenactiviteiten) van de landbouw; 

 Stimuleren van kleinschalige logies; 

 Bebouwing op kampeerterreinen beperkt houden, vanuit de wens 
om bebouwing en verharding in het buitengebied te beheersen; 

 (Extensieve) recreatie passend bij de eigenheid van het gebied; 

 Ontwikkelen ‘poorten’ naar de Zouweboezem. 
 

  



 

 

5. Trends  

In de maatschappij en in de recreatiesector spelen diverse trends die van 
invloed zijn op toerisme en recreatie in Zederik. Om hier een beeld van te 
krijgen worden hieronder de verschillende trends benoemd. 
 

5.1 Demografische ontwikkeling 

Nederland is aan het vergrijzen en ontgroenen. Dit is ook te merken in de 
toeristisch-recreatieve sector. De 50-plussers maken een steeds groter 
deel uit van de bezoekers van Zederik. Naast de demografische 
ontwikkeling (waardoor er meer ouderen zijn), speelt daarbij ook een rol 
dat de Zederikse omgeving aansluit bij hun wensen. Vakanties staan bij 
ouderen in het teken van ontspannen, uitrusten en genieten van 
natuurschoon.  
 
Ondanks de ontgroening blijven jongeren een interessante doelgroep. Een 
jonge toerist van vandaag is de (meer kapitaalkrachtige) toerist van 
morgen. Door jongeren aan te trekken, probeert men het herhaalbezoek 
op latere leeftijd te stimuleren. De jongere generatie is actief, houdt van 
avontuur en beleving. Reizen mogen ‘lowbudget’ zijn, luxe is geen must. 
In Zederik is hier weinig aanbod in, mede omdat dit vaak niet passend is 
bij de kwaliteiten van het gebied.  
 

5.2 Ontwikkeling vrije tijd 

De afgelopen decennia hebben Nederlanders het steeds drukker gekregen 
en hielden zij minder vrije tijd over. Desondanks bleek in 2010 dat de 
hoeveelheid vrije tijd die men buiten de deur doorbrengt de afgelopen 30 
jaar gelijk is gebleven. In verhouding wordt er dus van de vrije tijd een 
groter deel buitenshuis doorgebracht.  
Nu de economie weer aantrekt, valt te verwachten dat de bestedingen op 
het gebied van recreatie en toerisme zullen stijgen.  
 

5.3 Technologie 

Technologie wordt steeds belangrijker in de toeristisch-recreatieve sector. 
Social media zorgt voor een verschuiving van traditionele bronnen als 
brochures en reisbureaus naar online klantbeoordelingen bij Zoover en 
Tripadvisor. Ook zijn er steeds meer digitale routes. Technologie is van 
belang om in contact te blijven met de consument. 
 
Ook zijn er mensen die af en toe nog behoefte aan hebben om ‘gewoon’ 
een kaart in hun handen te hebben. Het verdwijnen van de fysieke VVV-
kantoren wordt als een gemis ervaren. 
 

5.4 Duurzaamheid en authenticiteit 

Bezoekers zijn op zoek naar emotie, beleving en authenticiteit. Mede 
hierdoor is er een groei van het plattelandstoerisme. Men wilt het fruit 
zelf plukken en de koeien zien die de melk voor hun ijsje leveren.  
Tegelijkertijd komt er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en 
milieu. Mensen gaan op zoek naar manieren om te recreëren die de 
natuur ontzien of verrijken.  
 

5.5 Schaalvergroting versus kleinschaligheid 

Ondernemers professionaliseren en zoeken schaalvergroting. Onder 
andere omdat de gast meer ruimte, luxe en privacy wil. Royale 
kampeerplaatsen en vakantiewoningen, vrij gesitueerd in een groene 
omgeving. Door hier op in te zetten neemt het aantal verhuurlocaties 
echter af, waardoor fysieke uitbreiding nodig is om de omzet en het 
investeringsvermogen op peil te houden. Dit is echter niet altijd mogelijk 
vanuit het RO-regime of ander overheidsbeleid.  
 
Tegelijkertijd is er een toename van kleinschalige accommodaties, zoals 
minicampings en Bed & Breakfast. Een andere trend waar de bezoeker 
behoefte aan heeft. Vaak zijn dit nevenactiviteiten bij een (agrarisch) 
bedrijf of burgerwoning. Vanwege de kleinschaligheid zitten hier weinig 
(milieu)eisen aan verbonden, waardoor dit makkelijker tot stand komt.  



 

 

6. Ambities 

Door het beleid, de trends en de huidige situatie te verbinden wordt 
inzichtelijk welke onderwerpen spelen in de recreatiesector in Zederik. 
Hier volgen logischerwijs een aantal ambities uit waarop ingezet wordt.  
 

Ambitie: Goede basisvoorzieningen 

 Voorzieningen voor wandelen en fietsen 

 Uitstraling en bereikbaarheid gebied 

De toeristen en recreanten in Zederik komen voor de unique sellingpoints 
van de gemeente als groen en cultuurhistorie. Dat zijn dan ook de punten 
waar op ingezet wordt. De activiteiten die de bezoeker uitvoert kunnen 
goed uitgevoerd worden. Een goede basis verbetert de beleving.  
 

Ambitie: Bekendheid van het gebied vergroten 

 Informatie en communicatie 

 Promotie 

Een groot deel van de potentiële bezoekers zijn niet bekend met het 
gebied. Om deze bezoekers te trekken, moet zij weten van de centrale 
ligging, de streekeigen identiteit en de mooie omgeving. Dit biedt meer 
kansen voor de middenstand en recreatieondernemers. Promotie en 
communicatie van het gebied helpt om de bekendheid te vergroten. 
Daarbij is het ook van belang dat benodigde informatie snel en 
gemakkelijk vindbaar is. 
 

Ambitie: Vergroting mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en attracties 

 Ruimte voor andere vormen van verblijfsrecreatie 

 Ruimte voor nieuwe attracties 

De inzet op recreatie en toerisme ligt voor een groot deel bij de 
ondernemers. Als de gemeente recreatie wil versterken, is ruimte bieden 
aan de ondernemer daar onderdeel van. Ruimte om nieuwe activiteiten 
te ontplooien en om de gewenste extra bezoekers te accommoderen. 
 



 

 

7. Uitvoeringsprogramma 

De opgestelde ambities geven weer wat Zederik wil bereiken op het vlak 
van recreatie & toerisme. Om hier invulling aan te geven is het nodig om 
dit uit te werken en te specificeren in tastbare activiteiten. Deze 
activiteiten komen voort uit het onderzoek en de bijeenkomsten met het 
veld en de raad. De gemeente neemt bij de meeste activiteiten te rol in 
van facilitator en ondersteuner. 
 

7.1 Activiteiten basisvoorzieningen 

De gemeente zorgt voor een goed basisniveau zodat de recreanten en 
toeristen tevreden zijn met wat er is en daarvoor terugkomen. Er wordt 
ingezet op punten die aansluiten bij de Unique SellingPoints.  
 

Activiteiten op het gebied van:  
Voorzieningen voor wandelen en fietsen 

Meer rustpunten en picknickplaatsen 

Voorzieningen als banken en prullenbakken 
helpen om routes hun aantrekkingskracht te 
laten behouden. Zo is er al het plan tot het 
plaatsen van een watertappunt in de Pr. 
Irenestraat in Meerkerk. Samen met het 
Waterschap zoeken we geschikte locaties.  

Gemeente, i.s.m. 
Waterschap 

2018 
gereed 

Oplaadpunten fietsen 

Het gebruik van de elektrische fiets neemt 
nog steeds toe. Ook onder de Zederikse 
toeristen en recreanten. Indien een 
ondernemer dit wil, zal de gemeente waar 
mogelijk medewerking verlenen. 

Recreatieve 
partijen. 
Gemeente 
faciliteert. 

Door-
lopend 

Verbeteren en aanleg nieuwe fiets- en wandelpaden 

Wandelen en fietsen zijn belangrijke 
activiteiten voor de Zederikse recreant. 
Goede paden zijn daarvoor een basis.  

Gemeente, i.s.m. 
Waterschap en 
Rijkswaterstaat. 

2018 
gereed 

De routes nabij de Zouweboezem 
(Achterkade) vragen aandacht.  
De verbinding tussen deze routes met een 
trekpontje wordt bekeken in het regio 
project  ‘wandelroutenetwerk ‘.  

 

Activiteiten op het gebied van: 
Uitstraling en bereikbaarheid 

Poorten Zouweboezem ontwikkelen 

De Zouweboezem is een interessant natuur- 
en recreatiegebied. Bezoekers moeten dit 
goed kunnen bereiken. Faciliteiten als 
parkeerplaatsen worden onderzocht.  

Gemeente, i.s.m. 
Zuid-Hollands 
Landschap 

2019 
gereed 

Uitstraling dorpen verbeteren 

De uitstraling van een dorp bepaald mede 
de sfeer en aantrekkelijkheid voor 
recreanten. Er wordt daarom geïnvesteerd 
in het opknappen van de openbare ruimte 
(bestrating, bloembakken, verlichting), het 
versterken van de pleinfuncties en het 
plaatsen van bijvoorbeeld informatieborden 
op cultuurhistorisch interessante locaties.  

Gemeente 2017 
gereed 

 

7.2 Bekendheid van het gebied vergroten 

De aandacht voor promotie en communicatie is van belang om de 
bekendheid van het gebied en de aanwezige kwaliteiten te vergroten. Als 
gemeente kunnen we hier aan bijdragen om het geheel te versterken.  
 

Activiteiten op het gebied van: 
Informatie en communicatie 

Communicatie evenementen 

Onderzoeken hoe de evenementenkalender 
kan verbeteren. Zorgen voor meer 

Gemeente, i.s.m. 
ondernemers. 

2016 
gereed 



 

 

zichtbaarheid van de kalender.  

Samenwerking partijen 

Samenwerking van de diverse stichtingen 
en ondernemers vergroot de mogelijkheden 
tot promotie en aantrekkelijk zijn als 
gebied. De gemeente biedt hierbij een 
platform, waar men met elkaar in contact 
kan komen en waar nieuwe ideeën kunnen 
ontstaan.  

Recreatieve 
partijen. 
Gemeente 
faciliteert.  
 

Door-
lopend 

Informatieverstrekking 

Er is geen VVV meer in de regio. Er wordt 
onderzocht of er binnen de gemeente 
voldoende fysieke folderpunten zijn om 
deze functie op te vangen. Waar nodig 
wordt een folderpunt toegevoegd.  
Digitale informatieverstrekking wordt 
steeds belangrijker. Ondernemers worden 
hierover geïnformeerd. Er wordt 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om 
de website van de gemeente te laten linken 
met bijvoorbeeld de recreatieve databank 
en recreatieve apps die in de regio 
ontwikkeld worden.  
Daarnaast wordt gekeken naar het plaatsen 
van digitale informatiedisplays in de 
gemeente.  

Gemeente, i.s.m. 
recreatieve 
partijen. 

2017 
gereed 

 

Activiteiten op het gebied van: 
Promotie 

Bijdragen aan promotie 

Als ondernemers en organisaties tot 
gezamenlijke plannen komen voor promotie 
van het gebied, kan de gemeente een 

Recreatieve 
partijen. 
Gemeente 

Door-
lopend 

bijdrage leveren (themafolder, promofilm). faciliteert.  

Promotie vanuit gemeente 

De gemeente plaatst zelf jaarlijks een aantal 
advertenties om het gebied te promoten. Er 
wordt bekeken of er gebruik gemaakt kan 
worden van de abri’s . Ook onderhoudt zij 
contacten om op websites van stichtingen 
zoals het Groene Hart benoemd te worden.  

Gemeente Door- 
lopend 

 

7.3 Vergroting mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en attracties. 

De inzet op recreatie en toerisme ligt voor een groot deel bij de 
recreatieve ondernemers. Om dit beleidsveld te versterken moet hen dan 
ook (passende) ruimte geboden worden. 
 

Activiteiten op het gebied van: 
Ruimte voor andere vormen van verblijfsrecreatie 

Campererven 

Steeds meer mensen gaan met de camper 
op weg. Er is een opkomende behoefte aan 
overnachtingslocaties. Zogenoemde 
‘campererven’ bij bijvoorbeeld bedrijven 
spelen hier op in. Er wordt gekeken in 
hoeverre dit toegestaan kan worden in het 
bestemmingsplan Buitengebied.  

Recreatieve 
partijen. 
Gemeente 
faciliteert. 

2017 
gereed 

Meer ruimte voor verblijfsrecreatie. 

In de bestemmingsplannen is al ruimte 
opgenomen voor B&B en mini-campings. 
Recreatieondernemers geven aan dat zij 
graag ook andere kampeermiddelen zouden 
willen, zoals stacaravans en vakantiehuisjes. 
Onderzocht wordt in hoeverre dit passend 
is bij de gebiedskarakteristieken en op 
welke locaties dit toegestaan kan worden. 

Recreatieve 
partijen. 
Gemeente 
faciliteert.  

2017 
gereed 



 

 

Dit kan opgenomen worden in het 
bestemmingsplan Buitengebied.  

 

Activiteiten op het gebied van: 
Ruimte voor nieuwe attracties 

Meer ruimte voor activiteiten 

Initiatieven van recreatie ondernemers 
willen we waar mogelijk ondersteunen. Om 
een ruimer publiek (bijvoorbeeld jongeren) 
te verwelkomen willen zij ook andere 
activiteiten starten. Dit wordt gefaciliteerd, 
indien passend in het gebied en op de 
specifieke locatie.  

Recreatieve 
partijen. 
Gemeente 
faciliteert.  

Door-
lopend 

Waterfronten 

Zederik heeft meerdere aantrekkelijke 
locaties nabij het water. Er wordt een 
onderzoek opgestart om te kijken welke 
kansen er zijn om deze locaties te benutten 
voor recreatie. Denk aan mogelijkheden om 
het vertier aan het water te verruimen, 
bijvoorbeeld goed gefaciliteerde 
aanlegplaatsen en vissteigers. Zo zijn in 
Meerkerk waarschijnlijk ook fysieke kansen 
door het opknappen van de openbare 
ruimte. Dorp, Stad en Land heeft hiervoor 
de mogelijkheden in kaart gebracht.  
Bij het onderzoek en het proces daarna 
wordt aangesloten bij processen die al 
lopen (de waterfronten in Ameide en 
Lexmond worden ook bekeken vanuit het 
dijkversterkingsprogramma/MIRT).  

Gemeente. Gereed 
2018 

 


