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PROPOSITIE DUTCH DELTA
De Dutch Delta is volop in ontwikkeling. Wat maakt dit gebied nu zo bijzonder?

TIEN redenen
De Nederlandse Delta (voor buitenlandse toeristen: Dutch Delta) heeft een ijzersterke
propositie om uit te groeien tot een toonaangevende toeristisch-economische regio. Daarvoor
zijn wel duizenden redenen te noemen. We beperken ons tot de belangrijkste tien.

1. Vijf gebieden
De Nederlandse Delta omvat het beste van vijf gebieden: Biesbosch, Haringvliet,
Vestingdriehoek, Waterdriehoek en Waterpoort. Allemaal topbestemmingen in ontwikkeling.

2. Twaalf iconen
Je beleeft er het beste en mooiste dat de Nederlandse Delta te bieden heeft. Natuurgebieden
met internationale allure, culturele topattracties en historische en bijzondere steden.

3. Vijf dieren
Het gebied huisvest bijzondere diersoorten, waaronder de zeehond, de steur, de zeearend, de
visarend en de bever.

4. Twee rivieren
Het zijn (aftakkingen van) de Rijn en de Maas die hier samenkomen. Wedden dat de Zwitsers
Duitsers, Fransen en Belgen het eindpunt van hun eigen rivieren willen zien?

5. Honderden verhalen
In de Nederlandse Delta zijn honderden verhalen. Met één centraal thema: Nederland (en de
Nederlanders) en de relatie met water.

6. Eén product
“NLDelta Biesbosch – Haringvliet” is uitgeroepen tot een van de meest toonaangevende
nationale parken van Nederland en vormt één ijzersterk product: het gebied waar je heen moet
om de Nederlandse Delta in optima forma te beleven en te leren begrijpen.

7. Miljoenen bezoekers
Het gebied is er voor de mensen die er wonen en werken, voor de recreanten uit de nabijgelegen
Randstad en Brabantstad en voor de toeristen van over de hele wereld.
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VIJF gebieden
De Nederlandse Delta omvat het beste van vijf gebieden: Biesbosch, Haringvliet,
Vestingdriehoek, Waterdriehoek en Waterpoort. Deze gebieden zijn stuk voor stuk nu al een
topbestemming. En er wordt volop aan gewerkt om de gebieden de komende jaren nog
aantrekkelijker en interessanter te maken.
Biesbosch
Het nieuwe MuseumEiland met het iconische Biesbosch Museum, in de zomer van 2015
geopend, zorgde naast een kwaliteitsimpuls voor veel extra publiciteit voor het Nationaal Park.
Dat is de basis om dit unieke natuurgebied verder te ontwikkelen. Gemeenten en
maatschappelijke organisaties werken met bedrijven hard aan onder meer het behoud en de
ontwikkeling van bijzondere natuurgebieden, een betere bereikbaarheid over water en nieuwe
verblijfsconcepten met onderscheidende kwaliteit.
Haringvliet
In het Haringvliet wordt door zes grote natuurorganisaties in samenwerking met bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden en met ondersteuning vanuit het Droomfonds een
enorme impuls gegeven aan de ontwikkeling van dit gebied op de grens van rivier en zee, waar
iconen als de zeearend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen. De
natuurontwikkeling zal bijdragen aan het herstel van de unieke landschappelijke kwaliteiten van
het Haringvliet naar een oer-Hollands getijdenlandschap. Dat vormt de basis voor het creëren
van een aansprekend toeristisch- recreatief aanbod dat het Haringvliet nog meer op de kaart zet
als bestemming.
Vestingdriehoek
De Vestingdriehoek is een samenwerkingsverband tussen Gorinchem, Woudrichem, Slot
Loevestein en Fort Vuren. Deze iconen op het snijvlak van de Oude en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie worden samen met vervoersbedrijven Waterbus en Riveer via het water beter
bereikbaar gemaakt. Met combinatietickets voor varen, fietsen en wandelen,
verblijfsarrangementen en speciale evenementen wordt het product van de Vestingdriehoek nog
sterker gemaakt.
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Waterdriehoek
In de Waterdriehoek, het gebied tussen Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch, werken tientallen
overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid
en bekendheid van het gebied. Met een investeringsprogramma zijn in twee jaar tijd meer dan 40
projecten van de grond gekomen. Van een snelle waterbusverbinding tussen Rotterdam,
Kinderdijk en Dordrecht, een verbinding over water naar de Biesbosch en betere fiets- en
wandelroutes tot een nieuw bezoekerscentrum voor Kinderdijk en restauratie van diverse molens
en ander erfgoed.
Waterpoort
Zes gemeenten rond het Volkerak-Zoommeer werken aan de ontwikkeling van een robuuste en
vitale regio, gesteund door de betrokken provincies, waterschap, maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en onderwijs. Samen werken zij onder meer aan de productontwikkeling van de
Zuiderwaterlinie (Stelling van Willemstad en de Brabantse Waterlinie), een beter netwerk van
vaarverbindingen en het versterken van de riviercruisemarkt.

TWAALF iconen
In de Nederlandse Delta beleef je het beste en mooiste dat de Delta te bieden heeft.
Natuurgebieden met internationale allure, culturele topattracties en historische en bijzondere
steden. Dat allemaal verbonden door het water. Zowel letterlijk als figuurlijk.
Natuurgebieden met internationale allure
De Nederlandse Delta is een zeer vruchtbaar gebied met waarde tot ver over de grenzen.
Bijzonder zijn de geleidelijke overgangen die in het gebied beleefd kunnen worden. Van zout naar
zoet. En van water naar land. De delta is veerkrachtig en dynamisch. Het kent een grote
veranderlijkheid in ruimte en tijd, met grote variaties in niches en pioniersoorten. En een hoge
biodiversiteit en biomassaliteit. De delta is een internationale natuurhub. Een Europese
toegangspoort voor trekvissen en stepping stone voor trekvogels die de hele wereld overgaan.
De delta kent veel bijzondere natuurlocaties: de Haringvlietsluizen, de Voordelta, Scheelhoek,
Slijkplaat, Sassenplaat, Hellegatsplaat, Oudland van Strijen, Kinderdijk en Loevestein. Van alle
natuuriconen, zijn de volgende vier de meest aansprekende.
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1. De Biesbosch
Avontuurlijk doolhof van rivieren, met eilandjes, ruige natuur, moerassen, wilgenbossen en grillige
kreken. En een uniek zoetwatergetijdegebied waar je eb en vloed beleeft.

2. Tiengemeten
Het allerlaatste echte eiland van Zuid-West Nederland. Vol ongerepte wildernis, ouderwetse
stukjes platteland en gezellige havens. Thuisbasis van de bever en de zee-arend.

3. Korendijkse Slikken
De uitgestrekte graslanden en zoetwatergetijdenatuur vormen de natuurlijke habitat van
onnoemelijk veel vogels, waaronder de wulp, goudplevier, kievit, grutto en dwerggans.

4. Kwade Hoek
Dynamisch buitendijks getijdengebied waar de zee de baas is. Wind en water hebben hier vrij spel
en brengen het landschap voortdurend in beweging.
Culturele topattracties
Naast de deltanatuur is de 'deltacultuur' overal te beleven, te zien en te voelen. Het gebied
herbergt enorm veel erfgoed, culturele instellingen en musea. Vestingen, forten en schansen
vertellen het verhaal van een historie vol strijd. In de Vestingdriehoek, de Stelling van Willemstad
en de Brabantse Waterlinie is de strijd tegen Spanjaarden, Fransen en Duitsers voelbaar, maar
ook de strijd tegen het water. En de omgang met water. Ook dat kan overal in de regio gezien en
beleefd worden, nergens anders ter wereld zijn zo veel molens, sluizen en bruggen te vinden op
zo'n klein oppervlak.
Van alle culturele parels zijn de volgende vier de meest iconische.

5. Biesbosch Museum
Het verhaal van de geschiedenis en de bewoners van de Biesbosch in een iconisch
museumgebouw. Het museum won in 2016 diverse toonaangevende archtectuurprijzen.

6. Werelderfgoed Kinderdijk
Uniek ensemble van 19 authentieke windmolens uit de 18e eeuw die wereldwijd als Nederlands
icoon worden beschouwd. Niet voor niets UNESCO werelderfgoed.

7. Slot Loevestein
Het beroemdste kasteel van Nederland waaruit Hugo de Groot wist te ontsnappen.
Monumentale belevenis op het kruispunt van Maas en Waal.
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8. De Zuiderwaterlinie
Vestingsteden en forten herinneren aan roerig Brabants verleden (van Willem van Oranje tot
Napoleon) in de oudste en langste waterlinie van Nederland.
Bijzondere en historische steden
Natuur, cultuur... en steden! Hoewel je dat in de uitgestrekte natuur soms vergeet, de
Nederlandse Delta is een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Een ruig rustpunt in
een urbane context. Juist in de delta werd gehandeld en gebouwd. Langs de rivieren ontstonden
prachtige, monumentale steden die ook vandaag nog hun rijke historie prijsgeven. De steden
vormen bij uitstek de uitvalsbases voor geweldige natuur- en cultuurervaringen. In de
Nederlandse delta is altijd een overnachtingsplek met karakter te vinden!
Van alle bijzondere steden, zijn de volgende vier de iconen van de Nederlandse Delta, mede
vanwege hun waarde als uitvalsbasis voor de vele bezienswaardigheden.

9. Dordrecht
Waar de Merwede, de Noord en de Oude Maas samenkomen, ligt de oudste stad van Holland.
Met meer dan 1600 monumenten, historische havens, prachtige kloosters en musea.

10. Willemstad
In deze vestingstad ga je terug in de tijd. Willemstad is één groot monument, met het Mauritshuis
en stadswallen en kanonnen die herinneren aan roerige tijden.

11. Gorinchem
Deze prachtig bewaarde vestingstad aan de Linge vormt het vertrekpunt voor een onvergetelijk
bezoek aan de Vestingdriehoek.

12. Rotterdam
Dé architectuurstad van Nederland is met de herkenbare skyline, zonnige terrassen en foodfestivals niet alleen een ideale uitvalsbasis voor de Dutch Delta, maar een attractie op zich.

VIJF dieren
De Nederlandse Delta is de kraamkamer voor veel vissoorten. Onder meer voor de stekelbaars,
paling en de zeldzame zeeprik. Het rivierensysteem is al geschikt gemaakt voor de zalm, de
komende jaren zal dat ook met het aan zee grenzende deltagebied gebeuren. De delta is ook de
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broedplaats voor allerlei vogelsoorten. Van de lepelaar en de gans tot de grote stern, waarvan de
grootste kolonie van West-Europa in het Haringvliet te vinden is.
De volgende vijf dieren vormen de iconen, de Big Five, van de Nederlandse Delta.

1. De zeehond
De gewone zeehond en de grijze zeehond laten zich langs de deltakust meer en meer zien. In
Stellendam is een zeehondenopvang waar jonge en zieke zeehonden tijdelijk worden verzorgd.

2. De steur
De Atlantische steur is de grootste vis in onze rivieren. Deze zeer zeldzame vis die wel drie meter
lang kan worden, wordt de komende jaren weer uitgezet in de delta.

3. De zeearend
Het levende bewijs dat de grootschalige, robuuste natuur van de delta aantrekkingskracht heeft
op bijzondere diersoorten. Deze 'vliegende deur' is in de Biesbosch te vinden.

4. De visarend
In de ondiepe, visrijke lagunes van de Biesbosch heeft de visarend het zo naar zijn zin, dat er
onlangs zelfs jonge visarenden zijn geboren.

5. De bever
Alleen al in de Biesbosch zijn 23 beverfamilies te vinden. Ruim 350 exemplaren die samen zo'n
108 burchten bewonen.

TWEE rivieren
De Nederlandse Delta dankt haar karakter aan de grote rivieren die het gebied doorsnijden en
verbinden. Het zijn (aftakkingen van) de Rijn en de Maas die in de Nederlandse Delta
samenkomen. Het is fascinerend om te bedenken wat een afstand het water in deze rivieren al
heeft afgelegd voor het de Noordzee bereikt. Die fascinatie is ook in andere landen te 'activeren'.
In de Dutch Delta kunnen Zwitsers en Duitsers hun eigen 1233km lange Rijn in de zee zien
uitmonden. En de Fransen en Belgen kunnen zien hoe hun Maas in deze regio de basis heeft
gevormd voor de welvaart in de steden en het land eromheen en de rijkdom aan verhalen.
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HONDERDEN verhalen
In de Nederlandse Delta zijn honderden verhalen. Over de strijd tegen het water. Over de SintElisabethsvloed van 1421, de dijken, de polders, de molens, sluizen en bruggen, het Deltaplan en
de afsluiting van onder meer het Haringvliet. Over het leven van water. Het leven van de
griendcultuur, de visserij, de handel langs de rivieren, de maritieme industrie en recreatie en
toerisme. En over de vorming door water. De vorming van dorpen en steden en de vorming van
landschap en natuur. Duizenden verhalen die allemaal te maken hebben met één centraal thema.
In de Nederlandse Delta staat Nederland en de relatie met water centraal. En de Nederlanders
en hun relatie met water.

EÉN product
De Nederlandse Delta bestaat uit (ten minste) vijf gebieden op de uitlopers van twee rivieren.
Het drijft op duizenden verhalen voor miljoenen bezoekers. De deltanatuur, de deltacultuur en de
historische steden langs de delta kunnen door iedereen worden beleefd. Je kan overal komen
door het geweldige netwerk van wegen, fiets- en wandelpaden. En bijna alles kan via en vanaf het
water worden ervaren. De Nederlandse delta is rijk en divers. Maar het is één product. Een
ijzersterk product dat internationaal tot de verbeelding spreekt: het gebied waar je heen moet om
de Nederlanders en hun relatie met water te leren begrijpen. En het gebied waar de Nederlandse
Delta in optima forma beleefd kan worden.

MILJOENEN bezoekers
De Nederlandse Delta is publiekstrekker en liefhebberslandschap tegelijk. Het is er voor de
mensen die er wonen en werken, in de natuur en op het land, in de dorpen en steden. Het is er
voor de recreanten uit de nabijgelegen Randstad en Brabantstad. En het is er voor de toeristen
van over de hele wereld. De Nederlandse Delta kent nu al miljoenen bezoekers. Dagjesmensen,
vakantiegasten en cruisereizigers uit binnen- en buitenland. En met een goede programmering
aansluitend op de omliggende steden, een slimme zonering en actief visitormanagement kan het
gebied groeiende bezoekersstromen aan. Zo kunnen steeds meer mensen genieten van het
mooiste dat Nederland te bieden heeft. De delta is er klaar voor!
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COLOFON
Auteurs
Lennart Graaff
Fred Witte
BLOC bv
Van Vollenhovenstraat 15 – 22
3016 BE ROTTERDAM

BLOC is een creatieve ontwikkelmaatschappij en realiseert vitale en duurzame gebieden,
concepten en gebouwen. BLOC leidt de ontwikkeling van onder meer de
Dutch Delta Cruise Port.

propositie Dutch Delta - pagina 9

