
  Het Brielse Meer 
zoekt ondernemers 
met sprankelende      
     ideeën

Ga jij de
uitdaging

aan?



Nieuw elan
voor het
Brielse Meer

Het Brielse Meer is een rustig recreatiegebied op het eiland 
Voorne-Putten. Met schoon, helder water en veel groen.  
Met fiets- en wandelpaden, jachthavens, campings en horeca.  
En het charmante vestingstadje Brielle. Het meer is de verbindende 
schakel tussen de haven van Rotterdam en landelijk Zeeland.  
In de directe omgeving wonen één miljoen mensen.
 
In deze voortuin van de Randstad is ruimte voor moderne 
toeristisch-recreatieve concepten. Voor nieuwe belevenissen. 
Voor vermaak én verdieping. Voor rust én actie. We willen het 
Brielse Meer nieuw elan geven. Met nieuwe activiteiten, zoals 
stand up paddling. Nieuwe voorzieningen, zoals een wellness-
centrum. Waterspektakel en andere evenementen.

Om dit te realiseren hebben we creatieve, no-nonsense  
onder nemers nodig. Daarom organiseren we een marktconsultatie, 
samen met de gemeenten Westvoorne en Brielle, Recron,  
TOP Voorne-Putten en de provincie Zuid-Holland. Heb jij een 
sprankelend idee om het Brielse Meer nieuw elan te geven?  
We nodigen je van harte uit je ideeën kenbaar te maken.  
En denken graag met je mee om ze mogelijk te maken. 

Rogier van de Sande
voorzitter Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg



Begin jaren vijftig. Het is de tijd van de wederopbouw, van opgestroopte 
mouwen. De Rotterdamse haven groeit, het aantal stadsbewoners ook.  
Zij hebben behoefte aan recreatie op fietsafstand. Aan zwemmen, fietsen en 
varen. Het recreatiegebied Brielse Meer wordt aangelegd.  
Een groen-blauwe buffer grenzend aan een industrieel en stedelijk gebied. 
Dat is het nu, zestig jaar later, nog steeds. Vestingstad Brielle zorgt voor de 
historische noot. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog veroverden de watergeuzen 
deze vestingstad op de Spanjaarden. 

Al 60 jaar
recreatiegebied

Vandaag de dag houden bezoekers van 
afwisseling. Daarom verleggen we de 
koers en zetten we in op een verrijking 
van het recreatieaanbod. We willen 
meer leven in de brouwerij.  
Voor commerciële activiteiten zijn 
zeven ontwikkellocaties beschikbaar. 
Van klein tot groot, aan de oever of op 
een eiland. Samen met ondernemers 
maken we van het Brielse Meer een 
regionale parel met aantrekkingskracht 
voor huidige en nieuwe gasten. 

We 
verleggen 
de koers



Laat je
inspireren

Voor de marktconsultatie hebben we vier ontwikkelthema’s 
vastgesteld die goed passen bij het Brielse Meer. Ze zijn 
gebaseerd op de ideeën uit het inspiratieboekje Briels Water, 
dat met ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen 
uit de omgeving is opgesteld. Laat je inspireren!  
Ideeën waarbij je rekening houdt met duurzaamheid en met 
sociaal-maatschappelijke aspecten hebben aan het Brielse 
Meer een streepje voor. 

thema

Op een  
onbewoond eiland
Een speelbos. Een spannende oversteek vanaf  
de oever. Boshutten. Een blotevoetenpad.  
Op een onbewoond eiland waan je je in de wildernis.  
Je gaat er terug naar de natuur. In het Brielse Meer 
liggen twee eilanden die ruimte bieden aan een 
spannend concept. 

Locaties: 
Eiland Dijkplaat en Eiland Middenplaat
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thema

Spetterende
waterwereld
Druppels die je om de oren vliegen, de wind om je kop: 
het tien kilometer lange Brielse Meer leent zich  
uitstekend voor spetterende activiteiten.  
Zoals stand up paddling, workshops jetskiën of 
drakenbootraces. Ook is er ruimte voor nieuwe 
voorzieningen; een aquapark of drijvende thema-
steigers bijvoorbeeld. 

Locaties: 
‘t Geuzenpark en Waterspeeltuin Zoom West 
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thema

Ontspanning 
en weldaad
Het Brielse Meer is een aangename plek om op  
adem te komen. Of je nu de weldadige rust zoekt in 
een wellnesscentrum dan wel overnacht in een 
duurzaam hotel of cradle-to-cradle boomhut.  
Daar krijg je energie van. Over energie gesproken:  
die kan dan bijvoorbeeld worden opgewekt in  
een drijvend solarpark. 

Locatie: Kleiburg
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thema

Lekker erop uit
Lekker erop uit, dat is loungen met uitzicht op het meer. 
Met de veerpont overvaren en vestigingstad Brielle 
ontdekken, in de voetsporen van de Watergeuzen. 
Genieten van goed eten en een frisse, groene omgeving. 
En als er genoeg tijd is: bijzonder overnachten in het groen. 

Locaties: 
Krabbeplaat Veerpont en Krabbeplaat West
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We nodigen je uit

We nodigen je van harte uit om mee te denken over een  
aantrekkelijk toeristisch-recreatief concept voor het Brielse Meer.  
En zijn benieuwd in hoeverre de ideeën passen binnen de huidige 
publieke kaders. We horen het graag als je deze kaders als te 
knellend ervaart. 

Wil je meer weten over de marktconsultatie of meedoen?

Kom naar de informatiebijeenkomst 
woensdag 22 september van 14.00 tot 16.00 uur in  
Paviljoen De Kogeloven, Brielse Maas 1, 3233 LD  Oostvoorne.
Aanmelden kan t/m 19 september via:
www.heerlijkbuiten.nl/brielsemeer

Download alvast:

Praktische informatie marktconsultatie Brielse Meer  
Informatie over de zeven ontwikkellocaties, de kaders,  
de procedure en het toerisme aan het Brielse Meer. 

Briels Water
Een kleine inspiratie voor een bijzonder gebied. 
www.heerlijkbuiten.nl/brielsemeer 

Colofon
Dit is een uitgave van het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg  
in samenwerking met de gemeenten Brielle en Westvoorne, Recron,  
TOP Voorne-Putten en de provincie Zuid-Holland.

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
Postbus 341
3100 AH  Schiedam
(010) 298 1010
gzh@pzh.nl
www.heerlijkbuiten.nl

 @heerlijkbuiten
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