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1- INLEIDING 

 

Graaf van Portland is een initiatief van de familie Lems. Het wordt een eigentijdse horecavoorziening 

in het Buijtenland van Rhoon langs  de Koedood.  

De nieuwe horecavoorziening wordt een plek waar jong en oud gezellig kunnen eten&drinken, 

kunnen spelen en iets kunnen leren. Graaf van Portland laat bezoekers kennismaken met de 

cultuurhistorie van deze plek,  de natuur en haar agrarische producten. Een prachtig startpunt om de 

omgeving te ontdekken. 

Voor de Graaf van Portland zijn een aantal uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd:  

 

Uitgangspunten  

 Ontmoetingsplek waar bezoekers komen voor lunch, borrel en/of diner met een 

seizoensgebonden menukaart  

 Ontspanningsplek waar je iets te weten komt over het gebied (agrarische producten, natuur 

en cultuur) en iets kunt leren 

 Start- en rustpunt voor wandelaars en fietsers in het Buijtenland van Rhoon. Bezoekers per 

auto kunnen hier overstappen op de fiets/e-bike. 

 Het aanbieden van speel- en educatieve activiteiten voor jong en oud 

 Overnachtingsplek (bed&breakfast) in de polder voor toeristen 

 

Doelstellingen 

 Het initiatief versterkt de recreatieve functie van het Buijtenland van Rhoon 

 Het initiatief draagt op een positieve wijze  bij aan de identiteit van het gebied (bijzonder 

cultuurlandschap en haar agrarische activiteiten) 

 Het initiatief verbetert de ontsluiting van het gebied en draagt bij aan de opvang van 

bezoekers aan het Buijtenland van Rhoon 

 Het initiatief geeft een positieve impuls aan de afzetmarkt van lokale producten.  

 

 

 

Initiatiefnemers -  familie Lems 

Familie Lems is al generaties woonachtig bij de Koedood in Barendrecht. Zij bezit een stuk grond 

langs de Koedood in de Portlandse Polder en wil daar iets gaan ondernemen. Het ondernemen ligt 

de familie Lems in het bloed; vader Leo Lems heeft een bedrijf voor ondergrondse infrastructuur. 

Dochter Romy Lems heeft haar droom gerealiseerd van een eigen (mobiele) snackbar en 

cateringbedrijf - Romy’s Frietmobiel.  Als echte ondernemers weten zij als geen ander dat initiatief 

nemen, durven investeren en hard werken de drie peilers zijn van succes. Met hun ervaring in de 

horeca wil de familie Lems graag een nieuwe uitdaging aangaan met de Graaf van Portland.  
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Leeswijzer 

Ten eerste gaat dit bedrijfsplan in op de locatie, haar geschiedenis, de aanwezige natuurwaarden, het 

planologisch kader en planvorming van het Buijtenland van Rhoon. Daarna worden de trends op het 

gebied van recreatie beschreven en volgt een analyse van het recreatieaanbod in Ijsselmonde in 

relatie tot de  aanwezige doelgroepen in de regio (Hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft een concreet 

beeld van het aanbod en diensten rondom Graaf van Portland. De benodigde faciliteiten, 

voorzieningen en inrichtingselementen (paviljoen & tuin) worden omschreven en verbeeld in de 

hoofdstukken 5 en 6. In hoofdstuk 7 wordt aangestipt op welke wijze het initiatief bijdraagt aan de 

doelstellingen van het Buijtenland van Rhoon. Ten slotte wordt in hoofdstuk 8 de planning behandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hans Willem Bentinck 

De grootste kwaliteit van deze locatie is zijn prachtige 

ligging binnen onze deltametropool en het 

oorspronkelijk karakter van de polders alhier. Om 

deze kwaliteiten te benadrukken is gekozen voor een 

naam met een sterke verwijzing naar de historie van 

deze plek.  De Portlandpolder dankt zijn naam aan 

Hans Willem Bentinck , die in 1683 de 

gecombineerde heerlijkheden Rhoon en Pendrecht 

kocht van Pieter van Duijvelandt van Roode. 

Hans Willem Bentinck was een Nederlandse generaal, 

diplomaat en favoriet van stadhouder-koning Willem 

III. Toen Willem III Koning van Engeland was 

geworden verhief hij Bentinck tot peer van Engeland 

(1689) en schonk hem de titels baron Cirencester, 

burggraaf van Woodstock en Graaf van Portland. 

Deze titel is door de eeuwen heen overgedragen en 

tegenwoordig in het bezit van een nazaat van 

Bentinck. De huidige Portlandpolder is na de 

inpoldering aan het einde van de 18e eeuw vernoemd 

naar de titel, die Hans Willem Bentinck, heer van 

Rhoon bezat: Graaf van Portland 
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2 - LOCATIE 

Context 

De locatie ligt langs de Koedood (thv nummer 22, gemeente Albrandswaard) in de zuidoosthoek van 

de Portlandpolder;  onderdeel van de gebiedsontwikkeling  ‘Buijtenland van Rhoon’.  Het perceel 

heeft een driehoekige vorm. Het oude riviertje de Koedood ligt ten oosten van het terrein en is door 

een fietspad gescheiden van de Gaatkens Plas die de begrenzing vormt tussen de Vinex-wijk 

Portland-Carnisselande en de oorspronkelijke lintbebouwing langs de Koedood. De locatie wordt aan 

de noordkant begrensd door de Molenpolderse Zeedijk; een karakteristieke dijk met aan weerszijden 

een bomenrij. Ten zuiden ligt de Oude Maas – een Natura 2000 gebied – met de Rhoonse en Carnisse 

Grienden, de Koedoodhaven en de Maasheuvel, die uitzicht biedt over de Hoeksche Waard. De zeer 

nabijgelegen Carnisse Grienden is een getijdengebied dat wandelaars en vissers aantrekt. Gelegen 

langs de noordelijke oever van de Oude Maas is het onderdeel van een aaneenschakeling van 

recreatieve gebieden; in hoofdstuk 3 zal hier uitgebreider op worden ingegaan.  

Het perceel bestaat uit gras- of hooiland. Een diepe wetering loopt van west naar oost dwars door 

het gebied (Zegenpolder en Portlandpolder). Verder liggen tussen de akkers smalle slootjes met 

steile oevers. De enige vorm van beplanting vormen de erven en dijkbeplantingen met bomenrijen. 

Gelegen op de grens tussen de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht vormt het één van de 

hoekpunten van het Buijtenland van Rhoon. Vanaf de Koedood heb je een prachtig uitzicht op het 

eeuwenoude cultuurlandschap.  

 

 

Bereikbaarheid 

Binnen de stadsregio Rotterdam (1,2 miljoen bewoners) ligt de locatie aan de zuidrand en is het voor 

de inwoners van Rotterdam-Zuid/Barendrecht de eerste plek waar ze de weidsheid van het 

Hollandse polderlandschap kunnen ervaren. 

De nieuwbouwwijk Portland-Carnisselande herbergt ruim 10.000 huishoudens, die voornamelijk in 

rijtjeshuizen en appartementen wonen. De wijk heeft centraal gelegen een groot winkelcentrum – 

Carnisse Veste – met bijbehorende horeca en langs de A29 zijn vestigingen van een aantal grote 
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ketens (IKEA/Outdoor XL)  Direct omwonenden zullen het gebied vooral via de Korte 

Koedoodsdijk of de fiets/voetgangersbrug over de Gaatkens Plas kunnen bereiken.  

De locatie is nog geen vijf minuten verwijderd van de afslag Barendrecht op de A29, die Rotterdam 

met Antwerpen verbindt. De eindhalte van tramlijn 25 (RET) langs de Portlandse Baan ligt op enkele 

minuten loopafstand.  

Zeer nabij - buitendijks - ligt een parkeerplaats, voornamelijk voor bezoekers van de Carnisse 

Grienden. De verbinding te voet is op dit moment niet ideaal: de schuine kruising op de dijk tussen 

de toegang tot het parkeerterrein en het doorgaande fietspad is onoverzichtelijk en niet veilig. 

De aanwezige voet- en fietspaden rondom de locatie zijn vooral oost-west georiënteerd; de 

polderstructuur volgend. Er zijn nauwelijks verbindingen in de noord-zuid richting; een 

wandelverbinding vanuit de Carnissegrienden naar de Portlandse Polder en het toekomstige 

Buijtenland van Rhoon ontbreekt. 

Langs de Portlandse Zeedijk, direct ten zuiden, loopt de Landelijke Fietsroute LF12 (Maas- en 

Vestingroute), die langeafstandsfietsers gebruiken voor een vakantie in eigen land. Dit fietspad is 

tevens onderdeel van het regionale fietsnetwerk rondom Rotterdam. 

De omgeving in ogenschouw nemende kun je stellen dat de locatie op een schakelpunt ligt tussen 

stad (Vinex-wijk) – land (Buijtenland van Rhoon) enerzijds en tussen cultuur (polder) – natuur 

(getijdengebied) anderzijds. 

Cultuurhistorie 

Het perceel van de familie Lems is al meerdere generaties in bezit van de familie en heeft een grootte 

van 1 ha 83 a 30 ca (kadastrale aanduiding: RHOON C 296). De familie Lems heeft het stuk grond de 

laatste jaren gebruikt als grasland en materialendepot. 

 

 
 

De Portlandpolder is onderdeel van Midden-IJsselmonde; een polderlandschap (weide en bouwland 

met sloten) dat tot stand kwam door een serie van bedijkingen. De Polder het Buitenland van Rhoon 

(1580) is de oudste polder in het Buytenland van Rhoon. Van daaruit is het gebied verder bedijkt, 

waardoor de Molenpolder (1660), de Zegenpolder (1676), de Portlandpolder (1769) en de Nieuwe 

Polder (1820) ontstonden. Ten zuiden van deze polders liggen de Rhoonse en Carnisse Grienden en 

het natuurreservaat ‘Klein Profijt’, dat bebost is.  
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Bijzonder aan deze polders is dat zij hun oorspronkelijke verkaveling nog hebben wat voor een groot 

deel bijdraagt aan hun hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde. In de regio Rotterdam zijn 

er weinig polders te vinden die nog zo oorspronkelijk zijn en niet opgeofferd aan de havenexpansie of 

de oprukkende verstedelijking. 

 

Polderdijken vormen een belangrijke cultuurhistorische verankering van het eiland van Rhoon met 

het oudereiland IJsselmonde, voelbaar tot in Rotterdam-Zuid. De oude dijklichamen zijn een zeer 

karakteristiek onderdeel van het huidige landschap. Ze staan symbool voor de ontstaansgeschiedenis 

van het gebied en vormen een afspiegeling van de aanwaspolders, die het landschap typeren. De 

dijken worden benadrukt door de enkel- en dubbelzijdige boombeplanting.  De polders vormen de 

ruimtelijke tegenhanger van de dijklichamen. Ze zijn wijds met lange zichtlijnen. 

Het oostelijk deel van de Portlandpolder wordt begrensd door de Molenpoldersezeedijk (1660) - een 

zeldzame grasdijk met aan weerszijden bomen, de Koedood - een eeuwenoud riviertje dat ontstaan is 

tijdens de stormvloed van 1373 en het toenmalige eiland IJsselmonde in tweeën splitst, en de 

Portlandse Zeedijk – een primaire waterkerende dijk zonder bomen. 

 

In de polders zijn de historische boerderijen met erfbeplanting duidelijk herkenbaar en spelen 

derhalve een belangrijke rol in het landschap. Het betreft veelal verspreid liggende, relatief 

omvangrijke boerderijen en woonhuizen, soms met een monumentaal karakter. 

De waterstructuur is zichtbaar door de smalle sloten en weteringen. Er bestaat geen zekerheid 

over de ouderdom van deze weteringen. Het merendeel zal samenhangen met de introductie en 

doorvoering van de molenbemaling die in dit gebied hoofdzakelijk na 1500 in gang werd gezet. De 

weteringen zijn van hoge waarde door hun ouderdom en omdat ze een beeld geven van de 

waterstaatkundige geschiedenis van het gebied. De molens in het gebied zijn niet meer aanwezig.  

 

Meer recentelijk hebben de polders van Rhoon ook een bijzondere betekenis in de geschiedenis van 

oorlogsvoering. Door hun openheid en obstakelvrij karakter zijn ze gebruikt voor de verovering van 

vliegveld Waalhaven in mei 1940; het was voor de eerste keer dat er op zo’n grote schaal 

parachutisten zijn gebruikt. 

 

Natuur 

Het grondgebruik in het Buytenland van Rhoon is hoofdzakelijk agrarisch van karakter. De meeste 

gronden zijn in gebruik als bouwland, als tuinbouwgrond en voor een klein deel als grasland. De 

gemeente Albrandswaard heeft, voor Nederlandse begrippen, een sterke akker- en 

opengrondstuinbouwsector. 

 

Aangrenzend zijn de Rhoonse Grienden, Klein Profijt en Carnissegrienden onderdeel van het 

beschermde Natura2000-gebied de Oude Maas. De nadruk ligt hierbij op zoetwatergetijdennatuur. 

Langs de Oude Maas is op veel plaatsen nog een kenmerkende afwisseling van slikken, biezen, riet, 

grienden en wilgenvloedbossen aanwezig. Het Oude Maasgebied vervult temidden van relatief open 

agrarische gebieden, een belangrijke regionale functie als broedgebied van veel soorten bos- en 

watervogels en is een belangrijk rust- en foerageergebied voor diverse soorten watervogels. 

 

De Fauna is divers en biedt ruimte voor broedvogels, vleermuizen en kleine zoogdieren.  

De akkers vormen foerageergebieden voor soorten als patrijs, fazant, wilde eend en houtduif. 

Daarnaast zijn er broedterritoria van bosuilen vastgesteld. Daar waar de akkers grenzen aan 

buitendijkse grienden, vormen ze in bepaalde perioden een aantrekkelijk foerageergebied voor 

diverse roofvogels zoals buizerd. 

 

Het gebied is kwetsbaar omdat de biodiversiteit de laatste decennia sterk is afgenomen door 

intensieve landbouw op rijke klei. Juist de flora en fauna die aan dit type gronden en bewerking 

gebonden zijn, hebben te maken met een dramatische achteruitgang. Boerenlandvogels zijn zeldzaam, 

de akkerkruiden nog meer bedreigd. Versterking van de biodiversiteit en het terug laten komen van 

verschillende (bedreigde) akkerplanten en akkervogels is een van de hoofddoelen bij de nieuwe 

plannen voor het Buijtenland van Rhoon. Concrete maatregelen die in verschillende rapporten 
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worden genoemd en hier mogelijk zijn; het inheems inzaaien van akkerranden,  het plaatsen van 

hagen, heggen en houtkanten en de aanleg van windsingels. Met deze ingrepen kunnen de natuurlijke 

condities voor terugkeer en herstel van bedreigde flora en fauna verbeterd worden. 

 

Gebiedsontwikkeling - planologisch kader  

Het Buijtenland van Rhoon is onderdeel van de Planologische Kernbeslissing Project Mainport 

Rotterdam (PKB/PMR) die tot doel heeft  de economie en de leefbaarheid in de regio te versterken.  

In het oorspronkelijke plan zou het gebied getransformeerd worden van een open agrarisch 

landschap tot een vrij toegankelijk aaneengesloten natuur- en recreatiegebied, genaamd 

‘Landschapspark Buytenland’, waardoor de bestaande agrarische bedrijvigheid in het gebied zal 

worden beëindigd. 

Hiervoor is in 2010 door Royal Haskoning een bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan 

omvat naast de 600 hectare natuur- en recreatiegebied ook de zogeheten Rand van Rhoon en het 

buitendijks gebied ten zuiden van de 600 hectare waarin een golfbaan en een bestaand 

recreatiegebied ligt. 

In het vigerende bestemmingsplan voor Buijtenland van Rhoon, vastgesteld op 26 april 2010, heeft de 

hele Portlandpolder bestemming Natuur-1 gekregen. Bestemming Natuur-1 staat voor ‘behoud, 

herstel en versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden in de vorm 

van een natuurgebied dat voldoet aan natuurdoeltype 2.8 (zoet klei-oermoeras) van het Handboek 

Natuurdoeltypen’. 

Op de plankaart behorende bij het bestemmingsplan staat in de oostelijk hoek – ter hoogte van het 

perceel van de familie Lems – Archeologische Waarde aangegeven. In 2009 heeft bureau RAAP een 

advieskaart opgesteld op basis van een archeologisch vooronderzoek. Ter plaatse van het perceel is 

een lage archeologische verwachting. Mogelijke archeologische resten bevinden zich ca. 3m –MV. Er 

wordt geadviseerd geen nader veldonderzoek te doen.  

Eveneens op plantekening aangegeven is een gasleiding van de N.A.M. die door het zuidelijk deel van 

het perceel gaat.   

Door recente ontwikkelingen is het huidige bestemmingsplan echter volledig ingehaald. 

 

 

Gebiedsontwikkeling - Draagvlak en Proces  

Al vanaf de eerste planvorming voor een Landschapspark is er protest van de gevestigde agrariërs en 

bewoners. Tussen 2000 en 2012 zijn er vele alternatieve plannen voor het Buijtenland van Rhoon 

gemaakt door verschillende belangengroepen. Ondanks het feit dat er onvoldoende maatschappelijk 

draagvlak was voor een moeras-natuurgebied ten zuiden van de Essendijk  werd besloten de 

bestemmingsplanprocedure toch door te zetten.  In 2012 werd verdere uitvoering van de plannen 

uitgesteld en in 2014 werd door provincie/rijk aan Cees Veerman advies gevraagd om te verkennen 

op welke wijze het draagvlak kon worden vergroot en welke mogelijke alternatieve 

inrichtingsvoorstellen daarvoor nodig zijn. Het rapport Veerman bepleitte een drastische 

koerswijziging qua planvorming en planproces: akkernatuur in plaats van moeras en meer 

zeggenschap voor burgers en boeren door middel van een nog op te richten gebiedscoöperatie. 

Vooruitlopend op het advies van Veerman hebben de agrariërs – verenigd in de Agrarische 

Vereniging IJsselmonde – door VNC een alternatief plan laten opstellen: ‘Levend Buijtenland van 

Rhoon’. Dit plan kreeg op gemeentelijk niveau brede steun. Op basis van het rapport Veerman en 

het plan VNC  hebben drie kwartiermakers in 2016 een advies opgesteld hoe verder te gaan op basis 

van een coöperatieve samenwerking. In november 2016 heeft staatssecretaris van Dam (EZ) 

accoord gegeven voor verder vervolg op basis van advies kwartiermakers.  
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Streefbeeld Buijtenland van Rhoon  

Eind 2016 heeft de projectleiding/provincie een oproep gedaan aan alle ondernemers/bewoners om 

initiatieven/voorstellen in te dienen die iets kunnen betekenen voor het Buijtenland van Rhoon. Naar 

aanleiding van die uitnodiging zijn er verkennende gesprekken gevoerd tussen provincie/ gemeente en 

de familie Lems. Familie Lems heeft de brochure ‘Graaf van Portland’ laten maken (maart 2017) 

waarin het initiatief nader wordt toegelicht. Eerste reactie vanuit projectleiding, provincie en 

gemeente waren positief.  

Ondertussen is er door de projectorganisatie Buijtenland van Rhoon hard gewerkt aan het 

streefbeeld. Dit streefbeeld is in de zomer 2018 gepresenteerd en overhandigt aan gedeputeerde. 

Tevens is de gebiedscooperatie opgericht die verantwoordelijk wordt voor de realisatie van de 

doelen in het streefbeeld: Natuur, Landbouw en Recreatie 

Het initiatief ‘Graaf van Portland’ is opgenomen in dit streefbeeld en de gebiedscooperatie heeft dit 

bekrachtigd met een schriftelijke steunbetuiging: 

“Wij onderschrijven dat het Graaf van Portland in belangrijke mate zal helpen de recreatieve functie van het 

Buijtenland van Rhoon te realiseren. De plannen zijn op zo’n manier ingevuld dat ze perfect aansluiten bij het 

streefbeeld . De gebiedscoöperatie concludeert daarom niet alleen dat het initiatief Graaf van Portland zeer 

goed aansluit bij het streefbeeld, maar ook dat zij een voorwaarde is om de doelen uit het streefbeeld te 

realiseren” 

  

fragment streefbeeld Buijtenland van Rhoon 

  



 

10 
 

Conclusies: 

 

1. De locatie heeft een strategische ligging; het ligt op een schakelpunt tussen binnen – en 

buitendijks gebied op één van de hoekpunten van het Buijtenland van Rhoon. 

 

2. De bereikbaarheid per auto en OV is goed. Aanliggende woonwijken zijn via 

Essendijk/Koedood verbonden met de locatie; wandel- en fietsroutes verbeteren. 

 

3. De locatie is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling waarbij geïnvesteerd zal worden 

in een beter padennetwerk voor voetgangers en fietsers; dit verbetert de aansluiting en 

bereikbaarheid van de locatie 

 

4. Huidige biodiversiteit in de polders is beperkt. De aanleg van verschillende groene 

inrichtingselementen (akkerranden,  hagen, heggen, houtkanten en windsingels)op het terrein 

komen ten goede aan de belevingswaarde en  dragen bij  aan de gestelde 

biodiversiteitsdoelen. 

 

5. Het initiatief heeft de volle steun van gebiedscooperatie, is opgenomen in het streefbeeld en 

wordt zelfs gezien als voorwaarde om de doelen uit het streefbeeld te realiseren. 
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3 - TRENDS RECREATIE  
 

Vrijetijdsgedrag Nederlanders  

 

Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek, kort CVTO,  is een grootschalig twee- tot driejaarlijks onderzoek 

naar het uithuizige vrijetijdsgedrag van de Nederlandse. Dit onderzoek samen met de statistieken van 

het CBS geeft een goed beeld van de ontwikkelingen en de trends op vrijetijdsmarkt.  

 

Zo hebben in 2015 bijna alle Nederlanders (98,9 procent) ten minste een vrijetijdsactiviteit 

buitenshuis ondernomen. Er worden 11 verschillende clusters onderscheden. Uitgaan, 

buitenrecreatie en winkelen voor plezier kennen de hoogste participatie. De clusters ‘bezoek 

sportwedstrijden’ en ‘wellness’ zijn het minst in trek. Zij kennen de laagste percentages van 

Nederlanders die dit soort activiteiten op jaarbasis weleens ondernemen. 

 

Vooral buitenrecreatie komt veel voor met 87%. De helft hiervan zijn wandelingen voor het plezier 

in de natuur. De maanden oktober en maart zijn de populairste maanden om buitenshuis 

vrijetijdsactiviteiten te ondernemen. 

 

De helft van alle vrijetijdsactiviteiten ondernemen Nederlanders in hun eigen woongemeente. Ruim 

de helft van de vrijetijdsactiviteiten (58 procent) vindt plaats binnen een straal van vijf kilometer vanaf 

het woonadres.  

 

Tweederde van alle uithuizige vrijetijdsactiviteiten neemt, inclusief reistijd, een duur van maximaal 

drie uur in beslag. Na het weekend zijn de vrijdag en de woensdag de meest populaire dagen voor 

het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten. 

 

Mede als gevolg van het recreëren in de eigen woongemeente zijn de meest inwonerrijke provincies 

ook de provincies waarin de meeste uithuizige vrijetijdsactiviteiten worden ondernomen. De meeste 

activiteiten vonden in 2015 plaats in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. 

 

 

Vakanties in Nederland 

 

Bijna de helft van alle vakanties is in eigen land. Nederlanders hebben in 2015 in totaal 17,0 miljoen 

vakanties in eigen land ondernomen. Dit is iets minder dan de helft van het totale aantal vakanties 

(35,1 miljoen). Vooral korte vakanties hebben vaak een binnenlandse bestemming: 9,1 miljoen 

vakanties in eigen land duurden maximaal drie nachten. Dat komt overeen met 54 procent van alle 

binnenlandse vakanties in 2015. 

 

Qua logiesvormen kiezen Nederlanders voor lange vakantie gehuurde vakantiehuisjes en 

appartementen; voor korte vakanties vooral hotelkamers. In de laatste jaren is er een lichte stijging 

van huur woningen van particulieren en B&B te zien. 
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Leefstijlanalyse en Doelgroepen 

 

Om het aanbod van de Graaf van Portland goed aan te laten sluiten op de bestaande vraag vanuit 

recreanten maken we gebruik van de Leefstijlanalyse gebaseerd op de ‘Recreantenatlas’ van Smart 

Agent Company en RECRON. Zij omschrijven hierin de zeven zogenaamde leefstijlen: 

1. Creatief en inspirerend rood: creatieve, avontuurlijke mensen die op zoek gaan naar 

uitdagingen en bijzondere ervaringen. 

2. Uitbundig geel: echte levensgenieters die graag samen met anderen sportief recreëren. 

3. Gezellig lime: gewone, gezellige mensen die recreëren in gezelschap om zo even weg te 

zijn van de dagelijkse beslommeringen. 

4. Rustig groen: kalme, nuchtere recreanten die in hun vrije tijd willen ontspannen en drukte 

vermijden. 

5. Ingetogen aqua: evenwichtige, bedachtzame recreanten op zoek naar verdieping en 

betekenisvol deelnemen aan de maatschappij. Ze zijn geïnteresseerd in natuur en cultuur. 

6. Stijlvol en luxe blauw: zelfverzekerde recreanten die in hun vrije tijd luxe en stijlvolle 

ontspanning waarderen. 

7. Ondernemend paars: ondernemende recreanten die graag op zoek gaan naar verrassende 

en inspirerende ervaringen, met name op gebied van cultuur. 
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Leefstijlen IJsselmonde 

 

De inwoners van IJsselmonde behoren relatief vaak tot de uitbundig gele, gezellig lime en rustig 

groene leefstijl. De creatief rode leefstijl, de ondernemend paarse en luxe blauwe leefstijl van relatief 

welvarende consumenten komt meer voor in bepaalde wijken van de gemeenten Barendrecht, 

Hendrik-Ido-Ambacht en Albrandswaard. In Rotterdam-Zuid is de gezellig lime leefstijl dominant 

aanwezig. 

 

 
 

 

De recreatieve vraag-aanbod analyse op het eiland IJsselmonde laat zien dat het dagrecreatieve 

aanbod redelijk divers is en dat qua aantallen voor elke leefstijl meerdere passende voorzieningen 

aanwezig zijn, waarbij de grootste groep voorzieningen aantrekkelijk is voor de leefstijl rustig groen 

en de kleinste groep voorzieningen aantrekkelijk is voor stijlvol en luxe blauw. 

 

Wanneer de vraag naar aantrekkelijke dagrecreatieve voorzieningen van de inwoners op het eiland 

wordt vergeleken met het aanbod is de conclusie dat vooral gezellig lime ook stijlvol en luxe blauw 

en uitbundig geel onvoldoende aantrekkelijk aanbod vinden.  

 

Verder valt op, dat de samenstelling van leefstijlen per gemeente en wijk  verschillen opwijst. In 

Albrandswaard zijn het uitbundig geel en ingetogen aqua, in Barendrecht de leefstijlen luxe blauw, 

ondernemend paars, uitbundig geel en creatief rood, die dominant aanwezig zijn. In Rotterdam-Zuid 

is dat gezellig lime.  
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Analyse aanwezige recreatie- en horeca in de omgeving 

 

In het plan ‘IJsselmonde: recreatie mooi dichtbij, Schapsplan 2012-2020’ worden verschillende 

recreatiegebieden langs de Oude Maas onderscheiden. Deze gebieden vormen samen een lint van 

natuur- en recreatiegebieden langs de Oude Maas tussen Hoogvliet en Zwijndrecht. Door de  

dynamiek en de landschappelijke aantrekkelijkheid van de groene rivieroever zijn deze gebieden erg 

geliefd en bekend bij een grote groep recreanten uit de zuidelijke Rijnmondregio. Deze gebieden 

hebben een eigen karakter, bieden verschillende activiteiten aan en spreken andere doelgroepen aan. 

Aan de hand van de leefstijlanalyse is per gebied het aanwezige aanbod weergegeven.  

In dit rapport zullen we ingaan op volgende gebieden, van oost naar west: 

 Johannapolder, Rhoonse Grienden/ Carnisse Grienden, Nieuwe Polder/Hoge Veld, Jan 

 Gerritsepolder/Koedoodhaven, Vredepolder, Spuiveld/ Ziedewijdseland. 

 
 

Johannapolder 

 

Het eerste deelgebied is de Johannapolder rond de jachthaven van Rhoon met 350 vaste 

ligplaatsen en de afmeerplaats van het fiets- en voetveer naar de Hoeksche Waard en 

Voorne-Putten. In het gebied is grandcafé-restaurant Abel, klimbos Abel, Pitch&Putt Golf,  en  

pannenkoekenhuis Tasman gevestigd. Hier worden actieve en avontuurlijke groepsuitjes voor 

gezinnen, vrienden en sportteams aangeboden. Ook is het mogelijk een geheel arrangement 

te boeken met eten en drinken bij het grandcafe of het pannenkoekenhuis. Daarnaast is er 

ruimtehuur voor evenementen en (trouw-)feesten. 
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Voor de toekomst is een ontwikkelplan opgesteld met flaneerboulevard aan de jachthaven 

met extra horeca, vertrekpunt voor excursies en overnachtingsmogelijkheden. Deze 

voorzieningen vormen één van de drie entree’s van het Buijtenland van Rhoon. 

In de omgeving van Johannapolder zijn uitbundig geel, ingetogen aqua, en in iets mindere mate 

creatief en inspirerend rood de dominante levensstijlen. Sportieve ‘uitdaging’ vindt de 

recreant in verschillende vormen: varen, golfen, zwemmen, fitness en indoorsport. 

 Rhoonse en Carnisse Grienden  

Oostelijk liggen de Rhoonse grienden, de Carnisse Grienden en Klein Profijt, laaggelegen 

grienden en wilgenvloedbossen, die veel wandelaars en natuurliefhebbers uit de wijde 

omgeving trekken. Deze zoetwatergetijdengrienden zijn van internationaal belang wat 

verankerd is in de aanwijzing als Natura2000-gebied. De bever wordt sinds enkele jaren 

gespot in de grienden. Delen van dit natuurgebied zijn niet toegankelijk voor recreanten in 

het broedseizoen.  

Er zijn hier geen horecagelegenheden. Vrijwilligers maken gebruik van een verzamelgebouw in 

de Johannapolder. Voor bezoekers maar ook de vrijwilligers van de Carnisse Grienden is er 

geen uitvalsbasis. 

De grienden zijn geliefd en zeer kenmerkend voor de oorspronkelijke natuur op het eiland 

IJsselmonde. Vanwege de natuurlijke kwaliteiten van dit relatief ruige gebied en het 

educatieve kinderdoepad zullen vooral recreanten uit de leefstijlgroepen ingetogen aqua, 

rustig groen en  creatief en inspirerend rood die op de grienden afkomen.  

Nieuwe Polder 

 

De Nieuwe Polder bestaat hoofdzakelijk uit de 18-holes golfbaan ‘Oude Maas’, met clubhuis, 

parkeerterreinen en een driving-range. Tussen de golfbaan en de driving-range loopt de 

historische Veerweg (tevens een oude Napoleonroute) die bij de oever van de Oude Maas 

eindigt in de oude -niet meer gebruikte-veerstoep. 

De meeste recreanten komen hier naar toe om te golfen op de golfbaan en driving-range. 

Daarnaast trekt het ‘Grote Rivierpad’ - onderdeel van het nationale netwerk van 

langeafstandswandelpaden - wandelaars, fietsers en hardlopers uit het hele land aan.  

In het golfhuis is de Brasserie Rhoonse Polder gevestigd. 

Uitbundig geel, ondernemend paars en stijlvol blauw zijn de drie leefstijlen die hier worden 

aangesproken. 

Jan Gerritsepolder  

 

Het meest in het oog springende van de Jan Gerritsepolder is de Oude Maasheuvel, die de 

landschappelijke beëindiging vormt van de centrale groene as door de wijk Carnisselande met 

de eindhalte van lijn 25/RET uit Rotterdam. Een lange voetgangersbrug over het water 

verbindt in één rechte lijn Carnisselande en de tramhalte met de uitzichtheuvel. Op de top 

van de heuvel staat het kunstwerk ‘Sky, Moon, Mirror, Environment’ van Arno van der Mark. 

Het uitzicht op de Oude Maas, Hoekse Waard en de skyline van Rotterdam is spectaculair. 

De heuvel vormt daarom een geliefd doel voor een wandeling vanuit Carnisselande. De 



 

16 
 

heuvel biedt ook informele mogelijkheden voor sportieve ‘uitdaging’: sleeën, glijden, rennen, 

mountainbiken, vliegeren etc.  

De Jan Gerritsepolder vormt een cruciale groene schakel in de recreatieve oost-westroute 

(doorgaand fietspad langs Oude Maas)en tussen het Buijtenland van Rhoon en de Zuidpolder. 

Er missen doorgaande wandelverbindingen tussen de Jan Gerritsepolder en de 

Carnissegrienden en het Buijtenland van Rhoon. 

Op dit moment is er geen horeca hier. Om de behoefte naar versnaperingen te dekken is er 

in het verleden gewerkt met seizoensgebonden mobiele voorziening.  

Langs de Koedood zijn er in dit gebied twee B&B’s te vinden. 

Voor de aangrenzende wijk Carnisselande/Portland is dit het uitloopgebied. In deze wijk zijn 

de leefstijlen luxe blauw, ondernemend paars, uitbundig geel en creatief rood dominant 

aanwezig. 

Koedoodhaven 

De Koedoodhaven begrenst de Grienden en is niet voor recreanten toegankelijk. Het is een 

industrieel terrein met bedrijvigheid, materiaaldepot en een bedrijfswoning. 

In het schapsplan wordt een toekomstige ontwikkeling van de Koedoodhaven geschetst met 

nadruk op watersport en recreatie en een aanlegplaats voor de waterbusverbinding over de 

Oude Maas.  

 

Vredepolder 

 

De Vredepolder bestaat uit diverse landschapstijlen met wandel- en fietspaden, een 

saunacomplex en een outdoor trimbaan. Aan de oostkant van het gebied ligt het 

rijksmonument de Oud Barendrechtse brug, bestaande uit een bruggenhoofd (de laatste 

resten van de gigantische brug) met een mooi uitzichtpunt, direct aan de rivier.  

De wens naar een horecavoorziening hier wordt in de toekomst ingevuld door een 

ontwikkeling bij de brug. Marktpartijen kunnen ideeën hiervoor aandragen. 

Dit gebied wordt gebruikt door recreanten uit de leefstijlgroepen rustig groen en ingetogen 

aqua en in mindere mate stijlvol blauw en ondernemend paars (sauna&wellness). De 

recreatiedruk is minder hoog dan Spuiveld-Ziedewijdseland. De outdoortrimbaan wordt 

door sporters hoog gewaardeerd. De grasterreinen zijn op zomerse dagen in trek bij 

zonaanbidders en mensen die graag barbecueën. De sauna trekt publiek uit de Rijnmondregio 

en de Drechtsteden. De Oud-Barendrechtse brug is van cultuurhistorisch belang en wordt 

vooral hoog gewaardeerd door oudere inwoners uit de regio. 

 

Spuiveld-Ziedewijdseland  

 

Het Ziedewijdse Land en Spuiveld is een heel intensief bezocht recreatiegebied met een 

recreatietreintje, dat rijdt over de Maasoever Spoorweg, een speeltuin, een speel- en ligweide 

met een spartelbadje speciaal voor de kleintjes. In het oosten ligt Recreatiepark Oude Maas 
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met de jachthaven Marina Barendrecht en een camping. De voorzieningen op de camping zijn 

gedateerd.  

Op het gebied van horeca is hier het Pannenkoekenhuis “Oude Maas” en recent het 

Theehuys Polderzogt in de Zuidpolder. Zowel de jachthaven als de camping hebben geen 

horeca. 

In dit gebied komen veel bezoekers uit Rotterdam en is de leefstijl lime dominant. 

Gezelligheid staat voorop. Maar ook rustig groen, paars en blauw komen voor. 

 

Buijtenland van Rhoon 

 

 Aangrenzend aan dit lint van recreatiegebieden is het Buytenland van Rhoon in ontwikkeling: 

in het Nederlandse cultuurlandschap wordt gewerkt aan een nieuwe balans tussen agrarische 

activiteiten, recreatie en natuur.  

 De ontwikkeling voorziet in een grote variëteit aan vormen van actieve en passieve beleving: 

wandelen, fietsen en paardrijden, varen, skeeleren, boerderijbezoeken en 

boerderijboodschappen, zelfoogst mogelijkheden, natuurspeelplaats, speelboerderij, 

picknicken.  Daarnaast is het mogelijk informatie over de agrarische, natuurlijke, 

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied op te doen. Evenementen 

zoals polderdag, boerenmarkt, natuurtochten bieden overkoepelende podia voor alle 

activiteiten en ondernemers uit het gebied.  Passende (extensieve) verblijfsmogelijkheden 

(natuurcamping, bed&breakfast, kamperen bij de boer) zorgen voor een totale beleving. 

 Qua horeca kunnen bezoekers gebruik maken van de faciliteiten van de Johannapolder en de 

Zorgboerderij Buytenhof, verder zijn er plannen voor een centraal recreatiekern met 

bezoekerscentrum en een drietal entree’s op de drie hoekpunten met hun eigen, unieke 

karakter: 

 • Johannapolder als groene entree  

 • Rhoonse Weide als recreatief transferium  

 • Entree Koedoodhaven met accent op watersport 

 Er is ruimte voor de recreatieve vraag van uiteenlopende groepen;  de inwoners van de 

direct omliggende gemeenten en de rest van het stedelijke gebied van de Rotterdamse regio. 

In Albrandswaard zijn dat uitbundig geel en ingetogen aqua, in Barendrecht de leefstijlen luxe 

blauw, ondernemend paars, uitbundig geel en creatief rood, die dominant aanwezig zijn. In 

Rotterdam-Zuid is dat gezellig lime.  
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Conclusies: 

 

1. Recreëren in je eigen omgeving is een trend. Ruim de helft van de vrijetijdsactiviteiten (58 

procent) vindt plaats binnen een straal van vijf kilometer vanaf het woonadres.  

Daarnaast is de helft van alle vakanties in eigen land waarbij hier vooral korte vakanties (max. 

drie overnachtingen) geliefd zijn. Dit biedt mogelijkheden voor particulier verhuur en B&B. 

 

2. Het dagrecreatieve aanbod op het eiland IJsselmonde is redelijk divers en er zijn voor elke 

leefstijl meerdere passende voorzieningen aanwezig in verschillende deelgebieden.  Als je het 

huidige aanbod vergelijkt met de vraag vanuit bewoners van het eiland IJsselmonde komt naar 

voren dat er voor de leefstijlen lime, uitbundig geel en stijlvol blauw minder aantrekkelijk 

aanbod is in vergelijking met de omvang van de vraag. Vooral in het zuidelijke deel van het 

eiland.  

 

3. De samenstelling van leefstijlen per gemeente en wijk wijst grote verschillen op. Aangrenzend 

aan de locatie zie je in de wijken Carnisselande en Portland een oververtegenwoordiging van 

de leefstijlen luxe blauw, uitbundig geel, ondernemend paars en creatief rood. 

 

Er is in de omgeving onvoldoende aanbod voor de leefstijlen geel een blauw. Deze groepen 

zijn omvangrijk in de nabijgelegen gemeenten (Barendrecht en Albrandswaard). Aanvullend 

zijn de leefstijlen creatief rood en ondernemend paars, die ook veel voorkomen in 

Carnisselande en Portland. 

 

4. Opvallend is dat er weinig horeca faciliteiten zijn in het hele gebied. De grootste concentratie 

is bij de Johannapolder met activiteiten en horeca. 

Voor bezoekers maar ook de vrijwilligers van de Carnisse Grienden is er geen uitvalsbasis. 

Ook bij de Jan Gerritsepolder en de Vredepolder is er duidelijk een wens naar een 

horecavoorziening, die naast eten&drinken ook voor de uitgifte/verhuur van sport- en 

spelmaterialen dient. 

 

5. Met de ontwikkeling van het Buijtenland Rhoon wordt een nieuw recreatiegebied gecreëerd 

met nieuwe mogelijkheden voor lokale ondernemers.  

 

6. De locatie ligt op een strategisch punt tussen binnen- en buitendijkse recreatiegebieden, die 

hier aan elkaar grenzen: de Jan Gerritsepolder, Carnisse Grienden buitendijks en het 

Buijtenland van Rhoon binnendijks. Het is een ideale plek als entree en uitvalsbasis voor de 

verschillende doelgroepen, die deze gebieden aantrekken. 

 

  



 

19 
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4 – EXPLOITATIE 

Inleiding 

 

De Graaf van Portland is een eigentijdse horecavoorziening waarin jong en oud, families met kinderen 

en actieve senioren zich thuis voelen. De meeste bezoekers komen voor het lekkere eten en gezellig 

samen zijn met familie en/of vrienden in de natuur. Voor de kinderen is er een natuurspeeltuin, een 

speelweide en educatieve workshops, waar ze door zelf  te doen veel leren over de natuur. Het is 

mogelijk hengels en vliegers te huren waarmee je met je kinderen actief de grienden of de 

Maasheuvel kunt bezoeken. Ook kan men na een dag actieve ontspanning genieten van een heerlijk 3-

gangen-menu op het grote terras met uitzicht op de Portlandpolder. 

We willen een informele sfeer creëren met een vleugje nostalgie. Het verleden van dit gebied en 

deze plek zal een rol spelen in de identiteit van de zaak en haar uitstraling.  

Het paviljoen zal in de lente en zomermaanden 7 dagen in de week geopend zijn van 10:00 uur in de 

ochtend tot 21:00 uur in de avond. In de wintertijd zullen er aangepaste tijden zijn. 

Goede Wi-Fi faciliteiten horen erbij en een makkelijk uitbreidbare inventaris, die op drukke dagen 

zowel binnen als buiten kan worden gebruikt.  

Door zijn ligging is Graaf van Portland een entreepunt voor het ‘Buijtenland van Rhoon’. De locatie is 

goed aangesloten op de snelweg. Veel bezoekers die met de auto komen, kunnen hier overstappen 

van snel naar langzaam (fiets/voet) verkeer. Daar wordt op ingespeeld door middel van fietsverhuur 

en informatie met wandel- en fietsroutes. 

In de toekomst kan men vanuit hier via akkerrandpaden, wandelpaden langs boerenerven en 

fietspaden langs en op de dijken het hele gebied van Buijtenland van Rhoon verkennen. De nabijheid 

van de Carnisse Grienden en de Oude Maasheuvel in de Jan Gerritsepolder bieden extra 

recreatiemogelijkheden.  

De basis voor de exploitatie vormt kwalitatief en betaalbare horeca; in combinatie met activiteiten, 

verhuur en overnachten ontstaat een solide exploitatiemodel. Door middel van een educatieve 

activiteitenagenda, het bieden van een seizoensafhankelijke kaart en het aangaan van samenwerking 

met organisaties en verenigingen in de omgeving kunnen we extra toeloop genereren en diverse 

doelgroepen aanspreken. 

De doelgroepen die we willen aanspreken zijn: 

 

Uitbundig geel 1– een middagje uit met de kinderen, waarbij er voor de kleintjes veel leuke dingen te 

doen zijn, zoals spelen in de natuurspeeltuin. Appels plukken in de boomgaard, maar ook samen 

hengelen in de grienden of vliegeren op de Maasheuvel. Uiteraard wordt de dag afgesloten met lekker 

eten. 

 

 

                                                           
1 Echte levensgenieters. Houden van samen met anderen actief en sportief recreëren. Vaak jonge gezinnen. Zoeken graag de 

gezellige drukte op, recreëren is lekker eten, genieten en leuke dingen doen. Beschikken over iets meer budget dan 
gemiddeld.  
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Stijlvol en Luxe Blauw2 – een luxe arrangement van B&B, fietsverhuur en een 3-gangen-menu zorgt 

voor de verdiende ontspanning, zeker na een dag actief fietsen langs de Oude Maas. Op het grote 

terras kan men van een goede wijn genieten en van het weidse uitzicht op de Portlandpolder. 

 
Ondernemend Paars3 – met onze doe-verkenningstochten kan je jouw eigen leefomgeving op een heel 

andere manier leren kennen. Picknicken op de dijk of kanoën op de Gaatkens Plas zijn bijzondere 

belevenissen; maar ook een cultuurhistorische wandeling langs de boerenerven van Buijtenland van 

Rhoon behoort tot de mogelijkheden. 

 
Creatief en Inspirerend Rood4 –Tijdens een cultuurhistorische wandeling langs de boerenerven wordt 

het bijzondere verhaal en de geschiedenis van Buijtenland van Rhoon verteld. Met zijn akkernatuur en 

de agrarische bedrijven biedt het een unieke combinatie.  De groenten die hier worden verbouwd, 

ook de vergeten groenten, krijg je bij Graaf van Portland op je bord. Lokaal, seizoensgebonden en 

met aandacht en liefde bereid. 

 

Opzet 

 

De exploitatieopzet bestaat uit: 

 Eten & drinken 

 Ruimteverhuur & Evenementen 

 Bed & Breakfast 

 Winkeltje & infopunt 

 Workshops & excursies 

 Doe-verkenningstochten 

 

 

1. Eten & drinken 

 

Voor de kaart geldt dat deze - zeker in het eerste jaar – bescheiden van opzet zal zijn. Gezond en 

puur zijn de basisbegrippen waarop deze gestoeld is. De kaart zal aangepast worden per seizoen en 

producten worden waar mogelijk betrokken van lokale leveranciers. Zo wordt naast het 

duurzaamheidsaspect ook betrokkenheid vanuit de omgeving Rhoon, Barendrecht en Hoekse Waard 

versterkt.  

Concreet moet worden gedacht aan salades, broodjes, tosti’s en soep voor de lunch (tot 14 uur). 

Tussen 14 en 17 uur zullen we ook een aantrekkelijk borrelgarnituur met streekkaas en worst 

aanbieden. Een aantal dagen in de week is er mogelijkheid voor diner, waarbij keuze is uit kleine 

gerechten en hoofdgerechten (vlees/vis/vegetarisch). Ook zal rekening worden gehouden met 

specifieke eetbehoeften van kinderen. 

                                                           
2
 Zelfverzekerd. Vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvolle ontspanning verdienen. Zakelijk en intelligent. 

Houden van stijl en klasse, meer gericht op exclusievere vormen van recreatie. Recreëren is ontspanning en afstand nemen 
van de dynamiek van alledag. Actief sporten en aandacht besteden aan het sociale netwerk (ons soort mensen). Jonge één 
en tweepersoonshuishoudens en huishoudens met oudere kinderen.  

 
3 Laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven. Het gewone 

is vaak niet goed genoeg, op zoek naar een bijzondere ervaring. Cultuur, activiteit en sportiviteit. Ontspannen door sauna of 
een wellness arrangement. Vaker mensen van middelbare leeftijd, 35-54 jaar. Mat name één- en tweepersoonshuishoudens. 
Voorkeur voor individuele activiteiten.  

 
4 Creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Bewegen zich graag buiten de gebaande paden. Vaak hoog 

opgeleid, maar door het grote aandeel jongeren nog niet altijd een hoog inkomen. Recreatie betekent naast sportiviteit en 
ontspanning ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen.  
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Nostalgie als onderdeel van de identiteit van Graaf van Portland komt terug in de kaart: ‘vergeten 

groenten’ zoals pastinaak, rabarber en brood van ‘oude’ granen. 

Qua dranken zullen we ons richten op goede koffie- en theefaciliteiten, zelfgemaakt limonades en 

vruchtsappen voor kinderen en een goed aanbod van bieren en wijnen. De leveranciers zullen, waar 

mogelijk, uit de omgeving van Rotterdam komen.  

Het Eten&Drinken is de basis en wordt ook gecombineerd aangeboden met activiteiten en 

arrangementen.  

 

2. Ruimteverhuur & Evenementen 

 

In de dichtbevolkte stadsregio Rotterdam zoeken steeds meer bewoners en bedrijven naar een 

ruimte waar ze even het gevoel hebben weg te zijn van de stad om iets bijzonders te vieren of 

zonder afleiding te kunnen brainstormen. In het paviljoen zal er een ruimte zijn die afzonderlijk te 

verhuren is voor enkele of meerdere dagdelen. De verhuurruimte kan ongeveer 50 -75 mensen 

herbergen. Door de nabijheid van bar/keuken kunnen de gasten goed verzorgd worden.   

De focus zal daarbij in eerste instantie liggen op verhuur in de familiaire sfeer; een babyshower, 

kinderfeestje of receptie. Verhuur binnen de zakelijke markt behoort zeker doordeweeks ook tot de 

mogelijkheden. Daarnaast biedt de boomgaard mogelijkheden voor buitenevenementen zoals 

zomerse bruiloften en familiefeesten. 

 

3. Bed & Breakfast 

 

De helft van alle vakanties, die Nederlanders maken, is in eigen land waarbij vooral korte vakanties 

(max. drie overnachtingen) geliefd zijn. Dit biedt mogelijkheden voor particulier verhuur en B&B. 

Rotterdam is steeds meer in trek als toeristische bestemming. Het groeiende (inter)nationale succes 

van de stad zal ook zijn uitstraling op de regio hebben. In het Buijtenland van Rhoon kun je aan de 

flanken van de stedelijke agglomeratie een prachtige combinatie maken tussen City Trip en de 

Hollandse idylle van de polder. Dus overnachten en wandelen in een oer-Nederlands landschap en 

s’middags museumbezoek in de modernste stad van Nederland.  

Gescheiden van het restaurant komt er een appartementgedeelte in het paviljoen met een separate 

toegang. Hier kunnen maximaal 4 personen overnachten en voor ontbijt gebruik maken van de 

horecafaciliteiten. 

Wat kun je er doen? 

 

We willen graag dat elke bezoeker van ‘Graaf van Portland’ kennis maakt met de rijkdom en variëteit 

van de Nederlandse cultuurlandschap. Zowel op het gebied van flora (bloemen, grassoorten, 

fruitbomen , gewassen, etc. ) en fauna (vogels, insecten, etc.) is dit gebied bijzonder omdat hier 

agrarische activiteiten, recreatie en natuur samenkomen. 

Dat willen we bereiken door middel van : 

 Winkeltje & Voorlichtingspunt Buijtenland van Rhoon e.o. 

 Excursies & workshops 

 Doe-verkenningstochten 
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4. Winkeltje & Infopunt Buijtenland van Rhoon e.o. 

 
Door bezoekers op een ongedwongen wijze kennis te laten maken met streekproducten,  

vogelsoorten en cultuurhistorie krijgen ook zij die niet actief op zoek zijn naar verdieping of een 

verhaal iets mee van de rijkdom van deze plek. Door middel van  een leuk winkeltje kun je de 

geteelde groenten en fruit alhier etaleren en verkopen. Dit vergroot de zichtbaarheid van de 

agrarische ondernemers in het Buijtenland van Rhoon en kan mensen doorverwijzen naar bedrijfs- 

en/of boerderijbezoek. De verschillende producten bij elkaar vormen tezamen een echte showcase 

van het gebied. Je krijgt er direct honger van!  

Het winkeltje doet tevens dienst als infopunt voor het gebied. Er hangt een mooie kaart van de 

omgeving (die ook te koop is) en je vindt er het overkoepelende programma van het Buijtenland van 

Rhoon; wat is er elders in het gebied nog te doen de komende tijd? De inrichting van het winkeltje 

zou met andere infopunten in het gebied kunnen worden afgestemd ten behoeve van een eenduidige 

identiteit,communicatie en herkenbaarheid. Een samenwerking  op gebiedsniveau ten behoeve van 

bemanning en bevoorrading van de winkel/infopunt is wenselijk. De openingstijden zullen afwijken ten 

opzichte van het restaurant. 

5. Excursies & workshops 

 
Voor bezoekers die bewust op zoek zijn naar inhoud/verdieping worden excursies en workshops 

aangeboden in samenwerking met lokale organisaties en verenigingen.  

Mogelijke excursies & workshops: 

 Natuur Anders- wandelingen 

 Kindermiddag: Uilenballen uitpluizen 

 wandeling langs boerenerven 

 Bloemrijke natuurakker 

 oude granen middag 

 akkervogels kijken 

 boerderij bezoeken 

 cultuurhistorische lezingen en wandelingen 

De aparte ruimte in het paviljoen kan gebruikt worden voor workshops en ter introductie van 

excursies (presentatie / toelichting).  

Graaf van Portland wordt een mooi start- en eindpunt voor tochten door het Buijtenland van Rhoon 

en Natura 2000-gebied langs de Oude Maas.  

 

6. Doe-verkenningstochten 

 
De actievere bezoeker die meer op zoek is naar een doe-element willen we (uitleen)materiaal 

aanbieden waarmee hij/zij de omgeving kan verkennen. Om de locatie heen is een variëteit aan 

natuursferen (polder, heuvel, bosjes, plas) waar je heel verschillende dingen kan doen:  

 Fietsen door de polder; fietsverhuur is aanwezig 

 Hengelen in de Oude Maas; hengels kunnen worden gehuurd (incl. aas) 

 Picknicken op de Maasheuvel; picknickmanden worden aangeboden 

 Vliegeren op de Zeedijk; huur/koop een vlieger 
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 Kanoën op de Gaatkens Plas; huur een kano 

 Struinen door de Grienden; neem je verrekijker mee 

 Appels plukken in de boomgaard; neem je mandje mee 

 

Arrangementen 

 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk reeds genoemd  ligt het succes van het bedrijf voor een groot 

deel in een aantrekkelijk aanbod, waarbij diensten en faciliteiten worden gecombineerd. Door het 

aanbieden van arrangementen worden bezoekers verleid om meerdere diensten af te nemen. Een 

aantal combinaties liggen voor de hand: Bed & Breakfast + diner in eigen restaurant eventueel 

aangevuld met fietsverhuur of de catering van een bijeenkomst in de verhuurde ruimte. Ook het 

eten/drinken en de activiteiten kunnen op een aansprekende manier gecombineerd worden in de 

vorm van een picknick-pakket, een struinpakket of een fietspakket.  

Exploitatiebegroting 

In bijlage A zijn exploitatiebegrotingen opgenomen van de eerste jaren 

 

Prognose bezoekersaantallen 

In 2013-2014 heeft NBTC-Nipo Research een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de aantallen 

en herkomst van bezoekers aan recreatiegebieden in Zuid-Holland: de Dagrecreatiemonitor. Daaruit 

blijkt dat de recreatiegebieden Johannapolder/Rhoonse Grienden (188.000 bezoekers/jaar) en 

Carnisse Grienden/Jan Gerritsenpolder (113.000 bezoekers/jaar) in totaal zo’n 300.000 bezoekers 

per jaar trekken. Goed te vermelden dat het hier gaat om unieke bezoekers; iemand die meerdere 

keren een bepaald gebied heeft bezocht is maar één keer meegeteld.  

Voor het toekomstig aantal bezoekers van Buijtenland van Rhoon hanteren de kwartiermakers in hun 

advies ‘Kansen pakken in het Buijtenland van Rhoon’ een richtgetal van 600.000 – 900.000 bezoekers. 

Als we dus de richtgetallen voor het binnendijkse recreatiegebied en de bezoekers buitendijks 

optellen komen we op een prognose  van rond de 1 miljoen bezoekers per jaar.  

Als nieuwe zaak in een gebied dat binnendijks nog in ontwikkeling is mikken we het eerste jaar op 

een percentage van 3% van het totaal aantal recreanten binnen- en buitendijks. Dat komt neer op 

30.000 bezoekers op jaarbasis. Van die groep zal 2/3 gebruik maken van betaalde voorzieningen en/of 

diensten en 1/3 zal alleen gebruik maken van parkeergelegenheid en/of toiletten. De 

exploitatiebegroting voor het eerste jaar is gebaseerd op het aantal van 20.000 consumerende 

bezoekers. Door een groeiende bekendheid van het Buijtenland van Rhoon zal  na een paar jaar het 

aantal bezoekers liggen op 50.000 per jaar, waarvan 33.000 consumerende bezoekers. Het aantal 

voorzieningen rondom Graaf van Portland zal verder toenemen wat wederom meer klanten trekt en 

de verwachting is dat het aantal bezoekers gestaag doorgroeit naar zo’n 60.000 per jaar, waarvan 

40.000 consumerende bezoekers. 
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Marketing/Communicatie/PR 

Parallel aan het ontwikkelingstraject van Graaf van Portland dient er een Marketing- en 

Communicatieplan te worden opgesteld waarin volgende zaken verder worden uitgewerkt: 

 Strategie 

 Kernboodschap 

 Huisstijl 

 Communicatiemiddelen  

 Communicatieactiviteiten 

Als onderdeel van een veel grotere gebiedsontwikkeling lijkt het ons heel belangrijk op dit punt zo 

veel mogelijk aan te sluiten en samen te werken met de door projectorganisatie/cooperatie 

Buijtenland van Rhoon ingezette promotie en PR-campagne.  

 

SWOT-Analyse: 

 

Strenghts 

 

- Eigendom perceel 

- Ervaring in horeca 

- Nabijheid buitendijkse recreatie/Oude Maas 

- Goede ontsluiting per auto via A29 

- OV-halte op loopafstand 

- Strategische ligging als entreepoort 

recreatiegebied 

- Betrekken lokale organisaties/verenigingen 

- Breed aanbod van horeca / verhuur / 

overnachtingen & activiteiten 

 

Weaknesses 

 

- Nieuwe zaak; nog geen vaste klantenkring 

- Bekendheid recreatiegebied 

- Huidige fiets- en voetontsluiting 

Opportunities 

 

- Onderdeel van gebiedsontwikkeling 

‘Buijtenland van Rhoon’  

- Economisch tij 

- Weinig horeca in directe omgeving 

- Combinatie natuur & stad mogelijk 

- Aandacht streekproducten groeiende 

- Recreatievraag uitbundig geel en stijlvol blauw 

- Toekomstige transformatie Koedoodhaven tbv 

recreatie 

 

 

Threats 

 

- Mogelijke weerstand direct omwonenden 

- Bestemmingsplan procedure 
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         Impressie vanaf boomgaard 
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5 - GEBOUW/PAVILJOEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Historische boerderijen 

Hallenhuis 

Het oudste type boerderij in dit gebied is het hallenhuis. Van oorsprong is het een langgestrekt, 

driebeukig gebouw met de deel in het midden en de stallen aan weerszijden. De deel vormt het hart van 

het bedrijf. Via de deel wordt het vee in de stallen gevoerd, wordt de oogst binnengehaald om opgetast 

(een tas is een hoop) te worden en op het gedeelte dat een houten vloer heeft, wordt het graan gedorst. 

Naar gelang deze deel is georganiseerd, kan men een hallenhuis categoriseren. Typisch voor het 

hallenhuis is het ankerbalkgebint. De boerderijen waren ooit allemaal met stro of riet gedekt en hadden 

lemen vakwerkwanden. Verstening van de muren en opkomst van de dakpan is een ontwikkeling van de 

laatste paar eeuwen, toen de welvaart op het platteland steeg.  

In het Overmase - de eilanden IJsselmonde, de Hoekse Waard en Voorne-Putten - heeft het hallenhuis 

zich ontwikkeld tot de Overmase dwarsdeelvorm, een variant waarbij de deeldeuren zich in de langsgevel 

bevinden. Een dwarsdeelschuur dankt zijn naam aan het feit dat de deel ontsloten worden in de 

langsgevel, de deel staat dan dwars op de gevel.  

Een van de oudste voorbeelden van de Overmase dwarsdeelvorm ligt in het gehucht Carnisse onder 

Barendrecht en is gebouwd in 1620. De gele IJsselsteen is weliswaar gepleisterd, het riet van het wolfdak 

grotendeels door pannen vervangen, stal en ramen zijn gemoderniseerd, maar de hoofdopzet is 

behouden gebleven. 

 

Vlaamse schuur 

De overheersende positie van de dwarsdeelschuur heeft in het westen echter niet lang geduurd, want uit 

historisch kaartmateriaal blijkt dat in het begin van de zeventiende eeuw de Vlaamse schuur vanuit het 

zuiden binnendrong om al snel het oudere type te vervangen. Een Vlaamse schuur is een langsdeeltype, 

daar de deel parallel aan de gevel, langs, georganiseerd is. Het woonhuis is smaller dan de schuur, of 

wordt asymmetrisch voor de schuur geplaatst. De Vlaamse schuur wordt gekenmerkt door een 

driebeukige plattegrond met langsdeel en de portaalvormige houten draagconstructie (de gebinten) met 

overstekende opgelegde balken. Het middendeellangstype is het soort boerderij dat nog van daag 

aanwezig is in Rhoon en omstreken. Zo is het rijksmonument de Boerderij “Portland” een fraai voorbeeld 

van het middenlangsdeeltype. 
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Opzet gebouw 

Het paviljoen voegt zich architectonisch op een natuurlijke wijze  in zijn omgeving. Het is een 

moderne vertaling van het hallenhuis, de meest oorspronkelijke typologie die in het gebied aanwezig 

is. Kenmerkend voor deze typologie is de markante steile kap op een begane grondlaag. De dakvorm 

is een zadeldak, de kaprichting conform bestaande bebouwing in het polderlandschap dwars op de 

dijk. 

Aan weerszijde van het gebouw bevinden zich de entrees tot het centrale hal (de deel). Deze 

toegangen zijn ruim, breed en nodigen bezoekers uit even een kijkje te nemen in het paviljoen.  

De deel vormt het hart van het gebouw van waaruit meerdere functies zijn ontsloten (restaurant, 

toiletten, infopunt, winkeltje, B&B). Door deze opzet kunnen bezoekers makkelijk gebruik maken van 

publieke voorzieningen zoals toiletten en infopunt zonder dat zij door het restaurant hoeven. Dus 

ook bezoekers die niks consumeren zijn hier meer dan welkom! 

De gebruikte materialen zijn duurzaam en grotendeels afbreekbaar of herbruikbaar zonder het milieu 

te belasten. Het gebouw heeft een houten constructie en een houten gevel. In de toekomst zal 

worden gekeken of het paviljoen grotendeels zijn eigen energie op kan wekken door zonnepanelen 

en het afvalwater door middel van een helofytenfilter ter plekke gezuiverd wordt. 

Om het paviljoen is er een ruim buitenterras op het zuiden met blik op de weidse Portland polder. 

De landschappelijke inrichting versterkt het gewenste boerenerf karakter.  
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Programma 

 

onderdeel BVO (m2) 

restaurant (75 zitplaatsen) 110 

zaal (workshop/vergadering/verjaardag) - 50 pers. 80 

keuken + opslag 40 

toiletten 20 

kantoor / infopunt 25 

Bed & Breakfast 85 

terras NTB 

  Totaal 360 
 

 

 

 

Investeringsbegroting Paviljoen 

 

Begroting (excl. BTW) Dekkingsplan 

Bouwkosten paviljoen 400.000 Eigen Vermogen 75.000 

Aansluitkosten 50.000 Bancaire financiering 425.000 

Leges & Vergunningen 15.000 Subsidies 25.000 

Honoraria advies 60.000 Sponsoring 10.000 

Inventaris paviljoen 50.000 Bijdrage provincie/coöperatie 60.000 

terras 10.000   

Materieel & Techniek 10.000   

    

    

TOTAAL 595.000  595.000 

 

 

Korte toelichting dekkingsplan 

Bij de opzet van het gebouw worden publieke voorzieningen gerealiseerd met een overstijgende 

functie die  niet alleen in dienst staan van de bedrijfsvoering, maar een bijdrage leveren voor het 

totale recreatiegebied. Om die reden wordt een bijdrage aan provincie/coöperatie gevraagd. 
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6 - INRICHTING 

 

Inbedding in omgeving 

Graaf van Portland wordt één van de entrees tot het recreatiegebied Buijtenland van Rhoon. Een 

plek waar je als bezoeker letterlijk afdaalt in de akkernatuur en kennis maakt wat hier leeft en groeit.  

In de lente en zomer wandel je als bezoeker vanuit de polder door een wilde pracht van bloemen en 

grassoorten alvorens het etablissement te bereiken. De ingezaaide akkerranden en houtkanten 

omzoomen de plek en trekken allerlei bijen en vlinders aan. Ook bieden ze een broedplaats voor 

verschillende vogels.  

Het inrichtingsplan voor Graaf van Portland heeft een opzet die qua grootte en indeling overeenkomt 

met andere boerenerven in het Buijtenland van Rhoon. Aan de voet van de  dijk is een voorzone met 

bloemrijke borders en een enkele boom, de kern wordt gevormd door  het hoofdgebouw en 

bijgebouw(ensemble) met daaromheen verharding voor intensief gebruik (parkeren, terras, speel- en 

moestuin), daarachter is het open veld/speelweide. Het geheel wordt omzoomd door hagen, struiken 

en bomen waardoor het erf als solitair element in het landschap afleesbaar is. Het parkeren vindt 

plaats aan de noordkant van het paviljoen in een lange strook – deels verhard, deels half verhard 

zodat het groene karakter niet te veel wordt aangetast. Door te kiezen voor een compacte 

erfinrichting blijft het zicht vanaf de Koedood op de polder behouden.  

Door zijn ligging in de hoek van de Portlandse polder vormt deze plek een schakelpunt tussen 

binnen- en buitendijksgebied. Een plek waar je de rijkdom van dit gebied kunt zien, voelen en 

proeven. Een plek waar mensen van de auto overstappen op de fiets of te voet verder gaan om te 

onthaasten. Gezinnen met kleine kinderen hoeven zich niet te vervelen; een speelweide en de grote 

natuurspeelplaats zorgen voor een actief uitje.  Het paviljoen voegt zich architectonisch op een 

natuurlijke wijze  in zijn omgeving. Een beschut en zonnig terras zorgt ervoor dat bezoekers ook in 

het voor- en naseizoen buiten kunnen zitten met zicht op het eeuwenoude polderlandschap.   

 

Uitgangspunten 

- Brug/duikerverbinding ten behoeve ontsluiting Koedood dichtbij parkeerplaats 

- Zichtlijnen vanaf Koedood zo veel mogelijk handhaven 

- Goede aansluiting op fiets- ,voet- en struinpaden langs omringende  akkers en dijken 

- Struinpad langs akkerrand. Akkerrand met graanmengsel en grasmengsel met Bolderik, Klap-

roos, Gele ganzenbloem en Korenbloem trekt Veldleeuwerik aan. 

- Fietspaden tot aan  paviljoen  

- Natuurspeelplaats kinderen met natuurlijke materialen 

- Omzooming erf door aanplant bomen, struiken en  aanleg hagen en houtkanten 
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Parkeren 

Het aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op de CROW-kencijfers 2018 voor restaurants.  Om het 

terrein aantrekkelijk te houden voor omwonenden en bezoekers mag het parkeren qua inrichting en 

ruimtebeslag  geen dominante positie krijgen.  

 

Om meer inzicht te krijgen op de piekbelasting tijdens het hoogseizoen is de volgende berekening 

gemaakt: 

 

 

 

 

Uitgaande van 60.000 bezoekers/jaar kunnen we voorzichtig een berekening maken van de 

benodigde parkeercapaciteit: 

60.000 / 300 (openingsdagen) = gemiddeld 200 bezoekers/dag = gemiddeld 1400 bezoekers/week 

Als we ervan uitgaan dat in het hoogseizoen (mei/juni/sept) er 3x zoveel mensen komen dan 

gemiddeld en dat de weekenden goed zijn voor 50% van het aantal bezoekers. 

Hoogseizoen: 1400 x 3 = 4200 bezoekers/week, waarvan 2100 bezoekers in het weekend (900 op 

zaterdag en 1200 op zondag)  

Hoogseizoen zondag: 1200 bezoekers per dag. Openingstijden : 10:00 – 20:00 uur 

Van de 1200 bezoekers komt ruim de helft (58% - volgens CVTO) uit de eigen omgeving binnen een 

straal van vijf kilometer (zie pag 17).  Deze bezoekers zullen grotendeels met de fiets, E-bike, 

scooter of te voet komen. Daarnaast komt een gedeelte met OV, de tramhalte is op 10 minuten 

loopafstand.  

We gaan uit van de volgende verdeling per vervoersmiddel: 

- Fiets/E-bike/Scooter/Voet  50% 
- OV (tram)    10% 
- Auto     40% 
-  

We gaan ervan uit dat de gemiddelde bezoeker ongeveer 2 uur blijft en dat er gemiddeld 3 

personen per auto komen 

Parkeren: 1200 x 0,4 = 480/3 = 160/5 = 32 parkeerplaatsen 
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Inrichtingsplan 
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Florarijke akker en akkerranden

 

Florarijke akker en akkerranden met graanmengsel en grasmengsel met Bolderik, Klaproos, Gele ganzenbloem en 

Korenbloem trekt Veldleeuwerik aan. 

    

 

 

 

Eetbare hagen 

   

Eetbare bessenhagen als afscherming: hazelnoot, bramen, aalbessen, blauwe bessen, meidoorn.   
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Eetbare bomen 

 
Lindebomen, walnoten of lijsterbes bij het parkeren en het erf 

        
 
 
 
Eetbare tuin 

  
Boeren moestuin en kas 
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Terras, erf en speelplaats   

 

Terras en speelplaats kinderen met natuurlijke materialen, hout, grind, gebakken klinkers en  

gestructureerd door lage groen hagen afwisselend met vaste planten. 

   

  

 



 

38 
 

   Investeringsbegroting Inrichtingsplan  

 

Begroting (excl. BTW) 

Grondwerk  11.250 

Drainage 4.500 

Natuurspeeltuin  30.000 

Ontsluiting/brug/duiker 25.000 

Verharding ontsluiting/erf 12.500 

(Half-)Verharding parkeren/auto/fiets 40.000 

Inrichting akkerranden/hagen/bomen 15.750 

Verlichting 4.000 

Bewegwijzering / straatmeubilair 2.000 

Honoraria advies 12.500 

Overig 2.500 

  

TOTAAL 160.000 

  

 

 

 

 

 

 

Inrichtingsplan 
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7 – BIJDRAGE DOELEN BUIJTENLAND VAN 

RHOON 

 
1. Graaf van Portland levert een bijdrage aan de recreatieve doeleinden van Buijtenland 

van Rhoon door:  

a. Aanbieden van eigentijdse horeca en ruimteverhuur 
b. Aanbieden van verblijfsmogelijkheid (bed & breakfast)  voor een totale 

beleving 

c. Faciliteren grote variëteit aan vormen van actieve en passieve beleving: 

wandelen, fietsen en varen, skeeleren, boerderijbezoeken, natuurspeelplaats 

en picknicken 

d. Informatie verstrekken over de agrarische, natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied 

e. Informeren over evenementen zoals polderdag, boerderijbezoeken en 

natuurtochten die overkoepelende podia bieden voor alle activiteiten en 

ondernemers uit het gebied 

f. Organiseren (in samenwerking met lokale organisaties) van workshops en 

excursies met een educatief karakter 

g. Behouden cultuurhistorische en landschappelijke waarde polder door 

handhaving karakteristieke verkaveling en openheid (zichtlijnen) 

h. Versterken  identiteit, zichtbaarheid en herkenbaarheid van het gebied  

i. Verbeteren toegankelijkheid gebied (voet- en fietspaden) 

j. Vergroten opvangcapaciteit gebied (parkeerterrein/voorzieningen) 
k. Het voorzien in behoefte doelgroepen uit omliggende wijken; met name 

uitbundig geel en luxe blauw  

 

2. Graaf van Portland levert een bijdrage aan de natuurdoeleinden van Buijtenland van 

Rhoon door: 

a. Aanleg en beheer groene inrichtingselementen die herstel of terugkeer van 

beoogde doelsoorten akkervogels en akkerflora mogelijk maakt 

 

3. Graaf van Portland levert een bijdrage aan het agrarisch ondernemerschap in het 

gebied door: 

a. Verkooppunt streekproducten vergroot afzetmarkt lokale producten 

b. Informatie over en doorverwijzing naar agrarische ondernemers (exposure) 
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8 – PLANNING  

 
Planning  

 

Q1 2020:  Startovereenkomst  marktinitiatief (incl. raadsbesluit) 

  Opstarten ruimtelijke  procedure 

 

Q2 2020: ontwikkelingsovereenkomst marktinitiatief (incl. raadsbesluit) 

    

Q3 2020 Indienen documenten tbv Omgevingsvergunning 

 

Q4 2020 Verlening omgevingsvergunning 

  Voorbereiding bouw 

  Bouwrijp maken | ontsluitingsweg 

start bouw paviljoen & aanleg inrichtingsplan  

 

Q1 2021 aanvraag exploitatievergunning 

 

Q2 2021 verlening exploitatievergunning 

  Oplevering paviljoen & inrichtingsplan  

  Opening Graaf van Portland 
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Graaf van Portland  - Exploitatie - Fase 1/2
20-9-2017

Inkomsten aantal/dag prijs omzet Kosten

1 - Horeca

Uitzonderlijk interessante dagen (10) additioneel personeel (4 FTE) 4.800€          

couverts ontbijt/lunch/borrel 80 10 € 8.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 2.400

couverts diner 40 15 € 6.000 inkoop diner € 2.400

consumpties non alcohol 120 2 € 2.400 inkoop non-alcohol € 480

consumpties alcohol 350 3 € 10.500 inkoop alcohol € 3.150

interessante dagen (40) additioneel personeel (2 FTE) 9.600€          

couverts ontbijt/lunch/borrel 60 10 € 24.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 7.200

couverts diner 30 15 € 18.000 inkoop diner € 7.200

consumpties non alcohol 100 2 € 8.000 inkoop non-alcohol € 1.600

consumpties alcohol 200 3 € 24.000 inkoop alcohol € 7.200

Normale dagen (120) additioneel personeel (1 FTE) 14.400€        

couverts ontbijt/lunch/borrel 30 10 € 36.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 10.800

couverts diner 15 15 € 27.000 inkoop diner € 10.800

consumpties non alcohol 50 2 € 12.000 inkoop non-alcohol € 2.400

consumpties alcohol 80 3 € 28.800 inkoop alcohol € 8.640

Uitdagende dagen (84)

couverts ontbijt/lunch/borrel 20 10 € 16.800 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 5.040

couverts diner 10 15 € 12.600 inkoop diner € 5.040

consumpties non alcohol 30 2 € 5.040 inkoop non-alcohol € 1.008

consumpties alcohol 30 3 € 7.560 inkoop alcohol € 2.268

Zeer uitdagende dagen (60)

couverts ontbijt/lunch/borrel 10 10 € 6.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 1.800

couverts diner 5 15 € 4.500 inkoop diner € 1.800

consumpties non alcohol 20 2 € 2.400 inkoop non-alcohol € 480

consumpties alcohol 20 3 € 3.600 inkoop alcohol € 1.080

Totale inkoop horeca € 82.786

personeel (inhuur) € 28.800

vast personeel € 140.000

Subtotaal € 263.200 Subtotaal € 251.586

aantal prijs omzet

2 - Zaalverhuur

workshops | vergadering | VERJAARDAG 40 250 € 10.000 schoonmaak € 1.500

personeel (inhuur) € 2.000

catering zaalverhuur - eten 20 500 € 10.000 inkoop eten € 4.000

catering zaalverhuur - drank 40 150 € 6.000 inkoop drank € 1.200

3 - Bed & Breakfast

40% bezetting (140 nachten) 140 100 € 14.000 schoonmaak/service € 4.000

4 - Winkeltje en Infopunt

verkoop groente/fruit 1500 3 € 4.500 inkoop € 3.300

verkoop info/souvenirs 1000 2 € 2.000 personeel / vrijwilligers € 5.000

5- Excursies en Workshops

1 x per maand; ticketverkoop 125 5 € 625 vergoeding vrijwilligers € 250

6 - verhuur fietsen/hengels/vliegers

15 fiets/e-bike per week (7,50  /dag) 750 7,5 € 5.625 reparatie / onderhoudskosten € 5.000

5 hengels/vliegers per week 250 5 € 1.250 afschrijving materieel € 1.000

ALGEMEEN aflossing lening € 25.000

vaste lasten pand € 12.000

Rente en afschrijving € 10.000

Abonnementen e.d. € 1.000

Onvoorzien € 2.500

Resultaat (+/-) € -12.136

TOTAAL € 317.200 TOTAAL € 317.200



Graaf van Portland  - Exploitatie - Fase 3
20-9-2017

Inkomsten aantal/dag prijs omzet Kosten

1 - Horeca

Uitzonderlijk interessante dagen (10) additioneel personeel (4 FTE) 4.800€          

couverts ontbijt/lunch/borrel 100 10 € 10.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 3.000

couverts diner 50 15 € 7.500 inkoop diner € 3.000

consumpties non alcohol 150 2 € 3.000 inkoop non-alcohol € 600

consumpties alcohol 450 3 € 13.500 inkoop alcohol € 4.050

interessante dagen (40) additioneel personeel (2,5 FTE) 12.000€        

couverts ontbijt/lunch/borrel 80 10 € 32.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 9.600

couverts diner 40 15 € 24.000 inkoop diner € 9.600

consumpties non alcohol 125 2 € 10.000 inkoop non-alcohol € 2.000

consumpties alcohol 250 3 € 30.000 inkoop alcohol € 9.000

Normale dagen (120) additioneel personeel (1,5 FTE) 21.600€        

couverts ontbijt/lunch/borrel 50 10 € 60.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 18.000

couverts diner 25 15 € 45.000 inkoop diner € 18.000

consumpties non alcohol 80 2 € 19.200 inkoop non-alcohol € 3.840

consumpties alcohol 100 3 € 36.000 inkoop alcohol € 10.800

Uitdagende dagen (84)

couverts ontbijt/lunch/borrel 25 10 € 21.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 6.300

couverts diner 15 15 € 18.900 inkoop diner € 7.560

consumpties non alcohol 40 2 € 6.720 inkoop non-alcohol € 1.344

consumpties alcohol 40 3 € 10.080 inkoop alcohol € 3.024

Zeer uitdagende dagen (60)

couverts ontbijt/lunch/borrel 15 10 € 9.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 2.700

couverts diner 10 15 € 9.000 inkoop diner € 3.600

consumpties non alcohol 25 2 € 3.000 inkoop non-alcohol € 600

consumpties alcohol 25 3 € 4.500 inkoop alcohol € 1.350

Totale inkoop horeca € 117.968

personeel (inhuur) € 38.400

vast personeel € 180.000

Subtotaal € 372.400 Subtotaal € 336.368

aantal prijs omzet

2 - Zaalverhuur

workshops | vergadering | VERJAARDAG 60 250 € 15.000 schoonmaak € 1.500

personeel (inhuur) € 3.000

catering zaalverhuur - eten 30 500 € 15.000 inkoop eten € 6.000

catering zaalverhuur - drank 60 150 € 9.000 inkoop drank € 1.800

3 - Bed & Breakfast

60% bezetting (200 nachten) 200 100 € 20.000 schoonmaak/service € 6.000

4 - Winkeltje en Infopunt

verkoop groente/fruit 2500 3 € 7.500 inkoop € 5.400

verkoop info/souvenirs 1500 2 € 3.000 personeel / vrijwilligers € 10.000

5- Excursies en Workshops

 2 x per maand; ticketverkoop 250 5 € 1.250 vergoeding vrijwilligers € 500

6 - verhuur fietsen/hengels/vliegers

25 fiets/e-bike per week (7,50  /dag) 1250 7,5 € 9.375 reparatie / onderhoudskosten € 5.000

12 hengels/vliegers per week 600 5 € 3.000 afschrijving materieel € 1.000

ALGEMEEN aflossing lening € 35.000

vaste lasten pand € 12.000

Rente en afschrijving € 12.500

Abonnementen e.d. € 1.000

Onvoorzien € 2.500

Resultaat (+/-) € 15.957

TOTAAL € 455.525 TOTAAL € 455.525



Graaf van Portland  - Exploitatie - Fase 4
20-9-2017

Inkomsten aantal/dag prijs omzet Kosten

1 - Horeca

Uitzonderlijk interessante dagen (10) additioneel personeel (6 FTE) 7.200€          

couverts ontbijt/lunch/borrel 150 10 € 15.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 4.500

couverts diner 75 15 € 11.250 inkoop diner € 4.500

consumpties non alcohol 225 2 € 4.500 inkoop non-alcohol € 900

consumpties alcohol 675 3 € 20.250 inkoop alcohol € 6.075

interessante dagen (40) additioneel personeel (3 FTE) 14.400€        

couverts ontbijt/lunch/borrel 120 10 € 48.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 14.400

couverts diner 60 15 € 36.000 inkoop diner € 14.400

consumpties non alcohol 187 2 € 14.960 inkoop non-alcohol € 2.992

consumpties alcohol 375 3 € 45.000 inkoop alcohol € 13.500

Normale dagen (120) additioneel personeel (2 FTE) 28.800€        

couverts ontbijt/lunch/borrel 75 10 € 90.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 27.000

couverts diner 35 15 € 63.000 inkoop diner € 25.200

consumpties non alcohol 120 2 € 28.800 inkoop non-alcohol € 5.760

consumpties alcohol 150 3 € 54.000 inkoop alcohol € 16.200

Uitdagende dagen (84)

couverts ontbijt/lunch/borrel 40 10 € 33.600 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 10.080

couverts diner 20 15 € 25.200 inkoop diner € 10.080

consumpties non alcohol 60 2 € 10.080 inkoop non-alcohol € 2.016

consumpties alcohol 60 3 € 15.120 inkoop alcohol € 4.536

Zeer uitdagende dagen (60)

couverts ontbijt/lunch/borrel 25 10 € 15.000 inkoop ontbijt/lunch/borrel € 4.500

couverts diner 15 15 € 13.500 inkoop diner € 5.400

consumpties non alcohol 40 2 € 4.800 inkoop non-alcohol € 960

consumpties alcohol 40 3 € 7.200 inkoop alcohol € 2.160

Totale inkoop horeca € 175.159

personeel (inhuur) € 50.400

vast personeel € 225.000

Subtotaal € 555.260 Subtotaal € 450.559

aantal prijs omzet

2 - Zaalverhuur

workshops | vergadering 50 250 € 12.500 schoonmaak € 1.500

bruiloft | verjaardag 50 250 € 12.500 personeel (inhuur) € 5.000

catering  - eten 50 500 € 25.000 inkoop eten € 10.000

catering  - drank 100 150 € 15.000 inkoop drank € 3.000

3 - Bed & Breakfast

75% bezetting (180 nachten) 270 100 € 27.000 schoonmaak/service € 7.500

4 - Winkeltje en Infopunt

verkoop groente/fruit 5000 3 € 15.000 inkoop € 10.500

verkoop info/souvenirs 2500 2 € 5.000 personeel / vrijwilligers € 12.500

5- Excursies en Workshops

 2 x per maand; ticketverkoop 250 5 € 1.250 vergoeding vrijwilligers € 500

6 - verhuur fietsen/hengels/vliegers

40 fiets/e-bike per week (7,50  /dag) 2000 7,5 € 15.000 reparatie / onderhoudskosten € 5.000

20 hengels/vliegers per week 1000 5 € 5.000 afschrijving materieel € 1.000

ALGEMEEN aflossing lening € 50.000

vaste lasten pand € 18.000

Rente en afschrijving € 20.000

Abonnementen e.d. € 1.000

Onvoorzien € 2.500

Resultaat (+/-) € 89.951

TOTAAL € 688.510 TOTAAL € 688.510


