
Samenvatting 100 waard gesprek Giessen-Oudekerk 

Thema: Toerisme en recreatie 

- Toerisme is een breed, Alblasserwaards vraagstuk. Activiteiten bundelen in de regio en 

samen met de omliggende steden. Alblasserwaard zou goed uitloopgebied kunnen zijn voor 

de drukkere plekken. Meer overblijfcapaciteit, arrangementen maken met diverse partijen in 

de regio. Het is breder dan alleen het aanleggen van een fietsknooppunt 

- Daarnaast belangrijk om toerisme klein te zien, welke voorzieningen hebben we dan te 

bieden in G-O? Er is weinig tot geen rustruimte, er is wel een café maar dat is niet altijd 

open. Verder wordt gedacht aan meer mogelijkheden om te overnachten. Kleinschalig in 

B&B’s en/of groepsaccommodatie bij de boer, kamperen bij de boer. Misschien ook een 

theetuin of iets dergelijks? 

- ‘jachthaven’/ aanlegsteiger maken aan de Giessen. Dat is er nu niet. Er is veel recreatie met 

bootjes maar men kan nergens fatsoenlijk aanleggen. 

- Oplaadpunt voor e-bikes en toiletvoorzieningen. Misschien een openbaar toilet? 

- Fijner maken van de groenstrook als plek om te rusten/lunchen/zitten. Nu zitten mensen 

vaak tussen de hondendrollen. Hier loopt al een initiatief met de dorpsraad 

- Betere bewegwijzering naar interessante locaties/wandelpaden en fietsroutes 

- Combi maken met doorontwikkelingsplannen voormalige school. Iets multifunctioneels van 

maken, bv ook gelegenheid voor kop koffie/thee en kleine lunch? 

- Het moet allemaal wel landelijk blijven 

- Meer gegevens over behoefte en doelgroepen. Wat is de potentie van het gebied om zo 

actiever ondernemers te kunnen werven. Rol gemeente! Zo schijnt Den Haneker onderzoek 

te hebben gedaan naar overnachtingsmogelijkheden in de Alblasserwaard en kwam tot de 

conclusie dat er 40.000 bedden tekort zijn… Goed onderzoeken. 

- Routes watertaxi’s uitbreiden, kijken naar de routes voor toegang tot het gebied. Bv 

watertaxi dieper de Alblasserwaard in laten komen 

- Belangrijk is om een focus te kiezen: gaan we voor inzet op rust, ruimte, natuur en fietsers, 

meer focus op oudere mensen of laten we het open met het risico dat er meer toerisme en 

recreatie komt dan wenselijk? Bv motorrijders op zondagen. Al is niet iedereen daarop 

tegen. Welk verhaal vertellen we, dat is breder dan alleen Giessen Oudekerk. Zie eerste 

punten: passeerstation of uitvalsbasis… 

- Tot slot relatie met verkeersveiligheid. Vanuit het oogpunt van de paardentram en fietsers 

liever geen bloembakken ed op de weg om de snelheid te beperken…. 

 


