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Informatiecentrum  
Grevelingen te koop

Staatsbosbeheer zoekt voor het markante informatiecentrum 
op de Brouwersdam in Ouddorp een enthousiaste koper,  
met passende ideeën voor het creëren van een openbare  
ontmoetingsplek met een maatschappelijke, educatieve  
en/of recreatieve invulling.



Informatiecentrum Grevelingen ligt aan de 
Grevelingen op een schitterende locatie in de 
Zuidwestelijke Delta. De Grevelingen is een 
uniek natuur- en recreatiegebied en is voor 
Nederland ruimtelijk, economisch en ecolo-
gisch van grote waarde. Hier komen land en 

water samen, worden natuurgebieden, dor-
pen, steden en woon-, werk- en havengebie-
den door het water met elkaar verbonden. De 
natuurlijke condities vormen de basis voor een 
veelzijdig en aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

De locatie



De functie van het 
informatiecentrum
Informatiecentrum Grevelingen was tot 2022 een open-
baar publiekscentrum met een attractief karakter. Het 
informatiecentrum is gehuisvest in een kenmerkend 
gebouw met landmark allure. Het gebouw, gerealiseerd 
in 2015, ligt uniek gelegen op een primaire waterkering 
tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer. Het in-
formatiecentrum was een centrale ontmoetingsplek en 

kenniscentrum voor mensen die de Grevelingen/Zuid-
westelijke Delta waarderen om haar unieke eigenschappen 
en landschap. Een plek ook, waar men informatie over de 
Delta kreeg en excursies kon starten. Daarnaast was er 
een souvenirwinkel, horecagelegenheid en kon gebruik 
gemaakt worden van de vergaderaccommodatie. 



Openbare functie 
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat het informatiecentrum een 
openbare functie blijft vervullen en het verhaal van de Zuidwestelijke 
Delta blijft vertellen aan de recreant en toerist. Er is vanuit de politiek 
en wetenschap toenemende belangstelling voor de prachtige (onder-
water) natuur en de zoektocht naar de balans tussen economische 
activiteiten, waterveiligheid en natuurontwikkeling. In dat kader kan 
het informatiecentrum ook in de toekomst hét kennis- en ontmoe-
tingscentrum worden voor belangrijke klimaat thema’s in de Zuid-
westelijke Delta voor internationale gasten en professionals. Het mag 
een icoon blijven. 



Het Grevelingenmeer ligt vlak bij het stedelijke ge-
bied en wordt omarmd door de grote havengebie-
den: de wereldhavens van Rotterdam, Moerdijk en 
de haven van Antwerpen. De Zuidwestelijk Delta is 
omringd door stedelijke agglomeraties met onge-
veer 6 miljoen inwoners en heeft een achterland 
met een veelvoud daarvan. 

Industrie en  
stedelijk gebied



Natuur dichtbij 

Met de aanleg van de Brouwersdam in 1971 werd 
de verbinding tussen deze zeearm en de Noordzee 
afgesloten. Zandplaten die voorheen bij vloed onder 
water kwamen te staan, werden permanent droog 
en bieden nu ruimte aan de mooiste natuur.  
Het binnendijks en buitendijks gelegen zoute meer 
is aangewezen als Natura 2000-gebied. De  
Grevelingen is een natuurgebied van internationale 
klasse en een belangrijk onderdeel van de Neder-
landse delta. Het natuurlijke ecosysteem heeft 
sinds de afsluiting en indamming grote verande-
ringen ondergaan. 



De Grevelingen is door de ligging en de 
bijzondere en gevarieerde onderwaterna-
tuur de beste duik- en windsurfspot van 
Nederland. Ook internationaal is het een 
trekpleister. Veel sportduikers uit België, 
Duitsland, Noord-Frankrijk en Engeland 
bezoeken de Grevelingen. Het waterrijke 

natuurgebied is bij veel doelgroepen po-
pulair. Het is ook een zeer geliefd zeil- en 
motorbotengebied. De Grevelingen biedt 
de gevarieerde gebruikers een verschei-
denheid aan voorzieningen zoals strand, 
ligweides, parkeermogelijkheden en duik- 
en aanlegsteigers.  

Recreatief gebruik



 

Het Informatiecentrum Grevelingen ligt aan de 
N57 (Europoort/Middelburg) ter hoogte van het 
Strand bij Ouddorp, waar ook Center Parcs Port 
Zélande, Jachthaven Marina Port Zélande, het 
Zeil & Surfcentrum Brouwersdam en natuurge-
bied Kabbelaarsbank zijn gelegen. Het strand bij 
Ouddorp is direct gelegen aan de Noordzee en 
aan de zijde van Informatiecentrum Grevelingen 
is het Grevelingenmeer gelegen. Direct grenzend 
aan Informatiecentrum Grevelingen is de ‘Singing 
Bridge’ gelegen die de oversteek naar het strand bij 
Ouddorp te voet of per fiets mogelijk maakt. Aan de 
noordzijde van de Brouwersdam ligt het RTM-mu-
seum en een spoorlijn die gebruikt wordt voor het 
laten rijden van historische treinen voor toeristi-
sche doeleinden. 

Voordelen van het informatiecentrum
• Gevestigd direct aan het Grevelingenmeer.
•  Gelegen nabij Center Parcs Port Zélande, jacht-

haven Marina Port Zélande, Zeil- & Surfcentrum 
Brouwersdam en natuurgebied Kabbelaarsbank.

•  Dicht bij het Noorzeestrand Ouddorp met 
strandpaviljoens en activiteitencentra zoals 
kitesurfen, blowkarten, kitebuggyen.

•  Goede fiets- en wandelverbinding naar strand 
en directe omgeving. 

Geografisch



Alle doelgroepen

• Voor informatie over leefstijlen, zie https://leefstijlvinder.nl/

• Voor informatie over bezoekers, zie bijlage 3 Recreantenonderzoek Zeeland 2017 Grevelingen - Brouwersdam

Op de primaire waterkering Brouwersdam te Ouddorp, tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer.

Omschrijving: De verkoop van het markante Informatiecentrum Grevelingen, plaatselijk bekend als Brouwersdam binnenzijde nummer 25, 

op de Brouwersdam. Het gebouw is gerealiseerd in 2015 en is uniek gelegen op een primaire waterkering tussen de Noordzee en het Gre-

velingenmeer. Het betreft een zakelijk recht van erfpacht en de erfpachtzaak is totaal circa 2.710 m² groot. Ook bestaat de mogelijkheid om 

aanvullend een gedeelte omliggende grond te huren (op dit moment 43.373 m²) van het Rijksvastgoedbedrijf. De footprint van het gebouw is 

ongeveer 1.300 m² en de totale bruto vloeroppervlakte bedraagt ongeveer 1.500 m². Deze oppervlakten zijn indicatief.

Eigendomssituatie

•  Het (bloot) eigendom van de grond berust bij de Staat (Infrastructuur en Waterstaat)

•  Het tijdelijk recht van erfpacht (inclusief de aanwezige opstallen) berust bij Staatsbosbeheer 

•  De omliggende grond wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf

Kaders en voorwaarden voor verkoop  
en ontwikkeling Informatiecentrum Grevelingen

Belangstellenden kunnen hun interesse in Informatiecentrum Grevelingen gemotiveerd kenbaar maken door een plan van aan-
pak in te dienen dat aansluit op onderstaand ontwikkelkader en voorwaarden:

Doelgroep

Positionering

Beschrijving object

ToelichtingWat

https://leefstijlvinder.nl/


            

Planologie/

bestemming 

Bijzonderheden erfpacht

• De canon bedraagt € 5.803,51 per jaar (tot 28 februari 2022)

•  Jaarlijkse indexering van de canon

•  Herziening van de canon na verloop van 5 jaren

•  De erfpacht loopt van 1 maart 2014 tot en met 29 februari 2044

•  De erfpachtzaak is bestemd voor het bouwen en in stand houden van een inspiratiecentrum met bijbehorende werken

•  Bij het einde van het erfpachtrecht is de erfpachter verplicht de grond schoon ten genoegen van de Staat op te leveren en de aanwezige 

opstallen, werken en beplantingen te verwijderen 

Kadastrale aanduiding: Het betreft een zakelijk recht van erfpacht op de percelen grond kadastraal bekend als gemeente Goedereede, 

sectie C, nummer 710, 711 en 712, respectievelijk groot 2.653 m², 16 m² en 41 m² en gezamenlijk groot 2.710 m².

De locatie is gelegen in het bestemmingsplan Brouwersdam 2012, vastgesteld door de raad van de gemeente Goedereede op 19 december 

2012. De vigerende bestemming is “Groen” en “Waterstaat - waterkering”. 

Ten behoeve van de realisatie van Inspiratiecentrum Grevelingen is op 18 november 2013 een omgevingsvergunning verleend waarmee, in 

afwijking van de hiervoor genoemde be stemming, toestemming is verleend voor ‘het bouwen en in stand houden van een inspiratiecentrum’. 

Volgens de ruimtelijke onderbouwing van het inspiratiecentrum kan aan de volgende invulling worden gedacht:

•  Experience centra projecten (getijdecentrale/voordelta/etc.)

•  Interactieve maquette en regionale producten shop

•  Educatief centrum (Ecoscope) en energieplatform

•  Expositieruimte

•  Café/restaurant

•  Terras

•  Toiletten

•  Auditorium/filmzaal

•  Speelplaats



•  Openlucht theater

•  Uitzichtplatform

•  Lichteffecten (weerbericht of emotiemeter)

•  Duurzame verwarming

De eventuele mogelijkheden voor een alternatief toekomstig gebruik dienen in overleg met het bevoegd gezag verkend te worden.  

De kosten voor eventueel benodigde vergunningen, toestemmingen etc. zijn voor rekening van de koper.

•  Deltawerken

•  Klimaatvraagstukken

•  Duurzaamheid

•  Natuur (bijzondere deltanatuur op land en onder water)

•  Vis, zoogdieren, visserij

•  Zilte landbouw

•  Waterveiligheid

•  Gebruik – balans tussen economie, ecologie en waterveiligheid

•  Openbaar toegankelijk

•  Parkeren kan op het openbare parkeerterrein

•  Ecologie, duurzaamheid (energie, klimaat, water)

•  Participatie en gezondheid (gezonde leefomgeving)

•  Maatschappelijk ondernemen

•  Handhaven huidige functie van openbare en centrale ontmoetingsplek met maatschappelijke, recreatieve en/of educatieve invulling

•  Onderscheidend in programma (beleving) en (eigentijdse) uitstraling (Niche)

•  (Combinatie van) functies die bijdragen aan het verhaal van de Zuidwestelijke Delta

•  Educatie-, kennis- en/of onderzoekscentrum Zuidwestelijke Delta 

•  Tentoonstellingen en excursies

Thema

Ruimtelijk kader

Duurzaamheid

Functioneel kader



•  Congres-/en vergadercentrum 

•  Opleidingscentrum (water gerelateerd)

•  EHBO-post voor het gebied 

•  Gezamenlijk platform voor arrangementen ter ondersteuning aan gebiedspartijen

•  Regionale uitstraling

•  Sluit aan op de ambitie zoals beschreven in het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 

https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/grevelingen-strategisch-ontwikkelplan

Vanaf € 400.000 kosten koper

•  Verblijfsrecreatie 

•  Wonen

•  Functies die geluid- en/of stankoverlast veroorzaken

•  Grootschalige evenementen 

•  Intensief (massa) toerisme

Per direct

Vraagprijs

Niet wenselijk

Beschikbaarheid

https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/grevelingen-strategisch-ontwikkelplan


Goed om te weten

De koper die aan de slag gaat met Informatiecentrum Grevelingen zal zelf 
moeten investeren in het gebruiksklaar maken van de locatie. Het gebouw 
wordt tijdelijk beheerd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Er mag geen 
contact gelegd worden met eventuele tijdelijke bewoners van het pand. Op het 
terrein zijn nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en IBA-systeem aan-
wezig. U zorgt zelf voor de benodigde vergunningen en/of toestemmingen.

Planning van de aanbesteding

Inschrijvingsfase 
Publicatie 20 oktober 2022  
Bezichtiging object / locatie 9 november 2022  
Uiterste datum indienen vragen ten behoeve van nadere 
inlichtingen 14 november 2022  
Nota van Inlichtingen verzenden 17 november 2022  
Uiterste datum en tijd ontvangst inschrijvingen  
16 januari 2023  

 
Gunningsfase 

Beoordeling inschrijvingen 30 januari 2023  
Mededeling selectie-uitslag 31 januari 2023  
Bezwaartermijn 20 februari 2023  
Definitieve gunning 21 februari 2023  

De plannen van aanpak die na 16 januari 2023 worden aangeleverd doen niet 
mee in de lopende procedure.

Dit vragen we van de koper:
•  U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met ondernemerschap.
•  U hebt ervaring met de voorgestelde activiteit(en).
•  U draagt zorg voor een marktanalyse.
• U weet het idee te vatten in een aansprekend plan van aanpak.
•  U beschikt over de financiële middelen om te kunnen investeren.
•  Een eventuele integriteitstoets schrikt u niet af.
•  U bent een te goeder naam en faam bekend staande partij en de verkoop 

leidt niet tot verslechtering van de (rechts- financiële- en/of maatschappe-
lijke) positie van de verkoper.



Bijlagen
Bijlage 1 – De procedure

Bijlage 2 - Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 

Bijlage 3 – Recreatieonderzoek Zeeland 2017 – Grevelingen Brouwersdam

Bijlage 4 – Technische specificaties van het gebouw

Bijlage 5 - Erfpachtakte met van toepassing zijnde algemene voorwaarden

Bijlage 6 - Eigendomsinformatie percelen

Bijlage 7 - Huurovereenkomst met van toepassing zijnde algemene voorwaarden 

Bijlage 8 - Kopie omgevingsvergunning

Deze documenten zijn gepubliceerd op de website www.staatsbosbeheer.nl/informatiecentrumgrevelingen

Voor informatie over het bestemmingsplan, de wijzigingsbevoegdheden en overige gemeentelijke beleidslijnen, verordeningen en regels verwijzen wij u door naar 
de gemeente Goeree-Overflakkee en  www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor informatie over vergunningen en/of gebruik van de primaire waterkering verwijzen we u naar Rijkswaterstaat.
Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst. Aan deze bekendmaking kunnen geen rech-
ten worden ontleend.
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