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Aanleiding
BillyBird B.V. heeft vorig jaar een initiatief bij de gemeente gepresenteerd om bij de Roeivijver in 
Drunen een recreatiepark met zwemfunctie te ontwikkelen, vergelijkbaar met hun huidige parken 
Hemelrijk in Volkel en Drakenrijk in Beesel. 

Wij hebben vervolgens op 6 oktober 2020 besloten om aan de ondernemer te vragen een rapport aan 
te leveren waarin wordt aangegeven hoe is ingezet op participatie en het voeren van de 
maatschappelijke dialoog. Aan de ondernemer is ook gevraagd om een vlekkenplan aan te leveren 
met ruwe schets van ideeën voor het gebied.

Het vlekkenplan en het rapport van de maatschappelijke dialoog zijn inmiddels ontvangen en intern 
beoordeeld. Wij hebben hierover vandaag een besluit genomen en dat treft u als bijlage aan.  

Informatie
Tijdens de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 20 januari jl. zijn door de wethouder 
enkele toezeggingen gedaan. Hieronder treft u deze, inclusief reactie, aan. 

Toegezegd is de raad te informeren als dit initiatief in het college is besproken (mogelijk februari).
Antwoord: met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken. 

Toegezegd is de raad te betrekken voordat er door de gemeente definitieve beslissingen worden 
genomen.
Deze toezegging blijft staan en wordt relevant wanneer we in een later stadium van het proces zijn. 

Toegezegd is dat de belangen van de agrariërs bij de verdere ontwikkeling worden meegenomen.
Zoals u kunt lezen in het collegevoorstel/besluit zijn de belangen van de agrariërs meegewogen in de 
totstandkoming van onze bestuurlijke reactie. Voor meer informatie zie de bijlage. Uiteraard blijven we 
in het verdere proces alle belangen afwegen. 

Toegezegd is dat de raad een kopie ontvangt van het antwoord van het college aan de ondernemer.
Dit antwoord treft u als bijlage aan. 

Bijlagen:
 collegevoorstel met besluit d.d. 9 maart 2021
 vlekkenplan en omgevingsdialoog
 antwoordbrief college aan ondernemer
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Onderwerp Vlekkenplan en omgevingsdialoog BillyBird Park (Duinenrijk)

Portefeuillehouder De heer T.A.H.M. Blankers

Aanleiding / voorgeschiedenis
BillyBird B.V. (hierna ‘de ondernemer’) heeft een idee bij de gemeente geïntroduceerd om bij de 
Roeivijver in Drunen een recreatiepark met zwemfunctie te ontwikkelen, vergelijkbaar met hun huidige 
parken Hemelrijk in Volkel en Drakenrijk in Beesel. Het betreft een globaal idee dat volgens de 
ondernemer stap voor stap tot stand kan komen. Een recreatieve ontwikkeling van de roeivijver kan 
een interessante aanvulling zijn op de Loonse en Drunense Duinen, bijvoorbeeld als vertrekpunt om 
het gebied te bezoeken of als extra voorziening om de toeristische druk te spreiden.  

U besloot op 6 oktober 2020 om de ondernemer te vragen om een rapport aan te leveren waarin 
wordt aangegeven hoe is ingezet op participatie en het voeren van de maatschappelijke dialoog. Aan 
de ondernemer is ook gevraagd om een vlekkenplan aan te leveren met de ruwe schets van ideeën 
voor het gebied.

Het vlekkenplan en het rapport van de maatschappelijke dialoog zijn inmiddels ontvangen. Deze treft 
u als bijlage aan. Dit voorstel informeert u over de stand van zaken en gaat in op de te geven reactie 
aan de ondernemer en andere betrokkenen. 

Feitelijke informatie
De stappen die zijn gezet vanaf het verzoek van de ondernemer om de mogelijkheden te verkennen 
voor een nieuw BillyBird Park (Duinenrijk) op de locatie van de Roeivijver en de directe omgeving, 
kunt u desgewenst teruglezen in het vorige collegevoorstel van 6 oktober 2020. 

Provincie
De provincie heeft het vlekkenplan en rapport maatschappelijk dialoog ook ontvangen van de 
ondernemer. Zij heeft in een eerste reactie aangegeven om ambtelijk een gesprek te willen voeren 
met de ondernemer en de gemeente om te bezien wie en wat nodig kan zijn om de plannen van 
Duinenrijk verder te helpen en waar eventuele hordes zouden kunnen zitten in het provinciale en 
gemeentelijk beleid. Dit overleg is er op 20 januari jl. geweest. Hoewel ‘de afdronk’ positief was, ligt er 
zeker een opgave  op inhoudelijk gebied en een uitdaging om alles in goede banen te leiden. Om als 
één overheid te acteren en alle betrokkenen tegelijkertijd aan tafel te krijgen, wordt gekeken naar 
realisatie van een zogeheten ‘omgevingstafel’ waaraan de betreffende overheden zijn 
vertegenwoordigd. 

Vlekkenplan

Situering
In het vlekkenplan heeft de ondernemer een switch gemaakt ten opzichte van eerdere ideeën, 
waardoor het plan nu ten noorden van de Roeivijver is geprojecteerd en daarmee meer los komt te 
staan van de Roeivijver als locatie. Het plan ligt nu compleet op agrarische grond. Een deel daarvan is 
in eigendom van omwonende agrariërs, de overige grond is in eigendom van de gemeente en wordt 
regulier verpacht. Op grond van de pachtwet genieten pachters extra bescherming met als doel het 
waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering. 

De ondernemer heeft aangegeven dat hij mogelijkheden ziet om in de omgeving gronden te 
verwerven die hij kan inzetten als ruilgrond, waardoor agrariërs die door willen met hun bedrijfsvoering 
vooruit geholpen kunnen worden.

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/737d3554-d917-426f-84ef-a0675385bc79?documentId=8c0f5b22-4936-4015-8f92-a3b4af062c9b
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Eerste beschouwing vlekkenplan
Het ontvangen vlekkenplan bevindt zich nog in een vroeg stadium. Voordat een definitieve en 
volledige inhoudelijke reactie kan worden gegeven, moeten nog diverse onderbouwende onderzoeken 
worden uitgevoerd. Het plan past niet binnen de huidige planologische kaders. Hierna volgt een eerste 
beschouwing van aandachtspunten, opgesteld vanuit de diverse gemeentelijke disciplines.  

De recreatieve meerwaarde van een BillyBird Park in de gemeente is groot. Het past in de ambities op 
het gebied van recreatie en toerisme met de aanwezigheid van een strandbad, maar ook een 
speeltuin, binnenspeeltuin en ruimte voor natuur. 

De opzet van het plan oogt goed doordacht. De ondernemer wordt bijgestaan door deskundige 
adviseurs die goed overzicht hebben over alle factoren die een rol spelen en afgewogen moeten 
worden bij een initiatief van deze omvang in een aantrekkelijke maar kwetsbare omgeving. 
Verkeersbewegingen, parkeren, nabijheid van duinengebied en huidig gebruik zijn verwerkt in het 
inrichtingsvoorstel. Daarmee is er vertrouwen dat de ondernemer de kennis en kunde heeft om het 
plan verder te brengen. De ondernemer moet alle onderbouwende onderzoeken in een volgend 
stadium nog verrichten. 

De voorgestelde bedrijfsvoering geeft blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 
ondernemer is bereid om in gesprek te gaan met allerlei stakeholders. De structuur met betaalbare 
abonnementen zorgt ervoor dat er een aantrekkelijke en toegankelijke voorziening wordt gecreëerd 
voor de lokale gemeenschap. Ook waar het gaat over de continuïteit van dit initiatief zijn de 
perspectieven goed te noemen. De ondernemer heeft eerder een vergelijkbaar project tot een succes 
weten te maken.

Vanuit het natuuraspect lijkt het nieuwe plan haalbaar. Er wordt weliswaar natuur aangetast van het 
Natuur Netwerk Brabant, maar er komt ook nieuwe natuur bij. Onderzoek moet uitwijzen of de 
recreatiefunctie heel veel intensiever wordt in de bosgebieden en wat het gevolg is voor de 
diersoorten die nu gebruik maken van het gebied. 

Een BillyBird Park zal veel verkeer genereren. Van alle omliggende wegen is alleen de Duinweg 
dusdanig ingericht dat deze extra verkeer kan afwikkelen. Binnen het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan heeft de Duinweg een verblijfsfunctie en wordt deze dus niet gezien als 
gebiedsontsluitingsweg. De kruispunten in de nabijheid van het park zullen in verband met 
verkeersveiligheid en afwikkelingscapaciteit aandacht moeten krijgen. Ook is de capaciteit van de toe- 
en uitgang van het parkeerterrein van een BillyBird Park een belangrijk punt. Filevorming op de 
Duinweg moet worden voorkomen. 

Op dit moment pompt de gemeente veel kwelwater af naar de al volle sloten in het watersysteem, wat 
verdroging in de hand werkt. Vanuit water en natuur is dit een verkeerd peilbeheer. Pogingen in het 
verleden om het peilbeheer te veranderen zijn gestrand door weerstand in de omgeving. De 
ontwikkelingen van de ondernemer bieden nu kansen om dit peilbeheer aan te passen of te stoppen. 

Het belang van de regionale waterkering langs het Drongelens kanaal lijkt niet in het geding. 

Ideeën omwonenden
Op 12 oktober 2020 hebben enkele omwonenden hun ideeën voor de Roeivijver gepresenteerd, maar 
niet officieel ingediend. Op diverse momenten is door de gemeente om de stand van zaken gevraagd 
waarbij door de betrokken initiatiefnemers telkens de boot werd afgehouden. Een bijpraatmoment op 
23 december 2020 met de wethouder is op verzoek van de initiatiefnemers op het laatste moment 
geannuleerd. Half januari is door hen weer contact gezocht waarbij ze aangaven binnenkort een 
afspraak te zullen maken. Dit is tot nu toe niet gebeurd.   
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Communicatie met de buurt 
Er is veel onrust en onduidelijkheid in de buurt. Om vragen weg te nemen en duidelijkheid te 
scheppen is op 10 december 2020 een digitale bijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden. 
Hierbij zijn twee buurtbewoners uitgenodigd om live aanwezig te zijn en het gesprek met de wethouder 
en projectleider te voeren. De overige aanwezigen konden via de chatfunctie meepraten. Hierdoor is 
het een interactieve sessie geworden die qua setting positief is ervaren door de omwonenden.  
Binnenkort zal opnieuw een zelfde soort sessie worden georganiseerd. 

Namens de agrarische ondernemers aan de Honderdbunderweg hebben u en de raad twee brieven 
ontvangen. Daarin zetten zij vraagtekens bij de plannen van de ondernemer. Die belemmeren in hun 
ogen de mogelijkheden voor verdere verduurzaming van hun agrarisch bedrijf. 

Van de ZLTO is een soortgelijke brief ontvangen. Op hun initiatief is er op 12 februari jl. een overleg 
geweest. Tijdens het gesprek werd vooral het belang van duurzame bedrijfsvoering en de lange 
termijnvisie benadrukt. Als toelichting op hun zorgen hebben zij op 26 februari jl. een extra brief met 
vragen gestuurd. De beide brieven treft u als bijlage aan. De vragen in de tweede brief kunnen, gezien 
het vroege stadium van het traject, op dit moment niet worden beantwoord.  

De raad en u kregen ook een brief namens de bewoners van Giersbergen, Fellenoord en de Klinkert. 
Zij geven aan negatief tegenover de plannen van de ondernemer te staan en hebben diverse 
inhoudelijke vragen over stikstof, geluid en verkeersintensiteit. Gezien het vroege stadium van het 
traject kunnen deze vragen op dit moment niet worden beantwoord. Met hen is op 17 februari jl. 
hierover het gesprek gevoerd. 

De brieven van de agrarische ondernemers aan de Honderdbunderweg en de brief van de bewoners 
van Giersbergen, Fellenoord en de Klinkert treft u, inclusief de voorgestelde beantwoording daarvan, 
als bijlage aan.

Petitie
Op 18 juni 2020 is de petitie “Red de Roeivijver” aangemaakt. De petitie richt zich “tegen de intensieve 
recreatieplannen van een BillyBird park en wil er dan ook op toezien dat het gebied van de roeivijver 
vrij toegankelijk en natuurlijk blijft”. Op dit moment is de petitie door 1353 mensen ondertekend. 

Informatievergadering  
Tijdens de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 20 januari jl. zijn vragen gesteld over 
de toekomstmogelijkheden van de aanwezige agrarische ondernemingen. De wethouder heeft hierop 
aangegeven het belang van de agrariërs te erkennen en het uitgangspunt is dan ook dat er ruimte 
moet blijven voor de agrariërs die verder willen met hun bedrijf. 

Afweging
In dit stadium van het proces zijn we als gemeente zeker positief over het plan van de ondernemer. 
De recreatieve meerwaarde van een dergelijk park voor de inwoners en de gemeente is groot. Er 
wordt weliswaar natuur aangetast, maar ook nieuwe natuur toegevoegd. Alle factoren die een rol 
spelen en moeten worden afgewogen bij een initiatief van deze omvang, in een aantrekkelijke maar 
kwetsbare omgeving, zijn bij de ondernemer in beeld. De onderbouwende onderzoeken moet hij in 
een volgend stadium nog verrichten. Er is geen directe koppeling met het huidige zwembad Het Run. 

De gemeente is ervan op de hoogte dat de agrariërs werken aan een gebiedsplan in het kader van 
een duurzame landbouwtransitie. De ontwikkelingen bij de Roeivijver kunnen als vliegwiel voor die 
veranderingen fungeren. Hiermee biedt de ondernemer een unieke kans voor de totale 
gebiedsontwikkeling. 
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Voor de gemeente is het van belang dat de ondernemer zich inzet op participatie en de 
maatschappelijke dialoog omtrent het plan bij belangenorganisaties, huidige gebruikers, 
omwonenden, agrariërs en ondernemers. De ondernemer heeft met diverse belanghebbenden 
gesproken (zowel individuen als belangenorganisaties), waarbij met een aantal wensen rekening is 
gehouden. Dat heeft geleid tot aanpassing van onderdelen van het oorspronkelijke plan van de 
ondernemer. Hoewel de toetsing van een juist gevoerde omgevingsdialoog lastig is, omdat vooraf 
geen vastgestelde kaders beschikbaar zijn, is uit het aangepaste plan af te leiden dat de ondernemer 
heeft gekeken naar het grotere geheel. 

De koppeling met de Roeivijver is in het aangepaste plan minder sterk door de situering op agrarische 
pachtgronden ten noorden daarvan. Dit is een voordeel ten opzichte van het oorspronkelijke plan 
omdat de Roeivijver in gebruik kan blijven voor diverse belangengroepen, zoals de 
hengelsportvereniging en hondenuitlaters. Ook blijft een groot gebied openbaar voor wandelaars. Een 
ander voordeel van de nieuwe situering is de mogelijkheid van landschappelijke en ecologische 
verbetering omdat natuurwaarden in het gebied beter te ontwikkelen zijn. 

Een nadeel van de verschuiving is dat het plan nu is geprojecteerd op agrarisch gronden, die 
grotendeels verpacht zijn en waarvoor een zwaar gebruiksrecht geldt. Bovendien is een deel van de 
gronden in eigendom van omwonende agrariërs. Door de noodzakelijke grondverwerving en de 
benodigde medewerking is het plan hiermee extra complex geworden. De ondernemer staat hiervoor 
aan de lat. Er is een flinke puzzel te leggen. 

Op dit moment zijn we vanuit de gemeente van mening dat het mogelijk is om een combinatie te 
maken van een toekomstbestendige (duurzame) agrarische bedrijfsvoering in het gebied en de 
ontwikkeling van een BillyBird Park. Het voorstel is dan ook om de ondernemer te vragen om nadere 
gesprekken met de ondernemers en pachters te voeren en hierin voldoende vooruitgang te laten zien. 
Tot het moment waarop er meer duidelijkheid is op dit punt, kan niet worden verder gewerkt aan een 
intentieovereenkomst.  

Zoals eerder aangegeven staat de gemeente in beginsel positief tegenover het voorliggende plan. Er 
zijn echter nog enkele onzekerheden waar we een reactie op willen hebben voordat verder kan 
worden gegaan in het proces. Deze staan ook benoemd in het concept  van de bijgevoegde 
reactiebrief aan de ondernemer. Verder wordt voorgesteld om de omwonenden en de raadsleden 
schriftelijk te informeren. Hiervoor is een concept van een antwoordbrief en een raadsinformatiebrief 
toegevoegd aan de stukken. 

Inzet van middelen
De uren die tot het moment van het sluiten van de intentieovereenkomst door de gemeente worden 
gemaakt, worden niet op de ondernemer verhaald. Deze uren passen binnen de reguliere begroting, 
waardoor dit voorstel geen financiële gevolgen heeft. Vanaf het moment dat er een 
intentieovereenkomst is gesloten, worden de ambtelijke uren doorbelast aan de ondernemer. Ook alle 
overige kosten zijn voor rekening van de ondernemer. Kostenverhaal dient in een te sluiten 
vervolgovereenkomst (anterieure overeenkomst) te zijn verzekerd.

Risico's
Er is veel onrust in de buurt, er heerst onduidelijkheid over de plannen van de ondernemer en de rol 
van de gemeente daarin. Tijdens een digitale bijeenkomst op 10 december 2020 zijn omwonenden 
hierover geïnformeerd en zijn vragen beantwoord. Hoewel deze bijeenkomst positief werd ontvangen 
en beleefd, is duidelijk dat het gevoel van onrust niet is verdwenen. Transparantie en goede 
communicatie van beide kanten is hierin belangrijk. 
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Het plan bevindt zich in een vroeg stadium. Er moeten nog diverse onderzoeken plaatsvinden. Hieruit 
kan blijken dat het plan niet realiseerbaar is. 

Procedure / vervolgstappen
Na uw besluit is de ondernemer aan zet om de vragen te beantwoorden en de onderhandelingen met 
de pachters weer voort te zetten. Wanneer deze zaken naar tevredenheid van de gemeente zijn 
uitgewerkt, kan de volgende stap in het proces worden gezet.  

Communicatie speelt een belangrijke rol. Daarbij dient er aandacht te zijn voor de status van het 
initiatief, de positie van de gemeente daarin en de waarde die de gemeente hecht aan participatie en 
samenwerking tussen ondernemer en belanghebbenden. Binnenkort zal opnieuw een digitale 
interactieve sessie voor omwonenden worden georganiseerd. 

Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 9 maart 2021

besloten:
 

 met de bijgevoegde brief aan BillyBird B.V. te reageren op het vlekkenplan en rapportage 
omgevingsdialoog;

 de omwonenden te informeren met de bijgevoegde brief;
 de ontvangen brieven van de agrarische ondernemingen aan de Honderdbunderweg en 

bewoners van Giersbergen, Fellenoord en de Klinkert te beantwoorden met de bijgevoegde 
antwoordbrieven;

 de raadsleden te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

 
mr. H.J.M. Timmermans
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Plan voor een natuur- en recreatiepark  
Bij deze presenteert BillyBird haar plannen voor de aanleg van BillyBird Park Duinenrijk. BillyBird 

kan voor eigen rekening en risico haar concept, zoals geëxploiteerd bij BillyBird Park Hemelrijk, in 

een wat kleinere variant, realiseren in Drunen. In het streven naar ketenvorming ziet BillyBird de 

omgeving van de Roeivijver als een goede locatie voor een BillyBird Park.  

In deze notitie vragen we de gemeente om zich tevens uit te spreken over een schetsplan voor 

Duinenrijk. Indien de gemeente met deze hoofdlijnen akkoord is, kan dit in een 

intentieovereenkomst worden opgenomen.  

De ontwikkeling van BillyBird Park Duinenrijk biedt een uitgelezen mogelijkheid voor de 

gemeente om het exploitatieprobleem van het nabijgelegen openluchtzwembad Het Run op te 

lossen. De gemeente heeft, tot op heden, het verplaatsen van de zwemfunctie van Het Run naar 

een nieuw openluchtzwembad bij BillyBird Park Duinenrijk niet gekoppeld aan de realisatie van 

Duinenrijk. De gemeente beschouwt dit als een losstaande beslissing. Voor BillyBird is dit echter 

niet het geval. We denken dat het goed is om al direct bij het ontwerp van Duinenrijk rekening te 

houden met een nieuw openluchtzwembad, ter vervanging van Het Run. Zowel in het ontwerp 

van Duinenrijk als bij de studies die nodig zijn voor de realisatie, is duidelijkheid over de relatie 

met Het Run wenselijk. Bij deze zijn wij daarom zo vrij om de gemeente te vragen om zich 

hierover uit te spreken en de verplaatsing van de zwemfunctie van Het Run naar Duinenrijk als 

meekoppelkans voor de ontwikkeling in de intentieovereenkomst op te nemen.  

Probleem 
BillyBird exploiteert inmiddels 2 seizoenen Openluchtzwembad Het Run te Drunen. Dit zwembad 

is ongeveer 60 jaar oud en nagenoeg versleten.  

Voor de komende 3 jaar heeft BillyBird zich ook nog verplicht om het zwembad te exploiteren. 

Hierbij neemt de gemeente het groot onderhoud voor haar rekening. Slechts het dagelijks 

onderhoud en de exploitatie zijn voor rekening en risico van BillyBird. 

We vergelijken het zwembad wel eens met een oude auto. Het is continu de vraag hoeveel geld 

je nog aan onderhoud moet besteden. Is het nog verstandig om de volgende uitgave te doen? 

Anders dan bij een auto, koop je niet even een nieuw zwembad. Dit vraagt jaren aan 

voorbereiding. Van belang is daarom dat er een duidelijke visie van de gemeente is.  
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Oplossing 
Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, zoals: 

1. Herbouw op de huidige locatie. 

Op de huidige locatie kan een nieuw zwembad worden gebouwd.  Dit betekent dat 

minimaal één seizoen er geen zwembad is; immers de bouw ervan neemt de nodige tijd 

in beslag. 

De huidige locatie is slechts  4 ha groot en er is beperkte parkeercapaciteit. Hierdoor is er 

feitelijk geen ruimte voor vergroting van de capaciteit (topdagen). Zonder verruiming van 

de capaciteit wordt het moeilijk de investering (incl. afschrijving) terug te verdienen. Dit 

betekent dus dat de exploitatiekosten (verlies) voor de gemeente flink toe gaan nemen (of 

een flinke prijsstijging voor de bezoekers).  

2. Nieuw zwembad op een nieuwe locatie 

Er kan een nieuw openluchtzwembad op een nieuwe locatie gebouwd worden. De meest 

logische locatie is een locatie die ook geschikt is voor woningbouw of als bedrijventerrein. 

Je hebt dan niet alleen de kosten voor de bouw van het zwembad, maar ook de kosten 

voor de grond. Natuurlijk kan de grond van het huidige zwembad worden verkocht. De 

opbrengst hangt samen met de functie die je er aan geeft.  

3. Sluiting openluchtzwembad 

De gemeente kan besluiten dat zwemmen c.q. het zwemmen in de openlucht niet meer 

tot haar kerntaken behoort. Sluiting van het zwembad is natuurlijk de goedkoopste 

oplossing. In onze ogen zou dit een zeer slechte oplossing zijn, want er is duidelijk 

behoefte aanwezig. 

4. Integreren zwemfunctie Het Run in Duinenrijk 

BillyBird exploiteert niet alleen Het Run, maar ook 2 strandbaden nl. Hemelrijk en 

Drakenrijk. Die strandbaden worden volledig zelfstandig (zonder overheidssteun) door 

BillyBird geëxploiteerd. Door het BillyBird concept (jaarrond exploitatie) zijn de parken 

toch rendabel. We zijn op zoek naar locaties om dit concept tot een keten door te laten 

groeien. Het concept wordt verder in dit document nader toegelicht.  

We willen de functie van Het Run verplaatsen naar BillyBird Park Duinenrijk. Hierbij zijn er 

2 mogelijkheden: 

a. We beperken de zwemfunctie tot een strandbad (annex recreatiepark); of 

b. We combineren het strandbad (annex recreatiepark) met een openluchtzwembad. 

De voorkeur van BillyBird gaat uit naar alternatief b, waarbij het concept van Het Run wordt 

gecombineerd met het concept van een BillyBird Park.  

Dit kan niet zonder bijdrage van de gemeente. De gemeente maakt nu jaarlijks kosten voor Het 

Run. Wij denken dat we voor hetzelfde geld een nieuw openluchtzwembad bij Duinenrijk kunnen 

exploiteren. Het risico van onverwacht onderhoud (of sluiting) is dan voorbij.  

Doel notitie 
Wij willen graag dat u allereerst instemt met de contouren voor BillyBird Park Duinenrijk; dus dat 

er een BillyBird Park mag komen overeenkomstig het BillyBird concept. Daarnaast vragen we om 

een uitspraak of de relatie tussen Het Run en Duinenrijk en dat verplaatsing van de zwemfunctie 

van Het Run als meekoppelkans kan worden betrokken in het haalbaarheidsonderzoek voor 

Duinenrijk. 

Uw beslissingen dienen tot uiting komen in de intentieovereenkomst.  



 

3 
 

Beschrijving concept BillyBird Park Duinenrijk 
Beschrijving concept BillyBird Park algemeen: 
Het concept bestaat uit: 

a. Natuur, voor de beleving van ruimte en vrijheid. (Bij Hemelrijk is de zuidzijde 35 jaar 

geleden door IVN en Vogelwacht ingericht. Dit is nog steeds zo; waarbij alleen het gebied 

bij de oeverzwaluwwand door de Vogelwacht wordt onderhouden). 

b. Recreatieplas, om bezoekers boven de 25º C te trekken 

c. Buitenrecreatie, om bezoekers tussen 18 en 25º te trekken 

d. Binnenrecreatie/binnenspeeltuin, voor als het regent en als het kouder is dan 18º C. 

Tevens kan hierdoor een park jaarrond worden geëxploiteerd, waardoor je medewerkers 

een vast dienstverband kunt geven. 

Het idee is om door te groeien tot een keten van regionale recreatieparken. Als parken hun eigen 

thema’s en attracties hebben, wordt het aantrekkelijk voor leden om meerdere parken te 

bezoeken. Er wordt gezocht naar aansluiting bij c.q. versterking van de lokale identiteit. Voor 

Drunen is daarom gekozen voor Duinenrijk. Bij het graven van de plas kan tevens het niet 

verkoopbare zand tot duinen worden gevormd. Dan creëer je dus 2 attracties gelijktijdig; de 

duinen en de recreatieplas. 

  

Beschrijving concept BillyBird Park Duinenrijk: 
Dit is een plan dat we aan het ontwikkelen zijn voor een gebied gelegen tussen het Drongelens 

Kanaal en de Honderdbunderweg; en tussen de Duinweg in het westen en de Margriet in het 

oosten.  

Het basisidee was voorheen dat de Roeivijver zou worden opgeschoond en vergroot. Zo zou er 

een strandbad ontstaan. Aan de noordzijde zou er dan gezwommen kunnen worden. De zuidzijde 

zou de natuurzijde zijn. Alles zou binnen het hekwerk vallen. Dit plan is met diverse mensen 

besproken. Hierdoor is het plan gewijzigd. We gaan nu uit van een verruiming en splitsing van de 

Roeivijver. Zo ontstaat er een strandbad met schoon zwemwater. In de noordelijke plas wordt er 

gezwommen. De zuidelijke plas ligt in de natuurzijde. Ten zuiden en ten oosten van de 

bestaande plas is ruimte voor extensieve dagrecreatie voor wandelen (met honden). Eventueel 

kunnen hier verenigingen als Scouting worden gefaciliteerd. 

De noordzijde is het gebied voor de intensievere recreatie. 
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Het voordeel van strandbaden is de ruime opzet, waardoor de bezoekerscapaciteit enorm groot 

is. Hierdoor kan het park ook voor iedereen betaalbaar blijven.  

Behalve een buitenspeeltuin willen we ook een binnenspeeltuin bouwen. Hierdoor kunnen we 

365 dagen per jaar open zijn. We hebben dan gedurende het hele jaar werk voor onze 

medewerkers. Een kernteam kan dus een vast dienstverband krijgen.  

Een deel van de huidige landbouwgronden in het gebied willen we omvormen tot natuur. Hier 

willen we duinen aanleggen. We denken zelfs aan de hoogste duin van de Loonse en Drunense 

Duinen. Het zand hiervoor kan uit de recreatieplas komen.  

 

Bij Het Run voorzien we met dauwzwemmen echt in een behoefte. Dit willen we integreren in 

Duinenrijk door de bouw van een verwarmd 50 m bad. Voor ouders met heel kleine kinderen is 

een openluchtbad veiliger dan een strandbad. Ook voor hen willen we iets creëren. Verder zijn er 

tegenwoordig enorm mooie en aantrekkelijke waterspeeltuinen. Deze zijn vooral geschikt voor de 

wat oudere kinderen.  Een voorbeeld: 

 

Leden van BillyBird mogen gratis naar alle BillyBird Parken. Op dit moment brengen al veel leden 

van Het Run een bezoek aan Hemelrijk. Belangrijk hierbij is dus dat parken wel eenzelfde 

concept hebben, maar ook verschillende attracties en thema’s.  



 

5 
 

Afwegingen 
Er moeten door diverse partijen diverse afwegingen worden gemaakt voordat Duinenrijk kan 

worden gerealiseerd. Behalve de gemeente en de andere overheidsinstanties maken o.a. de 

grondeigenaren en BillyBird hun eigen afwegingen. 

BillyBird heeft het initiatief voor Duinenrijk genomen. Als exploitant van Het Run is BillyBird 

hiertoe niet verplicht. Door haar kennis en creativiteit in te brengen, wil BillyBird de belangen 

dienen van haar huidige en toekomstige gasten. In de ogen van BillyBird is haar bestaansrecht 

gelegen in het gelegenheid bieden voor ouders en kinderen en voor jeugd om hun onderlinge 

banden te versterken. In het ontwerp van een recreatiepark is dat alles bepalend. De slogan van 

BillyBird is ook niet voor niks “Happy Together!”. Nederland heeft heel veel strandbaden. Toch 

herkennen gasten de hand van BillyBird in het ontwerp (en het gevoel).  

De een vindt een schilderij van Rembrandt mooi en de ander van Mondriaan. Als je een 

Rembrandt wilt, moet je natuurlijk niet Mondriaan laten schilderen. Als de gemeente een BillyBird 

concept wil, zal BillyBird er voor moeten zorgen. Of de gemeente dat wil, is nu aan de gemeente.  

Aangezien BillyBird een bedrijf is, bepalen bedrijfsmatige afwegingen mede of Duinenrijk 

haalbaar wordt.  

BillyBird heeft, met Drakenrijk, de ervaring om van een agrarisch gebied met een bos een 

recreatiepark te maken.  Met Hemelrijk dat vanaf 1986 organisch gegroeid is, is bewezen dat 

BillyBird voor een duurzame exploitatie kan zorgen. 

Bedrijfsmatige afweging 
Of landbouwers hun gronden willen verkopen, hangt vaak af van hun toekomstvisie. Als men wil 

stoppen en er komt een koper langs die genoeg wil geven voor (een deel van) hun grond, dan 

kan een koop snel gesloten zijn. Als men wil blijven boeren en men kan voor hetzelfde geld in de 

nabijheid van hun boerderij meer grond kopen, dan geldt datzelfde.  

BillyBird zit dan aan de andere kant van de tafel. Hoe meer er betaald moet worden, hoe 

moeilijker een park rendabel te krijgen is. Andere kosten, zoals kosten om een goed planologisch 

kader te scheppen, en lengte van de procedures kunnen ook bepalend zijn. 

Verder is het heel belangrijk, dat ook de gemeente bereid is om haar gronden te verkopen. Met 

slechts een deel van de gronden in eigendom, is een park niet financierbaar. Immers voor een 

financier is een park dan, in noodgevallen, niet verkoopbaar. Met de gemeente wordt een 

intentieovereenkomst aangegaan waarin ook dit aspect wordt geregeld. Zonder 

overeenstemming hierover is een park niet realiseerbaar. 

Een deel van de gronden is door de gemeente verpacht. Mocht de gemeente besluiten dat zij 

bereid is om de gronden te verkopen, dan kan dat in verpachte staat. Vervolgens moet BillyBird 

tevens met de pachter tot overeenstemming komen. Het geniet echter de voorkeur als de 

gemeente de grond vrij van pacht levert en daartoe de pacht ontbindt na de wijziging van de 

bestemming. De grond wordt dan dus vrij van pacht verkocht. De eventuele waardestijging komt 

dan bij de gemeente terecht in plaats van bij de pachter. De pachter krijgt dan elders 

vervangende (pacht)grond of een financiële vergoeding. BillyBird betaalt de gemeente de waarde 

van de grond in pachtvrije staat.   
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Een recreatiepark met strandbad moet zonder subsidie gerealiseerd kunnen worden. Een nieuw 

openluchtzwembad zal in alle gevallen subsidie nodig hebben. Wij zien duidelijk een meerwaarde 

van het toevoegen van een openluchtzwembad, bijv. in: 

- Het gebruik dat dauwzwemmers van het zwembad maken. 

- Ook andere baantjestrekkers vormen een doelgroep. Dit is zeker zo gelet op de stijging 

van de gemiddelde leeftijd van Nederlanders. 

- Waterattracties kunnen niet alleen de bezoekerscapaciteit verhogen; ook maken ze de 

locatie uniek.  

- Met het lidmaatschapssysteem is BillyBird zeer laagdrempelig toegankelijk voor de 

inwoners uit de regio. Mocht de waterkwaliteit in het strandbad in de toekomst ooit 

onverhoopt minder worden, dan biedt het openluchtbad de garantie dat de leden altijd 

kunnen komen zwemmen.  

BillyBird Park Hemelrijk vroeg in het hoogseizoen van 2020 € 12,50 entreegeld. Een 

lidmaatschap is even duur als bij Het Run. Gemiddeld betalen leden met een doorlopend 

lidmaatschap ca. € 23,- per jaar. Hemelrijk heeft daarom niet toevallig ca. 55.000 leden. 

Ook voor Duinenrijk geldt dat als er een openluchtzwembad aan wordt toegevoegd, de 

entreeprijs hoger kan worden dan deze nu voor Het Run is. Hierdoor hoeft de subsidie minder 

hoog te zijn dan wanneer er ergens een standalone openluchtbad wordt gebouwd. De 

lidmaatschapsprijs voor Duinenrijk wordt  hetzelfde als bij Hemelrijk. Dat is nu trouwens ook al zo 

voor de leden van Het Run. Des te meer er in Duinenrijk wordt geïnvesteerd, des te meer waar 

de leden van Het Run/Duinenrijk krijgen  voor hun geld, waardoor het aantal leden verder zal 

stijgen. We verwachten dat op termijn 1/3 deel van alle inwoners van de gemeente Heusden lid 

wordt bij Duinenrijk. Dat is flink wat meer dan het huidige aantal van bijna 3.000 leden van Het 

Run. 

Gemeentelijke bijdrage 
Het voorkeursalternatief van BillyBird is het integreren van de zwemfunctie van Het Run in 

Duinenrijk. Enerzijds omdat hiermee een oplossing geboden wordt voor een gemeentelijk 

exploitatieprobleem van het openluchtzwembad en anderzijds omdat de combinatie van 

openluchtzwembad en BillyBird concept een betaalbare mogelijkheid is om de aanwezige 

behoefte (dauwzwemmers en baantjestrekkers) te faciliteren. Om het openluchtzwembad te 

integreren in Duinenrijk is wel een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk. Deze bijdrage zal nooit 

meer zijn dan de kosten van het huidige zwembad Het Run. Over de hoogte en vorm van de 

gemeentelijke bijdrage zal nader overleg moeten worden gevoerd. 

Planologische afweging 
Het idee waarmee ik begonnen ben was grofweg het combineren van het strandbad met een 

openluchtzwembad en met een buiten- en binnenspeeltuin, het vergroten van de natuurzone en 

het aanleggen van een parkeerterrein. Uitgangspunt was dat alles binnen het hekwerk viel; zeg 

maar vergelijkbaar met Hemelrijk en Het Run. 

Een ideeënschets hiervan hebben we in een folder opgenomen (zie bijlage). Deze folder is in o.a. 

het zwembad en de omgeving verspreid en ook met diverse verenigingen en individuen 
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besproken. De ideeënschets was meer een beschrijving van het concept, dan een exacte 

situering van voorzieningen. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken.  

Door dit zo te doen, is er het voordeel dat bij de indeling van het terrein rekening kan worden 

gehouden met opmerkingen die gemaakt zijn. Nadeel hiervan is dat plannen als “vaag/niet 

concreet genoeg” over kunnen komen.  

Overleg met belanghebbenden 
Hieronder zal ik ingaan op de overleggen die gevoerd zijn. Ieder gesprek had natuurlijk zijn eigen 

dynamiek. Telkens is ons concept uitgelegd en is er geluisterd naar de opmerkingen. Er is 

gebrainstormd over de mogelijkheden. Bij het brainstormen zijn natuurlijk ook ideeën geuit die 

nog niet altijd de mening van de betreffende organisaties vertegenwoordigen.  

Natuurlijk hebben we nog niet met iedereen gesproken of kunnen spreken. We denken echter 

wel, dat we de belangrijkste (verschillende) invalshoeken al wel op hebben kunnen halen. Deze 

zijn verwerkt in een vlekkenplan. Dit vlekkenplan is de basis voor verder overleg en voor studies. 

Iedereen kan hierop reageren. We kunnen echter nooit alle wensen honoreren; zeker omdat 

sommige wensen ook met elkaar conflicteren.  

HONDENLIEFHEBBERS 
Ondanks dat deze belanghebbenden niet verenigd zijn, is met diverse hondenliefhebbers 

gesproken; doorgaans individueel en één keer met een groepje van ongeveer 15 personen. Het 

gebied bij de Roeivijver is volgens hen voor hen heel waardevol. Hier kunnen ze hun honden los 

laten lopen. Een deel van hen loopt een rondje rond de vijver. De meesten van hen komen met 

de auto en komen zeer regelmatig. Sommigen laten hun hond in de Roeivijver zwemmen.  

Sommigen willen niet hebben dat er ook maar iets in het gebied verandert. Men wil eigenlijk ook 

geen overleg. Er werd dan ook een petitie aangekondigd; wat inmiddels is gedaan.  

Wat bij hondenliefhebbers ook leeft, is dat men zich op verschillende plaatsen verjaagd voelt. 

Hun hond mag op steeds minder plekken los lopen. Dit aspect overstijgt het plan voor Duinenrijk 

en lijkt me een aandachtspunt voor o.a. de gemeente.  

Andere hondenliefhebbers hebben aangegeven water zonder blauwalg te willen.  

Verder is er een hondenliefhebber die graag op de locatie van zwembad Het Run een vaste 

locatie voor activiteiten met honden zou krijgen; een Doggy Run als hondenspeeltuin voor hond-

bezitters.  

 

Doggy Day bij Het Run 
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De gesprekken hebben geleid tot de volgende aanpassingen van het initiële plan: 

- De zuidzijde van de Roeivijver en een deel van het bos kan buiten het hekwerk blijven. 

Dit is een beetje vergelijkbaar met de situatie bij de IJzeren Man in Vught.  

- Volgens de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (=Whvbz) 

en de normen die het RIVM heeft opgesteld op basis van het Besluit, mag de houder van 

een zwemgelegenheid mensen en honden niet samen laten zwemmen. Als we honden 

de gelegenheid willen geven om te zwemmen, moet dat in een aparte plas. Ik heb 

voorgesteld om hiervoor een aparte plas aan te leggen. De huidige plas bevat 

blauwalgen. Hier kunnen ook honden ziek van worden. Een nieuwe schone plas zou ook 

voor het zwemmen met de hond een verbetering in kunnen houden. Zo’n plas kan 

worden aangelegd aan de Margriet (ten oosten van de huidige roeivijver) en ook het 

parkeerterrein in het midden van het bos zou hier naartoe verplaatst kunnen worden. Eén 

van de aanwezigen sprak uit dat ze niet geloofde dat BillyBird dit ook daadwerkelijk voor 

hen zou doen.  

Niet in het plan opgenomen/vergezicht: 

- Bij de toekomstige vijver bij de Margriet zou een plek voor een Kynologenvereniging 

kunnen worden gecreëerd. De behoefte hieraan heb ik niet geconstateerd, maar gelet op 

wat ik elders zie vermoed ik dat zo’n vereniging hier kansrijk is. 

IJSCLUB 
Met de IJsclub is contact gezocht. Op dit moment is het contact alleen per mail geweest. 

Ik heb hen het volgende gevraagd: 

“Welke ontwikkeling vindt u het meest wenselijk en/of haalbaar: 

a. De huidige schaatsbaan blijft zoals deze is en jullie blijven doen wat jullie altijd al deden. 

b. De huidige schaatsbaan verdwijnt. 

c. De huidige schaatsbaan verdwijnt en wordt vervangen door een kunstijsbaan. 

d. De huidige schaatsbaan blijft en er komt een kunstijsbaan bij. 
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Afhankelijk van uw antwoord, kunnen we e.e.a. in het eerste concept plan voor het recreatiepark 

opnemen. 

In de antwoorden a, c en d ga ik ervan uit, dat jullie actief willen blijven.” 

Het toenmalige bestuur heeft als voorlopig standpunt gekozen voor optie a.  

Voor de planvorming:  

- De schaatsbaan blijft gehandhaafd en de vijver wordt niet in die richting uitgebreid.  

- Voor de locatie van een horeca-uitgifte hoeven we geen rekening te houden met een 

kunstijsbaan.  

De vereniging is echter per 10 september 2020 opgeheven.   

BUURTBEWONERS 
Hierbij maak ik een onderscheid tussen de buurtbewoners aan de Honderdbunderweg en de 

Hoge Schijf. Tevens is gesproken met Buurt Bestuurt Venne Oost. 

Honderdbunderweg 

Met een aantal buurtbewoners hebben individueel gesprekken plaats gevonden. Veel bewoners 

aan de Honderdbunderweg zijn tevens grondeigenaar of pachter. Enkele buurtbewoners hebben 

aangegeven bereid te zijn om hun gronden te verkopen. Deels liggen die gronden buiten het 

“zoekgebied/projectgebied” en zijn ze slechts interessant als ruilgronden.  

Door de bewoners van de Honderdbunderweg werden als aandachtspunt genoemd het uitzicht 

en het verkeer op de Honderdbunderweg. Nu kijkt men uit op weilanden. Als dit bijv. 

parkeerterrein wordt, verandert het beeld volkomen. Aan dit bezwaar kan tegemoet worden 

gekomen door een randbeplanting aan te brengen. Men heeft dan een uitzicht alsof men tegen 

een bos aan kijkt. 

Het grootste punt van zorg voor de bewoners aan de Honderdbunderweg is echter het verkeer. 

Als het parkeerterrein via de Honderdbunderweg bereikbaar wordt, komt er veel extra verkeer. 

Men verwacht in combinatie met het aanwezige landbouwverkeer problemen.  

Aanpassing plan: 

- Er ligt slechts één agrarisch perceel tegen de Duinweg en tussen het bos en de 

Honderdbunderweg. De ontsluiting van het parkeerterrein zou dus logischerwijs via dit 

perceel moeten lopen. Mocht echter dit perceel niet verworven kunnen worden, dan wordt 

de huidige ontsluitingsweg naar het parkeerterrein ten westen van de Roeivijver gebruikt. 

Dus van de Duinweg loopt straks dan een ontsluitingsweg via dit parkeerterrein naar het 

parkeerterrein ten noorden van de Roeivijver. De voorkeur gaat echter uit naar een 

ontsluiting via het weiland bij de Duinweg. Ook de randbeplanting wordt dan aangebracht. 

Uitwerking plan:  

- Genoemde aandachtspunten dienen in studies meegenomen te worden. 

Hoge Schijf 

De Hoge Schijf is een cluster burgerwoningen in het buitengebied. Veel buurtbewoners zijn hier 

komen wonen voor de rust. De buurtbewoners aan de Hoge Schijf wonen dicht bij het huidige 

openluchtzwembad. Het parkeerterrein bij de Roeivijver functioneert als overloopparkeerterrein 

voor Het Run. In 2019 heeft BillyBird een terrein tussen het zwembad en de voetbalclub ingericht 

als parkeerterrein. Doel hiervan was overlast te voorkomen.  

Gelet op het weer en corona heeft er, last minute, een overleg met bewoners van de Hoge Schijf 
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op het buitenterras van het zwembad plaats gevonden. Verder is hen schriftelijk aangegeven dat 

we bereid zijn met hen individueel het overleg aan te gaan. Het bestuur van de buurtvereniging 

heeft aangegeven niet iedereen officieel te kunnen vertegenwoordigen, daar zij geen officiële 

organisatie zijn. Iedereen moet zelf zijn visie kunnen vormen en ventileren. 

Als nu het overloopparkeerterrein bij de Roeivijver gebruikt moet worden, is het voor 

automobilisten minder ver lopen als ze de auto voor de huizen van de buurtbewoners parkeren. 

Dit leidt bij de buurtbewoners nu tot ergernis. Doordat de Sportlaan een eenrichtingsweg is, komt 

er veel verkeer door de Hoge Schijf.   

Men vraagt zich af hoe intensief de Hoge Schijf straks wordt gebruikt voor het recreatieverkeer 

naar Duinenrijk. Ontstaan er straks files op de wegen richting Duinenrijk? 

Ook is het geluid een aandachtspunt. “Horen we straks de achtbaan, zoals bij De Efteling?” 

Opgemerkt wordt dat de zuidzijde van het kanaal stiltegebied is. Hoe verhouden deze 

ontwikkelingen zich? 

Wat gaat er met het zwembad gebeuren? Een buurtbewoner gaf aan niet tussen 2 drukke 

gebieden in te willen komen zitten.  

Ook gaf iemand aan te willen dat het bos blijft zoals het is; ongerept. 

Verder werd gevraagd naar de stikstofproblematiek. Ik gaf aan dat dit wel eens het grootste 

probleem zou kunnen vormen. Een aanwezige merkte op: “dan koop je gewoon een agrarisch 

bedrijf op”.  

“Wat gaat er in de toekomst met Het Run gebeuren?” Aangegeven werd dat men niet tussen 2 

drukke gebieden wil zitten. 

Buurt Bestuurt Venne-Oost 

De grondhouding ten opzichte van Duinenrijk is positief. Wel wordt gevraagd om aandacht te 

besteden aan de toegankelijkheid voor mindervaliden.  

Men vraagt ook aandacht voor de leefbaarheid en de veiligheid (o.a. verkeer). 

Verder vraagt men aandacht voor de jeugd (13 t/m 17 jaar). Als zij nu ergens willen rondhangen, 

wordt het door de omgeving als overlast ervaren.  

Aanpassing plan: 

- Deel bos toegankelijk laten voor wandelaars (zie opm. bij hondenbezitters). 

Uitwerking plan:  

- De door de buurtbewoners genoemde aandachtspunten dienen in studies meegenomen 

te worden. Toegankelijkheid voor mindervaliden komt pas bij de uitwerking aan de orde. 

Een BillyBird Park is zodanig groot, dat we op leeftijd kunnen zoneren. Conflicterende 

doelgroepen worden naar hun eigen attracties getrokken; bijv. voor de jeugd is er de 

duikplank. Zoneringen komen ook pas bij de uitwerking aan de orde. 

- Aangeven dat er niet bij het oprijden van het parkeerterrein afgerekend moet worden, 

maar bij het verlaten van het terrein. Zo worden files op de openbare weg voorkomen. 

Niet in het plan opgenomen/vergezicht: 

- Suggestie aan de gemeente om een verbindingsweg tussen de Sportlaan en de Duinweg 

nabij de volkstuintjes aan te leggen. Zeg maar in het verlengde van de 

Honderdbunderweg een verbinding met de Sportlaan maken. Dit zou veel verkeer op de 

Hoge Schijf voorkomen. 
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- Toekomstige bestemming van Het Run. Dit valt buiten toekomstige studies die in 

opdracht van BillyBird worden gedaan.  

ANDERE INITIATIEFNEMERS  
Naar aanleiding van onze plannen zijn ook buurtbewoners met plannen gekomen.  

De exploitant van de midgetgolfbaan had ik al als een van de eersten benaderd. Toen heb ik 

gevraagd of hij zijn bedrijf wilde verkopen. Hij gaf echter aan hier een woonhuis bij te willen 

bouwen en niet te willen verkopen. Na de publiciteit in het Brabants Dagblad over het alternatieve 

plan, heb ik weer contact met hem opgenomen. Ik heb hem toen gevraagd “Kunnen wij iets 

samen?” 

In zijn ogen is het zo, dat de gemeente de plannen onafhankelijk moet bekijken. Verder vindt hij 

dat de gemeente niet moet vragen hoe ze iets gaan financieren en hoe ze iets gaan doen. Hem 

hekelt het als ondernemer dat we tot een samenwerking worden gedwongen. “De gemeente kan 

toch geen huwelijk sluiten tussen 2 ondernemers?”  

De exploitant van de midgetgolfbaan heeft geen “hard feelings”. We zijn allebei ondernemer en 

kijken in de toekomst wel weer of er een samenwerking tot stand kan komen. 

Later heb ik bedacht dat de midgetgolf misschien ook naar de locatie van Het Run kan worden 

verplaatst. Bij het zwembad staat het bestemmingsplan al een bedrijfswoning toe. Overigens kan 

wat BillyBird betreft de midgetgolf op de huidige locatie gewoon blijven zitten. 

Daarna heb ik nog gebeld met agrariër Arjan van Rooij. Hem heb ik gevraagd “Kunnen we op de 

één of andere manier samenwerken?” Zijn antwoord was “dat zijn we niet van plan”. Hij vertelde 

dat zoals ze het plan nu hebben, het niet op agrarische gronden wordt gemaakt. Men heeft het 

plan bij de gemeente gepresenteerd. Als vervolg op de publiciteit gaat men weer verder met de 

gemeente het gesprek in.  

Als zij exploitant van de roeivijver willen worden, dan denk ook ik dat wij geen samenwerking aan 

kunnen gaan.  

In het artikel dat op 5 november 2020 in de krant stond, stond ,,Vanuit onze zorgen en angsten 

rond het plan van BillyBird hebben wij een recreatieplan voor alleen de roeivijver gemaakt; veel 

kleinschaliger, zodat we zelf grip kunnen houden. En veel verder uitgewerkt dan dat van 

BillyBird.” Veel meer is mij van hun plannen niet bekend geworden. Ik zal hen deze notitie wel 

toesturen om zo transparant mogelijk te opereren.  

HENGELSPORTVERENIGING 
Deze vereniging is al jaren pachter van het viswater. Namens het bestuur is schriftelijk 

aangegeven dat men bedenkingen heeft tegen grootschalige recreatie. 

Daarna hadden wij hierover een coöperatief overleg. Het belangrijkst van de Roeivijver vindt men 

de natuuruitstraling en de rust. De waarde als viswater is echter beperkt. De vereniging heeft 8 

eigen wateren, waarin de leden kunnen vissen. De beleving van de Roeivijver is echter uniek. 



 

12 
 

 

De roeivijver 

Zij willen het liefst hebben dat de plas blijft zoals deze is. Natuurlijk verwacht men wel dat de 

gemeente onderhoud doet. Op de bodem ligt een flinke laag slib. Al vele jaren vraagt men de 

gemeente om dit te verwijderen. Blauwalg ontstaat door dit slib en, volgens hen, door de 

nutriënten die het gevolg zijn van instroom vanuit agrarische bedrijvigheid.  

Ook de steigers en de oeverbegroeiing behoeven onderhoud.  

Aanpassing plan: 

- Zuidzijde van de Roeivijver en deel bos toegankelijk laten voor hengelaars (zie opm. bij 

hondenbezitters). 

- De steiger verplaatsen naar de zuidzijde. 

Uitwerking plan:  

- Genoemde aandachtspunten meenemen in het toekomstig overleg met de vereniging 

over herinrichting Roeivijver. 

Onderstaande ingezonden brief geeft weer hoe het overleg met de hengelsportvereniging plaats 

zou kunnen vinden: 
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NATUUR- EN MILIEUVERENIGINGEN (INCL. TERREINBEHERENDE ORGANISATIES) 
Deze organisaties zien wij als “onze natuurlijke bondgenoten”. Bij BillyBird Park Hemelrijk 

werkten we al vóór de opening in 1986 samen met IVN en de Vogelwacht. Tot op de dag van 

vandaag beheert Vogelwacht Uden er de eerste oeverzwaluwwand van Nederland.  

Een lid van de Vogelwacht heeft ons eerste logo getekend; een oeverzwaluw in combinatie met 

een windsurfer. Dit stond voor ons gedachtengoed dat natuur en recreatie samen kunnen gaan.  

Toen we in 1993 met de buitenspeeltuin en de eerste binnenspeeltuin van Nederland begonnen, 

kreeg de oeverzwaluw kleren aan. Ook kreeg hij een naam: BillyBird. Later is het idee ontstaan 

om door te groeien tot een keten van parken. We willen bij alle parken natuur en recreatie samen 

laten gaan. Daarom krijgt ieder park het voorvoegsel BillyBird Park.  

Uiteraard beseffen we dat de recreatiesector niet automatisch ook door natuurorganisaties als 

“natuurlijke bondgenoot” wordt gezien. In het geval van Duinenrijk zijn wij er echter van overtuigd, 

dat de natuurwaarde in het gebied toe kan nemen als Duinenrijk zich er vestigt. Onze uitdaging is 

om daar in goed overleg met de natuurorganisaties voor te zorgen. Deze uitdaging wordt nog 

extra groot, als we beseffen dat ook mensen die (op voorhand) vinden dat alles moet blijven 

zoals het is, ook lid zijn van deze organisaties.  

We hebben met meerdere organisaties afzonderlijk en vrijblijvend gesproken. Aandachtspunten 

die genoemd zijn, zijn o.a.: 

1. Men wil meedenken en kijken hoe de natuurwaarde zo hoog mogelijk kan worden. 

Verdichting van het gebied door aanplant wordt als suggestie meegegeven.  

2. Wat te doen met stikstof? De depositie op de Loonse en Drunense Duinen moet 

verminderen. 

3. Wat te doen met CO2? 

4. Wat blijft in stand en wat wordt versterkt? 

5. Hoeveel bezoekers komen er? Hemelrijk trekt zo’n 300.000 bezoekers per jaar. 

Drakenrijk is in 2020 doorgegroeid naar 30.000 bezoekers. Beide parken worden tot nu 

toe zonder subsidie geëxploiteerd. Bij Drakenrijk willen we op termijn naar minstens 

100.000 bezoekers doorgroeien. Hoeveel bezoekers we bij Duinenrijk nodig hebben om 

rendabel te kunnen draaien, hangt af van de inhoud van het plan. Hoe meer we 

investeren, des te meer bezoekers we moeten trekken.  

6. De zuidzijde van de roeivijver en de andere gronden langs het Drongelens Kanaal 

worden als een belangrijke ecologische verbindingszone gezien voor flora en fauna. Het 

is daarvoor beter als er geen honden komen.   

7. Op verstening van verblijfsrecreatie is men heel kritisch.  

8. De landbouw zal een transitie moeten maken. 

9. “Waarom neem je niet ook binnenzwembad Die Heygrave in het plan op?” werd 

gevraagd. Dit zien wij als te ver verwijderd van ons concept.  

Aanpassing plan: 

- Deel bos toegankelijk laten voor wandelaars (zie opm. bij hondenbezitters). Honden 

willen we daar echter wel blijven toelaten.  

- Er wordt nieuw bos geplant. Dit gebeurt op terreinen die nu nog weiland zijn. Hierdoor 

neemt zowel het bemesten als het beweiden af; waardoor de uitstoot van stikstof 

afneemt. 

- Als de gemeente ervoor kiest om het zwembad te verplaatsen, kan het gasverbruik ten 

behoeve van de verwarming van het water worden verminderd. Een ander 
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duurzaamheidsaspect behorend bij een nieuw zwembad, is dat het waterverbruik wordt 

verminderd. Immers het huidige zwem lekt.  

Uitwerking plan:  

- Genoemde aandachtspunten dienen in studies meegenomen te worden. 

- De ideeën om de natuur te versterken kunnen samen met natuurorganisaties worden 

uitgewerkt. 

- CO2 uitstoot kan worden voorkomen door energieneutraal te worden.  

 

 
 

In 2020 is BillyBird Park Hemelrijk qua stroomverbruik al energieneutraal. Wel wordt er 

nog gas gebruikt. Duinenrijk zou al direct zo ontworpen kunnen worden, dat het volledig 

energieneutraal wordt. Voor Drakenrijk hebben we een aanvraag lopen om het 

parkeerterrein deels met carports te overkappen. Op de carports komen zonnepanelen. 

Er wordt dan zoveel stroom geproduceerd, dat het park een netto energieproducent is.  

Niet in het plan opgenomen/vergezicht: 

- Het gebied ten zuiden van Drunen en Vlijmen tot aan ’s-Hertogenbosch wordt gezien als 

een geschikt zoekgebied voor nieuwe bossen. De provincie heeft immers hiervoor een 

flinke opgave. De natuurwaarde kan door deze verdichting toenemen. Zeker langs de 

bestaande bossen lijkt dit ook een logische ontwikkeling. 

- De agrarische bedrijven buiten het  zoekgebied kunnen door beplanting ingekapseld 

worden. Recreatie kan een economisch drager van het buitengebied worden. Er ontstaat 

een gezond ecosysteem van recreatieve bedrijven, doordat deze elkaar versterken.  

- Er zouden hondenuitlaat-gebieden kunnen worden ontwikkeld nabij de diverse bebouwde 

kommen. Nu komt men doorgaans met de auto om de hond uit te laten. Het is 

milieuvriendelijker om daarvoor parken nabij de bebouwde kom te ontwikkelen.  

SCOUTING DR. AKKERMANSGROEP 
In de bossen nabij de Roeivijver is de scouting actief. Men heeft jaarlijks een kamp met ca. 400 

personen. Men heeft dan een stookvergunning nodig. Dit is voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar.  

Verder zijn er weekendactiviteiten met sport en spel, outdooractiviteiten, vlotten bouwen, etc. 

Doorgaans is dit voor de wat jongere kinderen.  

We hebben gevraagd of we met hen samen kunnen werken. De tijdelijke dixi’s vervangen door 
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permanente toiletten, werd al snel als idee geopperd. Een vaste vuurplek die ook door het park 

gebruikt kan worden, was een ander idee. Wil de scouting de touwenparcoursen van BillyBird 

beheren? Kunnen dan zowel de gasten van BillyBird als de leden van de scouting er gebruik van 

maken? Bij Hemelrijk doet de duikvereniging Scyllias zowel het onderhoud aan het duikplatform 

als het plaatsen van de ankers van het AquaFunPark en het schoon houden van de bodem, wat 

ingewaaid vuil betreft. In ruil daarvoor heeft men gratis toegang en kampeert men jaarlijks één 

weekend op Hemelrijk. Wat kunnen we afspreken?   

Aanpassing plan: 

- Deel bos toegankelijk laten voor scouting (zie opm. bij hondenbezitters).  

Uitwerking plan:  

- Genoemde ideeën kunnen samen met de scouting worden uitgewerkt.  

- Er kan nabij de nieuwe hondenvijver een blokhut komen met voorzieningen om kampen 

te houden. Van de blokhut kan niet alleen Scouting Drunen maar ook Scouting Regio de 

Langstraat gebruik maken.  

Niet in het plan opgenomen/vergezicht: 

- De blokhut zou in de winter ook gebruikt kunnen worden voor de opleiding in bosbeheer.  

 

 

TOERCLUB PRESTO 
In de winter wordt er op locatie in de bossen door de toerclub getraind. Men zou graag een mooie 

heuvelige route, zonder boomstronken, aan willen leggen. De Loonse- en Drunense Duinen 

ervaart men nu vaak als te druk en soms als onveilig. Een alternatief hiervoor is wenselijk; zeker 

voor de onervaren mountainbikers.  

Men zou ook clinics kunnen geven. 

Aanpassing plan: 

- Niet nodig. 

Uitwerking plan:  
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- Rekening houden met de aan te leggen routes. Routes bepalen in overleg met de 

toerclub. 

Overleg met andere overheden 
Er heeft een eerste overleg plaats gevonden met de provincie. De houding van hen was positief.   

Overleg met gebruikers openluchtzwembad Het 
Run 
DAUWZWEMMERS 
Het Run is van 1 mei t/m 31 augustus door de weeks van 7.00 tot 10.00 uur open voor 

dauwzwemmers. Er zijn 280 leden die regelmatig komen dauwzwemmen. Deze doelgroep 

kennen wij bij Hemelrijk niet. Het zijn echter trouwe bezoekers. De groep bestaat grotendeels uit 

senioren. Voor hen is dit niet alleen een sportieve, maar ook een sociale activiteit.  

Bij Het Run wordt het water verwarmd tot 22 graden. Zonder zo’n verwarming zou het zwembad 

voor deze doelgroep niet interessant zijn. 

Uniek in de regio is dat het zwembad 50 m lang is. Dit ervaren de zwemmers als zeer plezierig. 

Een 25 m bad zou bij het huidige aantal badgasten ook als te druk worden ervaren. 

Men snapt dat als een zwembad ongeveer 60 jaar oud is, dat het dan verstandig kan zijn om het 

een keer te vernieuwen. Eén of meerdere seizoenen zonder openluchtzwembad ziet men echter 

niet zitten. 

De dauwzwemmers zijn blij met de komst van Duinenrijk, als daarmee de komende jaren een  

50 m bad gegarandeerd is.  

 

Sociale dauwzwemmers 

MEDIFIT 
Al jaren is Medifit in de zomer actief op buitenzwembad Het Run met verschillende 

sportactiviteiten. Denk hierbij aan Bootcamp, aquarobics, baantjes zwemmen, aquabootcamp, 

run-swim-run en Yogavormen. 

Men wil graag, als aanvulling op onze plannen, bij de roeivijver een gebied kunnen inrichten voor 

hun buitenactiviteiten. Het mes kan aan twee kanten snijden… 
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- Groepslessen op het strand (Zumba, yoga etc..) 

- Buiten fitnesspark 

- Bootcamp gebied (in combinatie met strand, water en bos) 

- Etc. 

Men heeft slechts een plek nodig waar men hun materialen op kan slaan.  

STICHTING DE SCHROEF 
Deze Stichting wil het welzijn van de inwoners van de gemeente Heusden en omgeving 

bevorderen en hen op maat aan zetten tot bewegen.  

Jongeren, de Citytrainers, organiseren zelf jaarlijks een evenement op Het Run. Voor de Stichting 

is de locatie slechts een middel om mensen in beweging te krijgen. De doelgroep bepaalt welke 

locatie wordt gebruikt. 

De directeur ziet bij Duinenrijk veel mogelijkheden om samen te werken.  

VOETBALVERENIGING RKDVC 
Wij hebben het voormalige camperterrein ingericht als parkeerterrein. Dit hebben we gedaan om 

parkeeroverlast voor omwonenden zo goed mogelijk te beperken. Dit extra parkeerterrein is 

afgesloten, maar kan ook door de voetbalvereniging gratis worden gebruikt. Men heeft hiervan de 

sleutel. 

We hebben onze plannen met Duinenrijk met hen besproken in verband met het toekomstig 

gebruik van de locatie van Het Run. 

Men wil graag ook in de toekomst extra parkeerruimte behouden. Nu is de verkeerssituatie, 

volgens hen, vaak onveilig. Verder zou een veld erbij voor hen wel fijn zijn. Al brainstormend 

ontstaat het idee van een omni-vereniging. De locatie zou dan door kunnen groeien tot sportpark. 

Men ziet De Schroef als een voorbeeld van een combinatie van meerdere voorzieningen.  

We hebben aangegeven dat wij niet gaan over de nabestemming, maar dat de interesse van hen 

in de gronden van Het Run gemeld zal worden.  

ZWEMVERENIGING AQUA AMIGOS 
Doorgaans wordt 2 avonden per week door Aqua Amigos in Het Run getraind. Dit kan t.z.t. ook in 

het zwembad van Duinenrijk.  

EHBO-VERENIGING 
De EHBO-vereniging houdt jaarlijks een oefening in het zwembad. Dit kan t.z.t. in Duinenrijk 

worden voortgezet. Hierover is verder geen overleg met de vereniging gevoerd.  

Overleg met individuen 
SAMENGEVOEGD 
De reacties van een heleboel individuen, voor zover geen onderdeel uitmakend van 

bovenstaande groeperingen, heb ik zo goed mogelijk proberen te bundelen per onderwerp. Ook 

opmerkingen van raadsleden en fractieondersteuners heb ik hieronder vermeld. 

 Er wordt gevraagd om een “natuurlijke speeltuin”.  

 Er wordt aandacht gevraagd voor de verkeersinrichting van de jonge weggebruikers op 

de fiets. Zorg dat men er veilig kan komen. 

 De verkeersstructuur is een punt van zorg; met name het aantal autobewegingen op de 

Duinweg. 
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 Lekker eten. Een ander vraagt om de Ibiza vibe, restaurant waar de kinderen welkom zijn 

en lichtjes op en bij het water.  

 Lounge plek met strandbedjes.  

 Aflopend zandstrand. 

 Glijbanen. 

 Wandelroute langs het water. 

 Speeltoestellen in de nieuwe duinen. 

 Graag ook achtbanen e.d. in de toekomst. 

 Geen achtbanen. 

 Klimpark in de bomen met heel veel verschillende routes; van eenvoudig tot echt pro. 

 Er moet geschaatst kunnen blijven worden. Bij voorkeur tegen een laag/beperkt tarief. 

 Wandelen en fietsen in dat gebied is nu geen pretje. Het is meer een hondenuitlaatplaats 

rondom het meertje. Het zou mooi zijn als je tevens wandel en fietsroutes aanlegt. Op 

zo’n manier dat je niet perse parkbezoeker hoeft te zijn, maar toch er langs en door kan 

en de sfeer kan proeven.  

 Geweldig initiatief. Veel sterkte om de Gemeente mee te krijgen in uw plan. Eindelijk 

inzien dat Drunen weer op de kaart komt wbt toerisme en recreatie. Vroeger floreerde 

Drunen met het Autotron en een camping in de bossen. Fijn dat bv de Voorste Vennen 

weer opgeknapt is, deze ontwikkeling zie ik graag voor de Gemeente.  

 Een groot dilemma: Enerzijds wordt aangegeven dat het park van “ons” moet gaan 

worden. Als inwoner van de gemeente en als hondenbezitter ga ik veelvuldig wandelen in 

genoemd gebied. Het is er zo mooi dat bij mij en meerdere hondenbezitters gevreesd 

wordt voor een teloorgang. Anderzijds is het uitgangspunt is om de verliesgevende 

situatie bij Het Run te verbeteren middels meer bezoekers in het nieuwe park.  

 Een stuk inrichten voor naturisten.  

 Water diep genoeg maken voor speciale oefeningen van duikers. Onder water objecten 

maken waar duikers kunnen oefenen en vissen kunnen schuilen. Een duikschoolhouder 

wil mee nadenken over realisatie en beheer. 

 Houdt het zoals het nu is. 

 Wij zouden graag een open vlakte hebben waar we kunnen vliegeren, demo's geven of 

power kite lessen. Of een evenement kunnen organiseren voor vliegeraars. 

 Al jaren heb ik een droom om samen met mijn vrouw een camperplaats te exploiteren. 

Deze exploitant vraagt om 60 plaatsen.  

 Een kleiner zwembad dan een 50 m bad, ook al is het tegen de stroom in, is voor mij niet 

interessant. 

 Ondernemers geven aan dat ze de horeca wel willen exploiteren.  

 Opzet park met natuurlijke materialen, milieubewust (denk aan zonnepanelen, 

warmtepomp, zero waste policy etc.). 

 Misschien kan er een dierenparkje/kinderboerderij bij.  

Nog niet verwerkte ideeën: 

 Indien op de huidige locatie van Het Run (of op een deel ervan) woningbouw wordt 

toegestaan, kan met de opbrengst hiervan een nieuw openluchtbad (of deels) worden 

gebouwd.  

 De gemeente is eigenaar van een groot deel van de voor Duinenrijk benodigde gronden. 

Verkoop hiervan levert natuurlijk ook het nodige geld op. Indien hiervan geen 
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vervangende grond wordt gekocht, bijv. voor sommige pachters, kan dit geld worden 

besteed aan een nieuw openluchtzwembad. 

Schets BillyBird Park Duinenrijk  
VAN VAAG NAAR CONCREET 
Veel van de ideeën en opmerkingen die gemaakt zijn, hebben invloed gehad op de hieronder 

beschreven schets. Niet alles is echter meegenomen; deels ook omdat opmerkingen strijdig met 

elkaar kunnen zijn. We schetsen een samenhangend beeld van het terrein buiten en binnen het 

hekwerk van Duinenrijk. Het hangt immers zowel landschappelijk als exploitatie-technisch met 

elkaar samen. 

Het zoekgebied betreft deels een agrarisch gebied. Voor zover de agrarische gronden niet 

verworven kunnen worden of niet pachtvrij gemaakt kunnen worden, gaan we ervan uit dat de 

huidige bestemming gehandhaafd blijft. 

BUITEN HET PARK 
Het oorspronkelijke idee was een park met op de grenzen van het perceel het hekwerk, dus zoals 

bij Hemelrijk en bij Het Run. We willen graag transparant werken, maar we willen ook graag tot 

een gedragen plan komen. Daarvoor hebben we ons open gesteld voor ideeën van derden. We 

zijn open het gesprek in gegaan; zonder kaart met van “zo moet het worden”. Dit heeft als nadeel 

dat het over kan komen als “ze zeggen niks concreets”. Het heeft echter als voordeel dat je heel 

flexibel bent en opmerkingen eenvoudig in de planvorming kunt verwerken. 

Door de gesprekken is het idee om op de grenzen van het perceel het hekwerk te zetten en in het 

midden de Roeivijver als nieuw strandbad te situeren, al vrij snel los gelaten. Bij een 

zwemgelegenheid voor mensen mogen geen honden zwemmen. Door het hekwerk niet op de 

grens te plaatsen, kunnen wandelaars en honden het gebied vrij blijven betreden. Men kan 

kilometers blijven wandelen. 

Sommige mensen willen ook de hond laten zwemmen. Hiervoor wordt een aparte plas 

aangelegd.  

Voorgesteld wordt om nabij deze plas een blokhut te maken. Dit is een gebouw voor voornamelijk 

verenigingen, zoals de scouting. Nabij deze blokhut is er ruimte voor verblijfsrecreatie. We 

denken hierbij aan een plek voor een scoutingkamp en voor campers. Dit is een open plek in het 

nieuwe bos.   

Bij de blokhut kan ook een toilet komen voor de wandelaars en een plek waar je jouw 

mountainbike schoon kunt spuiten.  

In de bossen worden zowel binnen als buiten het hek diverse paden aangelegd. Mountainbikers 

worden zo gescheiden van wandelaars en hardlopers.  

De huidige roeivijver wordt visplas. Alleen nabij het parkeerterrein krijgt deze visplas een ingang 

voor duikers, zodat deze conflicterende doelgroepen geen hinder van elkaar hebben. Op de 

bodem van de plas komen objecten voor duikers. Voor de mindervalide vissers komt er een 

nieuwe vissteiger.   

De hoeveelheid natuur wordt flink vergroot. Dit gaat niet alleen om compensatie van het bos. Ook 

kunnen er amfibieënpoelen worden aangelegd. De gradiënten nemen toe, waardoor het 

ecologisch een veel rijker gebied wordt. Welke natuurdoelen gesteld worden, willen we nog 

bepalen in overleg met de natuurorganisaties. Dat wij als BillyBird het logisch vinden dat er een 

oeverzwaluwwand komt, mag duidelijk zijn. Daar ligt immers onze basis.  

Langs de Honderdbunderweg komt overal beplanting. De rechte sloot langs de 
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Honderdbunderweg blijft ongeveer recht, maar wordt zodanig ingericht dat de natuurwaarde 

omhoog gaat. 

 

Sloot langs Honderdbunderweg 

De parkeerterreinen zijn door beplanting aan het zicht onttrokken.  

Op het parkeerterrein nabij de Honderdbunderweg komen carports met zonnepanelen. Hierdoor 

wordt Duinenrijk tot een energieproducent in plaats van energiegebruiker. Bij Drakenrijk hebben 

we op dit moment een aanvraag hiervoor lopen; zodat t.z.t. we hier al ervaring mee hebben. Het 

doel is om het meest milieuvriendelijke recreatiepark van Nederland te maken.  

Bij de “hondenplas” komt een parkeerterrein dat bereikbaar is vanaf de Margriet. 

Voor de bezoekers van Duinenrijk wordt de parkeerplaats ontsloten via de Duinweg. Dit kan via 

de huidige ontsluiting of via een weiland in het noordwesten van het huidige plangebied. Op dit 

moment ziet het er nog niet naar uit, dat de pachter (tevens initiatiefnemer van een alternatief 

plan) dit weiland pachtvrij wil maken. De andere mogelijkheid is om dan, zoals nu, het 

parkeerterrein ten westen van de roeivijver te ontsluiten. Op deze manier kan er via de noordzijde 

van de Roeivijver een verbinding worden gemaakt naar landbouwgronden die wel kunnen worden 

aangekocht.  

De Honderdbunderweg wordt dus niet voor de ontsluiting van Duinenrijk gebruikt. 

BINNEN HET PARK 
Een deel van de Roeivijver willen we inpolderen. Hiervoor gebruiken we zand dat uit de 

noordelijke plas komt. Op deze manier ontstaat er een dijk tussen de nieuwe noordelijke plas en 

de huidige zuidelijke plas. De huidige plas krijgt alleen een functie als visplas, duikplas e.d.  

De dijk tussen de 2 plassen is onderdeel van Duinenrijk. Er kan hierdoor niet meer een rondje om 

de huidige Roeivijver worden gewandeld. Het totale openbare wandelgebied (buiten het park) 
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wordt voor hondenliefhebbers, wandelaars en buitensporters zeker niet kleiner. De dijk wordt aan 

de zuidzijde ingericht als plas-dras-landschap.  

De dijk tussen de 2 plassen mag niet te hoog zijn. Voor badgasten die aan de recreatieplas 

liggen, is het zo dat men ver weg kan kijken. De plassen lijken een geheel.  

De noordelijke plas zal een schone bodem hebben en een betere waterkwaliteit krijgen. Om dit 

zo te behouden, worden er langs de plas alleen naaldbomen geplant. Immers naalden vallen 

naar beneden; direct onder de boom. Blad van loofbomen waait de plas in. Dit is de reden dat 

vroeger wel in de Roeivijver kon worden gezwommen en nu niet meer. De IJzeren Man in Vught 

is qua water vergelijkbaar met de Roeivijver, alleen staan om deze plas naaldbomen. Hierdoor 

blijft daar het water wel goed.  

Er is een groot verschil tussen een ligweide bij een openluchtzwembad en die bij een strandbad. 

Een openluchtzwembad ligt vaak hoger dan zijn omgeving. Dit doet men zo, omdat als het 

zwembad leeg wordt gemaakt het niet moet gaan drijven. Bij een strandbad ligt het water lager 

dan de ligweiden. Dit verklaart een groot verschil in beleving. Als je bij een zwembad op de 

ligweide ligt, zie je geen zwemmers. Als je bij een strandbad op een ligweide ligt, kijk je uit over 

de waterplas en zie je de zwemmers. 

Luxe hotels en resorts liggen vaak aan zee. Tussen het terras bij de horeca en de zee is dan het 

zwembad gesitueerd. Vanaf het terras kijk je zowel uit over het openluchtzwembad als over de 

zee.  

De binnenspeeltuin geeft een rugdekking op het terras. Ook beschermt de binnenspeeltuin tegen 

de noordenwind.  

Door met een goede ontwerpkwaliteit te werken, ontstaat een fijn park. Het hoeft niet luxe te zijn 

in de zin van exclusief. Het moet luxe zijn in de zin van beleving. We willen het laagdrempelig 

houden en toch kwaliteit bieden. Dat kan door een goed ontwerp. En denk zelf eens terug aan de 

fijne vakantiemomenten. Ik ben er bijna zeker van, dat deze niet door de apparatuur of gebouwen 

worden veroorzaakt, maar door contact met mensen. Een goed ontwerp nodigt uit, onbewust, tot 

een bepaald gedrag. Wij geloven erin dat een park een middel is voor onze gasten om “Happy 

together!” te zijn. Dat is niet alleen onze slogan, maar het is ook waarom we doen wat we doen 

en bepaalt tevens hoe we doen wat we doen.   

Als de gemeente weet wat men in de toekomst met een openluchtzwembad wil, kunnen wij dat 

nu al meenemen in het ontwerp van Duinenrijk.  

Qua buiten spelen willen we de speeltuin ten noorden van de huidige bossen situeren. Het 

natuurlijk spelen wordt dan in de bossen gepland.  

Of er attracties als een achtbaan bij moeten komen, laten we nu nog open.  

FASEREN  
Een BillyBird Park is zowel met als zonder grote attracties te exploiteren. Als we weinig 

investeren, kunnen we al met 50.000 bezoekers volstaan. Hoe meer we investeren, des te meer 

inkomsten we nodig hebben. Bij Hemelrijk zijn we in 35 jaar uitgegroeid tot een park met 300.000 

bezoekers per jaar.  

Ons voorstel is om met een strandbad met binnenspeeltuin en buitenspeeltuin te beginnen. Dan 

hebben we zo’n 100.000 bezoekers per jaar nodig. Als we tegelijk het nieuwe openluchtzwembad 

openen, dan hebben we nog 50.000 bezoekers meer nodig. Dit zwembad vervangt dan Het Run, 

dat nu jaarlijks ongeveer 40.000 bezoekers trekt. In deze aanname ga ik ervan uit, dat de kosten 

voor de gemeente maximaal blijven zoals ze nu zijn. Zonder bijdrage van de gemeente komt er 

bij Duinenrijk geen nieuw openluchtzwembad.  

In de dagrecreatie is het zeer gebruikelijk om regelmatig met iets nieuws te komen. Wij streven er 

daarom zeker niet naar om meteen met een park te starten dat 300.000 bezoekers trekt. Het idee 
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is om met de basisvoorzieningen te beginnen. Als dan blijkt dat er geen problemen op de 

Duinweg ontstaan, kunnen er alsnog grotere attracties worden gebouwd. Tenminste als daar dan 

behoefte aan blijkt te bestaan. 

Ook wat de oppervlakte betreft willen we faseren. Bij Drakenrijk hebben we een zandwinning die 

15 jaar in beslag neemt. Na 3 jaar is al een klein gebied met een strandbad voor de zwemmers 

open gegaan. We denken dat we bij Duinenrijk sneller kunnen werken. Immers veel zand hoeft 

niet afgevoerd te worden, maar kan worden verwerkt in de aan te leggen duinen. Ongeveer 2 jaar 

na de start van de werkzaamheden zou Duinenrijk al door onze gasten gebruikt moeten kunnen 

worden. Het hele gebied verwerven en inrichten is echter een proces van jaren. 

BillyBird heeft nu een overeenkomst met de gemeente voor de exploitatie van Het Run welke in 

principe loopt tot en met 2023. Wij adviseren de gemeente nu echter al om bij het groot 

onderhoud er rekening mee te houden, dat dan het openluchtzwembad van Duinenrijk nog niet 

gereed is. Het onderhoud (en het onderhoudsbudget) van Het Run moet dus voorlopig nog 

minimaal op niveau blijven.  

Proces 
Zoals in het begin van de notitie aangegeven, werken we van vaag naar concreet; van grof naar 

fijn. Als uw gemeente het met de hoofdlijnen van deze notitie eens is, dan kan er steeds verder 

worden geconcretiseerd. Resultaten van diverse toekomstige studies, gesprekken met 

verenigingen en belanghebbenden en van bijv. onderhandelingen over eigendommen kunnen 

dan worden meegenomen. Er moet nog heel veel gebeuren, wat ook de nodige kosten met zich 

mee gaat brengen.  

(Keuze A.) Indien uw gemeente met de hoofdlijnen van deze notitie niet eens is, stoppen we ons 

initiatief. (Of keuze B.) Indien uw gemeente het er wel mee eens is, gaan we het verder 

uitwerken.  Ev. vragen en aandachtspunten worden meegenomen. Allereerst wordt een m.e.r.-

beoordeling gedaan. Getracht wordt om voor 1 januari 2022, dus voor de inwerkingtreding van de 

nieuwe Omgevingswet, een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te hebben gelegd.  

Met diverse organisaties, bijv. waterschappen en provincie, wordt nog overleg gevoerd. Datzelfde 

geldt voor omwonenden, grondeigenaren, andere belanghebbenden, etc. 

Verzoek  
We verzoeken de gemeente om  

 Akkoord te gaan met de beschreven contouren van BillyBird Park Duinenrijk 

 In te stemmen met de meekoppelkans Het Run 

 Deze notitie en bijgevoegde “schets op hoofdlijnen” toe te voegen aan de 

intentieovereenkomst. 
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Vervolg 
Nadat met uw gemeente een intentieovereenkomst is gesloten, wordt het plan verder uitgewerkt 

en worden de nodige studies gedaan. Uw gemeente kan ook aangeven waar volgens u in de 

studies extra aandacht aan geschonken moet worden.  

Wat het openluchtzwembad betreft, kan tussen het sluiten van de intentieovereenkomst en de 

volgende overeenkomst door de gemeente worden bepaald of men wil meewerken aan een 

nieuw openluchtzwembad bij Duinenrijk. Als de gemeente dat wil, kunnen wij dat vervolgens in 

het ontwerp van het park meenemen. In diverse planstudies zullen wij rekening houden met dit 

scenario. 

 

Bijlagen 
1. Vlekkenplan 

2. Planologische onderbouwing vlekkenplan  

3. Folder Duinenrijk zoals deze dit voorjaar verspreid is 
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Duinenrijk

Leden bezoeken alle BillyBird Parken onbeperkt 
en geniet van nog veel meer voordelen



Zo zou Duinenrijk eruit kunnen zien:

AquaFunPark

Binnenspeeltuin

BeachBar



Zwembad

Duinen

Speeltoestellen



Ideeënschets Duinenrijk 
We hebben een aantal grove ideeën voor de inrichting van 
BillyBird Park Duinenrijk:

• Het zoekgebied waarin we het park willen aanleggen, ligt tussen de Honderd-
   bunderweg in het noorden en het Drongelens Kanaal in het zuiden; en tussen 
   de Duinweg in het westen en de Margriet in het oosten. 

• De Roeivijver wordt opgeschoond en vergroot. Zo ontstaat er een strandbad. 
   Aan de noordzijde wordt er gezwommen. De zuidzijde is de natuurzijde.
   Een strandbad heeft een grote bezoekerscapaciteit. Doordat er veel 
   bezoekers kunnen komen, kan het park voor iedereen betaalbaar blijven.

• De functie van Het Run willen we verplaatsen naar Duinenrijk. Het Run is in 
   1960 geopend. Bij een oude auto vraag je jezelf ook telkens af: “Gaan we er 
   nog groot onderhoud aan doen?” “Is dit nog verstandig?” Wij denken dat het 
   verstandiger is om een nieuw zwembad te bouwen. Tegenwoordig zijn er hele 
   mooie waterspeeltuinen te koop. Voor zwemmers die baantjes willen trekken, 
   kan misschien beter een verwarmd zwembad worden gebouwd waar men 
   tegen de stroom in kan zwemmen.

• We willen een binnenspeeltuin bouwen en 365 dagen per jaar open zijn.   
   Dan hebben we gedurende het hele jaar werk voor onze medewerkers. Deze 
   kunnen we dan een vast dienstverband aanbieden.

• Een deel van de huidige landbouwgronden in het zoekgebied willen we om-
   vormen tot natuur. Hier willen we duinen aanleggen. We denken zelfs aan de 
   hoogste duin van de Loonse en Drunense Duinen. Het zand hiervoor kan uit de 
   vijver komen.

• Ook de buitenspeeltuin willen we op voormalige landbouwgronden aanleggen.

• Het parkeerterrein van het park kan ook komen op een plek die momenteel 
   nog landbouwgrond is. Als de auto’s hier onder zonnepanelen parkeren, kan 
   het park energieneutraal worden en staan de auto’s heerli jk in de schaduw.



BillyBird nodigt jou uit om mee te denken over de totstandkoming van 
een nieuw recreatiepark met zwemfunctie voor Drunen en omgeving. 
Deze folder schetst alvast wat ideeën. Wij zijn benieuwd naar jouw 
mening en ideeën.

Wie is BillyBird?
Openluchtzwembad Het Run in Drunen wordt vanaf 1 mei 2019 geëxploiteerd 
door BillyBird. Wij beheren ook vanaf 1986 BillyBird Park Hemelrijk in Volkel 
en vanaf 2013 BillyBird Park Drakenrijk in Beesel. 

De mascotte BillyBird is ontstaan uit het 
oorspronkelijke logo van Hemelrijk, namelijk een 
oeverzwaluw in combinatie met een windsurfer. 
Dit logo is getekend door een lid van Vogelwacht 
Uden en staat voor ons gedachtengoed, namelijk dat 
natuur en recreatie samen kunnen gaan. De Vogel-
wacht en IVN hebben bij Hemelrijk in 1986 de eerste 
kunstmatige wand van Nederland gebouwd waarin 
oeverzwaluwen broeden. 

Het logo was niet klein af te drukken. Daarom werd het logo veranderd in 
alleen een oeverzwaluw. Toen Hemelrijk haar speeltuin opende, kreeg de 
oeverzwaluw kleren aan en een naam: “BillyBird”. Omdat we  bij Duinenrijk 
ook natuur en recreatie samen willen laten gaan, krijgt dit park het 
voorvoegsel “BillyBird Park”.

Verder geloven wij erin dat een park een middel is voor onze gasten om hun 
onderlinge banden te verstevigen. Dat doet men door samen plezier te 
hebben. Wij maken een park daarom zo, dat (groot)ouders en kinderen 
samen kunnen spelen. Ook kun je hier met je vrienden terecht.

We willen dat iedereen welkom is. Een park moet daarom heel betaalbaar 
zijn; zeker voor onze leden. Met een lidmaatschap van Het Run kan men ook 
terecht bij Hemelrijk en Drakenrijk. De lidmaatschapsprijzen zullen de komen-
de jaren niet veel veranderen. Om betaalbaar te blijven, moeten investeringen 
geleidelijk plaats vinden.



Graag willen we met iedereen in contact komen die ideeën 
heeft of belanghebbende is. Welke vereniging wil zich op 
Duinenrijk vestigen? Wie wil er meedoen aan natuurbeheer? 
Waar heb ji j behoefte aan? Wat vind je maar niks? Etc. 
Laat het ons allemaal weten. Dat kan natuurli jk via onze
Facebookpagina van Het Run, maar kan ook rechtstreeks door 
te mailen naar Duinenrijk@BillyBird.nl. Op deze manier willen 
we een park ontwerpen, waar mensen graag gebruik van 
maken en waar men trots op kan zijn. Hopelijk deel je onze 
idealen en kunnen we samen werken aan een park van en 
voor de mensen in Drunen en (wijde) omgeving!

Om de ideeёn wat meer tot de verbeelding te 
latenspreken, hebben we op het BillyBird YouTube 
kanaal een video staan, die we graag met jou 
delen. Bekijk de video via deze link: 
billybird.nl/youtubeduinenrijk of scan deze QR-code:

Leden bezoeken alle BillyBird Parken onbeperkt 
en geniet van nog veel meer voordelen

Wij komen graag met jou in contact

BILLYBIRD.NL
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Beste meneer Derks,

Op 16 december 2020 heeft u ons een brief gestuurd als reactie op ons verzoek 
van 6 oktober 2020 om een verdere concretisering van de door u beoogde 
ontwikkeling bij de Roeivijver in Drunen. Het door u aangeleverde vlekkenplan en 
de rapportage omgevingsdialoog zijn inmiddels door ons beoordeeld. Met deze 
brief treft u onze reactie daarop aan. 

In dit stadium staan we in beginsel positief tegenover de plannen. De recreatieve 
meerwaarde van een dergelijk recreatiepark voor de inwoners en de gemeente is 
groot. Ook participatie is voor ons van belang. Hoewel de toetsing van een juist 
gevoerde omgevingsdialoog lastig is, omdat vooraf geen vastgestelde kaders 
beschikbaar zijn, is aan de stukken te zien dat u heeft gekeken naar het grotere 
geheel.

Nieuwe situering
Het plan wordt nu geheel ten noorden van de Roeivijver gesitueerd. Dit is een 
duidelijke wending ten opzichte van de oorspronkelijke ideeën en brengt voor- en 
nadelen met zich mee. Een voordeel is dat een groot gebied nu openbaar blijft 
voor wandelaars en dat diverse belangengroepen de Roeivijver kunnen blijven 
gebruiken.

Een ander voordeel van de nieuwe situering is de mogelijkheid van 
landschappelijke en ecologische verbetering omdat natuurwaarden in het gebied 
beter te ontwikkelen zijn. Dit is een unieke kans voor de totale 
gebiedsontwikkeling, aangezien de ontwikkelingen bij de Roeivijver ook als 
vliegwiel kunnen fungeren voor veranderingen in het kader van een duurzame 
landbouwtransitie.  

BillyBird Facilities B.V.
T. Derks
Luttelweg 4
5408 RA VOLKEL
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Een nadeel is dat het plan nu volledig wordt geprojecteerd op agrarische 
pachtgronden waar een zwaar gebruiksrecht op rust. Door de noodzakelijke 
grondverwerving en benodigde medewerking is het plan hiermee extra complex 
geworden. Dit brengt onzekerheden met zich mee. 

Onduidelijkheden
Er is een flinke puzzel te leggen. We denken dat het mogelijk is om een combinatie 
te maken van een toekomstbestendige (duurzame) agrarische bedrijfsvoering door 
de aanwezige agrarische ondernemingen en de ontwikkeling van een BillyBird 
Park. We vragen u dan ook om nadere gesprekken met de ondernemers en 
pachters te voeren en vertrouwen er graag op dat u hierin voldoende vooruitgang 
laat zien.

Zoals eerder gezegd staan we in beginsel positief tegenover de voorliggende 
plannen. Er zijn echter nog enkele onzekerheden waar we een reactie op willen 
hebben voordat verder kan worden gegaan in het proces: 

 Kunt u de planologische onderbouwing, bijlage bij het vlekkenplan, verder 
verduidelijken? Met andere woorden: hoe staat het met de 
omgevingskwaliteit (ruimer dan alleen het directe plangebied)?

 Kunt u (vertrouwelijk) een business plan overleggen waaruit de financiële 
haalbaarheid van uw plannen blijkt?

 Waarom heeft u gekozen voor de locatie zoals deze nu is? Wat maakt het 
gebied van de Roeivijver geschikter dan andere locaties? 

 Hoe duurzaam wordt een BillyBird Park gerealiseerd, met alle activiteiten 
en faciliteiten zoals genoemd in het vlekkenplan?   

 Er is veel weerstand en zorgen bij agrarische ondernemingen aan de 
Honderdbunderweg over hun pachtgronden en mogelijkheden voor 
duurzame landbouw. Welke oplossingen ziet u hiervoor? Ook in het licht 
van de gesprekken die u met de pachters gaat voeren, zoals hierboven 
gevraagd. 

Intentieovereenkomst
In uw brief van 16 december 2020 vraagt u om als gemeente de intentie tot 
medewerking uit te spreken in een intentieovereenkomst. Dit gaf u op 22 januari jl. 
ook aan in een gesprek met wethouder Blankers. Een intentieovereenkomst geeft 
u naar eigen zeggen meer zekerheid bij het aangaan van gesprekken met de 
pachters. 

Onze intentie staat in deze brief. Wat ons betreft is er echter eerst meer zicht op 
mogelijke realisatie van de plannen nodig, voordat we verder kunnen gaan met 
verkenning om daadwerkelijk tot een intentieovereenkomst te komen. 



Ons kenmerk 1065868
Onderwerp reactie op aanbiedingsbrief Duinenrijk

Datum 9 maart 2021
Pagina 3 van 3

Tot slot
We gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en kijken 
met belangstelling uit naar uw reactie op de hierboven genoemde vragen. 

Met vriendelijke groet,

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees


