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Joost Schuijs
Directeur Aannemersbedrijf Traas en Ovaa Infra B.V.
Ondernemen in Borsele is werken (uitvoeren) in een uniek landschap waar veel rust en ruimte het
werken aangenaam maakt. De uitstraling van het gebied zorgt voor een heel positieve basis.

Ans Kloet
Eigenaar Kwekerij Sluishoek
Het landschapspark fungeert als een mooie kapstok voor de promotie van onze regio. Voor het
personeel van bedrijven is het daarbij toch prachtig wonen in een landschapspark.

Gerben Dijksterhuis
Burgemeester Borsele
De gemeente stimuleert ondernemers in het Landschapspark Borsele om (nog meer) samen te
werken. Immers samen zijn we ambassadeur van dit unieke stukje Nederland.

Robert-jan Provoost
Parkmanager Vakantiepark Hof van Zeeland
Het landschapspark Borsele vormt de verbinding tussen de attracties, de omgeving, het landschap en
alle belevingsmogelijkheden. Het zet de recreatieve hotspots op de kaart en oefent daarmee de
benodigde aantrekkingskracht uit op zowel de eigen inwoners als op alle bezoekers uit de Benelux en
Duitsland.



Kansen voor toerisme, wonen en werken
Landschapspark Borsele zet onze regio op de kaart

Wat maakt de gemeente Borsele nu zo uniek en de moeite waard om te bezoeken, er te wonen of te werken?
Het antwoord is even simpel als veelomvattend namelijk: het diverse landschap. Je vindt hier kronkelige bloemdijken,
fruitbomen en hun bloesem, welen, middeleeuwse polders, het heggenlandschap, de Westerschelde en de zeedijk.
Deze ingrediënten vormen het decor voor talrijke belevingsmogelijkheden. 
Zo zijn er steeds wisselende uitzichten, de verrassingen die opdoemen na een bocht in de weg, de vele tinten groen in
het landschap, de spanning tussen land en water, interessante attracties en zowel authentieke als hedendaagse horeca.
Dat alles creëert het onderscheidend vermogen van de regio. We benutten dat optimaal door van dit unieke gebied één
groot landschapspark te maken waar van alles te beleven valt.

Welk bedrijf zou niet gevestigd willen zijn in of nabij een landschapspark?
De waarde van groen en water vergroot de aantrekkingskracht van een regio en dus ook voor de daar gevestigde
bedrijven. En wie wil er nou niet wonen in of nabij een landschapspark?
Een park waar de inwoners trots op kunnen zijn omdat het er fijn wonen, werken en recreëren is.
Een bestemming waar bezoekers graag naartoe komen omdat ze er tot rust en tot zichzelf komen.

Dit is de belangrijkste gedachte achter het Landschapspark Borsele waarmee gemeente Borsele en de Stichting
Landschapspark Borsele de regio op de kaart willen zetten. Het Landschapspark Borsele gaat zowel fysiek als virtueel
gestalte krijgen.
De website www.landschapsparkborsele.nl als virtuele toegangspoort is al gerealiseerd. Hierop is alles te vinden over
evenementen, overnachten, eten en drinken en amusement in de regio. Een wegwijzer voor bezoekers, eigen inwoners
en bedrijven. Fysieke toegangspoorten aan de belangrijkste toevoerwegen naar de regio moeten het gevoel versterken
dat je een bijzonder landschapspark binnen gaat. Daarnaast zal via tal van initiatieven verdere invulling gestimuleerd
worden.
Het landschapspark is tot slot promotioneel een prachtige kapstok om alle toeristische en recreatieve mogelijkheden
eenduidig en helder onder de aandacht te brengen bij doelgroepen.
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Contactgegevens:
Stichting Landschapspark Borsele
p/a Postbus 1
4450 AA Heinkenszand
I: www.landschapsparkborsele.nl
E: stichting@landschapsparkborsele.nl
NB: Landschapspark Borsele is een initiatief vanuit de samenwerking tussen
gemeente Borsele en de Stichting Landschapspark Borsele.


