
•  Giethoorn: een prettige plek om samen te leven  
 (wonen, werken, ondernemen, ontspannen, …);

•  Behouden en versterken van de kwaliteiten  
 van dit bijzondere dorp;

•  Een toekomstbestendig ‘vitaal’ dorp:  
 ruimte om mee te kunnen groeien  
 met nieuwe wensen.

De lokale gemeenschap op 1

Het is eigenlijk een vreemd dorp

Balans ecologie/economie/leefbaarheid

Water verbindt

• Lasten én lusten van het toerisme
• Draagvlak en het aspect ‘goed woon- en leefklimaat’ 

wegen nadrukkelijk mee bij de beoordeling van 
initiatieven

• Handhaven op overtreding van regels zien we als 
essentieel – zeker als de veiligheid in het geding is

• Gietersen kunnen in hun eigen dorp oud worden: 
ruimte voor lokale vraag naar betaalbare en 
levensloopbestendige woningen

• Uitgangspunt is dat elk initiatief in Giethoorn, groot of klein, moet 
gaan bijdragen aan versterking van de kwaliteit en eigenheid van dit 
bijzondere dorp. 

• Openbare ruimte: informeel, kleinschalig, dorps en groen
• Gieters bouwen: aandacht voor vormgeving, materiaalkeuze en 

‘verankering in het landschap’ 
• Stimuleren van Gieters Gevaer en boten met een authentieke 

Gieterse uitstraling.
• Beleving en bereikbaarheid: kansen in het anders organiseren van 

het bezoekersparkeren

• Grote opgaven’ verbinden we waar mogelijk met 
opgaven en ambities op het gebied van recreatie, 
economie, bereikbaarheid, natuurontwikkeling, 
gezondheid en omgevingskwaliteit

• Ruimte voor het ‘opsparen en bewaren van water’ 
voor tijden van droogte (voorraadvorming in het 
grond- en oppervlaktewatersysteem) - vernatting 
die tegelijkertijd bij kan dragen aan het tegengaan 
van verdere bodemdaling en de CO2-uitstoot die 
daar mee samenhangt

• Waterwegen maken nadrukkelijk onderdeel uit van 
de reis/beleving in, van en naar Giethoorn 

• Over weg of water: elektrisch of anders duurzaam 
aangedreven (openbaar) vervoer

• De natuurrijke omgeving van Giethoorn verken je 
te voet, met de fiets of boot; 

• Kansen om huidige aanbod overnachtings- 
en verblijfsmogelijkheden, horeca en ander 
‘vermaak’ te verbeteren 

• Mogelijkheden voor het opzetten van 
een netwerk van recreatieve routes, 
verblijfsmogelijkheden, ervaringsmomenten en 
streekproducten

• Nodig voor een evenwichtige afweging: inzicht in 
de (fysieke) milieueffecten van initiatieven én in 
de effecten op de leefomgevingskwaliteit

Gezamenlijk belang

Giethoorn
Onderneemt

We kunnen de toekomst niet voorspellen, we weten wel wat we van waarde vinden. 
Deze waarden vormen de basis voor de toekomstvisie.

Meer weten?
www.steenwijkerland.nl/giethoorn

Toekomstvisie      Giethoorn


