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idee
DRIJVENDE ACCOMMODATIE 

MET ZEE-BELEVING 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Speciale accommodatie op het water met een 
glasbodem. De accommodatie drijft op het 
water. De accommodatie is ontworpen met 
Zeeuwse DNA elementen en ligt op een locatie 
die alleen met laag water te bereiken is. Hier-
door heeft de gast een optimale DNA Zeeland 
ervaring. 2. VOORDELEN

 De gast krijgt een bijzondere plek om te 
overnachten die past bij het DNA van Zeeland. 
Hiernaast kan de gast getijdenwerking beleven.

 De SME krijgt een nieuw uniek product dat bij 
het DNA van het gebied past. De accommo-
datie vormt een aanvulling op het bestaande 
product aanbod.

 De SME kan hiermee nieuwe doelgroepen 
aantrekken en speelt in op de wens van de 
gast om op een unieke locatie te overnachten.

 De SME krijgt hiermee een accommodatie 
die ook in voor-en naseizoen beschikbaar is 
(verlengen seizoen).

3. SUCCESFACTOREN
 Locatie van de accommodatie (unieke plek 
waar getijde te beleven is)

 Unieke ervaring voor een gast (nergens an-
ders in Nederland deze ervaring)

 Vormgeving en materiaalgebruik van accom-
modatie (DNA)

 Voorzieningenniveau en comfort van de ac-
commodatie

 Voor de bestemming Zeeland een aanvulling 
op productaanbod en imago verbetering als 
innovatieve bestemming

4. PARTNERS
 SME in toeristische sector (accommodaties)
 Gemeenten (toestemming ruimtelijke  
ordening)

 Natuurorganisaties
 Waterschap (toestemming)
 VVV/promotiekanalen

5. COMMUNICATIE
Vanuit een toeristische SME wordt de accom-
modatie online aangeboden. Er wordt een vlog-
ger benaderd die wil overnachten in de accom-
modatie en daarover een online vlog wil maken 
(vanuit de workshop met consumenten bleek 
dat met name jonge koppels zich via vloggers 
oriënteren op een bestemming en niet via regu-
liere promotiekanalen zoals de VVV Zeeland)
Ook via de website van VVV Zeeland.
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7. HOE WERKT HET?
 Oproep bij toeristische SME wie interesse 
heeft in deze accommodatievorm

 Met architectenteam en ontwerpers een ont-
werp maken

 Ontwerp bespreken bij gemeente en andere 
-overheidsinstellingen voor keuze locatie, bij 
akkoord gemeente, start uitvoering

 Wanneer de accommodatie gerealiseerd is, 
wordt deze online aangeboden aan de gast. 8. TIJDSBESTEK

 Najaar 2018 (okt/nov) gaan Impuls Zeeland/
Kenniscentrum Kusttoerisme een masterclass 
organiseren rondom het thema ‘bijzonder 
overnachten’ waarbij dit idee voor drijvende 
accommodatie verder wordt uitgewerkt met 
ondernemers en architecten.

 Op basis van uitkomsten masterclass worden 
de haalbaarheid en vervolgstappen bepaald.9. UITDAGINGEN

 Goedkeuring van overheden en natuurorgani-
saties voor realiseren van de accommodatie op 
een bepaalde locatie.

 Bouwkundig ontwerp: is drijvende woning met 
glasbodem haalbaar in combinatie met getij-
denwerking.

 Mogelijk te hoge investeringskosten en niet 
rendabele businesscase voor SME. 10. FINANCEEL

 Investering- en exploitatiekosten voor SME
 Gasten betalen overnachtingsprijs  
(nader te bepalen)

11. MONITOREN & METEN
 Aantal gerealiseerde woningen
 Aantal gemaakte boekingen
 Tevredenheidsmeting gasten (middels enquête)
 Tevredenheidsmeting SME (middels gesprek)

6. VOOR WIE?
Primaire doelgroep: jonge koppels zonder 
kinderen.


