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Interview met Remco Schuurbiers van Waterrijk Oesterdam op Tholen

Remco heeft veel van de wereld gezien. Maar het 
allermooiste is toch Tholen Stad, waar hij samen met 
zijn vriendin en zoontje woont. De rust en de ruimte 
en toch dicht bij de Randstad. Maar het water is toch 
wat het meest trekt. Keihard werken, gaan voor je 
dromen, maak ze groot en blijf erin geloven. Dat is 
wat de 33-jarige Remco en de mensen waarmee hij 
samenwerkt typeert.

Als student is hij bij Mike Verweij, initiatiefnemer van 
de Speelmansplaten, gaan werken als outdoor instruc-
teur. Na zijn studie economie trok Remco de wereld in. 
Remco: “Als zelfstandige ben ik internationale marke-
tingprojecten gaan doen, voor onder andere Adidas. 
Ik ben veel in Azië geweest voor projecten en heb 
in Tokyo, Manilla, Singapore en Bangkok gewerkt. In 
2011 ben ik teruggegaan en heeft Mike mij benaderd 
om in vaste dienst te komen en werd ik verantwoorde-
lijk voor de outdoor activiteiten. Momenteel is Remco 
eindverantwoordelijk voor de diverse disciplines binnen 
Waterrijk Oesterdam.”

De zeilen gehesen
Waterrijk Oesterdam is voortgekomen uit de 
Speelmansplaten. De seizoensgebonden outdoor activi-
teiten, (zoals quad rijden), werden een groot succes. Zeer 
gedurfd, midden in de crisis besloten ze om luxe vakan-
tiewoningen te bouwen en in 2012 is de eerste woning 
in de verhuur gegaan. De woningen moesten bijzonder 
en duurzaam zijn en ontwerper Piet Boon heeft de villa’s 
ontworpen. Constante kwaliteit en hoogwaardige dienst-
verlening staan hoog in het vaandel bij het bedrijf.

Tegenwind
Maar gemakkelijk ging dit niet. Integendeel. Remco ver-
telt: “Het was moeilijk het vertrouwen van de consument 
te winnen, omdat we met niets zijn begonnen. We hebben 
vaak te horen gekregen dat het realiseren van onze 

droom geen realiteit zou worden. Maar de mensen die er 
niet in geloofden zijn voor ons een drijfveer geweest om 
door te gaan en nog harder te gaan werken.”

Het afgelopen half jaar zijn er 21 vakantievilla’s ver-
kocht. Dit komt mede doordat Remco en Mike de 
verkoopgesprekken zelf zijn gaan oppakken. Door het 
persoonlijke contact en eerlijke verhaal ontstaat er een 
unieke band met de koper. Het is hier echt een locatie 
waar men komt voor emotie. 

Op koers de toekomst in
Het volgende project is de bouw van een centrumvoor-
ziening in het park. De Loungebar en Welness staan in 
de steigers. Over 5 jaar moeten er 160 vakantievilla’s 
staan die hier gebruik van kunnen maken.
Een goede jachthaven staat ook op de rol. Er zijn 
al veel Belgische boten in onderhoud bij Waterrijk 
Oesterdam en vanuit België is veel vraag naar goed 
vaarwater en goed gefaciliteerde havens. Remco: 
“Wij liggen hier perfect als uitvalsbasis naar de 
Oosterschelde, Grevelingen en Veerse Meer. Waarbij 
een mooie passantensteiger van essentieel belang is.” 
“Wat mensen leuk vinden is van plaats naar plaats 
varen,” vervolgt Remco, “het is dus ook in ons belang 
dat er in het hele Waterpoortgebied goede jacht-
havens zijn met voorzieningen en activiteiten. Ik zie 
daarom een goede samenwerking tegemoet in het 
Waterpoortgebied. Als we volgend jaar een nieuwe 
jachthaven gaan bouwen is samenwerken met ander 
locaties belangrijk. We zullen toch gezamenlijk het 
gebied op de kaart moeten zetten.”

En met de 5 sterren van Waterrijk Oesterdam in het 
gebied, gaat het vast en zeker lukken!
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