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WAT is het icoon voor het Oostelijke Vechtplassengebied? 
Persuïde is een eilandenrijk, de Komeeteilanden, met een groot beeld, de lachende Boeddha. Hét 
icoon om te ervaren en te voelen. 

 

WAT is het doel van het ICOON? 
Het doel is heel eenvoudig:  Gelukkige mensen.  
We streven allemaal naar een vorm van geluk. Het zien van de lachende Boeddha zorgt voor een 
smile op je gezicht, een klein moment van geluk. Het bezoeken van de Komeeteilanden draagt eraan 
bij dat  je weer even bij jezelf komt, je laadt weer even op. Als jij je goed voelt, energierijk bent, draag 
je zelf ook goede energie uit en dat maakt anderen weer blij. Het is een kettingreactie. 
Om bij jezelf te komen is ONTHAASTEN belangrijk, dit is het centrale thema voor  het Icoon oostelijke 
Vechtplassen. 
Er is de vraag om een icoon, een icoon dat het Oostelijke Vechtplassengebied op de kaart zet. En wel 
met als doel om het gebied zelf te versterken, zowel op het gebied van de natuur, de recreatie en de 
cultuur. Het moet passen in het eeuwenoude landschap. Een impuls op het gebied van de economie, 
een gebaar dat de mensen in het gebied gaan omarmen. De Komeeteilanden met de lachende 
Boeddha versterkt de positie voor de bestaande recreatieondernemers in het gebied en biedt ruime 
mogelijkheden voor de zingevingssector om in dit eilandenrijk met de boeddha voor Nederland iets 
bijzonders te ontwikkelen. De diversiteit in de recreatie- en vrijetijdssector wordt vergroot. 
 
Waarom onthaasten? 
We leven in een tijd van continu bezig zijn, altijd druk, altijd maar plannen, organiseren etc. Er is de 
laatste jaren een tegenbeweging op gang gekomen. Steeds meer mensen doen aan mindfulness, 
yoga, gaan een dagje wellness doen of zoeken bewust even de rust op. Facebook staat vol met 
oproepen voor evenementen en trainingen die jou rust kunnen geven.  
Tegelijkertijd zien we grote verschuivingen in het omgaan met religies. Oost en west komen samen, 
in Nederland zijn nog nooit zoveel boeddha’s verkocht. Er is een duidelijke behoefte aan iets 
meekrijgen van de oude oosterse wijze wereld. In Nederland is momenteel nog geen gebied/plek dat 
voor zich richt op zingeving en rust en voor grote groepen mensen toegankelijk is. Dit icoon is een 
plek voor iedereen die bewust in het leven wil staan. 
 

Waarom een eilandenrijk? 
Een eilandenrijk is meer dan een eiland, een serie samenhangende eilanden geeft een boost aan het 
transformeren van de recreatiesector. Het levert een belangrijke bijdrage om het Oostelijke 
Vechtplassengebied als vrijetijdslandschap te versterken. De unieke kernkwaliteiten van het 
Oostelijke Vechtplassengebied, de stilte, het water, uitzichten, natuur en het historisch gegroeide 
landschap zijn een perfecte basis voor onthaasting. 
 

Wat zijn de primaire functies? Alle ontwikkelingen en functies hebben één eenduidig thema: 

Onthaasting. Bezoekers van de Komeeteilanden met de lachende Boeddha wordt een ervaring 

geboden. En deze ervaring is voor iedereen anders. Er zijn verschillende vormen van onthaasting: 

- Simpelweg genieten van de bijzondere natuur, vanaf het water, op het water en op één van 

de  eilanden. Dit kan op de traditionele manieren met de zeilboot, sloep of kano. Voor een 

aanvullende  beleving biedt deze plek ook e-waterfietsen en e-kano’s aan om heel relaxed 

het gebied te verkennen en onderweg aan te meren voor een gezonde picknick of  sanitaire 
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stop. Rond de eilanden zijn aantrekkelijke vaarrondjes, die uiteraard aansluiten op huidige en 

nog te realiseren routes. Het eilandenrijk is een essentieel onderdeel van de recreatieve 

structuur van het plassengebied. 

- Zitten op een terrasje met een glaasje witte wijn, genieten van lekker eten en uitkijken over 

het water en soms de regenboog even zien. 

- Vallende sterren kijken, vooral in augustus als Perseïdenmeteorenzwerm voorbij komt. 

- Meedoen met één van de gevarieerde workshops die  worden aangeboden, als  yoga, 

mandalatekenen, meditatie, dansen, gezond eten, mindful leven, ruimte  voor verering en 

rituelen, maar ook voor transformatieprocessen, jouw totemdier ontdekken, energie 

opdoen, familieopstellingen etc etc. Een breed scala aan zingevings- en bewustwordings-

activiteiten wordt aangeboden. 

- Het eilandenrijk biedt ook mogelijkheden voor meerdaagse retraites,  zowel voor  

volwassenen als voor jeugdigen. Zowel binnen- al buitenlocaties zijn aanwezig.  

- Ontdekken van de eilanden en onderweg bij jezelf komen, het afleggen van het  Gouden Pad, 

bezoeken van de tempels, stupas, of kristaleiland zijn aanleidingen voor stilte in jezelf. Of laat 

vlaggetjes wapperen op gelukseiland voor geluk voor jou en je liefhebbende. 

- Jezelf en anderen blij maken met een aankoop op de markt van liefde. 

- Een weekend staren naar het water, in één van de tiny houses of glampingtenten. Terug naar 

de natuur, bereikbaar met de boot. Tussen de short stay, ook verschillende kleinschalige 

woningen voor natuurlijk wonen. En gevarieerde menging zorgt ervoor dat het gebied een 

eigen sfeer krijgt. 

- En je hoeft bij een bezoek ook niet “alles” te willen / kunnen. Mensen groeien in hun 

spirituele ontwikkeling, de Komeeteilanden kunnen hier een bijdrage in leveren. 

- Bovenstaand is eerste aanzet, in de organische ontwikkelingsfase is ruimte voor allerlei 

initiatieven gericht op onthaasting. Het uiteindelijke ontwerp biedt ruimte voor 

uiteenlopende initiatieven van ondernemers en organisaties. 

 

Is de natuur ook een functie? 
Ja, uiteraard is de natuur ook een functie, de eilanden zijn één en al natuur. Kunnen genieten van de 
natuur, het voelen van de energie van de plek staan  voorop. Nieuwe natuur kan op en tussen de 
eilanden in de vorm van moerassen, brede rietkragen en plekken met een eigen waterpeil worden 
gerealiseerd. 
 

Waarom een groot beeld? 
Het  icoon is een object/vorm die in Nederland spraakmakend is, alleen dan zet je iets nieuws op de 
kaart. Dat blijkt ook uit bijvoorbeeld het stadhuis van Zaanstad, het Eye in Amsterdam en het 
Nederlands instituut voor  Beeld en Geluid in Hilversum. Een beeldmerk met een uitgesproken 
karakter willen we allemaal wel eens  aanschouwen. Het beeldmerk van de Komeeteilanden is een 
grote gouden lachende Boeddha. En wie weet komt er in de boeddha wel een grote trap, dan is er 
direct een mooi uitzichttoren. 
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Waarom de lachende Boeddha? 
De Lachende Boeddha wordt ook wel de Chinese Boeddha genoemd. De lachende Boeddha is te 
herkennen aan zijn bolle buik, kale kop, grote hangende oorlellen en zijn gulle lach. Hij brengt ons 
geluk, blijheid, welvaart, succes en voorspoed. En wie wil dat nu niet? 
 

Waarom een eilandenrijk met een vorm die geïnspireerd is op een litho van Miró? 
De plek voor onthaasting is een plek met een nauwe verweving van moeder aarde, de natuur en 
spiritueel gebruik door mensen. Een plek waar je als je aankomst direct een bepaalde serene rust 
ervaart.  Een spirituele plek heeft een krachtplaats nodig. De vorm van de eilanden is geïnspireerd op 
Persuïde, een litho van Miró. De litho is door de vormentaal en compositie een krachtige basis voor 
het ontwikkelen van de Komeeteilanden. Zijn werk beweegt zich tussen hemel en aarde,  maar 
verbindt ook oosterse eigenschappen in onze  westerse wereld.  
 

Waar worden de Komeeteilanden gesitueerd? 
De Komeeteilanden worden zodanig in de Loosdrechtse Plassen gesitueerd dat er een verbinding is 
met de Ster van Loosdrecht. De oorspronkelijke Drecht wordt als vaarverbinding weer in ere 
hersteld. De twee bestaande eilanden Robinson Crusoé en Markus Pos maken  deel uit van de 
Komeeteilanden.  
 
 
Hoe is het  gebied ontsloten? 
Het gebied  is ontsloten via het water. Vanaf de bestaande linten zijn veerverbindingen en op 
verschillende plekken zijn aanlegsteigers voor eigenbootbezitters. Bij Toeristische Opstap Plekken 
(TOP) plekken kunnen mensen hun auto achterlaten en met de boot / fiets het gebied in. 
 
 
Wat waren de doelstellingen uit het Gebiedsakkoord? 
Doelstelling 1 uit Gebiedsakkoord: Het ontwikkelen en versterken van de Oostelijke Vechtplassen als 
‘vrijetijdslandschap’ zodat bewoners en bezoekers de unieke kwaliteiten (historisch landschap, 
natuur, cultuur, water) van het gebied volop kunnen beleven. 
 
Doelstelling 3 uit Gebiedsakkoord: 
Het in gang zetten van een transformatie van de recreatiesector waarbij de sector groeit naar een 
sterke economische sector die in staat is de diversiteit in het recreatief aanbod te vergroten, zodat 
het Vechtplassengebied:  
a. uitblinkt in de beleving van natuur en cultuurlandschap;  
b. een onthaastingsgebied vormt voor waterrecreatie met iconische eilanden en zeilwedstrijdsport; 
c. een bestemming is voor (inter)nationaal kortverblijf en regionaal langverblijf en regionale 
dagrecreatie;   
d. hippe terrassen en strandgevoel herbergt;  
e. wonen en recreëren gedifferentieerd samen laat gaan;  
f. de nummer één positie in Nederland inneemt als instapgebied voor de waterrecreatie;  
g. duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. 
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Conclusie gebiedsakkoord in relatie met het icoon: 
E is een duidelijke behoefte aan een aantal samenhangende ingrepen die bijdragen aan de 
herkenbaarheid en beleving van het gebied. Het iconische beeld geeft een nieuwe betekenis aan het 
gebied en boort naast de waterrecreanten nieuwe doelgroepen aan. 
 

Het daadwerkelijk realiseren van het Icoon 
Het realiseren van de Komeeteilanden met lachende Boeddha heeft drie sporen: 

- Het realiseren van de eilanden, passend in het landschap, invulling met de natuurelementen 
van het gebied. Het realiseren van de eilanden is een onderdeel van de uitvoering van het 
Gebiedsakkoord.  

- Het inbedden van het eilandenrijk in de  bestaande recreatieve structuur, in overleg met 
betrokkenen. Een eenvoudig voorbeeld:  de eilanden zijn alleen over water bereikbaar, het  
toegankelijk maken met  bv een bootverbinding kan door bestaande  recreatieondernemers 
worden opgepakt. Ook nieuwe vormen van overnachtingsmogelijkheden en horeca vallen 
hieronder. 

- Het zorgen voor de functionele  invulling op het gebied  van bewustwordings- en 
zingevingsactiviteiten.  

 
Het  verdienmodel bestaat uit een Vereniging van initiatiefnemers (ondernemers en organisaties die 
een bijdrage aan de invulling van het gebied willen geven).  iedere gebruiker/initiatiefnemer heeft 
aandelen die staan voor een bepaald gebruik op één van de eilanden. Inkomsten worden mede 
gebruikt voor het ontwikkelen en in standhouden van de  eilanden. Er is sprake van gezamenlijk 
gebruik. De  aandelen in gebruik zijn overdraagbaar.  
 
Ik kijk uit naar het  ontvangen van het certificaat van Tripadvisor voor de beste reizigerschoice! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


