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Vooraf 
 
Met de ondertekening van de intentie-overeenkomst Waterpoort op 15 maart 2012 is het 
programma en de gebiedsorganisatie van Waterpoort van start gegaan. Het proces is gestart vanuit 
de provincie Noord Brabant als strategische gebiedsontwikkeling en is binnen één jaar uitgegroeid 
tot een gedragen gebiedsontwikkeling van meerdere publieke partijen. Achter ons ligt een jaar van 
verbinden, hard werken en de uitwerking van het verhaal van Waterpoort in zes kansrijke thema’s. 

 
Tijdens de 2e Waterpoortconferentie van 14 maart 2013 in Bruinisse werd duidelijk hoe krachtig en 
energiek de samenwerking tussen ondernemers, burgers en overheden in dit gebied is. We hebben 
kunnen zien, horen en proeven dat Waterpoort werkt! 
Maar we zijn er nog niet, integendeel: we zijn nu pas goed begonnen. Voor ons ligt de 
verwezenlijking van een droom voor dit gebied door het verder vormgeven van het programma 
Waterpoort. Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst wordt de volgende fase 
van Waterpoort ingeluid. 
 
De samenwerkingsovereenkomst verwoordt dat zes gemeenten rond het Volkerak en Zoommeer, de 
drie betrokken provincies, waterschap Brabantse Delta, de Regio West-Brabant, terreinbeheerders, de 
ZLTO, bedrijfsleven en onderwijs, samen aan de slag gaan met de ontwikkeling van het gebied. 
Centraal staat het ontwikkelingsperspectief van een robuuste, vitale en zelfbewuste regio met 
nieuwe economische vitaliteit en een herstellend ecologisch evenwicht met op termijn een zout 
Volkerak-Zoommeer met (beperkt) getij. Voorwaarde die hierbij gesteld is, is dat de zoetwater-
voorziening in het gebied voor de diverse sectoren vooraf goed geregeld is. 
 
Doelen daarbij zijn: 
- land, water en bewoners weer beter verbinden. Het herstel van de relaties tussen stad, water en 

ommeland, die door de Deltawerken zijn verstoord, via ‘waterpoorten’ (toegangspoorten tot 
zowel het open water als het stelsel van kreken, rivieren en beken); 

- zichtbaar robuustere en productievere relaties tussen bedrijven, burgers en overheid; 
- regionale troeven en economische pijlers beter verbinden; 
- het gebied beter zichtbaar en beleefbaar (regiobranding) in relatie met de overige gebieden van 

de Zuidwestelijke Delta, de Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie. 
 
We werken dit de komende twee jaar (we noemen deze fase ook wel de ontwerpfase) uit in een 
breed gedragen verhaal, concrete condities en een uitvoeringsplan voor Waterpoort. De 
gebiedsorganisatie wordt de komende jaren meer en meer een samenwerking tussen publieke, 
private en particuliere partijen; een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De ontwerpfase wordt 
afgerond met een bestuurlijke go/no go-beslissing voor continuering van de samenwerking tussen 
partijen. 
 
Voorliggende notitie is het addendum (bijlage 1) bij de samenwerkingsovereenkomst en bevat nadere 
informatie over de manier waarop de samenwerking georganiseerd en ondersteund wordt en verder 
kan groeien in deze fase. De notitie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij Waterpoort en die 
geïnteresseerd is in het gedachtegoed achter het gebiedsproces. 
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1. Samenwerken 
 
1.1. De noodzaak van samenwerken 
Het gebied waar West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland elkaar ontmoeten, op de gradiënt van zand 
naar klei en van zoet voedselrijk rivierwater naar zout voedselarm deltawater, is met de harde 
interventies van de Deltawerken haar interne logica kwijtgeraakt. Een robuuste situering van de regio 
verwerd tot een – ecologisch, hydrologisch - gekunsteld systeem. De zo kenmerkende economische 
bedrijvigheid en de specifieke biologische soorten in het overgangsmilieu verdwenen. Historische 
stadskernen werden afgesneden van het water waaraan ze hun bestaan te danken hadden. Met de 
aanleg van uitgestrekte sluiscomplexen, hoge harde asfaltdijken die nieuwe stormrampen moeten 
voorkomen, is een eutroof Volkerak-Zoommeer ontstaan, met een slechte waterkwaliteit, waar de 
toerist, de ondernemer en de investeerder niet willen neerstrijken. Er is een tussengebied ontstaan, 
een verbindingszone die een hoge prijs betaalt voor de (waterveiligheid in de) hele Delta.  
Tot 2010 was de gedachte dat geld, ideeën en programma’s van met name het Nationaal Delta-
programma (Zuidwestelijke Delta) soelaas zouden kunnen bieden, samen met de regionale en lokale 
overheden. Maar sindsdien is een nieuwe economische wind opgestoken. De crisis slaat hard toe in de 
publieke en de private sector. Deltafondsen staan ter discussie en nemen af. En 
vastgoedondernemers, projectontwikkelaars en financiers zijn veel voorzichtiger geworden. Hun eigen 
kaspositie moet eerst op orde en daarna is er alleen nog ruimte voor excellente proposities op 
excellente locaties, zonder risico.  
In 2012 en de eerste helft van 2013 heeft de definitiefase (ook wel verkenningsfase genoemd) van 
Waterpoort de duidelijke conclusie opgeleverd dat het gebied zelf het heft in handen moet nemen. 
Impulsen die het tij van krimp, economische tegenslag en ecologische verarming kunnen tegenhouden 
zijn in mindere mate te verwachten van buiten het gebied. De gemeenten, het waterschap, de 
ondernemers, de instellingen en groepen burgers zullen zelf aan hun toekomst moeten werken.  
 
De gebiedsontwikkeling Waterpoort is en blijft ook een proeftuin. Er wordt wel gesproken van de 
overgang van gebiedsontwikkeling op basis van toegevoegde dynamiek naar gebiedsontwikkeling op 
basis van interne of gebiedseigen dynamiek. En daarmee ontstaat een nieuwe en uitdagende paradox. 
De verwachting is gerechtvaardigd dat Waterpoort, als het erin slaagt de eigen identiteit te 
verwoorden en dat vervolgens succesvol te vertalen in clusters van eigentijdse producten en diensten, 
niet alleen investeringen aantrekt van spelers binnen het gebied, maar daarmee ook weer 
aantrekkelijk wordt voor spelers van buiten het gebied. Het succes van de gebiedsontwikkeling van 
Waterpoort staat of valt met het in de vingers krijgen van lokale en regionale samenwerkingen. 
 
1.2. Gebiedsverantwoordelijkheid 
De eerste randvoorwaarde voor de gebiedsontwikkeling op basis van interne of gebiedseigen 
dynamiek is het stoppen van langdurige en vooral ook vrijblijvende processen. Waterpoort wil een 
setting creëren waarin mensen geholpen worden te focussen en verantwoordelijkheid te nemen. Het 
is daarom belangrijk het gebied duidelijk af te bakenen. Commitment en procesvoortgang zijn er bij 
gebaat, dat duidelijk is welke partijen gebiedsverantwoordelijkheid nemen en welke partijen niet. In 
dit geval is het duidelijk dat de zes gemeenten en een waterschap rond het Volkerak-Zoommeer die 
gebiedsverantwoordelijkheid ervaren en er actief mee aan de slag willen gaan. “Waar we als 
buurgemeenten vroeger elkaar als concurrent zagen en eigenlijk weinig van elkaar wisten, zien we nu 
dat we zelf gebaat zijn bij samen optrekken. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een jachthaven, 
het aantrekken van werkgelegenheid of het investeren in het buitengebied; samen krijgen we veel 
meer voor elkaar dan alleen. We zullen dus ook meer moeten weten van elkaar”.  
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1.3. Proces en vaardigheden 
Bij gebiedsontwikkeling op basis van toegevoegde dynamiek start men doorgaans vanuit inhoudelijke 
urgenties en aanleidingen, om die vervolgens te vertalen in procedures en na besluitvorming begint 
het proces van informeren en ontwikkelen van draagvlak. Bij gebiedsontwikkeling op basis van interne 
of gebiedseigen dynamiek is men zich ervan bewust, dat men anderen nodig heeft om tot relevante 
uitspraken en acties te komen. En die ‘anderen’ hebben eigen voorkeuren en perspectieven (mutual 
gains). Daarom werkt men bij gebiedsontwikkeling op basis van interne of gebiedseigen dynamiek 
vanuit inhoudelijke thematisering eerst aan procesontwikkeling. Dat betekent contact maken, 
verbinden, op zoek gaan naar wat de andere partij belangrijk vindt, om daarna in de middelensfeer tot 
win-win situaties te komen. De procedures zijn dan de afhechting aan het einde van het proces dat 
gezamenlijk doorlopen is. Dit alles is makkelijker gezegd dan gedaan. Bij ruimtelijke plannen zijn 
bestuurders, ambtenaren en adviseurs gewend te werken op basis van urgenties, richtlijnen en kaders 
van anderen. We noemen dat ‘modus-1’. Gesprekken worden gevoerd tussen functionarissen, die 
belangen en standpunten vertegenwoordigen die elders zijn vastgesteld. Gebiedsontwikkeling op 
basis van interne of gebiedseigen dynamiek komt in beweging wanneer een aantal mensen plezier 
krijgen in werken op basis van ‘modus-2’. Zij stellen hun persoonlijke passie en betrokkenheid centraal 
en gaan actief werken aan kansen om die ook daadwerkelijk te realiseren (natuurlijk binnen de kaders 
die daarvoor bestaan). De gesprekken in ‘modus-2’ verlopen via een vast patroon. Ze beginnen bij wat 
de mensen echt belangrijk vinden, om vervolgens aan elkaar te schetsen wat er te zien is als de droom 
of het wensbeeld echt gerealiseerd is. Daarna wordt onderzocht wat of wie daarvoor nodig is. En 
concrete handelingen, acties vormen het slot van het gesprek. Het verschil tussen de twee manieren 
van werken wordt ook wel eens benoemd als het verschil tussen ‘vergaderen’ en ‘ontwikkelen’. 
Uiteindelijk zal ook in een ‘modus-2’ proces een moment aanbreken dat de resultaten geborgd en 
gelegitimeerd moeten worden en dan is een professionele vergadering ook echt een verademing. 
Omgekeerd zal een gebiedsontwikkeling op basis van interne of gebiedseigen dynamiek nooit 
beginnen vanuit de ‘vergader-modus’. 
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2. Organisatie 
 
2.1. Structuur en strategische ondersteuning 
De komende jaren blijft het  erop aankomen het proces van Waterpoort zo in te richten dat lokale 
actoren zich uitgenodigd en gesteund gaan weten, om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Dat 
betekent aanhoudend werken aan ‘het perspectief van Waterpoort’ en vragen stellen als: wat is hier 
nu echt belangrijk, wat is hier de focus die helpt verder te komen? Daarnaast dient de ondersteuning 
beschikbaar te komen in de vorm van capaciteit die voor langere tijd door kan werken en 
vaardigheden heeft die nodig zijn om andere partijen te inspireren en nieuwe verbindingen te maken.  
 
De structuur van het programma Waterpoort is licht, flexibel en fluïde. Partijen overleggen in een 
Initiatiefgroep, Bestuurlijk Overleg, Themagroepen en Ondersteuningsteam. 
 

 
 
De Initiatiefgroep wordt gevormd door bestuurlijke vertegenwoordigers van de ‘kernen rond het 
water’, namelijk: Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en 
Tholen, en waterschap Brabantse Delta. De Initiatiefgroep geeft het proces richting en vaart. Het zijn 
bestuurders die initiatief nemen, zorgen voor zichtbaarheid, relevantie en legitimering. De 
Initiatiefgroep zorgt voor ambtelijke capaciteit en gaat actief op zoek naar actoren en initiators 
binnen de themagroepen. De initiatiefgroep komt (twee)maandelijks bijeen. De Initiatiefgroep staat 
onder leiding van een onafhankelijk voorzitter (op dit moment is dat de heer J.J. Hoogendoorn). De 
leden van het Ondersteuningsteam (zie onder) zijn is waarnemend lid en dragen zorg voor het 
secretariaat van de voorzitter. 
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Het Bestuurlijk Overleg wordt gevormd door de bestuurders van de zes gemeenten, de drie 
provincies, de Regio West-Brabant, waterschap Brabantse Delta, de terreinbeheerders en de ZLTO. 
De taak van het Bestuurlijk Overleg is het geven van bestuurlijk draagvlak voor de ontwikkeling van 
het programma Waterpoort en het voorbereiden van de go/no go beslissing. Het Bestuurlijk Overleg 
bepaalt haar eigen werkwijze. De voorzitter van het Bestuurlijk Overleg is de gedeputeerde van de 
provincie Noord-Brabant. Het Bestuurlijk Overleg komt twee à drie keer per jaar bijeen. 
 
De Themagroepen bestaan uit een mix van ondernemers, bedrijven, burgers, onderwijs en overheid. 
In de Themagroepen wordt gewerkt aan concrete projecten uit één van de zes thema’s ‘regionaal 
loket en atelier’, ‘verbonden forten en vestingen’, ‘zoetwatersysteem’, ‘innovatieve landbouw en 
zilte teelten’, ‘familie van waterpoorten’ en ‘horizontale synergie’. In de themagroepen wordt ook 
samen geleerd en samengewerkt aan een overdraagbare werkwijze. 
 
Het Ondersteuningsteam bestaat uit ambtelijke ondersteuning van de zes gemeenten, de drie 
provincies, de Regio West-Brabant, waterschap Brabantse Delta, de terreinbeheerders en ZLTO. Ook 
de overige partijen kunnen hiervoor personen afvaardigen. Dit team heeft als hoofdtaak de relatie 
tussen de Initiatiefgroep en de Themagroepen productief te versterken. Het Ondersteuningsteam 
zorgt voor verbinding tussen het gebiedsproces Waterpoort en sectorale agenda’s. Bovendien 
signaleert het Ondersteuningsteam de effecten van gebiedsinitiatieven op verschillende 
schaalniveaus (bijvoorbeeld in de Zuidwestelijke Delta, in het Vlaams – Nederlands overleg). De taak 
van het Ondersteuningsteam is: het vinden van relevante personen, onderzoek doen naar de 
relevante onderwerpen, contact maken, werven en secretariaat voeren, het begeleiden van 
ontwikkelsessies, het vastleggen van de resultaten van de ontwikkelsessies, het communiceren over 
de resultaten, het informeren van Bestuurlijk Overleg en Initiatiefgroep over de voortgang, het 
beschrijven van en het reflecteren op de effectiviteit van de gekozen werkvormen (i.v.m. 
kennisontwikkeling en –overdracht), regie voeren op de juiste mix van betrokkenen 
(overheidspartijen, particulieren, onderwijs), het maken van enthousiasmerende tussenpublicaties 
(evt. website) en het maken van een voorstel voor een robuuste, zelfbewuste en vitale 
streekorganisatie met uitvoeringsprogramma. 
 
2.2. Gesloten beurzen 
De kosten van het Bestuurlijk Overleg, de Initiatiefgroep, de Themagroepen en het 
Ondersteuningsteam worden gedragen door partijen zelf. Partijen stellen hiervoor voldoende 
bestuurlijke en ambtelijke capaciteit ter beschikking en brengen hiervoor bij elkaar geen kosten in 
rekening. Het gaat hierbij om de slimme inzet van uren van partijen t.b.v. ondersteuning van 
(particuliere) initiatieven en projecten. 
 
Ook voor wat betreft het ter beschikking stellen van vergaderlocaties, expertise, kennis en kunde 
wordt met gesloten beurzen gewerkt. Locaties die door de verschillende organisaties kosteloos 
worden aangeboden zijn o.a.: fort Bovensluis, streekmuseum De Meestoof, fort De Hel, clubhuis De 
Koggedek, Markiezenhof, fort Sabina, Trivium, Speelmansplaten, fort Buitensluis, De Maagd, Veiling 
Alvantho, Restaurant Het Oude Raadhuis, fort Prins Frederik, Het Mauritshuis, Bouvigne, diverse 
locaties in Oudenbosch en alle stadskantoren. Op termijn kunnen daar o.a. Benedensas, Galathese 
Haven en villa Zonnewende bijkomen.  
Het beschikbaar stellen van expertise, kennis en kunde gaat over gemeentegrenzen heen. Ook 
onafhankelijk voorzitters voor een loket, atelier of masterclass kunnen ingevlogen worden uit een 
pool van kandidaten. 
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2.3. Procesgeld 
Per 1 januari 2014 dragen de zeven partijen uit de Initiatiefgroep inclusief de provincies Zeeland en 
Zuid-Holland ieder € 10.000,- bij aan de proceskosten voor de gebiedsontwikkeling Waterpoort. De 
provincie Noord-Brabant (die tot en met 2015 € 75.000,- per jaar bijdraagt) beheert dit fonds en staat 
er garant voor. Voor de kalenderjaren 2014 en 2015 beschikt Waterpoort zodoende over  
€ 165.000,- per jaar aan procesgeld. Het procesgeld zal, in gezamenlijk overleg, worden besteed aan 
o.a. : onafhankelijk voorzitterschap van de Initiatiefgroep, inhuur procesbegeleiding (social 
innovation, ontwerpcapaciteit, kennismakelaar), organisatie van cafés, masterclasses, ateliers, 
conferenties en evenementen, cursus gastheerschap, communicatie(-uitingen) en website, maar 
vooral ook om projecten en initiatieven een duwtje in de rug te geven. 
 
2.4. Waterpoort Academy: Samen leren 
Waterpoort beoogt om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren op basis van de kwaliteiten en 
potenties die al in de streek aanwezig zijn. Dat klinkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. Zoals 
al eerder beschreven was de ruimtelijke ordening in Nederland vele jaren gebaseerd op top down 
spelregels en programma’s. Iemand anders bepaalde wat er moest gebeuren en binnen die kaders 
gingen partijen dan aan de slag. De komende jaren zal het anders gaan. De ontwikkeling van een 
gebied is het gevolg van wat je zelf bepaalt wat er moet gebeuren. Afwachten tot iemand anders 
besluit of investeert gaat niet meer helpen. Het gaat erom dat je als burger, ondernemer, ambtenaar, 
of bestuurder je eigen belang formuleert, initiatief neemt en anderen zover krijgt jou te steunen. Dat 
is een manier van werken die door alle betrokkenen geoefend moet worden. Niemand kan het in z’n 
eentje. Je hebt elkaar nodig om ‘het stofgoud van het gebied’ te ontginnen. 
Waterpoort heeft pikeurs nodig, die nieuwe verbindingen leggen, nieuwe vaardigheden meebrengen 
en die diepe gebiedskennis ten toon spreiden. Ook dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is een leerproces 
nodig. Met dat doel introduceren we de Waterpoort Academy. De Academy is onlosmakelijk 
verbonden met het Gebiedsperspectief. Je kunt niet een gebied - door alle schalen heen - een nieuw 
en aantrekkelijker toekomst bieden zonder onorthodoxe werkwijzen te hanteren. Onderstaande set 
van instrumenten wordt nader uitgewerkt in samenwerking met de partners. De Gebiedsacademie 
zorgt voor de infrastructuur, de communicatie en het vasthouden, ontsluiten en hergebruiken van 
gebiedskennis en –oplossingen. Patronen en principes kunnen daarbij helpen.  
 
De Academy bestaat in ieder geval uit: 
 
Regionaal loket en atelier 
Voor de gezonde ontwikkeling van Waterpoort hebben we ondernemers en burgers nodig die 
initiatieven nemen en actief aan de slag gaan. In de praktijk wordt de overheid nog wel eens als 
hindermacht ervaren. Kaders zijn niet duidelijk, procedures duren lang, enz. Daarom maken we voor 
Waterpoort een loket, waar ondernemers en burgers terecht kunnen. Met dit loket krijgen 
initiatiefnemers heel snel duidelijkheid of iets wel of niet kan. Daarnaast komt er een 
Waterpoortatelier of ‘ontwikkelhuis’ waar kansrijke initiatieven een stapje verder geholpen worden. 
Vaak blijkt dat belangen bij nader inzien minder ver uiteen lopen dan eerder leek. In een atelier 
overbruggen we die afstand en wordt gezocht naar gecombineerde win-situaties. 
 
Masterclasses Gebiedsontwikkeling 
Nieuwe vaardigheden leren aan de hand van de eigen praktijk is de idee achter de Masterclasses 
Gebiedsontwikkeling. Mensen kunnen meerdere keren deelnemen. Elke sessie neemt een dagdeel in 
beslag en wordt steeds op een andere locatie in het gebied gehouden. Elke keer staat een ander 
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project, initiatief of thema centraal. Van die casus zijn dan meerdere belanghebbenden aanwezig en 
samen beschrijven we dan het beoogde resultaat en maken we een begin met het ontwerp van het 
samenwerkingsproces. Hoe kun je je eigen belang inbrengen op een manier die aantrekkelijk is voor 
anderen? Wat zijn voorbeelden van elders? Welke instrumenten zijn beschikbaar?  
Deze bijeenkomsten geven een (bescheiden) impuls aan de lokale ontwikkeling en ze dragen bij aan 
de vorming van een groep mensen die vaardig zijn in het verbinden van initiatieven en het zichtbaar 
maken van kansen. 
Eerdere deelnemers aan eerdere masterclasses waren enthousiast: “Eindelijk begrijp ik waarom het 
proces maar niet verder komt, terwijl we er zo hard aan trekken”. “Ik heb veel aan de concrete 
instrumenten die op tafel kwamen: werken in ‘modus 2’ ga ik direct toepassen!”  
 
De Waterpoort academie organiseert masterclasses in verschillende soorten en maten. Ze zijn 
bedoeld voor een gemengd deelnemersgroep van ruimtelijke ordening professionals, burgers, 
ondernemers, bestuurders, mensen van belangenorganisaties, enz. Er wordt gewerkt op drie 
niveaus, namelijk: 
1. Introductie. Deelnemers worden bekend gemaakt met de verschillende typen 

gebiedsontwikkeling en verschillende werkstijlen en oefenen in het herkennen van lokale 
kansen. 

2. Uitvoering. Deelnemers oefenen in het uitwerken van gebiedsprincipes en het ontwerpen van 
procescondities. 

3. Regie. Deelnemers oefenen in het doorbreken van patstellingen en dilemma’s, oefenen met 
het actief ontwikkelen van synergie en het borgen van resultaten. 

 
Bewonerscafés 
Ontwikkelen doe je samen, in een open setting. De besloten plannen waarop achteraf inspraak 
mogelijk is zijn verleden tijd. Via bewonerscafés nodigt een ondernemende groep anderen uit om 
mee te denken, te werken en het proces te verrijken. In Waterpoort zijn diverse cafés georganiseerd: 
laagdrempelig, informeel en met positieve resultaten. Op basis van deze ervaringen ondersteunen 
we waar nodig het organiseren van nieuwe cafés. 
 
Cursus Gastheerschap 
Geen betere promotie van de streek dan door mensen uit die streek zelf die op gepassioneerde 
manier, en gewapend met veel kennis van het gebied, inwoners en toeristen wegwijs maken in de 
streek. We ontwikkelen daartoe een cursus gastheerschap voor het Waterpoortgebied en werven 
actief mensen om zich het gastheerschap eigen te maken.  
 
Waterpoort inside 
‘Wat betekent het gebied voor jou, en wat beteken jij voor het gebied?’ Iedere ondernemer en 
burger die deze vraag betekenisvol kan beantwoorden heeft Waterpoort in het hart gesloten. 
‘Waterpoort inside’ noemen we dat. Deze mensen zijn de zichtbare ambassadeurs van Waterpoort. 
We geven hen waar mogelijk een podium binnen Waterpoort om hun droom te verwezenlijken, en 
deze ambassadeurs laten via een testimonial zien hoe en waarom zij deel uit maken van Waterpoort.  
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Verbinding met onderwijs 
Om Waterpoort tot een succes te maken is er niet alleen een breed draagvlak nodig, maar ook 
expertise vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende niveaus. Binnen Waterpoort willen 
we daarom nauw gaan samenwerken met het onderwijs. Vraagstukken uit de praktijk worden 
opgelost met behulp van verschillende niveaus van onderwijs en verschillende opleidingen / 
studierichtingen. Waterpoort biedt de casus, de onderwijsinstellingen vullen die in overleg met de 
‘casus-houders’ in. Iedere casus kan diverse invalshoeken hebben, zoals technisch-organisatorische 
maatregelen en voorzieningen, (meerlaagse) veiligheid, productievormen in zoete/zilte omgevingen,  
toeristisch-recreatieve arrangementen incl marketing en promotie. Door met de betrokken 
onderwijsinstellingen tijdig af te stemmen,  kunnen onderzoeksvragen vooraf worden gedefinieerd, 
en kan daarmee rekening worden gehouden in onderwijsprogramma’s of bij afstudeeropdrachten.  
Met Avans Hogeschool (Expertisecentrum Duurzame Innovatie) en de HZ University of Applied 
Sciences en NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (Centre of Expertise Deltatechnologie en het 
Centre of Expertise Toerisme, Leisure en Hospitality) worden concrete afspraken gemaakt. Uiteraard 
kunnen ook andere onderwijsinstellingen bij de uitvoering van Waterpoort worden betrokken.  
 
Het project wordt opgezet en gecoördineerd door een kennismakelaar die voor de verbinding tussen 
omgeving, overheid, ondernemers en onderwijs zorgt. 
 
Verbinding met bedrijfsleven 
In eerste oriënterende gesprekken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de clusters 
Bergen op Zoom, AFC Nieuw Prinsenland en het Havenschap Moerdijk is gebleken dat Waterpoort 
invulling zou kunnen geven aan de pijlers ´leefbaarheid´ en ´ecologie´.  
Wat bindt bedrijven aan het gebied Waterpoort, wat betekent het gebied voor de bedrijven en kan 
Waterpoort helpen om bedrijven en gebied elkaar wederzijds meer betekenis te geven? 
Er bestaat bij de clusters Bergen op Zoom, Moerdijk en AFC Nieuw Prinsenland een behoefte elkaar 
beter te leren kennen, op te zoeken en vertrouwd te raken in het gebied. Er bestaat een overtuiging 
dat je alleen dan verder kunt komen. Een concreet idee is om ‘young professionals’ elkaar te laten 
ontmoeten en dit vanuit Waterpoort handen en voeten geven. Ieder bedrijf zit met issues als 
personeel, onderwijs, leefomgeving. Er is nog zoveel aan te pakken en te leren van elkaar. Werken 
met young professionals past goed in het streven om een Waterpoort Academy op te richten, waarin 
ontwikkeling van werkmethoden, leren van elkaar en ‘leren door doen’ centraal staan. 
De bedrijven(clusters) geloven sterk in een aanpak van onderop. De betrokkenheid van kleinere mkb 
bedrijven is daarbij essentieel. Als je tegelijkertijd van bovenaf support geeft dan kun je het onderop 
goed organiseren en breng je top-down en bottom-up mooi bij elkaar. 
Conclusie is: voor bedrijven is het goed om de vragen ‘wat bindt mijn bedrijf aan het gebied 
Waterpoort, en wat betekent het gebied voor mijn bedrijf’ te beantwoorden. We pakken dit op in 
Waterpoort. We werken van bovenaf (commitment) en onderop (doen). 
 
Netwerk van bedrijven(koepels) dat nu binnen handbereik van Waterpoort ligt: 
• BZW kring Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht 
• Strategic Board Zuidwest-Nederland 
• Havenschap Moerdijk 
• Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland 
• Duurzaam Durven Doen netwerk 
• Rabobankvestigingen Goeree-Overflakkee, Het Markiezaat, Oosterschelde en West-Brabant 

Noord  
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Verbinding met kennisprogramma DuurzaamDoor 
Het interdepartementale en interbestuurlijke kennisprogramma DuurzaamDoor werkt aan 
versnelling van vergroening en verduurzaming van de economie. Hierbij ligt het zwaartepunt op 
‘sociale innovatie.’ In de uitvoering – op weg naar een groene economie – is er bijzondere aandacht 
voor de begrippen ontwikkelen, verbinden en opschalen van initiatieven, regionale netwerken en 
organiseren van leerprocessen. Leren als individu, leren op organisatieniveau en leren tussen 
maatschappelijke partijen is een bindmiddel om te kunnen veranderen, en te kunnen doen. Actieve 
ondersteuning en betrokkenheid van maatschappelijk initiatief is hierbij een belangrijk voorwaarde 
om het potentieel van de maatschappij te verbinden aan de zoektocht naar innovatieve en houdbare 
oplossingen voor de regio. Het samenwerkingsverband Waterpoort werkt principieel vanuit 
participatie, horizontale en verticale relaties en netwerken en het ‘al doende leren’. Waterpoort is 
een voorbeeld van een netwerk dat de energieke samenleving wil benutten en daar gezamenlijk 
actief aan werkt. 
De komende twee jaar werken kennisprogramma DuurzaamDoor en Waterpoort samen. Het 
kennisprogramma DuurzaamDoor kan Waterpoort helpen in het werken met ‘sociale innovatie’ en 
het benutten van hiertoe bestaande en in vorming zijnde relevante netwerken. 
Waterpoort kan kennisprogramma DuurzaamDoor helpen in het ontwikkelen van relevante kennis en 
ervaring, en de in Waterpoort opgedane kennis en ervaring elders in het land in te zetten. 
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3. Programmadoelen en projecten 
 
Het motto/perspectief van Waterpoort is een grenzeloze samenwerking op de overgang van water 
en land.  
 
Na de ontwerpfase is het perspectief van de regio uitgewerkt in een breed gedragen verhaal, 
concrete condities en een uitvoeringsplan. Doelen daarbij zijn: 
- land, water en bewoners weer beter verbinden. Het herstel van de relaties tussen stad, water en 

ommeland, die door de Deltawerken zijn verstoord via ‘waterpoorten’ (toegangspoorten tot 
zowel het open water als het stelsel van kreken, rivieren en beken); 

- zichtbaar robuustere en productievere relaties tussen bedrijven, burgers en overheid; 
- regionale troeven en economische pijlers beter verbinden; 
- het gebied beter zichtbaar en beleefbaar (regiobranding) in relatie met de overige gebieden van 

de Zuidwestelijke Delta, de Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie. 
 
We werken dit de komende twee jaar (we noemen deze fase ook wel de ontwerpfase) uit in een 
breed gedragen verhaal, concrete condities en een uitvoeringsplan voor Waterpoort. De 
gebiedsorganisatie wordt de komende jaren meer en meer een samenwerking tussen publieke, 
private en particuliere partijen; een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Waar de Initiatiefgroep staat voor de wil om de integrale gebiedsverantwoordelijkheid mogelijk te 
maken zijn het anderen die als actor duurzame bijdragen kunnen leveren. Bij de gebiedsontwikkeling   
van Waterpoort is het belangrijk dat al op korte termijn concrete projecten worden opgepakt en quick 
wins zichtbaar worden.  
 
Concrete projecten, die bijdragen aan de thema’s van de Initiatiefgroep: 
 
1:  Regionaal loket en atelier 
Voor de gezonde ontwikkeling van Waterpoort hebben we ondernemers en burgers nodig die 
initiatieven nemen en actief aan de slag gaan. In de praktijk wordt de overheid nog wel eens als 
hindermacht ervaren. Kaders zijn niet duidelijk, procedures duren lang, enz. Daarom maken we voor 
Waterpoort een loket, waar ondernemers en burgers terecht kunnen. Met dit loket krijgen 
initiatiefnemers heel snel duidelijkheid of iets wel of niet kan. Daarnaast komt er een 
Waterpoortatelier of ‘ontwikkelhuis’ waar kansrijke initiatieven een stapje verder geholpen worden. 
Vaak blijkt dat belangen bij nader inzien minder ver uiteen lopen dan eerder leek. In een atelier 
overbruggen we die afstand en wordt gezocht naar gecombineerde win-situaties. 
 
Ondernemers of burgers die een initiatief hebben dat past bij de doelstellingen van Waterpoort 
kunnen zich melden op het e-mailadres: “info@waterpoortwerkt.nl”. Er staat dan een team van 
mensen klaar om het initiatief te beoordelen en zo mogelijk verder te helpen. 
 
Afgerond project; Benedensas (bescheiden horeca-ontwikkeling (café en B&B) op markante plek van 
monding van Vliet in Volkerak-Zoommeer, grenzend aan natuurgebied van de Dintelse Gorzen) 
 
Ontwikkelprojecten: Cruijslandse Kreken, Dintelpark, Camping en fort Bovensluis, Galathese haven, 
de Roterij  
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2: Verbonden vestingen en forten 
De verdedigingslinies van vestingsteden en forten dragen bij aan de identiteit van de streek. Ze 
spelen een belangrijke rol in ‘de biografie’ van Waterpoort en zijn ruimtelijk interessante 
aanleidingen voor nieuwe initiatieven. Elk object, of elke locatie op zich is al interessant, maar het 
hele stelsel van Ooltgensplaat tot Bergen op Zoom heeft nog veel meer te bieden. Het gaat er nu om 
die samenhang zichtbaar te maken en verder uit te nutten.  
 
Quick-wins: een multimodale recreatieve route incl. arrangementen langs de forten van de Stelling 
van Willemstad, pontje tussen fort Prins Frederik en fort Sabina, deel 1 van de strip “de ontdekking 
van de Stelling van Willemstad”, uniforme (ANWB)bordjes. 
 
Langere adem: evenement Waterpoortweekend, functie en toekomst fort Buitensluis, cross-over met 
‘familie van Waterpoorten’ over vraag en aanbod in toeristisch-recreatieve arrangementen, deel 2 
(Gedonder in Dintelsas) en deel 3 ( Stille Krachten in de Eendracht) van de strip. 
 
 
3: Zoetwatersysteem 
De vruchtbare landbouwgrond en het ondernemerschap van de agrifood sector zijn belangrijke 
troefkaarten van de streek. Ook herbergt het gebied unieke natuur zoals de krekensystemen. De 
beschikbaarheid van zoetwater nu en straks is daarbij een belangrijke voorwaarde. Het Waterschap 
heeft een strategische Krekenvisie ontwikkeld, die breed wordt gesteund. Het gaat er nu om nieuwe 
combinaties van belanghebbenden te maken die de uitvoering ook echt ter hand kunnen nemen. Het 
project Roode Vaart is in dit licht bezien een proef van de nieuwe samenwerking.  
 
Quick-wins: Roode Vaart en visie Cruijslandse Kreken 
 
Langere adem: robuust watersysteem met grotere diversiteit tussen de krekensystemen, inspelend 
op ambities op het vlak van recreatie, cultuurhistorie, landbouw, natuur, etc.  
 
 
4: Innovatieve landbouw, zilte teelten 
De landbouw is hier van oudsher bron van innovatie en welvaart. Er zijn meerdere lijnen te 
onderscheiden: ten eerste de grootschalige landbouw die concurreert op de wereldmarkt en de 
regionale Europese markt. Ten tweede de optie naar hoogwaardige teelten zoals uitgangsmateriaal 
voor voedselproductie en sierteelt. Ten derde de (kleinschalige) initiatieven die bezig zijn in 
verbreding zoals lokale productie en afzet, duurzame energie, zilte teelten, recreatie, zorgfuncties  
etc. Deze lijnen worden gecombineerd in bijvoorbeeld de vroege Thoolse aardappel en de meekrap-
technologie: beide zijn lokaal én globaal! De landbouw heeft de eigen kanalen voor ontwikkeling en 
afstemming. Hier gaat het vooral om de inbedding van de sector maatschappelijk, in het landschap, 
in de ondernemersomgeving.  
 
Quick-win: Streekproductenveiling St Annaland en combi met streekmuseum De Meestoof 
(infocentrum, verkoop streekproducten en proeverij) en boodschappenroutes 
 
Langere adem: zilte teelten, productie-ontwikkeling op een verzilt Volkerak 
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5: Familie van waterpoorten 
Vanaf het Volkerak-Zoommeer heeft de streek een unieke kwaliteit en identiteit. Het uitgestrekte 
water, met daaraan gelegen de mondingen van rivieren en havenkanalen. Van oudsher waren deze 
plekken op de grens van water en land oriëntatie punten en concentraties van activiteit. Het gaat er 
om de kenmerkende principes van de stelsels van watermondingen en stadshavens te ontdekken en 
er eigentijdse vitale invullingen van te maken. En dan op zo’n manier dat elke Waterpoort uniek is, 
herkenbaar voor de specifieke plek, maar ook onmiskenbaar deel uitmaakt van de ‘familie van 
waterpoorten’. Het gaat er dan ook om de waterpoorten fysiek te verbinden, bijvoorbeeld met 
watertaxi’s. Uitgangspunt is de behoefte van de recreant, de exploitant die de duurzame 
ontwikkeling mogelijk maakt. We zoeken in dit project de productieve spanning op tussen het succes 
van elk specifieke project en de bijdrage ervan aan Waterpoort als geheel. 
 
Quick-wins: toegangspoort Benedensas, volksstrand Ooltgensplaat, heropening pleisterplaats 
Galathese haven 
 
Langere adem: (Her)ontwikkeling van diverse Waterpoorten (Havenkanaal van Ooltgensplaat, Haven 
van Tholen, StadsHaven Steenbergen, Waterschans Bergen op Zoom, Dintelpark, invulling Galathese 
Haven en achterland 
 
 
6: Horizontale synergie 
Grote ondernemingen op aantrekkelijke manieren verbinden met hun buren, daar gaat het om. Het 
kan daarbij bijvoorbeeld gaan om realiseren van kostenvoordeel omdat ze gebruik maken van elkaars 
reststoffen en samenwerken bij inkoop (energie, water, etc), gezamenlijke 
ontwikkelingsprogramma’s (Young Professional programma) of delen van faciliteiten. De nieuwe 
verbindingen kunnen gelegd worden tussen grote bedrijven onderling, maar ook tussen agrarische 
en mkb-bedrijven en tussen bedrijven en hun buren in de vorm van burgers en kleinere bedrijven. 
Het AFC is hiervan eigenlijk al een mooi voorbeeld. Waterpoort is de regio waar burgers, bedrijven en 
overheden samenwerken aan duurzame ontwikkeling. Deze samenwerking werkt ook door in de 
innovatie, met nieuwe producten in de biobased economy en in de opwekking van duurzame 
energie. 
 
Quick-win: Energiek Moerdijk en Duurzaam Durven Doen initiatieven (verbinden van burgers en 
grote bedrijven rondom thema van energieproductie, -productie en -inkoop), sociaal levende wind, 
reststromenuitwisseling Bergen op Zoom 
Langere adem: actief netwerk bedrijven in Waterpoort, actief netwerk lokale energie-
/duurzaamheidscoöperaties t.b.v. sluiten van kringlopen en regionale energie(productie) die 
bijdraagt aan regionale ontwikkeling,  
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4. Relatie met andere programma’s en overleggen 
De gebiedsontwikkeling Waterpoort staat natuurlijk niet op zichzelf. In de loop van de afgelopen jaren 
zijn tal van overleggremia, werkprogramma’s en uitvoeringsbesluiten ontstaan, die niet van de ene op 
de andere dag veranderen. Er zijn tal van autonome processen, die gevolgen hebben voor Waterpoort 
en andersom heeft het gebiedsproces Waterpoort invloed op sommige lopende zaken. De overgang 
naar een nieuw type gebiedsontwikkeling vergt in sommige lopende trajecten het opnieuw ontwerpen 
van verhoudingen. Voor andere trajecten verandert er niets. Sommige zaken dienen losgelaten te 
worden. Andere zaken moeten juist vastgepakt worden.  
 
Programma Zuidwestelijke Delta 
In Waterpoort is de uitwerking opgenomen van de gebiedsprogramma’s rondom het Volkerak-
Zoommeer, zoals verwoord in ‘Veilig, veerkrachtig, vitaal’, het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke 
Delta 2010-2015+ (april 2011). De stuurgroep Zuidwestelijke Delta (ZWD) legt de verbinding met de 
andere ruimtelijke opgaven in het Deltagebied, zoals bijvoorbeeld ‘building with nature’ bij de 
Oesterdam en opereert in een groter regionaal verband. 
 
De stuurgroep ZWD werkt in het Uitvoeringsprogramma aan ontwikkelingen op korte en middellange 
termijn. Maar zij verbindt ook met de strategieën op de lange termijn, vanuit haar opdracht in het 
kader van het nationaal Deltaprogramma om gebiedsgerichte voorkeursstrategieën aan te dragen, als 
input voor de deltabeslissingen van de deltacommissaris (zomer 2014). 
Voor het noordelijk deel werkt de stuurgroep ZWD in een adviserende rol (richting minister IenM) aan 
de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (RGV). Deze zal leiden tot ruimtelijke 
besluiten (zomer 2014) over de kwesties wel of geen beperkt getij op de Grevelingen, wel of geen zout 
terug in het Volkerak-Zoommeer en wel of geen waterberging op de Grevelingen (aanvullend op die in 
het Volkerak-Zoommeer). 
In nauwe samenhang met de RGV, heeft de stuurgroep ZWD ook een adviserende rol bij het 
programma Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (GO). De provincies Noord-
Brabant, Zeeland en Zuid-Holland trekken dit programma met als doel het schragen van de besluiten 
in de RGV met financieringsarrangementen voor gebiedsontwikkeling en waarde-creatie van de 
gronden. 
 
De stuurgroep ZWD wordt geadviseerd door de Adviesgroep ZWD, waarin vertegenwoordigers van 
sectoren, maatschappelijke organisaties en gemeenten zitting hebben. 
Rond de RGV is een ‘Adviesgroep +’ gevormd, die enkele malen bijeen komt en waaraan alle 
gemeenten rondom Grevelingen en Volkerak-Zoommeer deelnemen. 
 
Het Bestuurlijk Overleg Krammer Volkerak was tot voorjaar 2013 opdrachtgever (o.a. planstudie 
Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer) en overlegplatform (Waterberging Ruimte voor de Rivier, 
aanpassing capaciteit Volkeraksluizen) voor watergerelateerde maatregelen in het Volkerak-
Zoommeer. In mei 2013 is besloten het BOKV te laten ‘inslapen’, in ieder geval tot een nieuwe 
structuur binnen de Zuidwestelijke Delta is opgezet. Het Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak werd 
gevormd door drie provincies, drie waterschappen, rijksdiensten, vijf gemeenten en de voorzitter van 
de klankbordgroep van maatschappelijke partijen. 
 
Net als Waterpoort zijn ‘Zicht op het Haringvliet’, ‘Zicht op de Grevelingen’ en de ‘Alliantie 
Oosterschelde’ gebiedsgerichte uitwerkingen van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. 
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Regio West-Brabant en Strategic Board 
Voor de Regio West-Brabant en haar Strategische Agenda fungeert Waterpoort als een proeftuin voor 
het realiseren van onderdelen uit de Agenda. De bestuurscommissie RO/Wonen is het voortgangs- en 
afstemmingsplatform waar alles wat betreft Waterpoort (en ook Deltaprogramma) landt en waaraan 
bestuurders van de bestuurlijke kerngroep terugkoppelen. Naast de platformfunctie kan de 
bestuurscommissie RO/Wonen dienen voor het vergroten van het draagvlak. 
 
De Strategic Board ZW-Nederland (SBZWN) is de netwerkorganisatie van samenwerkende 
ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen – ofwel ‘triple helix’- in en voor de regio 
Zuidwest-Nederland. Doel van SBZWN is het duurzaam versterken van de economische ontwikkeling 
van Zuidwest-Nederland als topkennisregio op de speerpunten Biobased Economy, Logistiek en 
Maintenance. Ecologie en leefbaarheid vormen de gebiedsgebonden randvoorwaarden waaronder de 
economische ontwikkeling kan plaatsvinden. De integrale gebiedsontwikkeling binnen Waterpoort kan 
daaraan invulling geven. De verbinding met Waterpoort wordt op dit moment verzorgd door Arn van 
der Vorst, voorzitter van de Stuurgroep Logistiek van de SBZWN en betrokken bij de invulling van het 
thema ‘Horizontale synergie’ binnen Waterpoort. 
 
Het Regionaal Ruimtelijk Overleg is het gemeenschappelijk besluitvormingsplatform. Dat is immers de 
structuur waarin provincie, waterschap en gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. 
 
Ten opzichte van Brabant aan Zee is Waterpoort een integrale gebiedsontwikkeling. Brabant aan Zee, 
dat gelinked is aan de Regio West-Brabant, is een waterrecreatie-gremium; één concreet project 
(StadHaven Steenbergen) en meerdere belangen uit Brabant aan Zee kunnen bijdragen aan het 
Verhaal van Waterpoort. 
 
Vlaams-Nederlandse  Delta, DelTri-platform 
Ten opzichte van Vlaams-Nederlands Delta is Waterpoort een integrale gebiedsopgave op een lager 
schaalniveau. Waterpoort kan bijdragen aan het realiseren van (onder)delen van de Vlaams-
Nederlands overleg die moeten neerslaan in het gebied. 
 
Het DelTri Platform is een regionaal samenwerkingsverband van de drie regio’s Rotterdam, 
Drechtsteden en West-Brabant dat zich richt op de ontwikkeling van een Maritieme en Logistieke 
topregio. Drie opgaven staan in deze samenwerking centraal: economie, bereikbaarheid en 
leefkwaliteit. Sinds voorjaar 2013 maken de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant deel uit van dit 
samenwerkingsverband. Relevant is het door de milieufederaties van Zuid-Holland en Noord-Brabant 
op gestelde rapport Werken aan een vitale Delta.   
 
Gebiedsontwikkeling en Landschap van Allure Brabantse Wal 
Landschap van Allure De Brabantse Wal en Waterpoort zijn aanvullend ten opzichte van elkaar op het 
gebied van toeristisch-recreatieve, cultuurhistorische en landschappelijke arrangementen. Beide 
gebieden bevinden zich in West-Brabant, tussen de havensteden Rotterdam en Antwerpen. 
 
IRP Goeree-Overflakkee 
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland 
Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen in het Integraal Ruimtelijk 
Programma Goeree-Overflakkee. Het versterken van de regionale economie is het doel van dit 
programma.  Uitgangspunt is dat de partijen op het eiland mede-investeerder en eigenaar zijn. 

http://www.zuid-holland.nl/content_provincie/c_pzhcontact/c_proclaimer.htm
http://www.zuid-holland.nl/content_provincie/c_pzhcontact/c_proclaimer.htm
http://www.zuid-holland.nl/content_provincie/c_pzhcontact/c_proclaimer.htm
http://www.zuid-holland.nl/content_provincie/c_pzhcontact/c_proclaimer.htm
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5. Planning   
 
De ontwerpfase neemt ruim twee jaar in beslag en duurt tot eind 2015. Het Ondersteuningsteam zal 
een werkkalender Waterpoort bijhouden, waarop de verschillende overleggen, bijeenkomsten, 
evenementen en presentaties overzichtelijk worden bijgehouden. De volgende ritmes krijgen daarop 
in ieder geval een plaats: 
 
1x per 4 weken  Ondersteuningsteam 
1x per 4-8 weken Initiatiefgroep 
2 à 3x per jaar  Bestuurlijk overleg 
 
 
De volgende data zijn de komende tijd sowieso relevant: 
 
27 juni 2013: ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort 
 
3e en 4e kwartaal 2013: verbinding Initiatiefgroep met onderwijs, bedrijfsleven en Rabobank 
 
Najaar 2013: Samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart 
 
December 2013: begroting en actieprogramma Waterpoort 2014 gereed 
 
Begin 2014: informele consultatie concept-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 
 
Maart 2014: Verkiezingen gemeenteraden 
 
Mei 2014: 3e Waterpoort conferentie 
 
Juni 2014: vaststelling ontwerp-rijksstructuurvisie in samenhang met deltabeslissingen 
 
December 2014: vaststelling rijksstructuurvisie 
 
Maart 2015: verkiezingen provinciale staten en waterschappen 
 
Juni 2015: Ontwerp streekorganisatie met uitvoeringsprogramma Waterpoort in concept gereed 
 
December 2015: go – no go beslissing gebiedsontwikkeling Waterpoort 
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