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WATERPOORT De opgave voor Ooltgensplaat is dat het zich 
moet onderscheiden binnen Waterpoort. Door-
middel van ‘De Route’ krijgt Ooltgensplaat 
verbindin met zijn context. 

De fort wordt de landmark van de route en 
tevens van Ooltgensplaat. Deze krijgt een promi-
nente plek door de oude muur opnieuw op te 
bouwen doormiddel van rijtjes woningen. De 
overige route bestaat uit een variatie in land-
bouw. Zowel zoet als zoute landbouw zal aan-
wezig zijn doordat het meer zout zal worden. 
Ook bied dit de mogelijkheid om een Mosselk-
wekerij terug te brengen naar Ooltgensplaat. 
Deze voorzien tevens de lokale strandpavil-
joentjes die aan het strand staan. Dit is een van 
de unieke eigenschappen van ‘De Route’ binnen 
waterpoort.  Daarnaast wordt de route begeleid 
door redoute’s die in het noorden in verbinding 
staan met het natuurgebied Hellegatsplaten.
Door deze ontwikkelingen onderscheid                     
Ooltgensplaat zichzelf binnen Waterpoort. 

Luuk Vissers

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

‘De Route’
Ooltgensplaat

visiekaart

vogelvlucht Fort Prins Frederik Strandpaviljoen met recreatiewoningen
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Ooltgensplaat word de poort tot het Volkerak. 
De buitenste dijk wordt aan de noordelijke 
kant weggehaald waardoor Hellegatsplaten 
kan worden doorgetrokken tot de rand van het 
dorp. Ik wil de oude verdedigingslinie en de 
forten terugbrengen in Ooltgensplaat en twee 
nieuwe forten toevoegen. Hierdoor ontstaat 
er een wandelroute die door natuur en forten 
loopt. Ook worden er meer toeristen getrok-
ken, die andere plaatsen aan het volkerak kun-
nen bezoeken. De 2 forten krijgen een ander 
thema. De een ligt aan het Volkerak en heeft een 
haven . Bij het andere fort wordt de Hellegat-
splaten naar binnen getrokken. sommige oude 
forten krijgen een nieuwe functie. Sommigen 
worden weer zichtbaar gemaakt door bomen  
en op anderen komt een speeltuin of restaurant. 

Emma Kannekens

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Ooltgensplaat: poort naar ‘t Volkerak 
Ooltgensplaat

plankaart 

sfeerbeeld wijk vanaf water detail fort aan water



Met het plan ‘De Dubbele Beleving’ wil ik 
bereiken dat Ooltgensplaat een rustige uit-
valsbasis van de grote steden wordt. Dit wil ik 
bereiken door water in het dorp te brengen en 
het boerenleven wat er al is, benutten en extra 
functie geven.

Het plan heet de Dubbele Beleving omdat de 
opbouw in de woonmilieus is dat ze aan de ene 
kant van hun woning uitzicht hebben over natu-
ur en de andere kant aan het water wonen. 

Het plan bestaat uit 2 soorten woonmilieus. 
De woningen hebben uitzicht op kleinschalige 
landbous of recreatieve landbouw

De landbouw gebieden worden onderhouden 
door een groot boerenbedrijf met een extra 
functie. Mogelijke functies zijn een zorgboer-
derij, restaurant met streekproducten of een 
kinderdagverblijf.

 Naam: Demy van Oers

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

‘Dubbele Beleving’
Ooltgensplaat

Plankaart

Visiekaart Vogelvlucht



Naam : Martijn Pouw

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Ooltgensplaat is gelegen in het midden 
van allerlei toeristische attracties. Zo bev-
inden zich er in de omgeving meerdere 
standen, allerlei cultuurhistorische at-
tracties en grote natuurgebieden. 
En in Ooltgensplaat zelf het oude cen-
trum, het historische fort en het natu-
urgebied. Door al deze attracties is Oolt-
gensplaat de toeristische thuisbasis voor 
de regio Waterpoort.
Het park heeft als middelpunt het fort 
Prins Frederik. In het park zelf zijn ver-
schillende type huizen, al deze huizen 
hebben een eigen plek aan het water 
met een plek waar een boot kan worden 
aangemeerd. Het waterpark zorgt ervoor 
dat Ooltgensplaat de toeristische thuisba-
sis wordt van Waterpoort.

Waterpark Prins Frederik
Ooltgensplaat

Plankaart

Visiekaart



Rotterdam/Breda/Antwerpen

Centrum Dinteloord

Het plan bestaat uit verschillende woonvlakken met
daarin een groene ader die vanaf het dorp door de
nieuw ontwikkelen wijk naar de haven te lijden. In 
�����������������������������ϐ����Ǧǡ�������Ǧǡ��������Ǧ
erpaden. De wijken zijn verdeeld in verschillende 
categorieën: westelijke deel is een wijk waarbij het 
groen tot aan je voordeur komt veel voorkanten kiǦ
jken uit op het groen terwijl de achterkant juist heel 
erg formeel is ingericht. Voorbij de paardenhoeve 
is een wijk met hetzelfde principe als het westelijke 
deel (groen tot aan je voordeur) maar met grotere 

en royalere woningen. Aan de haven 
staan woningen met een hogere dichtǦ
heid waarbij aan de architectuur te zien 
is dat de haven nabij is. De groenstrucǦ
tuur zal nergens met een weg kruisen.
De ontsluiting gaat via de historische 
dijkringen richting de A4.

Kai den Hollander

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Een groene route naar de haven
Dinteloord



Dinteloord krijgt een boost. Dit wil ik bereiken 
door de identiteit die het nu heeft, weinig leven 
op straat, maar omgeven door een prachtig 
landschap, te versterken. Zo zullen mensen het 
platteland beleven en blijft het behouden. Een 
belangrijk aspect in dit plan is het herontdek-
ken en beleven van streekproducten, middels 
een route welke ook aansluit op de huidige 
ϐ����������Ǥ�����������������������������������-
land, dinteloord, het toekomstige AFC-terrein 
en de suikerunie. Het platteland wordt beleefd 
door de toekomstige bewoners en bezoekers. 
Zij zullen in een boomgaard, op een erf, in een 
kas of op een ranch wonen en nemen deel aan 
de daarbij behorende functie. Daarnaast kunnen 
ook bezoekers aan de smaakroute participeren.  
Door dagtoeristen op deze wijze aan te trekken, 
krijgen zij een dagvullend programma Water-
poort krijgt met dit plan ook potentie op het 
land. 

Nick van Well

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Smakelijk leven op het platteland
Dinteloord

Visiekaart

Smaakroute Impressie



Met dit plan wil ik het dorp Dinteloord dichter 
bij het water brengen. Dit door middel van een 
insteek waardoor het water het dorp binnen-
�����Ǥ���������������������������������������-
lende woonmilieus plaatsvinden. Zo bevinden 
zich langs de rand van het water de dijkwonin-
gen. Vanuit deze woningen heb je een wijds uit-
zicht over het water. Daarnaast beschikt iedere 
woning over een bootplaats.
Aan de overzijde bevinden zich de waterwonin-
gen.  De linkerkant van deze strook ligt letterlijk 
in het water. De woningen aan de rechterkant 
�������������������������������Ǥ���������������
woningen schuin opgezet waardoor het zicht 
�����������������������Ǥ����������������������
��������������������ϐ������������������Ǥ����
wordt een plek gecreëerd waarbij bewoners 
kunnen ontstappen aan het drukke (werk)leven 
en tot rust kunnen komen aan en met het water. 

Eva de Grood

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Wonen op en met het water
Dinteloord

Visiekaart

Deeluitwerking waterwonen Sfeerbeeld dijkwonen
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Doorsnede geheel van het gebied. Links is Dinteloord 
zelf  te zien. In het midden de erfwoningen. Rechts zijn 
de steiger woningen te vinden die in de Dintelse Gorzen 
liggen

Door de Dintelse grozen te verlengen en te betrek-
ken bij dinteloord zelf  kan er een uniek voor en 
recreatie gebied ontstaan. En door woningen te 
realiseren in het landbouwlandschap kunnen de 
bewoners(forensen) vol op genieten van het groene 
uitzicht wat ze niet in de stad tegen kennen. Omdat 
het bestaande dorp ( het grijze vlak) niet zo veel groen            
heeft als de andere woonmilleus word er een mooi 
park gerealiseerd waar nu de westcreeke is.

Dinteloord is een dorp centraal ge-
legen in waterpoort. Veel mensen 
kennen het nog niet omdat het nog 
niet is ontdekt, terwijl Dinteloord 
veel kansen heeft om uit te bloeien 
tot een prachtig woonmileu, voor 
bijvoorbeeld forensen uit Rotter-
dam of  andere grote steden. Wat 
me opviel was dat Dinteloord vlak 
bij een mooi natuurgebied ligt; de 
Dintelse grozen. Er is een landbou-
wlandschap wat niet te vinden is in 
grote steden. 

Charlotte Silooy
charlotte-silooy.blogspot.nl
Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Titel project
Dinteloord

visiekaart



Ooltgensplaat wordt een unieke plek 
aan het Volkerrak-zoommeer door een 
exclusief woongebied te realiseren 
achter de dijk.
De dijk wordt dan als één groot park 
gezien die over gaat in de Hellegatsplat-
en.
Het kanaal wordt verbreed, zodat er 
meer recreatief vaarverkeer kan komen 
en recreëren in Ooltgensplaat.
Aan het kanaal komt een dijk waar een 
park op ligt en aan het park staan ap-
partementen met op de hoeken horeca 
of winkeltjes.
Alle exclusieve woningen grenzen met 
de achtertuinen op het water en zo is 
het een unieke locatie aan het Volkerak.
Kris Duijnstee

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Titel project
Ooltgensplaat

visiekaart

Exclusieve boerderijwoning Woningen aan de kade



Ooltgensplaat Bloeit

Om waterpoort een identitieit te geven 
en op de kaart te zetten, is het nodig 
om een herkenbaar beeld te scheppen. 
Een waterplant die ook van zout water 
houdt, is de waterlelie. Deze staat sym-
bool voor Waterpoort. Woongebieden in 
de hellegatsplaten zijn vormgegeven als 
lelies. 76 woningen bieden een aantrek-
kelijke verblijfplaats voor mensen die in 
Rotterdam werken. Door een wandel-
route voor dagjesmensen aan te leggen 
zal ook het dorp zelf weer opbloeien.
Een rode uitkijktoren kan het nieuwe 
symbool worden voor Waterpoort.

Rémon Mulder

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Ooltgensplaat Bloeit
Ooltgensplaat

Een nieuw buitendijks woonmilieu

Lelies in de Hellegatsplaten Zicht op de haven en de toren



Dorpsvisie:
Dinteloord

1:10.000

Dinteloord heeft zich in de jaren alleen aan de 
zuidzijde uitgebreid. Het voorstel is om langs 
de kreek en naar Dintelmond te gaan uitbreiden 
vul je de lege vlek in de driehoek (Dintelmond, 
AFC en Dinteloord) op.  Door de bebouwing ge-
leidelijk qua dichtheid af te laten nemen. Creeer 
je een goede overgang naar het openlandschap.
Om een uniek en onderscheidend woonmilieu 
binnen Waterpoort te maken wordt er een mod-
ern fort geplaatst aan de monding Volkerak-
Zoommeer. Aan de buitenzijde oogt het fort zeer 
gesloten en lijkt het of het niets met Dinteloord  
te maken heeft. Maar wanneer je in dit blok 
komt is dit groen, open en gericht op het land-
schap. 
Door het gesloten blok gecombineerd met de 
ligging in het landschap en grenzend aan het 
water zorg je ervoor dat je uniek bij dinteloord 
in Waterpoort woont.

Arne Halman

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Uniek wonen Waterpoort
Dinteloord

Visiekaart

Sfeerbeeld Detail uitwerking fort



Ooltgensplaat is een ‘verborgen schat’. Het 
����������������������ǡ�ϐ�����������������������
de dorpsvisie en het ontwerp behouden wordt. 
Het dorp gaat zich richten op dagrecreanten en 
exclusief wonen. In dit ontwerp is het exclusief 
wonen in het natuurgebied Hellegatsplaten 
uitgewerkt. Exclusief wonen betekent niet 
alleen ruim wonen met een fantastisch uitzicht 
maar ook excentriek wonen. Een follie woning 
op palen met een bijzondere architectuur, 
midden in de gorzen bijvoorbeeld. De follie-
woningen zijn hier stuk voor stuk bijzonder, 
zowel in vormgeving, kleur als materiaal. 
Of wonen in een cluster gebied op een terp, 
direct tegen de dijk en aan het natuurgebied. 
Bij deze woningen vind je unieke tuinen en 
heb je een uitgestrekt uitzicht op de akkers 
rondom de terp. Dagrecreanten kunnen zich 
in Ooltgensplaat heel de dag vermaken en 
pendelaars wonen in een uniek landschap en 
komen echt tot rust.  

Valéry Voeten

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Inclusief  Exclusief
Ooltgensplaat

visiekaart Ooltgensplaat

doorsnede (genomen van akkers tot in Hellegatsplaten)

Inclusief  Exclusief
Ooltgensplaat

ontwerp ‘Inclusief Exclusief’ (Hellegatsplaten)



Dinteloord dient ruimte te maken voor de 
forensen uit de grote steden. Dit biedt voor 
Dinteloord een uitgelezen mogelijkheid om 
economisch sterker op de kaart te komen. 

De Dintelse polder biedt hierbij de perfecte 
plaats om voor de forensen een nieuw 
woonmilieu te maken. Naast het wonen van 
forensen wordt Dinteloord dus ook landelijk 
aantrekkelijker en wordt de positie binnen 
Waterpoort sterker.

Met een nieuw woonprincipe (dubbeldik-
wonen), wordt er een pricipe ontworpen 
waarbij zo weinig mogelijk wegen nodig zijn 
in de polder om het polderse gevoel te kunnen 
behouden en te kunnen waarborgen.

Geert-Jan van der Schans

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Wonen in de Dintelpolder
Dinteloord

Het concept dubbeldik wonen wil zeggen dat er zo min mogelijk ontsluiting wordt gemaakt waardoor de kwaliteit van het wonen 
beter wordt. Elke woning kijkt namelijk uit op water of natuur. De ene woonkwaliteit is wonen aan een dorpsstraat en de andere 

kwaliteit is het wonen aan een open polder.

principe dubbeldik-wonen 

woonprincipe dubbeldik-wonen sfeerimpressie vanuit de polder

plankaart



In de noordelijke kant ligt een heel gebied waar ongeveer 
40 woningen vrij verkaveld zullen worden. Mensen krijgen 
bepaalde randvoorwaarden voor de kavel maar zijn over het al-
gemeen geheel vrij om te bouwen wat ze willen. Wat deze wo-
ningen zo speciaal maakt is dat er een ongekende vrijheid is en 
een ultieme beleving van water en groen. Door het toevoegen 
van een sluis aan de noordoost zijde is er een kans gemaakt om 
het water het gebied in te betrekken en dit water ook regelbaar 
te laten zijn.

In het gebied daaronder zal de landbouw de grootste rol be-
houden. Alleen zullen er kleine clusters van woningen aan de 
rand van de weilanden liggen met het zicht de weilanden in. 
deze woningen zullen riante woningen worden met een  geza-
menlijke binnenplaats waar verschillende soorten activiteiten 
kunnen plaatsvinden. Denk dan aan een speeltuin, buurt bar-
becue, voetbalveldje, etc. Wat deze woningen zo speciaal maakt 
is dat de woningen in de zomer en in de winter een compleet 
uitzicht hebben en daarmee een hele andere sfeer beleven.

Dinteloord is op dit moment een dorp waarvan 
verwacht wordt dat ze langzaam leeg zal gaan 
lopen. Hieraan gedacht is er een plan ontstaan 
waar de nadruk legt op het trekken van mensen 
zodat ze deze mogelijke leegloop tegen zullen 
gaan. Op dit moment zijn veel forensen nog in 
de grote steden aan het werken maar opzoek 
naar een rustig plekje buiten de (drukke) stad. 
Om deze forensen naar Dinteloord te trekken, 
en daarmee de leegloop tegengaan, zijn er hele 
exclusieve woonmilieus ontworpen. Zeker met 
het oog op de A6 die voor een betere bereik-
baarheid zal gaan zorgen zal Dinteloord een 
zeer geschikte plek worden binnen Waterpoort 
als ‘forensen woondorp’.

Niels van Dam

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Het Forensen-Woondorp
Dinteloord



Dinteloord is erg goed bereikbaar via de snel-
weg en het straalt rust en ruimte  uit, daarnaast 
is er prachtige natuur in de omgeving. Voor de 
forens is het prachtig om hier te wonen!

De forens heeft drie keuzen, er zijn namelijk 
verschillende woonmilieus. Men kan er voor 
kiezen om in een parkachtige omgeving te 
wonen, om te wonen bij een paardenhoeve of 
dichtbij de natuur te wonen door middel van 
steigers. 

Met deze ingrepen wordt Dinteloord het fo-
rensenpaleis en zal het extra uitstraling aan 
Dinteloord geven.

Bram Coenen

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Het forensenpaleis
Dinteloord

visiekaart

sfeerimpressie steigerwoningen Uitwerking parkwoningen


