
 
Nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor  
     Dinteloord en Ooltgensplaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opleiding Urban Design, ontwerpatelier Dorp en Landschap 
Deze onderzoeksvraag werd gesteld in de opgave voor het atelier Dorp en Landschap en 
maakt onderdeel uit van het eerste trimester van de opleiding Urban Design aan de NHTV in 
Breda. Op de opleiding leren studenten hoe zij de eisen en wensen vanuit de ruimtelijke 
ordening kunnen omzetten in een toekomstbeeld van een gebied. Studenten leren de 
mogelijke en reële toekomst van een plangebied en/of locatie te verbeelden. Ze verdiepen 
zich in de maatschappelijke, sociale en financiële context en de strategie. Studenten 
bedenken ruimtelijke oplossingen door al deze facetten te integreren, te concretiseren en 
ruimtelijk te verbeelden. In ontwerpateliers krijgen zij les van specialisten uit het vakgebied 
en leren ze de benodigde ontwerpvaardigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Studenten: : Joris Groen, Jilt Draaijer, Anita Timmermans, Iris Bol, 
   Thom Geelen, Denya van Disseldorp 

 

Onderzoeksvraag 
‘Hoe kunnen de (historische) dorpen 
Dinteloord en Ooltgensplaat een duidelijke 
en onderscheidende plek aan het Volkerak-
Zoommeer krijgen en nieuw elan geven aan 
het gebied Waterpoort? Welke ruimtelijke 
ingrepen en programma’s zijn hier (op korte 
en lange termijn) voor nodig? En hoe vertaal 
je dat in een concreet ontwerp?’ 
 



Cultuurhistorie: Analyse en vormgeving van dorpskernen en aangrenzend landschap 
In dit atelier is aandacht besteed aan de analyse en 
vormgeving van dorpskernen en het aangrenzende 
landschap. Het merendeel van de dorpen in Nederland 
is ooit ontstaan op basis van de landschappelijke 
onderlegger en context (= cultuurhistorie). Dit kun je 
nog duidelijk zien in de historische centra van de 
dorpen. Door de verstedelijking op het platteland zijn 
de dorpen de afgelopen decennia gegroeid en 

uitgebreid, waarbij de onderlegger en context niet altijd is meegenomen. Het resultaat 
hiervan is dat deze uitbreidingen onderling sterke overeenkomsten vertonen en de 
eigenheid van de dorpen is verdwenen.  
 
Thema Waterpoort: Familieleden van Waterpoort 
In totaal werkten 34 tweedejaars studenten 10 weken lang 2 dagen per week aan deze 
opgave. De studenten werd gevraagd een ruimtelijke dorpsvisie voor de kernen Dinteloord 
en Ooltgensplaat op te stellen, inclusief een ruimtelijk voorstel voor nieuw 
programma/nieuwe ontwikkelingen met minimaal 150 (recreatie)woningen in de periode tot 
2030. De opgave gaat in op één van de thema’s van Waterpoort: Familieleden van 
Waterpoort. Aan het Volkerak-Zoommeer is een vijftal kernen en plekken geduid als 
familieleden. De waterpoorten verschillen onderling, maar de vijf waterpoorten zijn door 
hun ligging aan het Volkerak-Zoommeer wel duidelijk verbonden met elkaar. In samenspraak 
met Waterpoort zoomt dit atelier in op een tweetal ‘familieleden’ van Waterpoort, te weten 
Ooltgensplaat en Dinteloord. Ooltgensplaat ligt met het havenkanaal aan het Volkerak-
Zoommeer, maar door verschillende ontwikkelingen van de afgelopen jaren (inpoldering, 
verleggen/verhogen deltadijken) is het dorp de relatie met het water kwijtgeraakt. Een 
vergelijkbare situatie heeft zicht voorgedaan in 
Dinteloord. Dit dorp was met het havenkanaal en 
de Steenbergse Vliet verbonden met het water. 
Door inpoldering en een op zich zelf staande 
ontwikkeling van een havengebied (Dintelsas) 
met bedrijventerrein (Dintelmond) heeft 
Dinteloord geen directe verbinding meer met het 
water. Het atelier heeft geresulteerd in 
verschillende visies en uitwerkingen voor de 
beide kernen. De studenten hebben de ruimte 
gekregen en genomen om het gebied met nieuwe 
vormen van verblijf in te vullen. 
  
 
Nieuwe vormen van verblijf voor Ooltgensplaat en Dinteloord  
Bij de start van het atelier zijn de studenten gastvrij onthaald door Martha van der Vlist 
(Oude Raadhuis Ooltgensplaat) en Hakim Tampoebolon (bewoner en dorpsraad Dinteloord). 
Ook hebben de beide gemeenten en Martin Eijkelhof (gebiedsmanager Waterpoort) een 
presentatie gegeven over het gebied en de opgaven die er spelen. Na de kennismaking, het 
doornemen van het ruimtelijk beleid hebben studenten zelfstandig een eigen visie en 
uitwerking opgesteld.  



Op 4 december presenteerden zes studenten hun plannen aan de wethouders Petra 
Lepolder (Steenbergen), Arend-Jan van der Vlugt (Goeree-Overflakkee), beleidsmedewerkers 
van de beide gemeenten, bewoners en ondernemers. De wethouders waren positief verrast 
over deze presentaties, zowel inhoudelijk als over de wijze waarop deze werden toegelicht.  
 
 
Ooltgensplaat 
Voor Ooltgensplaat resulteerde dit in plannen waar je vlakbij en zelfs in de Hellegatsplaten 
kunt wonen op zogenaamde terpen, woonclusters in boskamers tot zelfvoorzienend wonen 
aan het water. In deze plannen werd ook fort Prins 
Frederik voorzien van een nieuwe bestemming en 
door het verleggen van de dijk weer aan het water 
gelegen. Daarnaast werden beide havenkanalen 
getransformeerd tot bijzondere woonlocatie met 
voorzieningen.  
 
Dinteloord 
Voor Dinteloord werden plannen gepresenteerd 
variërend van een Spa-resort met woningen aan de 
monding van de Mark-Dintel tot het herstel en 
verbinden van een voormalige kreek met het havenkanaal. Dit plan resulteerde 
in woonmilieus met woningen aan het water (referentie Giethoorn). Voor Dinteloord werd 
een gedurfde uitwerking gepresenteerd waarbij de kern weer letterlijk aan het water werd 
gelegd door het landbouwgebied ten noordoosten van de kern weer te ontpolderen en een 
op de Biesbosch geïnspireerd waterwoonmilieu te realiseren met eilanden in het water. De 
wethouders zagen in de uitwerkingen diverse onderdelen terug waarbij een overlap is met 
gemeentelijke plannen die voor de twee kernen in de maak zijn of ooit bedacht zijn.  
 
Presentaties aan bewoners  
De studenten en docente Imke Mulders (atelierbegeleider Urban Design NHTV/zelfstandig 
stedenbouwkundige Buro Kreek enzo) kunnen rekenen op een vervolg van deze presentatie, 
bijvoorbeeld door een aantal plannen te presenteren aan bewoners. Op deze 
Waterpoortsite is een aantal projecten van de in totaal 34 projecten van de studenten 
gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Imke Mulders (info@kreekenzo.nl of 
mobiel 06-41391278). 

 
 
 
 
 

Imke Mulders 
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