
Op dit moment bij Dinteloord is er land-
bouw, maar na de verzilting zal de grond 
gaan verzilten. Dit heeft als gevolg dat 
zilte landbouw kan worden toegepast. 
Deze zilte landbouw wordt gecombineerd 
met zilte aq uacultuur, hier wordt tong 
met lamsoor/ zeekraal verbouwd. Door de 
verzilting zullen ook de Dintelse gorzen 
veranderen in een schorrengebied. 
Het hele gebied rond Dinteloord zal dus te 
maken krijgen met zilte activiteiten, 
bijvoorbeeld wordt er een educatief cen-
trum geplaats en komt er een restaurant 
waar zilte producten worden geserveerd. 
Hierdoor wordt dit een onderscheidende 
plek aan het V olkerak-Z oommeer en trekt 
dit mensen aan. N og een aantrekkingsk-
racht voor toerisme is de recreatie route 
die door de landbouw loopt.

Michelle R itz en
13 13 12
Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Zilte landbouw
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Speerpunten voor dit ontwerp zijn, Mas-
keren van de industrie en tegelijkertijd 
de Natura 2000 doortrekken langs de 
kust. Uniek woonklimaat laten ontsta-
an binnen waterpoort. Nieuwe (grotere) 
jachthaven met een sterke relatie met het 
dorp. 

Kevin van Elten
131746
Atelier Dorp en landschap
Urban Design NHTV Breda

Uniek woonklimaat binnen waterpoort
Dinteloord
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Dinteloord 

Hoe kan Dinteloord een duidelijke 
onderscheidende plek aan het Volkerak-
Zoommeer krijgen?  
 
Het Volkerak-Zoomeer is een druk bevaren 
rivier. Dinteloord zou opvallen wanneer het 
dorp al vanaf het water te zien was. 
De gemiddelde leeftijd in het dorp is hoog. 
Om het dorp weer sprankelend te maken 
en een toekomst te bieden, moet er meer 
jong bloed, zoals jongere gezinnen, in 
Dinteloord komen vestigen. Dinteloord is 
strategisch gelegen en zou een ideale 
vestegingsplaats zijn voor forenzen. Door 
de gorzen te verlengen valt niet alleen 
Dinteloord op, groeit het bijzondere 
natuurgebied die ook de recreatie 
stimuleert, maar creëer je ook een unieke 
leefomgeving.  

“De Gorzen”  
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‘Landbouwlijk wonen’
Dinteloord
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Plankaart Deeluitwerkingen

Boomgaardwonen Akkerbouwwonen
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Legenda 

Dinteloord

Infrastructuur

Aantrekkings punt

Groen

Recreatiepark

Bedrijvigheid

Recreatievaart/toerisme

Aantrekkelijke vaarroute

Het plan:
Dinteloord ligt in een waterrijk gebied en 
is door haar ligging aan het V olkerak-
Z oommeer en de Dintel een strategische 
plaats voor recreatie. Om op deze poten-
tie aan te haken komt er een recreatie-
park ten oosten van de jachthaven.  
Dinteloord wordt hierdoor een toeristische 
hotspot, vooral voor water( sport) liefheb-
bers en zal Dinteloord weer op de kaart 
zetten. Het park zal in vier vingervormige 
eilanden worden ingedeeld waarin elk ei-
land haar eigen karakter krijgt met divers 
woningaanbod. E lke woninig heeft een 
sterke connectie met het water en heeft 
de mogelijkheid een boot aan te leggen.
B innen het park is er een ruim aanbod 
aan activieiten en ontspanning. B uiten het 

en wandelen in de omgeving. 

Naam: R obin Besems 

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Recreatiepark Dinteloord
Dinteloord
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Visiekaart Sfeerimpressie
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I n dit ontwerp staat wonen in de akkerbouw cen-
traal. E r is uitgegaan vier ‘ dragers’  in het gebied, 
de akkerbouw, boomgaard, de weg die het nieuwe 
gebied ontsluit en de kreek die op een natuurlijke 
manier door het gebied wordt getrokken. De kreek 
geef t een verbinding tussen het Volkerak-zoom-
meer en het kreken-karakter van het omliggende 
land. E r kan langs de kreken een krekenroute 
worden gerealiseerd. 

A an de hand van deze dragers zijn er woonge-
bieden ontworpen. I n deze woongebieden staat 
zelf voorziening en sociale cohesie centraal.  Dit 
komt met name naar voren doordat er de openbare 
ruimte wordt onderhouden door de bewoners. De 
openbare ruimte staat in contact met de omliggen-
de akkerbouw en de openbare ruimte kan bijvoor-
beeld gebruikt worden als moestuin.

Deze elementen biedt de woongebieden een uniek 
karakter en deze woongebieden bieden op hun 
beurt weer een uniek karakter aan Dinteloord. 
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Steenbergen

Visiekaart
1:40.000

Vaargebied

Water in plangebied

Boomgaard wonen

Water wonen

Natuurlijke geluidswal

Aansluiting A4

A4

Ontsluiting vanuit 
plangebied

Schoolbus

Ontsluiting over dijk

Speciaal zichtpunt

Bruisend centrumpje

Voetbalvereniging
Bebouwing

Fietsroute naar bushalte

Dinteloord

Dinteloord

Steenbergen

Dinteloord

Dinteloord Dinteloord

U it onze analyse  over het dorp Dinte-
loord heb ik een aantal uitgangspunten 
gehaald die van belang waren voor het 
maken van mijn ontwerp. Dit waren de 
volgende punten: de landschapelijke 
kwaliteit te benutten, de relatie tussen het 
dorp en de haven versterken, de vergrijz-
ing tegen gaan en Dinteloord meer op 
de kaart zetten door het een identiteit te 
geven. Door het creeren van een natu-
urlijk woon- en recreatiemilieu waarbij 
gezinnen op een gunstige locatie zich 
kunnen terugtrekken in het groen, worden 
de kansen voor het dorp optimaal benut. 
De bedreigingen worden tegengegaan 
door het creeren van kangoeroewoningen 
zodat alle leeftijdscategorieen bij elkaar 
kunnen blijven wonen. Door een uniek 
woonmilieu te creeren waarin het water 
centraal staat ( denk hierbij aan Giethoorn)  
zal Dinteloord een echte identiteit krijgen 
aan het V olkerak en de omgeving.

I ris  Bol
Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Natuurlijk wonen aan het water in de polders
Dinteloord

Visiekaart 

P lankaart deeluitwerking

L agenkaarten

Doorsnedes



Dintelpolder wordt een plaats waar be-
woners kunnen genieten van landelijk 
wonen in de polder. Het is vooral bedoelt 
als ext ra trekpleister voor forenzen. Z ij 
willen dicht bij het werk wonen, maar ook 
landelijk wonen. Door dit toe te voegen 
in Dinteloord ontstaat er een ext ra woon-
milieu. 

V erder zorgt de locatie van het nieuwe 
woonmilieu voor een koppeling tussen de 
haven en het dorp. Dit doordat er vaar-
routes worden toegevoegd. V erder wordt 
het havengebied op gefrist met grote 
appartementen in de styl e van de haven 
aan de overzijde. Ook worden hier horeca 
gelegenheden toegevoegd, waardoor het 
gaat bruizen. V erder worden de tuinen 
ingericht als thema tuinen, bijvoorbeeld: 
Moestuinen, bloementuinen etc.

Vicky  van de Sanden
Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Dintelpolder
Dinteloord

P lankaart

Visiekaart Sfeerbeelden



Industrie
Haven

Recreatiepark
Woonwijk
Groenstrook
Groenstrook
Recreatie bij fort
Centrum

Veerpont

Haven

Recreatie bij fort
Centrum

Veerpont

H oe wordt Ooltgensplaat een duidelijke 
en onderscheidende plek aan het 
Volkerak-Z oommeer?

Door het kenmerkende F ort prins 
F rederik vrij te maken vanuit het water 
zal deze goed zichtbaar zijn. Z o wordt 
Ooltgensplaat aantrekkelijk vanuit het 
water. H et f ort krijgt de vrije ruimte om te 
recreëren. 
De woningen die gerealiseerd worden 
zullen in een ruime groene omgeving 
komen te staan. Z o hebben de bewoners 
echt het gevoel dat ze in het land wonen.
H et landschap en dorp worden door 
verschillende groenstructuren 
verbonden. 

Tessa van den Hout

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Hellegatsplaten met Ooltgensplaat verbinden
Ooltgensplaat

Visiekaart

Sfeerbeelden G roenstrook Deeluitwerking



Levendig centrum

Nieuwe boeren erven

Bestaande boeren erven

Dijken

wegen

Natuurgebied

water

Bestaand dorp

Legenda

Visiekaart
Landschappelijke erven
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Om het dorp Dinteloord een connectie 
met het Volkerak-Zoommeer te geven, 
wordt er een landschappelijke strook 
tussen het water en het dorp gecreëerd. 
Deze strook is een gebied waar de 
natuur zijn gang kan gaan en Schotse 
hooglanders het gebied onderhouden. 
Binnen dit gebied krijgen bestaande 
boeren erven de bestemming van 
wonen. Ook worden er nieuwe erven 
geïntroduceerd, deze sluiten naadloos 
aan op de bestaande erven en hebben 
een prachtige ligging in het natuurgebied. 
De erven zijn met elkaar verbonden door-
middel van wandel en ietspaden en heb-
ben een goede verbinding met het dorp.

Buddy van der Heijden

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Landschappelijke erven
Dinteloord
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‘Zoete natuur Dinteloord Landmark

‘Zoute’ natuur Landgoed A4

Bossage Boederijwoningen Pontje

kreek Dijkwoningen Route

Met de visie ‘stad naar land’ is gekeken 
hoe er kan worden ingespeeld op de 
vraag: wat heeft Dinteloord nodig om 
terug op de kaart te komen? Hierbij 
is gekeken naar de omgeving en het 
aantrekken van forenzen vanuit de rand-
stad. Wij zijn tot de conclusie gekomen 
dat er doormiddel van één grote recre-
atieve route die in verbinding staat met de 
omgeving en Ooltgensplaat, Dinteloord 
weer een aantrekkingskracht krijgt. Dit in 
combinatie met de nieuwe woningen die 
direct in contact staan met de Dintelse
Gorzen en het landgoed. 

De deeluitwerking is een modern erf dat 
uitzicht heeft op zijn omgeving.

Naam: Floris van Hoof

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Van stad naar land
Dinteloord

Van stad naar land ( visie uitwerking)

Modern erf wonen (1:500 deel uitwerking) Sfeerimpressie erf wonen



LANDBOUWLIJKWONEN
+

WATERHART WONEN
+

LANDBOUWLIJKWONEN

ref. geworteldwonen

Er zijn kansen in Dinteloord aanwezig al-
leen wordt er naar de verkeerde plek 
gekeken. Ik heb gekozen voor het hart 
van Dinteloord, omdat ik hier potentie in 
zie. Het idee is om van het hart een ware 
haven te maken, met een gezellige kade 
waar men over heen kunt flaneren, waar 
je leuk kunt wonen en tevens een bed and 
breakfast zit gevestigd om te overnachten 
of gezellig te lunchen. Verder worden de 
linker en rechter zijde aangepakt van Din-
teloord. Hier komt Landbouwlijk wonen, 
ecologisch wonen waar ieder een eigen 
moestuin heeft of tussen de fruitbomen 
woont . Door deze aanpassing krijgt Din-
teloord een aantrekkelijker karakter en 
heeft het meer betekenis voor het Volker-
rakmeer , er komen meer toeristen op af 
en kunnen in Dinteloord  overnachten.

Bianca Lancee
Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda

Landbouwlijkwonen 
Dinteloord

visiekaart

Plankaart Visualisaties Waterhart + Landbouwlijkwonen




