
De Hellegatsplaten word doorgetrokken 
waardoor er een groter natuurgebied 
ontstaat. Hier komen 3 terpen in te liggen 
die zo zijn ingericht dat de woningen altijd 
uitzicht op het groen hebben. De wonin-
gen zijn bedoelt voor forenzen, deze krij-
gen een groene omgeving om in te wonen 
en toch dicht bij Rotterdam. 
In het natuurgebied word een paviljoen en 
een kleine haven geplaats waar mensen 
vanaf het Volkerak-Zoommeer kunnen 
komen. Verder worden er wandelroutes 
toegevoegd waardoor veel mensen van 
de natuur kunnen genieten. 
De beplanting en structuren in het gebied 
wordt hetzelfde als op de bestaande 
Hellegatsplaten waardoor het een geheel 
vormt. 
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Mijn project heet Hellegatsterpen en zet 
Ootlgensplaat weer op de kaart door ge-
buik te maken van de natuur van de hel-
legatsplaten.De woningen zijn gericht op 
mensen die van het stedelijke Rotterdam 
komen en naar de rust en de natuur ver-
langen die in Ooltgensplaat aanwezig is. 

Het Volkerak-Zoommeer blijft zoet zodat 
het dan een tegenstelling krijgt met de 
kop van Goeree-Overflakkee en het een 
niet alleen unieke indenteit krijgt aan 
water-poot, maar ook voor Goeree-
Overflakkee.
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ij kregen de opgave om Ooltgensplaat 
een unieke en onders eidende plek te 
laten worden aan et olkerak
Zoommeer.Door middel van de 
bestaande ietroutes uit te breiden en 
aantrekkelijk te maken zullen meer 
mensen naar Ooltgensplaat komen. 
Ook draagt de erkomst aan et pondje 
voor langzaam verkeer ier aan bij. De 
ietsroute komt o.a. langs een uniek 
woonmilieu midden in de bossen. Hier 
wonen mensen in lu e  rust  ruimte en 
de natuur. lle boskamers grenzen aan 
een openbare ruimte waar mensen 
elkaar ontmoeten.
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Hoe wordt Ooltgensplaat een duidelijke 
en onderscheidende plek aan het 
Volkerak-Zoommeer?

Door het kenmerkende Fort prins 
Frederik vrij te maken vanuit het water 
zal deze goed zichtbaar zijn. Zo wordt 
Ooltgensplaat aantrekkelijk vanuit het 
water. Het fort krijgt de vrije ruimte om te 
recreëren. 
De woningen die gerealiseerd worden 
zullen in een ruime groene omgeving 
komen te staan. Zo hebben de bewoners 
echt het gevoel dat ze in het land wonen.
Het landschap en dorp worden door 
verschillende groenstructuren 
verbonden. 
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oordat Ooltgensplaat tegen de 
Hellegatsplaten aan ligt  onders eid 

et zi  van de andere dorpen aan et 
olkerak oommeer. e Hellegatsplaten 

is een bijzonder natuurgebied wat 
uniek is in de omgeving. Ook ort rins 

rederik zorgt ervoor dat Ooltgensplaat 
uniek is aan et olkerak oommeer. 

lleen worden deze twee unieke 
eigens appen weinig gebruikt. aarom 
komt er een stukje van de Hellegatsplaten 
naar Ooltgensplaat toe. it kleine 
stukje Hellegatsplaten zorgt ervoor dat 
Ooltgensplaat meer verbonden wordt met 

et natuurgebied. n dit gebied komen 
woonterpen met een goed uitzi t over 
de nieuwe natuur. Hierdoor krijg je een 
unieke woonplek binnen aterpoort.
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Rust, ruimte & natuur

Uit onze analyse is gebleken dat Oolt-
gensplaat geen historische uitblinker heeft 
ten opzichte met de andere dorpen in Wa-
terpoort. Denk bijvoorbeeld aan Willem-
stad, dit plaatsje kent veel meer historie.

Daarom willen wij in Ooltgensplaat een 
Wellnesscentrum maken in het fort zo-
dat er iets unieks komt in het dorp en ze 
hierin uitblinken in Waterpoort. Daarnaast 
komen er vier unieke woongebieden 
waarvan twee recreatie gebieden en twee 
woonwijken. Een van deze recreatie ge-
bieden komt in het natuurgebied de Helle-
gatsplaten. Hier komen zes losse vlond-
ers met daaraan verschillende recreatie 
woningen. Hierdoor kunnen mensen van 
de rust, ruimte en de natuur in Ooltgens-
plaat.
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Deeluitwerking

e opgave was om van Ooltgensplaat 
een duidelijke en onders eidende plek 
aan et olkerak oommeer te maken. 

e oorstraat en et ort rins rederik 
zijn twee zeer kenmerkende punten in 
Ooltgensplaat. En de strategis e ligging 
van et fort ten opzi t van de vaarroutes 
is een belangrijke kans. Ooltgensplaat 
was een lostaand ge eel. aar ik eb er 

n ge eel van gemaakt door de oor
straat door te trekken als een groene 
route. eze groene route brengt je naar 

et fort waar vers illende a tiviteiten 
voor op et water te doen zijn. ussen 
deze groene route is een woongebied on
staan dat ook geri t is op de aansluiting 
naar et olkerak oommeer. en kan 

ier genieten van et water en et groen 
in de omgeving.

iline eperkamp

telier Dorp en lands ap
rban Design  H V reda

De ‘groene’  Voorstraat 
Ooltgensplaat

Visiekaart

lankaart 						Hori ontaal	pro ie 	van	 	eilanden

Dwarsdoorsnede	van	 n	eiland




