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‘Gebiedsgericht werken’ uit de Structuurvisie Provincie Noord-Brabant
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Inleiding

In de op 1 oktober 2010 vastgestelde structuurvisie benoemt de provincie Noord-
brabant negen gebiedsontwikkelingen. waterpoort is één van de drie ‘nieuwe’  
gebiedsontwikkelingen waarvan de provincie de zogenaamde preverkenning is gestart. 
Er is samenwerking gezocht met Zuid-Holland en Zeeland. Het studiegebied van  
waterpoort is aangegeven op de kaart op pagina 2.

De opgave voor de gebiedsontwikkeling waterpoort is te zoeken naar kansen en 
potenties van het verknopen van de water-, klimaat- en energieopgaven in relatie tot 
economische ontwikkelingen, bereikbaarheid en natuur & landschap.
bovendien wil de provincie samenhang aanbrengen in de veelheid van plannen, de 
druk op het gebied geleiden en de kansen en kwaliteiten van het gebied optimaal 
benutten door duidelijke keuzes te maken. De gedachte hierbij is dat een duurzaam 
toekomstperspectief voor de regio waterpoort de focus en het regionaal besef  
versterken, wat weer tot meer samenhang leidt.

om bovenstaande doelstelling ook daadwerkelijk kans van slagen te geven in termen 
van uitvoering en realisatie is ingezet op twee parallelle sporen:
 1. Naast beleidsurgenties zicht krijgen op en verbinding zoeken met
  gebiedsurgenties;
 2. Middels ontwerp en ontwerpend onderzoek de opgave aanpakken.

beide sporen zijn gebundeld en samengekomen door het organiseren van een  
gebiedsexcursie en een tweetal (ontwerp)ateliers in en samen met de regio.
Dit boekwerk is een verslag van de excursie en de ateliers en presenteert bouw-
stenen, kansen en mogelijke sleutelprojecten voor de gebiedsopgave waterpoort. Het 
is niet meer dan een weergave van de dagen, waardoor sommige kaarten, teksten of 
opsommingen niet volledig zijn.
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Bestuurlijke drukte
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De zoektocht naar de ‘bron’ van waterpoort krijgt een vervolg in een viertal sporen:
	 •	 Waterpoort	als	gebiedsopgave	in	de	Structuurvisie	en	de	Gebiedsagenda	
  west-brabant;
	 •	 Waterpoort	als	gebiedsprogramma	uit	het	Uitvoeringsprogramma	Zuid-
  westelijke Delta;
	 •	 Waterpoort	als	één	van	de	gebiedsopgaven	in	het	kader	van	de	9e	Eo	Wijers		

 prijsvraag;
	 •	 Waterpoort	als	proeftuin	voor	het	sturen	op	ruimtelijke	kwaliteit	bij	gebieds- 

 opgaven in het kader van de Expeditie Mooi 2010.
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Route en stopplaatsen van de excursie
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Route en programma
Als voorbereiding op de workshops hebben de deelnemers op 14 oktober samen 
een gebiedsexcursie gemaakt waarbij een goede eerste indruk ontstond van het 
karakter, de bijzondere kwaliteiten, de knelpunten en de kansen van het gebied.

 
 09:30u  vertrek vanaf station Zevenbergen
 09:30 - 09:45u  busrit naar monding roode vaart
 09:45 - 10:15u  ontwikkelingen rondom de roode vaart
 10:15 - 11:15u  busrit naar ooltgensplaat 
   via oudemolen, Helwijk
 11:15 - 11:45u  ooltgensplaat
 11:45 - 12:45u  busrit naar tholen 
   via uitkijkpunt bij Krammersluizen
 12:45 - 13:45u  Lunchen in tholen met zicht op het waterfront
   Hotel restaurant Zeeland, Kaaij 6, 4691 EE tholen
 13:45 - 14:15u  busrit naar benedensas/Dintelse Gorzen
   via Nieuw-vossemeer, brug Schelderijnkanaal naar
   benedensasweg
 14:15 - 15:15u  benedensas/Dintelse Gorzen
 15:15 - 15:30u  busrit naar fort Henricus
 15:30 - 16:20u  fort Henricus/A4/Aquaduct
 16:20 - 17:00u  busrit naar station Zevenbergen
 17:00u  Aankomst bij station Zevenbergen

Hoofdstuk 1: Excursie
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Excursiepunten
Zoetwaterrelevantie & industrie – Roode Vaart
Als het volkerak zout wordt, is er een (nieuwe) zoetwatertoevoer nodig voor het  
agrarisch achterland van west-brabant, tholen en St. philipsland. De roode vaart kan 
hierin gaan voorzien. Hierdoor ontstaan er rondom de monding van de roode vaart en in 
het centrum van Zevenbergen verschillende interessante projecten. 

Vanaf linksboven met de klok mee: monding van de Roode Vaart in Hollands Diep, sluis in 
Roode Vaart, zicht op Industriecomplex Moerdijk vanaf Hollands Diep, 
historisch kaart centrum Zevenbergen met open haven
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Recreatie & blauwalg - Haven Ooltgensplaat
ooltgensplaat is een havenplaatsje op oostflakkee met veel blauwalgenoverlast 
waardoor de recreatie- en economische ontwikkeling in het slob zijn geraakt. 
restaurants zijn dicht, huizen staan te koop, waardoor er verpaupering optreedt en 
de leefbaarheid van de kernen verslechterd. De “sence of urgency” wordt hier 
duidelijk. Er is verandering nodig om te zorgen voor economische vitaliteit.

Vanaf linksboven met de klok mee: blauwalg in de haven van Ooltgensplaat, een voormalige bakke-
rij in Ooltgensplaat, de jachthaven van Ooltgensplaat, het open agrarische landschap ten westen van 
Ooltgensplaat
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Watersysteem - Krammersluizen
De Krammersluizen hebben een uniek systeem waarmee zout en zoet water van elkaar 
worden gescheiden. Het sluizencomplex maakt deel uit van de compartimenterings- 
dammen die zijn aangelegd om:
 - het getijdegebied van de oosterschelde te verkleinen;
 - de Schelde-rijnverbinding getijvrij te maken;
 - een zoetwatermeer te vormen.

Het Krammersluizencomplex
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Omgaan met dynamiek in de Delta - Tholen
Dankzij nieuwe verbindingen ontwikkelt het voorheen geïsoleerd liggende eiland tholen 
zich tot een woon- en recreatiegebied. In de woonwijk “Het waterfront” stappen  
bewoners direct vanuit hun waterfront-woning op hun boot. De woningen zijn  
gebouwd op een buitendijkse landtong die het rijn-Scheldekanaal van de jachthaven 
scheidt. Door de ligging buitendijks wordt duidelijk dat met de eventuele dynamiek in 
het gebied weinig rekening werd gehouden. bij toekomstige bebouwing wordt hier wel 
rekening mee gehouden.

Zicht op de jachthaven (l) en het ‘Waterfront’ van Tholen (r)
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Natuur & recreatie - Dintelse Gorzen
De Dintelse Gorzen liggen aan het Krammer volkerak tussen brabant en  
Goeree-overflakkee. Dit buitendijkse natuurgebied is na de afsluiting van de philips-
dam drooggevallen. Eb en vloed zijn verdwenen, maar er is een nieuwe, unieke natuur 
voor teruggekomen. 
ook bij een zout vZM én berging van rivierwater in het kader van ruimte voor de 
rivier zullen de gorzen niet (of nauwelijks) onderlopen. Getijde is in ieder geval niet 
genoeg om gorzen onder te laten lopen.

Vanaf linksboven met de klok mee: monding van de Steenbergse Vliet in het Volkerak, Slui-
zencomplex bij Benedensas, grote grazers in de Dintelse Gorzen
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Cultuurhistorie en Steenbergen - Fort Henricus
fort Henricus was een fort aangelegd in 1626 ter verdediging van de haven van  
Steenbergen. In 1812 is het fort afgebroken. Het fort behoorde tot de west-brabantse 
waterlinie. De A4 wordt doorgetrokken en ter hoogte van het fort komt een aquaduct.

Steenbergen krijgt een nieuw hart! Dat is de boodschap van het project StadHaven. 
Er leven ideeën over de Markt, de historie van Steenbergen en de rol van water in de 
stad. 

Vanaf linksboven met de klok mee: zicht op fort Henricus vanaf het zuiden, zicht op fort Henricus 
vanaf het zuidoosten, impressie van de markt van Steenbergen, impressies van de jachthaven van 
Steenbergen 
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Ronald van den Heerik geeft toelichting bij Benedensas
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Hoofdstuk 2: Bouwstenen

Als introductie op de eerste atelierdag is door diverse mensen een korte presentatie 
gegeven over voor waterpoort relevante thema’s en kwesties. Een aantal van deze  
betogen is als ‘bouwsteen’ voor waterpoort in dit hoofdstuk opgenomen.
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Het gebiedsprogramma “Volkerak - West-Brabant - Oostflakkee” van de Stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta valt samen met “Waterpoort”

- C O N C E P T -



Van wateropgave naar integrale gebiedsontwikkeling
De Deltawerken blijken schaduwkanten voor natuur, waterkwaliteit en economie te  
hebben, maar ook door klimaatverandering staat de Zuidwestelijke Delta onder druk. In 
een uitvoeringsprogramma presenteert de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta de  
acties voor de periode 2010 – 2015+ om de balans in veiligheid, ecologie en economie 
te herstellen. Hierin worden zeven gebiedsprogramma’s onderscheiden. voor de realisatie 
van deze programma’s wordt een belangrijke rol voor provincies gezien als procesregis-
seur. De provincie Noord-brabant is o.a. trekker voor het gebiedsprogramma “volkerak  
-  west-brabant - oostflakkee”, dat in de Structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling van 
Noord-brabant samenvalt met “waterpoort”.

Aanleiding vormen de waterkwaliteitsproblemen in het volkerak-Zoommeer (vZM): in 
de zomer en het najaar is er sprake van een explosieve groei en sterfte van blauwalgen, 
met stankoverlast, vis- en vogelsterfte. onderzoek heeft uitgewezen dat verzilting van het 
vZM en een beperkte getijdendynamiek de enige oplossing is. De waterkwaliteit  
verbetert,  de natuurwaarden nemen toe en er ontstaan nieuwe economische kansen. 

In het Nationaal waterplan is te lezen dat het zoute water pas wordt toegelaten als er  
1) een effectieve zoutlek bestrijding plaatsvindt bij de sluizen en 2) alternatieven zijn  
gerealiseerd voor de huidige beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw, de drink- 
watervoorziening en de industrie. Dit heeft invloed op het regionale watersysteem van 
o.a. west-brabant, tholen, St. philipsland en oostflakkee. 

De gebiedsontwikkeling waterpoort heeft ten doel de economische ontwikkelruimte die 
de ingrepen in het hoofd- en regionaal watersysteem bieden samen met lokale  
overheden en maatschappelijke partijen uit het gebied te verkennen en te realiseren, zo 
mogelijk in samenhang met opgaven op het terrein van bijvoorbeeld energietransitie.
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Basiskaart

Varen



Landschap en cultuurhistorie
Het kleilandschap van waterpoort kent een rijkere geschiedenis dan de eerste aanblik 
wellicht doet vermoeden. Het meest in het oog springen op dit moment vooral de dijken 
die de afzonderlijke polders omsluiten en die met elkaar het verhaal van de geleidelijke 
ontginning van land ten koste van water vertellen. op flakkee vinden we de ringpolders en 
havenkanalen als bijzondere representant. De Dintel en de vliet, echte rivieren met 
uiterwaarden, verbinden het west-brabantse landschap met de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
delta. verder vinden we verspreid in het gebied (restanten van) kreken. Het overgangsgebied 
van zand naar klei kent van oudsher specifieke hydrologische eigenschappen. Het water van 
de beken stagneerde in deze kwelgebieden alvorens af te stromen naar het kleigebied. Het 
grote open water van het volkerak heeft met zijn oevers zijn eigen kwaliteit. 

Het waternetwerk vormt een bijzondere potentie, vooral vanwege de recreatieve gebruiks-
mogelijkheden. Er is reeds een groot aantal jachthavens aanwezig. Niet alleen langs het 
volkerak, maar ook langs de rivieren en bij de (historische) steden. Er zijn initiatieven opge-
start om het vaarnetwerk met zijn voorzieningen verder op te waarderen.
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Basiskaarten Topografie en Varen
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Linies & Forten

Turf



Basiskaarten Linies & Forten en Turf

verspreid in het gebied ligt een aantal historische vestingsteden. bij de verdediging van deze 
steden is eeuwenlang het water van strategisch belang geweest. Een groot deel van de pol-
ders fungeerde als inundatiegebied in tijden van nood. op cruciale plekken werden forten 
aangelegd. De reeksen van forten en inundatiegebieden vormen samen de west-brabantse 
linies. Een deel van de forten is ook nu nog aanwezig, maar vaak slechts moeilijk herkenbaar.

Andere lagen van de geschiedenis die hier het vermelden waard zijn, zijn de turfwinning en 
de suikerindustrie. beiden zijn gerelateerd aan het waternetwerk met zijn goede transport-
mogelijkheden. Er zijn nog diverse relicten van de turfwinning aanwezig, zoals trekvaarten en 
veerstoepen.
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De projectgebieden ‘van Defensie tot Retentie’ 

Uitwerking projectgebied 1: omgeving Fort Henricus (bron: Bosch Slabbers)
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van Defensie tot Retentie
In 2007 hebben het waterschap brabantse Delta, Stichting cultuurhistorie west-brabrant 
en provincie Noord-brabant het zogenaamde wateratelier west-brabant georganiseerd. 
De aanleiding was tweeledig.

Aan de ene kant vraagt het watersysteem om aanpassingen als reactie op klimaat- 
verandering. Naar verwachting neemt de piekbelasting van het watersysteem sterk toe als 
gevolg van steeds vaker voorkomende periodes met hevige neerslag. Dat vraagt om extra 
ruimte voor (nood)berging. veranderend peilbeheer op het volkerak-Zoommeer noopt 
daarbij ook aanpassingen in het watersysteem van het achterland.

Aan de andere kant is er het stelsel van brabantse waterlinies. De delta van brabant ont-
leent tot op de dag van vandaag mede haar identiteit en eigenheid aan de historische 
verdedigingslinies, maar deze hebben aan herkenbaarheid ingeboet.

In het atelier is verkend hoe de vergroting van de bergingscapaciteit zodanig ingevuld kan 
worden dat de oude linies (forten, dijken en inundatiegebieden) hernieuwd betekenis en 
zeggingskracht krijgen. Ecologie en recreatie profiteren daarbij mee. De ideeën zijn door 
bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten uitgewerkt.

binnen het plangebied zijn drie deelgebieden onderscheiden, die elk specifieke kansen 
bieden voor koppeling van waterberging aan cultuurhistorie:
 - In het westelijke deel is de strategie gericht op versterken van de krekenstelsels, het   
  gebruik van het stroomgebied van de vliet als berging en het inunderen van 
  verschillende polders;
 - In het centrale deel is de strategie gericht op verder aanzetten van de liniedijk en het  
  gebruiken van het Mark-Dintel systeem als waterberging;
 - In het oostelijke deel is de ontwikkelde strategie gericht op bedienen van de drie  
  watersystemen die rond Dongen samenkomen alsmede op het ontwikkelen van  
  verbindende ecologische stepping stones.



Rijk ‘Bieschbosch Regio’Visie en belevingsconcept op West-Brabant als 
watersportgebied

Rijk ‘Brabantse Zeearmen’Rijk ‘Lint van Nassau’
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Brabant aan Zee
De regio west-brabant staat nu nog niet bekend als watersportgebied. Er zijn uiteenlopende 
mogelijkheden, maar die worden door consumenten tot nu toe nog niet als eenheid ervaren. 
Alleen door samen te werken is een sterk toeristisch product te ontwikkelen. SES west-
brabant formuleerde een koepelproject met precies deze doelstelling.

In brabant aan Zee (rapportage 2007) is een visie en belevingsconcept uitgewerkt, die bij-
dragen aan de samenhang van afzonderlijk te ontwikkelen projecten. ook is een ontwikke-
lingslijn voor promotie en marketing van het gebied opgesteld.

Sterke troeven zijn de uitstekende ligging in de Nederlandse Delta, de afwisseling en het 
open karakter van het landschap. water zelf is de hierin de verbindende factor. Het gebied 
wordt gezien als ‘park met verschillende rijken’. Elk rijk heeft zijn eigen karakter, vaarwater, 
bezoekersprofiel en iconen:
 - biesbosch regio (zoetwatermoeras met kreken en eilanden, iconen o.a. de bever, Kasteel  
  Dussen en jan Klaassen) 
 - Lint van Nassau (water stroomt door open cultuurlandschap met (vesting)steden, iconen  
  oa. roosendaalse & Steenbergse vliet, basiliek oudenbosch en oranje Nassau)
 - brabantse Zeearmen (kust van brabant, brede (voormalige) zeearmen, iconen o.a. 
  willemstad, Moerdijkbrug en volkeraksluizen)

brabant aan Zee als titel doet precies wat hij moet doen: hij vertelt iets wat Nederland nog 
niet wist. En hij werkt niet alleen in Nederland:  “brabande am Meer” en “brabant sur mer”  
klinken ook niet gek.

op dit moment dient de volgende stap zich aan: de evaluatie van lokale projecten en het 
actualiseren van het uitvoeringsprogramma (met nog meer aandacht voor de onderlinge 
afstemming). Er zijn verder grote kansen de ambities te verbinden met andere grote inrich-
tingsopgaven waar het gebied voor staat: het volkerak-Zoommeer en de aanpassingen aan 
het zoetwaternetwerk.
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Zicht vanaf de Oud Prinslandse Polder op de suikerfabriek bij Dinteloord/Stampersgat
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Biobased Economy
De Energieagenda van Noord-brabant vormt het kader voor het energiebeleid van de 
provincie tot en met 2020. Het perspectief is echter gericht op de lange termijn doelen en 
kansen voor een duurzame energietransitie. 

focus voor west-brabant is de biobased Economy, een economie waarin groene grond-
stoffen (ofwel biomassa) de rol van fossiele grondstoffen als olie en gas hebben  
overgenomen, zowel als grondstof voor de chemische industrie als voor de opwekking van 
hernieuwbare energie. 

De regio Zuidwest Nederland wil zich positioneren als Europese hotspot op het gebied van 
de innovatieve economische kant van de biobased Economy. Gezien de groot- 
schalige landbouwactiviteiten in dit gebied in combinatie met de aanwezige grootschalige 
chemische industrie heeft deze regio een sterke propositie als het gaat om de ontwikke-
ling van zogenaamde biobased building blocks, “groene” basismoleculen voor de vervaar-
diging van materialen zoals plastics, groene chemicalien en coatings. Deze ontwikkeling 
wordt sterk ondersteund door bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Hierbij wordt  
nadrukkelijk directe  samenwerking aangegaan met Zeeland en vlaanderen.

Deze groene biobased Economy speelt in 
de regio west-brabant omdat daar de  
grootste omvang (qua omzet en bedrijven) 
in de land- (akker) en tuinbouw-sector 
(bijna geen veehouderij!) aanwezig is, 
alsmede een substantieel deel van de 
foodindustrie (vooral suikergebaseerd) is 
gevestigd. 

uitdaging voor waterpoort is het inzichte-
lijk maken van de ruimtelijke implicaties en 
consequenties van de energietransitie en 
reststromenverwaarding.
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1 Appelweg
2 Vlasweg
3 Middenweg: Essent, Attero
4 Randweg: Shell
5 Sabic
6 Sita
7 Roosendaal
8 Suiker Unie
9  Amercentrale
10 Stichting Kobalt

Heat Producers

Biogasifier
1     Nieuw Prinsenland

1 Nieuw Prinsenland
2 Spiepolder
3 Pentagrow BV
4 VLM Hydroculture

Greenhouses

1 Delft University of Technology
2 BioBase Europe
3 Eindhoven  University of Technology
4 Wageningen University
5 Innovation Campus Groene Chemie

Knowledge Network
1 

KnK Business Areas
1 Port of Moerdijk
2 Logistiek Park Moerdijk
3 Amercentrale 
4 Vosdonk
5 Nieuw Prinsenland
6 Plasticslaan:  Nuplex, Eco-Collect
 Sabic, Cargill
7 Roosendaal

Rotterdam      end buisleidingenstraat

Rilland Bath   waste water purification

Antwerp          start buisleidingenstraat

In Waterpoort, at the river delta of the Rijn-Schelde, combinations of fortunate conditions lead the region towards 
a biobased economy. The epic center of this transition is the Open Innovation Campus Groene Chemie in Bergen 
op Zoom. Here new methods of using local agricultural waste (e.g. beet pulp and manure) as resources for 
performance materials, chemicals and coatings are being developed. These methods are upscaled and tested at 
Biobase Europe in Gent before being implemented in factories in and around Waterpoort. The waste heat and 
CO2 emissions of these factories are being reused in greenhouses which in return produce agricultural waste as 
resources for production. In closing the cycles of energy, water and materials a lot of potential connections have 
yet to be made. An existing multicore underground pipeline (buisleidingenstraat) between Rotterdam and 
Antwerp may serve as an exchange between the most important areas. Potential new algae farms along the main 
infrastructure can absorb CO2 and purify waste water and produce even more biomass.
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Reststromen economie
Meer dan 40% van het energieverbruik draait om de levering van warmte. Deze 
warmte is nodig voor zowel industriële toepassingen als voor de verwarming van de 
gebouwde omgeving. vanuit de industrie en bij de energieproducenten is veel rest-
warmte beschikbaar, die vrijkomt bij de productieprocessen. restwarmtestromen 
vanuit de industrie worden echter nog nauwelijks benut. 

De inzet van restwarmte vanuit het industrieterrein Moerdijk komt in een stroom-
versnelling. Naast de levering aan andere bedrijven op het industrieterrein, zijn er 
mogelijkheden voor de regio (glastuinbouw in Zevenbergen en Steenbergem,  
Logistiek park Moerdijk en woningbouwprojecten). 

Naast restwarmte wordt er in west-brabant ook gekeken naar de ontwikkelings-
mogelijkheden van een reststromen-economie. Hierbij worden ook de de levering van 
vrijgekomen co2, stoom en water  (zuivering en berging) meegenomen. bovendien 
worden er verkenningen gedaan naar de mogelijkheden voor geothermie.

In het gebied waterpoort is een reststromen-economie zeer kansrijk vanwege de 
aanwezigheid van veel procesindustrie inclusief buisleidingen. bovendien is de beschik-
baarheid van stromen een vestigingsfactor van nieuwe warmte en reststromenvragers. 
Een verminderde gevoeligheid van prijsschommelingen in energie en stromen geeft 
stabiliteit in bedijvigheid.

De ervaringen in de proeftuin Moerdijk kunnen worden benut voor het uitwerken 
van een regiobreed Energyweb. Hierin worden de vraag- en aanbodkant in kaart 
gebracht.
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 Windmolens ten westen van Bergen op Zoom boven de Princesseplaat vanuit oostelijke richting
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Windenenergie
Het opgestelde vermogen in de provincie Noord-brabant bedraagt op dit moment 70 Mw.  
Als daarbij verschillende kansrijke initiatieven worden opgeteld zal het opgesteld vermo-
gen in 2015 220 Mw bedragen. voor 2020 heeft de provincie de ambitie opgenomen voor 
een vergund vermogen van 320 Mw. Deze is ook geformuleerd in de Energieagenda. ook 
tholen en oostflakkee hebben te maken met een opgave voor windenergie.

De provincie heeft de voorkeur voor bundeling van 
windturbines in het open poldergebied van west-
brabant en bij grootschalige bedrijventerreinen in het 
stedelijke gebied. om versnippering tegen te gaan, is in 
de verordening de eis opgenomen tav van minimaal 8 
windturbines in open landsschap en minimaal 3 turbi-
nes op of aansluitend aan industrieterreinen. 

In diverse publicaties pleit rijksadviseur voor het land-
schap Yttje feddes voor een landschappelijk ontwerp 
voor megaturbines op nationale schaal omdat die  
turbines zo groot zijn dat ‘landschappelijke inpassing’ 

niet meer werkt. 

‘Gekoppeld aan de windrijke, grootschalige kustgebieden kunnen windturbines in de derde 
dimensie de ontginningsgeschiedenis van Nederland tot expressie brengen: de oude en 
nieuwe kustlijnen, de nieuwe landaanwinningen, de havens, de grote kunstmatige verdedi-
gingswerken tegen de zee’, zo stelt feddes. ‘Door de turbines aan deze grote landschaps-
patronen te koppelen ontstaat een passende samenhang tussen maat, schaal en identiteit 
van landschap. van afstand gezien werken ze als bakens aan de kust’.
‘bakens aan de kust’ op nationaal niveau past bijna naadloos op de gebieden waar de  
komende decennia het Deltaprogramma wordt uitgevoerd. Hier worden grote investerin-
gen gedaan in water-veiligheid en waterbeheer en er wordt nu al op de regionale schaal 
samengewerkt. Samenwerking op het vlak van duurzame energie en van duurzaam water-
beheer lijkt hier voor de hand te liggen. 

Kaartdeel uit ‘Een choreografie voor 
1000 molens’, van de Rijksadviseur 
voor het Landschap
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Landform Ueda (Edinburgh), Charles Jencks
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Agro & Food Cluster en Logistiek Park Moerdijk, grote clusters in een open 
zeekleilandschap
Het landschappelijk inpassen van industriegebieden, bedrijventerreinen en glastuinbouw 
in het open landschap van waterpoort is een uitdagende ruimtelijke opgave. Het  
conflict tussen de beleving van de bestaande open landschappelijke ruimte enerzijds en 
het efficiënt clusteren van (agrarische) bedrijfsactiviteiten anderzijds centraal staat daar-
bij en loopt hoog op bij de betrokkenen. 

De vormgeving van de randen van de geplande ontwikkeling, de feitelijke overgangszone 
waar bemiddeld moet worden tussen de bebouwing en het landschap, is cruciaal. Niet te 
gemakkelijk moet daarbij worden gezocht in verhullende maatregelen zoals een om-
zomende bossage, afgezien van de vraag of daar voldoende ruimte voor beschikbaar is. 
Dit zou vooral de schijn van schaamte met zich meebrengen, terwijl hier met veel ambi-
tie aan een belangrijke economische motor wordt gebouwd. Daarnaast zou dat een  
gebiedsvreemde strategie zijn, want er is nauwelijks bebossing in dit deel van  
brabant. 

Het landschap van waterpoort wordt gekenmerkt door grondgevormde water- 
keringen. Deze dijken zijn slechts enkele meters hoog, maar vormen in het vlakke land-
schap daarmee toch de belangrijkste structurende elementen. Ze kaderen als het ware 
de ruimte in en geven het landschap maat en schaal. Ander kenmerkend elementen in 
het landschap zijn de vele aanwezige vestingwerken die onderdeel zijn van de brabantse 
waterlinie. De wallen van deze vestingwerken vormen de mooist denkbare overgang 
tussen landschap en bebouwing die is gebaseerd op kenmerken van beide, maar tegelij-
kertijd een geheel eigen karakteristiek en ruimtelijke kwaliteit heeft. Ze maken de over-
gang van landschap naar bebouwing manifest en gaan hier tegelijkertijd volledig in op. 
Daarmee vormen deze vestingwerken ook een goede, locatiespecifieke referentie voor 
de wijze waarop het Agro & food cluster en Logistiek park Moerdijk landschappelijk 
worden ingebed.
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Zicht op Industriecomplex Moerdijk
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Het Nederlandse landschap is volledig ‘manmade’ cq. kunstmatig en vindt zijn oorsprong 
veelal in waterhuishoudkundige en agrarische functionaliteit. Met andere woorden: het 
landschap is niet absoluut en autonoom, maar is onderwerp van voortdurende transfor-
matie die is gebaseerd op wijzigende principes in de functionaliteit van de economische 
drager. 
In dat opzicht vormen het Agro & food cluster en Logistiek park Moerdijk dan ook een 
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het landschap en zal, zoals ook elders in Neder-
land, ongetwijfeld haar ‘sporen’ hierin achterlaten. De vormgeving van het Agro & food 
cluster en Logistiek park Moerdijk zal daarbij voor een belangrijk deel worden bepaald 
vanuit de eigen functionaliteit (kassen, giet- en piekwaterbassins, bedrijfshallen etc.). 
tegelijkertijd dient deze te worden ‘geworteld’ in de omgeving en dient hiertoe aanslui-
ting te vinden bij karakteristieken en ruimtelijke kwaliteiten van het bestaande 
landschap.

Zowel bij het Agro & food cluster als bij het Logistiek park Moerdijk liggen er legio 
kansen voor het sluiten van kringlopen. En wellicht zijn deze clusters wel de  
cultuurhistorisch waardevolle relicten van de toekomst. 

Het Agro & Food Cluster en Logistiek Park Moerdijk in kaart
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Zicht op de monding van de Steenbergse Vliet in het Volkerak
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Hoofdstuk 3:  Ateliers

Er hebben twee ateliers plaatsgevonden. tijdens het eerste atelier werkten de deel- 
nemers in groepen. Elke groep kreeg een eigen opgave mee. Deze opgaven werden zo 
gesteld dat de groep door de klassieke thema’s en schalen heen zou denken:
	 •	Waterpoort	in	groter	verband		(tussen	Rotterdam	en	Antwerpen)
	 •	Stofwisseling	(stromen)-	energietransitie
	 •	Schoonheid	en	kwaliteit
	 •	Draagvermogen	van	het	landschap
	 •	Regionale	agenda	en	samenwerking
Elke groep  heeft een kaart van het gebied getekend waarop de belangrijkste bevindin-
gen zijn weergegeven. op de volgende pagina’s staan deze kaarten en de hoofdlijnen van 
het betoog per groep.

tijdens het tweede atelier werden de uitkomsten van het eerste atelier geïnterpreteerd 
en op elkaar betrokken. opnieuw is in groepen gewerkt met deze keer vraag om  
sleutelprojecten te benoemen. De resultaten van het groepswerk van deze tweede  
atelierdag zijn niet apart opgenomen, maar geïntegreerd en verwerkt in het overzicht 
van sleutelprojecten in hoofdstuk 5.
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Schetskaart Groep 1: Waterpoort in groter verband
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Groep 1: Waterpoort in groter verband
wat betekent de bijzondere positie van het gebied tussen de stedelijke dynamiek van 
rotterdam en Antwerpen. welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee? En 
wat is de eigen kracht van de regio temidden van dit ‘geweld’?

Motto
	 •	 ‘Judo	met	Rotterdam	en	Antwerpen’.

Unique selling points van het gebied:
	 •	 Rustige	tuin	tussen	stedelijk	geweld:	hier	geen	wind	en	glas!;
	 •	 Volledig	aanbod	watersport	(van	sloep	tot	zeejacht)	uitbouwen;
	 •	 Moerdijk	als	topregio	Vallue	Added	Logistics	(VAL);
	 •	 Cultuurhistorie	(linies	en	forten,	meekrap,	turf,	vlas,	suikerbiet,	dijken):	branding		

 en pr;
	 •	 Biobased	Economy	(extra	potentie	agrarische	gronden):	agenderen	(twijfel:	is	dit		

 uniek genoeg?);
	 •	 Multimodaliteit:	Hollands	Diep,	A16	en	HSL.

Aanpak:
	 •	 Grensoverschrijdende	keuzes	maken	(meerwaarde	Waterpoort);
	 •	 Tegelijk	vernieuwen	en	saneren;
	 •	 Sterk	bestuur	nodig	(spanning	tussen	‘tuin’	en	‘VAL’);
	 •	 Topontwerpers!

Reacties n.a.v. presentatie:
	 •	 Spanning	‘tuin’	en	beroepsscheepvaart	Rijn-Schelde	verbinding;
	 •	 Gebied	wordt	nu	niet	als	tuin	gezien:	maak	het	aantrekkelijk	voor	steden,	
  bedrijven, werknemers en inwoners. 
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Schetskaart Groep 2: Stofwisseling (stromen)- energietransitie
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Groep 2: Stofwisseling (stromen)- energietransitie
bijzonder in dit gebied is de combinatie (en het contrast) tussen industriële complexen 
en logistiek aan de ene kant, en het grootschalige landbouwgebied aan de andere kant. 
Het gebied optimaliseert zijn ‘metabolisme’ van (rest)stromen. Er wordt veel verwacht 
van de bijdrage die dit gebied kan leveren aan de transitie naar een duurzamer energie-
systeem. welke kansen liggen hier?

Hoofdpunten:
	 •	 Leidingen	sturen	ontwikkeling	grote	industriële	complexen.	Open	landschap			

 vraagt om regie op regionale schaal;
	 •	 De	kracht	Waterpoort	is	combinatie	agro/chemie/ontsluiting/logistiek	
  (Essentgeld);
	 •	 Aanbod	(bronnen)	+	vraag	+	netwerken	in	beeld	gebracht	(zie	kaart):	warmte,		

 co2, afvalwater.

Interessante combinaties / ideeën:
	 •	 Afvalwater	+	CO2 voor algenkweek (maaiveld of silo’s);
	 •	 Volkerak	als	‘accu’	(valmeer	i.c.m.	windmolens);
	 •	 Windenergie	clusteren	+	combineren;
	 •	 Benutten	capaciteit	buisleidingstraat	(nog	60%	vrij).

Er is een bijzondere afhankelijkheidsrelatie (mogelijk) tussen:
	 •	 Het	zoetwaternetwerk	(en	cultuurhistorisch	netwerk);
	 •	 Agrarische	productie;
	 •	 Biobased	economy.

Biobased economy in Waterpoort is (ten opzichte van andere gebieden) kansrijk vanwege:
	 •	 Goede	logistieke	ligging	(multimodaal);
	 •	 Chemische	complexen;
	 •	 Decentrale	netwerken.
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Schetskaart Groep 3: Schoonheid en kwaliteit
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Groep 3: Schoonheid en kwaliteit
wat bepaalt de ruimtelijke kwaliteit van waterpoort? wat moet absoluut gekoesterd 
worden? waar komen deze kwaliteiten in de verdrukking? En wat gaan we hier aan doen?

Typering landschapskarakteristiek: 
	 •	 Verwantschap	met	Zeeuwse	en	Zuid-Hollandse	eilanden.

Ruimtelijke principes toekomstige ontwikkelingen:
	 •	 Hoge	en	lage	dynamiek;
	 •	 Concentreren	en	scheiden;
	 •	 Knoop-	en	knelpunten;
	 •	 Routes	en	lijnen;
	 •	 Strategie	lokale	initiatieven	-	regionaal	belang.

Strategie voor bereiken van ruimtelijke kwaliteit:
	 •	 Lokale	projecten	laten	helpen	met	het	realiseren	van	regionale	doelen	(bovenlokale		

 belangen en structuren plaats geven in lokale projecten en intiatieven);
	 •	 Koppeling	van	initiatieven	aan	andere	thema’s,	sectoren	en	structuren;
	 •	 Benoemen	van	sleutelprojecten	die	belangrijk	zijn	voor	de	kwaliteit	en	uitstraling		 	

 van het gebied als geheel. voorstel (op kaart aangegeven):
  - Driehoek Moerdijk / roode vaart
  - Dintel van suikerfabriek tot Dintelmond
  - willemstad tot benedensas.

Concrete ideeën:
	 •	 Strandjes	aan	weerszijden	van	het	Volkerak;
	 •	 Fronten	aan	het	water	ontwikkelen	(noordzijde	steden	nu	niet	aantrekkelijk).	
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Schetskaart Groep 4: Draagvermogen van het landschap
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Groep 4: Draagvermogen van het landschap
De positie tussen rotterdam en Antwerpen biedt, in combinatie met grote schaal van 
het gebied, kansen voor grootschalige ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van logistieke, 
haven en industriële activiteiten rond Moerdijk, en het Agro & food cluster bij 
Dinteloord. De weidsheid van het open landbouwgebied als gebiedskwaliteit is echter 
kwetsbaar. Is er zoiets als een ‘draagvermogen van het landschap’ aan te geven? welke 
keuzen moeten gemaakt worden?

Bevindingen:
	 •	 Het	begint	niet	met	‘laadvermogen’,	maar	met	een	ambitie:	wat	wil	je	zijn	of	
  bereiken? Als hier grote transformaties bij horen: durf te kiezen. Duidelijk ruimte- 

 lijk concept gewenst;
	 •	 Bijvoorbeeld:	‘gebied	als	energieleverancier’	i.p.v.	‘waar	hebben	we	het	minste	last		

 van de windmolens’;
	 •	 Benut	duurzaamheidsvoordelen	van	concentratie	(energie-reststromen/afval-	

 transport). A17 als bundel van stromen, doorontwikkeling Moerdijk als 
  knooppunt;
	 •	 Kiezen:	‘groot	bij	groot’,	ontwerp	grote	eenheden	en	ontdek	eigen	schoonheid		

 van deze grote schaal;
	 •	 Koester	de	contramal:	de	leegte	(‘leeg	maar	wel	leefbaar’);
	 •	 Waar	scheiden	niet	meer	werkt:	groenblauwe	dooradering	grote	complexen	om		

 kleinschalige structuren in stand te houden;
	 •	 Ontwerpuitdagingen:	waterpoorten	waar	industrie	en	recreatie	botsen	(Moerdijk,		

 Dintelmond en bergen op Zoom).
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Schetskaart Groep 5: Regionale agenda en samenwerking
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Groep 5: Regionale agenda en samenwerking
Hoe kunnen gewenste ontwikkelingen in het gebied van de grond komen? 
wat betekent ‘alliantievorming’ hier? En welke mogelijke allianties kunnen we 
identificeren?

Strategie
•	 Alliantievorming:	niet	voor	het	geheel,	maar	per	thema	/	sleutelproject.

Werkwijze
•	 	 Creëer	waarde;
•	 Van	koepels	naar
 ondernemers;
•	 Van	standpunten	naar
 belangen;
•	 Van	sectoraal	naar
 integrerend werken;
•	 Thema’s	verbinden,
 grensoverschijdend werken, 

korte en lange termijn; 
•	 Aanpak	vanuit	probleem
 en ambitie.

Mogelijke sleutelprojecten en
allianties
•	 Zie	tabel.	

 

 Sleutelprojecten Partijen / allianties 

1 Zout VZM + zoetwatervoorziening 
+ waterberging 

• V&W (€’s) 
• Waterschappen 
• landbouw 

2 Landbouw + Biobased Economy 
(zoetwater en biomassaleverancier) 

• ZLTO (€’s) 
• procesindustrie (€’s) 
• provincie (€’s) 

3 Cultuurhistorische waarden (linies) 
en waterrecreatie (Brabant aan Zee, 
jachthavens 

• Gemeentes (€’s) 
• Rijk 
• Interreg (€’s) 
• Stichting Cultuurhistorie? 

4 Zevenbergen, Steenbergen, 
Moerdijk, Tholen en Willemstad 
ihkv wonen aan het water, recreatie 
en middenstand 

• Gemeentes (€’s) 
• Kamers van Koophandel 

5 Zoet-zout overgang: blue energy*, 
natuur:vistrek, recreatie 
(Volkeraksluizen). 

• Energiemaatschappijen (€’s) 
• water- en terreinbeheerders 

* volgens experts die Ronald Kramps heeft gesproken in dit gebied niet haalbaar 
vanwege te klein verschil zout en zout. Getijde-centrales zijn in Waterpoort ook 
niet realistisch vanwege kleine getijdenverschil. 
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Hoofdstuk 4: Kanskaarten

uit de resultaten van de ateliers blijkt dat het gebied van waterpoort bijzondere  
eigenschappen, kwaliteiten en kansen kent die met elkaar kunnen leiden tot een sterker 
en bewuster eigen profiel dat de basis vormt voor de toekomstige ontwikkelingen.

Door de oogharen bekeken laten de kansen zich samenvatten aan de hand van 4  
dominante thema’s:
 - biobased Economy en energietransitie
 - watersysteem (veiligheid, kwaliteit en zoetwatervoorziening)
 - Landschap, cultuurhistorie en natuur
 - Infrastructuur en logistiek
In dit hoofdstuk zijn de kansen voor elk thema op kaart weergegeven en kort beschreven. 
De kansenkaarten geven slechs bijzondere mogelijkheden weer en zijn niet bedoeld als 
blauwdruk. bovendien pretenderen de kaarten niet volledig te zijn; de belangrijkste punten 
die tijdens de ateliers zijn genoemd komen aan bod.
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Biobased Economy en energietransitie
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Kaart 1: Biobased Economy en energietransitie

wat waterpoort bijzonder maakt voor de biobased Economy is de aanwezigheid van 
zowel grondstoffen (landbouw) als verwerkende (chemische) industrie. ook zijn er goede 
aanvoermogelijkheden over land en water (havens). optimalisatie van processen door 
koppeling van (rest)stromen binnen de industrie en tussen bijvoorbeeld industrie, land-
bouw en energie biedt economische potentie en milieuvoordelen.

buisleidingen en reserveringen hiervoor zijn van strategisch belang. De ligging hiervan zal 
meer en meer sturend worden voor de ruimtelijke ontwikkeling. De zone rondom de A17 
is hierin het meest dynamisch. volgens het concept van een ‘ladder met aftakkingen’ zijn er 
in het gebied van waterpoort verschillende concentratiepunten aan te wijzen. Moerdijk 
vormt hierin (uiteraard) een belangrijke spil. belangrijke aftakkingen bevinden zich richting 
bergen op Zoom en mogelijk het Agro & food cluster, het toekomstige glastuinbouw-
gebied rond Dinteloord. 

Het gebied ten westen van deze ‘ladder’ heeft vooral kansen om zijn positie als groot-
schalig open landbouwgebied vast te houden en uit te bouwen, bijvoorbeeld door optima-
lisatie van de watervoorziening. Langs de waterranden liggen kansen voor grootschalige 
windenergie. op de kaart zijn de locaties uit de windvisie van de rijksadviseur voor het 
landschap aangegeven. Het betreft een aantal grote parken als ‘bakens aan de kust’. ook 
het haven- en industriegebied van Moerdijk speelt hierbij een belangrijke rol.  Als moge-
lijke kans in de energietransitie is het volkerak genoemd. Het volkerak kan mogelijk een 
rol spelen als energieopslag door tijdelijk peilopzet.
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Watersysteem (veiligheid, kwaliteit en zoetwatervoorziening)
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Kaart 2: Watersysteem (veiligheid, kwaliteit en zoetwatervoorziening)

verzilting van volkerak-Zoommeer is aanstaande. Dit biedt bijzondere kansen, niet alleen 
voor het volkerak-Zoommeer zelf, maar het vormt ook aanleiding voor een aantal veran-
deringen in het binnendijkse gebied. Deze kunnen zo aangepakt worden dat zij ten 
opzichte van de huidige situatie een meerwaarde betekenen.

Aanleiding voor het zout maken van het volkerak-Zoommeer is de waterkwaliteit die 
hierdoor aanmerkelijk zal verbeteren. Dit komt ten goede aan natuurwaarden van het 
water en zijn randen. De condities voor de (water)recreatie zullen ook verbeteren, wat 
een impuls voor de ontwikkeling van het gebied als geheel kan betekenen. De waterber-
ging op het volkerak in het kader van ruimte voor de rivier vraagt om versterking van de 
dijken en extra bergingsmogelijkheden rond de west-brabantse rivieren. Hier liggen kan-
sen voor koppeling aan de historische linies.

voorwaarde voor de verzilting van het volkerak is dat de zoetwatervoorziening voor de 
landbouw op orde is. Dit vraagt om aanpassingen in het aanvoersysteem, onder andere de 
aanleg van nieuwe inlaatpunten en waterlopen. wanneer dit goed wordt aangepakt zijn er 
kansen om zelfs tot verbetering ten opzichte van de huidige situatie te komen, hetgeen 
ten goede komt aan de landbouwproductie. De ontwikkeling van een duurzaam netwerk 
van waterlopen in het landelijk gebied garandeert niet alleen de zoetwatertoevoer, maar 
biedt ook grote kansen voor waterberging (klimaatverandering) en nieuwe landschaps- en 
natuurwaarden.
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Landschap en cultuurhistorie
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Kaart 3: Landschap en cultuurhistorie

Er zijn volop kansen om de kwaliteiten van het landschap van waterpoort te koesteren 
en uit te bouwen. Hierbij maken we onderscheid tussen een aantal gebieden en struc-
turen. Het volkerak en zijn ruime omgeving heeft de potentie om meer en meer uit te 
groeien tot ‘tuin’ van de ruime regio. De toekomstige verbetering van de waterkwaliteit 
levert hiervoor goede condities. In de luwte van grootschalige ontwikkelingen kunnen hier 
bijzondere kwaliteiten tot expressie komen. Het gaat hierbij vooral om recreatief gebruik 
van het water en zijn oevers (zowel aan flakkeese als aan brabantse zijde), in een natuur-
lijke omgeving. De drukke scheepvaartroute over het volkerak vormt daarbij een 
bijzonder decor. 

De mondingen van de Dintel en de vliet zijn echte ‘waterpoorten’ waarin het contact  
tussen de rivieren en de delta gelegd wordt. Hier wordt duidelijker dan voorheen geko-
zen voor een profiel gericht op landschap en recreatie. Een andere ‘waterpoort’ ligt bij  
Moerdijk. In recreatief opzicht kan deze belangrijker worden, zeker wanneer de roode 
vaart in de kern van Zevenbergen als vaarroute hersteld wordt (kans in combinatie met 
zoetwaternetwerk landbouw). De inrichtingsopgave is de te zorgen voor een hoogwaar-
dige recreatiekwaliteit in de directe omgeving van de grootschalige industriële en haven-
activiteiten.

De rivieren en kanalen bieden kansen voor uitbouw van het vaarnetwerk dat interessante 
vaardoelen aan elkaar koppelt. De eerder genoemde roode vaart speelt hierin uiteraard 
ook een rol. In het landbouwgebied gaat het vooral om het koesteren van de grote schaal 
van het landschap, in combinatie met behoud en ontwikkeling van een landschappelijk  
netwerk van dijken, kreken en andere waterlopen. Hieraan gekoppeld liggen paden en 
(kano)routes. 

Een andere kans is het opnieuw zichtbaar maken en herbestemmen van forten als bijzon-
dere ‘parels’ in het gebied. waar mogelijk worden waterbergingsopgaven gekoppeld aan de 
fortomgeving en voormalige inundatiegebieden. De natuur profiteert zoveel mogelijk mee, 
zowel in het landschappelijk netwerk in het landbouwgebied als rond de forten. ook zijn 
er kansen voor extra kwelnatuur op de overgang van klei naar zand.
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Infrastructuur en logistiek
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Kaart 4: Infrastructuur en logistiek

De strategische ligging in het netwerk van vervoerroutes over land en water kan en zal 
verder worden uitgebuit.  De uitdaging hierbij is er voor te zorgen dat het gebied bij 
voorkeur niet alleen als corridor fungeert, maar dat de infrastructuur ook ten goede 
komt aan de economische ontwikkeling binnen waterpoort zelf.

voorgesteld wordt vooral kansen op het gebied van infrastructuur en logistiek te 
benutten, als er ook sprake is van een meerwaarde. ‘value added’ kan een kernwoord 
zijn voor alle ontwikkelingen op dit gebied.

om mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het waterpoortgebied niet op voorhand 
onmogelijk te maken wordt er een aantal ruimtelijke reserveringen gemaakt voor 
toekomstige infrastructuur en nieuwe bedrijventerreinen. Het gaat om de veZA spoor-
boog, de robel, om ruimte naast snelwegen om verbreding mogelijk te maken, buis-
leidingenstraten zoals weergegeven in de Structuurvisie buisleidingen van I&M (voor-
heen vroM) en nieuwe bedrijvenlocaties bij terneuzen (Zeeland) en in west brabant. 
Daarbij is het van belang dat de behoefte aan ruimte voor de vestiging van biobased 
gerelateerde bedrijven wordt geïnventariseerd en gereserveerd.

Naast de keuzes ten aanzien van de (inpassing van) logistieke complexen gaat het ook 
om de kwaliteit van het routelandschap vanaf de weg gezien. vele duizenden mensen 
beleven het landschap hier dagelijks vanaf de weg. De beleving van de open ruimte en 
het contrast tussen de verschillende landschappen speelt een belangrijke rol.
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Bovenregionale context Waterpoort
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Hoofdstuk 5: Opgave en sleutelprojecten

Aanzet voor een (ontwerp)opgave
op basis van de uitkomsten van de ateliers komen we tot een aanzet voor de 
(ontwerp)opgave in dit gebied. De opgave in dit gebied is het vinden van balans en 
meerwaarde door de verschillende lagen (kansenkaarten) heen. Specifiek gaat het hier-
bij om het uitwerken en intensiveren van de bijzondere afhankelijkheidsrelatie tussen 
landbouw, de biobased Economy en het watersysteem. De aanstaande verzilting van 
het volkerak vormt dé kans voor ontwikkeling van het water en zijn ruime randen tot 
hoogwaardige ‘tuin’ van het gebied, waar wonen, werken, natuur, cultuurhistorie,  
recreatie en landbouw op ontspannen wijze samen gaan. De kwaliteit van het landschap 
is verder gebaat bij een stevige positie van de grootschalige landbouw (nieuwe kansen 
in relatie tot de procesindustrie) én lift mee op de noodzakelijke en gewenste aanpas-
singen in het watersysteem. De inpassing van de ‘grote programma’s’ vormt hierbij een 
bijzondere ontwerpopgave.
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Zoals bijvoorbeeld: 

De 5 p’s van gebiedsontwikkeling
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De ontwerpuitdaging
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De (ontwerp)uitdaging 

A. Bovenregionale context
op het hoogste schaalniveau is de ligging van waterpoort in de rijn-Schelde Delta en 
de Zuidwestelijke Delta en tussen de stedelijke landschappen van de havensteden 
rotterdam en Antwerpen van belang. waterpoort zelf en is deels gelegen in het ‘blauw-
groene hart’ en in de ‘deltasingel’ waarmee de contrastrijke overgangszone tussen 
de ‘stedelijke landschappen’ en het ‘blauwgroene hart’ wordt bedoeld. Dit is de zone 
waarin stedelijke en havenfuncties zich steeds meer uitbreiden en contrasteren met 
het landbouwlandschap, de wateren, natuurgebieden, cultuurhistorische trekpleisters en 
recreatiepolen.

B. Regionale niveau
Het middelste schaalniveau is dat van de regio waterpoort zelf. op basis van de uit-
komsten van de ateliers komen we tot een aanzet voor de (ontwerp)opgave en een 
duurzaam toekomstperspectief voor in dit gebied. De opgave in dit gebied is het vinden 
van balans en meerwaarde door de verschillende lagen (kansenkaarten) heen. Specifiek 
gaat het hierbij om het uitwerken en intensiveren van de bijzondere afhankelijkheidsre-
latie tussen landbouw, de biobased economy en het watersysteem. De aanstaande ver-
zilting van het volkerak vormt dé kans voor ontwikkeling van het water en zijn ruime 
randen tot hoogwaardige ‘tuin’ van het gebied, waar natuur, cultuurhistorie, recreatie 
en landbouw op ontspannen wijze samen gaan. De kwaliteit van het landschap is verder 
gebaat bij een stevige positie van de grootschalige landbouw (en de specifieke kansen 
die dit biedt voor de biobased Economy) én lift mee op de noodzakelijke en gewenste 
aanpassingen in het watersysteem. De inpassing van de ‘grote complexen en program-
ma’s’ vormt hierbij een bijzondere ontwerpopgave.
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Sleutelprojecten Suggestie trekkersrollen en 
partners 
Trekkersrol                   Partners     

1. Kernen aan het nieuwe watersysteem 
Zonder afstemming op dit gebied streven de kernen Zevenbergen, Moerdijk, 
Willemstad, Oudenbosch, Steenbergen, Ooltgensplaat, Oude Tonge en Tholen allemaal 
hetzelfde na. De kansen om a) te differentiëren en tot complementaire invulling te 
komen worden nu nog gemist en b) in samenhang een plus voor regio neer te zetten 
wordt nu nog niet benut. 

- Stadjes en dorpen weer verbonden met het water vanuit historisch perspectief; 
- Eigen gebiedskwaliteiten en eigen markante kleur ontdekken; 
- Programmatische ontwikkeling daarop afstemmen. 
 

Provincie/ regio Provincies, 
waterschappen, 
gemeenten, SES 

2. Volkerak - Zoommeer als nieuw ‘waterrijk’ 
Het zoute Volkerakzoommeer biedt kansen aan diverse functies, welke zijn 
combineerbaar en welke dienen ruimtelijk te worden gescheiden:  
(schelpdier)visserij, beroepscheepvaart, recreatie, natuur, wonen aan water.  
- Energie: mogelijkheden voor windenergie benutten en onderzoek naar 
mogelijkheden als ‘batterij’ en energieopslag in combinatie met Ruimte voor de Rivier; 
- Landschappelijke kwaliteit van de oeverzones vergroten; 

- Het verdienvermogen van water benutten. Enerzijds voor de ‘zoute bak’, het VZM 
als onderneming (tol voor beroepsscheepvaart, energie, recreatie) maar ook voor 
zoet water (voor de landbouw en als drinkwater). 

Bestuurlijk 

Overleg 
Krammer-
Volkerak 

Rijk/provincies, 

schelpdiersector, 
watersportsector, 
binnenvaart 

3. De ‘tuin aan zee’ 
- Landschap tussen de Dintel en de Vliet wordt de tuin van Brabant aan de Delta; 
- Dintelmond als combinatie van logistieke activiteit en recreatie; 
- De blauwe assen van het vaarnetwerk als dragende structuren van de ‘tuin’; 

- De kwaliteiten van de tuin consolideren en vrijwaren van logistieke en 
infrastructurele doorsnijding. 
 

Gebiedscommis
sie Brabantse 
Delta 

Provincie, 
gemeenten, 
Brabants en 
Zuid-Hollands 

Landschap, 
Cultuurhistorie 
West Brabant 

4. De Roode Vaart als ‘navelstreng’ in hoog-dynamische omgeving 
- Roode Vaart komt als zoetwaterleverancier in nieuw daglicht te staan; 
- Roode Vaart is op lokaal niveau landschappelijk verbinding tussen kernen 

Moerdijk en Zevenbergen; 
- Context rond Roode Vaart is complex en vormt een uitdagende en integrerende 
ontwerpopgave: jachthaven Moerdijk, 4e insteekhaven, knoop Lochtenburg, 
A16/HSL zone, windmoleninitiatieven, LPM, Centrum en Rondweg Zevenbergen.   
 

Gemeente 
Moerdijk 

Waterschap, RWS, 
Havenschap, 
provincie, Ministeries 

ELI en IM 

5. Toekomst en meerwaarde van de grote bedrijvenclusters 
- Restwarmte en reststromen benutten, hergebruik CO2-productie; 
- Concept van de ‘ladder’: ruimte in de leidingenstraat Moerdijk – Roosendaal 
inzetten voor transport van restwarmte 
- Structuur en randen van de bedrijvencomplexen verbeteren. 
 

Club van 
ondernemers 

Provincie, 
havenschappen, 
BHB, BOM, 
Proeftuin Schoon 
Brabant 
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Samenvattend:
Het verbindend (ontwerp)concept voor de “waterpoort” wordt gevormd door de relatie 
landbouw inclusief een optimale zoetwateraanvoer en ‘biobased economy’: 
-  Het open landschap (incl. zoetwaternetwerk) tussen de logistieke en industriële com-  
 plexen inzetten als regionale grondstoftoeleverancier voor de ‘biobased economy’ 
 procesindustrie;
-  De industrie heeft het landschap dus nodig om te kunnen functioneren. Met andere   
 woorden: er is een grens aan economische complexvorming met oog voor laadver-
 mogen van het open landschap en geleding van de ruimtedruk is noodzakelijk;
-  Het cultuurhistorisch waardevolle en waterrijke open landschap heeft toeristische en   
 recreatieve potenties;
-  binnen de reststromeneconomie gaat het om nabijheid en het sluiten van kringlopen   
 tussen complexen en functies, waarbij de buisleiding een rol kan spelen;
-  Een sterkere samenhang en koppeling tussen leefbaarheid in de kernen en de ontwikke- 
 ling van de grote industriële complexen biedt kansen.

Mogelijke sleutelprojecten
De complexiteit van de opgave én de grote schaal van het gebied vraagt om een doelge-
richte aanpak met voldoende flexibiliteit om in te spelen op kansen wanneer deze zich 
aandienen. uitsluitend klassiek-lineair plannen, van groot- naar kleinschalig, van lange naar 
korte termijn en van overheid naar particulier past hier niet bij. Het heeft de voorkeur 
om gelijktijdig te werken aan perspectieven op regionale schaal én aan uitwerking van 
deelprojecten.
op basis van groepswerk in het tweede atelier identificeren we 5 sleutelprojecten op het 
regionale schaalniveau waar omheen verschillende allianties van partijen gevormd zouden 
moeten worden. Het belangrijkste criterium voor de alliantie is dat de partijen echt geza-
menlijk belang hebben bij het slagen van het project.
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C. Lokale projecten

Steenbergen
 1. StadHaven(in ontwikkeling) met als componenten: fort Henricus, aanleg aquaduct   
   in A4, cultuur historie, economische impuls binnenstad, verblijfskwaliteit vergroten,  
   op waarderen van havenfront);
 2. Dintelparc (recreatie-ontwikkeling ten zuiden van de Dintelmonding);
 3. uitwerking brabant aan Zee (haven Steenbergen, realisatie recreatiewoningen,  
   realisatie aanlegsteigers, ontwikkeling recreatieve poorten Dintelparc, benedenSas,   
    voormalige werkhaven Nieuw vossemeer, recreatieve route structuur, verblijfs-
   recreatie.

Moerdijk
 4.  Inrichting waterfront Moerdijk;
 5.  ontwikkeling noordrand Zevenbergen;
 6.  centrumvisie Zevenbergen;
 7.  projecten bosselaar-Zuid/Kop van de roode vaart;
 8.  rondweg Zevenbergen;
 9.  recreatieve versterking roode vaart.

Ooltgensplaat
 10.   ontwikkelingsplan leefbaarheid ooltgensplaat.
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Dit boekje op zoek naar de bron van Waterpoort vormt het verslag van de excursie en ateliers Waterpoort 
die eind 2010 hebben plaatsgevonden zijn in het kader van de zoektocht naar opgave en kansen voor gebieds-
ontwikkeling en is opgesteld in opdracht van Provincie Noord-Brabant en het programmabureau Zuid-
westelijke Delta en in samenwerking met vele partijen.

Tekst: Ronald Kramps, Pieter Schengenga en Koos Beurskens
Kaartbeelden: H+N+S Landschapsarchitecten en Studio Marco Vermeulen
Foto’s: Rob Niemantsverdriet, Floor Naus, Programmabureau Zuidwestelijke Delta

Deelnemers excursie 14 oktober

coLofoN

Deelnemers Excursie -14 oktober 2010 

 

1 Aart de Kok Gemeente Steenbergen a.dekok@gemeente-steenbergen.nl 

2 Adriaan Bijl Isgo aj.bijl@isgo.nl 

3 Carla Michielsen ZLTO carla.michielsen@zlto.nl 

4 Edwin Arens Waterschap Brabantse Delta e.arens@brabantsedelta.nl 

5 Femke van Damme SES West-Brabant femke@seswestbrabant.nl 

6 Floor Naus Provincie Noord-Brabant fnaus@brabant.nl 

7 Fred Schippers Provincie Noord-Brabant fschippers@brabant.nl 

8 Ger Wetzels St. Varen in Brabant wetzels.management@planet.nl 

9 Jan Willem Stad Provincie Noord-Brabant Jwstad@brabant.nl 

10 Jandirk Hoekstra H+N+S Landschapsarchitecten j.hoekstra@hnsland.nl 

11 Kees-Jan Meeuse Rijkswaterstaat Zeeland kees-jan.meeuse@rws.nl 

12 Koos Beurskens Provincie Noord-Brabant kbeurskens@brabant.nl 

13 Luc Absil Provincie Zuid-Holland llm.absil@pzh.nl 

14 Marco Vermeulen Studio Marco Vermeulen marco@marcovermeulen.nl 

15 Marijn Wegman Gemeente Oostflakkee mwegman@oostflakkee.nl 

16 Michael Daamen Platform Duurzame Energie W-Brabant  daamenrommens@planet.nl 

17 Monique Banus Groenservice Zuid-Holland mw.banus@pzh.nl 

18 Noud Derks Provincie Noord-Brabant aderks@brabant.nl 

19 Paul Vermeulen Regiobureau West-Brabant pjfm.vermeulen@breda.nl 

20 Rien van den Berg Eo Wijers stichting rienvandenberg@hotmail.com 

21 Robert Twillert Platform Duurzame Energie W-Brabant  rvt@xs4all.nl 

22 Ronald Kramps Provincie Noord-Brabant rkramps@brabant.nl 

23 Ronald van den Heerik Oranjewoud Ronald.vandenHeerik@Oranjewoud.nl 

24 Sjoerd Koenraadt Waterschap Brabantse Delta s.koenraadt@brabantsedelta.nl 

25 Suzanne in 't Veld Ministerie van VROM Suzanne.intVeld@minvrom.nl 

26 Tom de Graaf Provincie Noord-Brabant tdgraaf@brabant.nl 

27 Yigall Schilp Ministerie van VROM Yigall.Schilp@minvrom.nl 
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Deelnemers Atelierdag 1 - 27 oktober 2010 

 

1 Aart de Kok Gemeente Steenbergen a.dekok@gemeente-steenbergen.nl 

2 Adriaan Bijl Isgo aj.bijl@isgo.nl 

3 Anja Phernambucq Rijkswaterstaat Zeeland anja.phernambucq@rws.nl 

4 Annelies Luteijn Zeeuwse Milieufederatie aluteijn@zmf.nl 

5 Carla Michielsen ZLTO carla.michielsen@zlto.nl 

6 Eltjo Kugel Provincie Noord-Brabant Ekugel@brabant.nl 

7 Floor Naus Provincie Noord-Brabant fnaus@brabant.nl 

8 Fred Schippers Provincie Noord-Brabant fschippers@brabant.nl 

9 Freek van den Heuvel Rewin F.vandenHeuvel@rewin.nl 

10 Ger Wetzels St. Varen in Brabant wetzels.management@planet.nl 

11 Hans Blom Eo Wijers stichting ir.j.a.--hans--blom@innovia.nl 

12 Henk Jan Keur Gemeente Steenbergen HJ.Keur@gemeente-steenbergen.nl 

13 Jandirk Hoekstra H+N+S Landschapsarchitecten j.hoekstra@hnsland.nl 

14 Jeroen Wijsman Imares jeroen.wijsman@wur.nl 

15 Joost Findhammer Provincie Noord-Brabant jfindhammer@brabant.nl 

16 Koos Beurskens Provincie Noord-Brabant kbeurskens@brabant.nl 

17 Marco Vermeulen Studio Marco Vermeulen marco@marcovermeulen.nl 

18 Marijn Wegman Gemeente Oostflakkee mwegman@oostflakkee.nl 

19 Marty Braat Gemeente Moerdijk marty.braat@moerdijk.nl 

20 Michael Daamen Platform Duurzame Energie W-Brabant  daamenrommens@planet.nl 

21 Monique Banus Groenservice Zuid-Holland mw.banus@pzh.nl 

22 Nico Sommen SES West-Brabant nico@seswestbrabant.nl 

23 Paul van Dijk Provincie Noord-Brabant pvdijk@brabant.nl 

24 Pieter Schengenga H+N+S Landschapsarchitecten p.schengenga@hnsland.nl 

25 Robert Twillert Platform Duurzame Energie W-Brabant  rvt@xs4all.nl 

26 Ronald Kramps Provincie Noord-Brabant rkramps@brabant.nl 

27 Ronald van den Heerik Oranjewoud Ronald.vandenHeerik@Oranjewoud.nl 

28 Sjoerd Koenraadt Waterschap Brabantse Delta s.koenraadt@brabantsedelta.nl 

29 Tjeerd Blauw Provincie Zeeland ts.blauw@zeeland.nl 

30 Tom de Graaf Provincie Noord-Brabant tdgraaf@brabant.nl 

31 W de Visser KBG Volkerak Zoommeer wedevee@zeelandnet.nl 

32 Waldo Maaskant Provincie Noord-Brabant Wmaaskant@brabant.nl 

33 Wim de Vries KBG Volkerak Zoommeer wim@sportvisserijbelangen.nl 

Deelnemers workshop 27 oktober
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Deelnemers atelierdag 2 – 3 november 2010 

 

1 Aart de Kok Gemeente Steenbergen a.dekok@gemeente-steenbergen.nl 

2 Adam Hofland H+N+S Landschapsarchitecten a.hofland@hnsland.nl 

3 Bert van den Heuvel TU Delft b.vandenheuvel@tudelft.nl 

4 Carla Michielsen ZLTO carla.michielsen@zlto.nl 

5 Edwin Arens Waterschap Brabantse Delta e.arens@brabantsedelta.nl 

6 Eltjo Kugel Provincie Noord-Brabant Ekugel@brabant.nl 

7 Femke van Damme SES West-Brabant femke@seswestbrabant.nl 

8 Floor Naus Provincie Noord-Brabant fnaus@brabant.nl 

9 Frank van der Steen Provincie Noord-Brabant fvdsteen@brabant.nl 

10 Gé Brogtrop vm vz gebiedscie Brabantse Delta dhr.brogtrop@planet.nl 

11 Ger Wetzels St. Varen in Brabant wetzels.management@planet.nl 

12 Hans Blom Eo Wijers stichting ir.j.a.--hans--blom@innovia.nl 

13 Henk Jan Keur Gemeente Steenbergen HJ.Keur@gemeente-steenbergen.nl 

14 Jandirk Hoekstra H+N+S Landschapsarchitecten j.hoekstra@hnsland.nl 

15 Joost Findhammer Provincie Noord-Brabant jfindhammer@brabant.nl 

16 Kees-Jan Meeuse Rijkswaterstaat Zeeland kees-jan.meeuse@rws.nl 

17 Koos Beurskens Provincie Noord-Brabant kbeurskens@brabant.nl 

18 Luc Absil Provincie Zuid-Holland llm.absil@pzh.nl 

19 Marco Vermeulen Studio Marco Vermeulen marco@marcovermeulen.nl 

20 Marijn Wegman Gemeente Oostflakkee mwegman@oostflakkee.nl 

21 Martin Eijkelhof Provincie Noord-Brabant meijkelhof@brabant.nl 

22 Marty Braat Gemeente Moerdijk marty.braat@moerdijk.nl 

23 Michael Daamen Platform Duurzame Energie W-Brabant  daamenrommens@planet.nl 

24 Monique Banus Groenservice Zuid-Holland mw.banus@pzh.nl 

25 Nico Sommen SES West-Brabant nico@seswestbrabant.nl 

26 Paul van Dijk Provincie Noord-Brabant pvdijk@brabant.nl 

27 Pieter Schengenga H+N+S Landschapsarchitecten p.schengenga@hnsland.nl 

28 Robert Twillert Platform Duurzame Energie W-Brabant  rvt@xs4all.nl 

29 Ronald Kramps Provincie Noord-Brabant rkramps@brabant.nl 

30 Sjaan van den Heuvel Regiobureau West-Brabant bm.van.den.heuvel@breda.nl 

31 Tjeerd Blauw Provincie Zeeland ts.blauw@zeeland.nl 

32 Tom de Graaf Provincie Noord-Brabant tdgraaf@brabant.nl 

33 W de Visser KBG Volkerak Zoommeer wedevee@zeelandnet.nl 

34 Waldo Maaskant Provincie Noord-Brabant Wmaaskant@brabant.nl 

Deelnemers workshop 3 november

Amersfoort,  december (#1631)




