
Succesvolle	  netwerkbijeenkomst	  Waterpoort	  
	  
Als	  start	  van	  de	  slotmanifestatie	  van	  de	  Waterpoort	  Armada	  was	  er	  voor	  geïnteresseerden	  uit	  het	  
Waterpoortgebied	  een	  netwerkbijeenkomst	  op	  vrijdag	  11	  september.	  Centraal	  stond	  de	  nieuwe	  
koers	  van	  Waterpoort	  als	  samenwerkingsverband,	  met	  als	  rode	  draad	  de	  Zuiderwaterlinie.	  Het	  
hele	  programma	  werd	  georganiseerd	  door	  de	  samenwerkende	  partners	  binnen	  Waterpoort.	  
	  
Kleine	  koerswijziging	  
De	  samenwerkende	  partijen	  binnen	  Waterpoort	  focussen	  zich	  de	  komende	  jaren	  nog	  meer	  op	  de	  
toeristische	  ontwikkeling	  van	  het	  gebied.	  Hierbij	  staan	  drie	  thema´s	  centraal:	  water,	  natuur	  en	  
erfgoed.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  er	  concrete	  resultaten	  worden	  behaald,	  waarbij	  gefocust	  wordt	  op	  de	  
zichtbaarheid,	  beleefbaarheid	  en	  bereikbaarheid	  van	  het	  gebied.	  De	  samenwerkende	  partijen	  
hebben	  aangegeven	  de	  komende	  jaren	  in	  de	  vitaliteit	  van	  het	  gebied	  te	  willen	  investeren.	  Naast	  deze	  
publieke	  investeringen	  bleek	  tijdens	  de	  netwerkdag	  overduidelijk	  dat	  private	  investeringen	  
noodzakelijk	  zijn.	  Alleen	  zo	  kunnen	  er	  grote	  stappen	  worden	  gemaakt.	  
	  
Slimmer	  samenwerken	  
Stond	  de	  3e	  Waterpoort	  Conferentie	  van	  vorig	  jaar	  nog	  in	  het	  teken	  van	  dromen,	  dit	  jaar	  moet	  het	  in	  
het	  gebied	  echt	  gaan	  stromen.	  De	  netwerkbijeenkomst	  was	  vooral	  bedoeld	  voor	  onze	  
netwerkcontacten	  die	  al	  bekend	  zijn	  met	  Waterpoort.	  Uitgangspunt	  van	  de	  dag	  was	  dat	  we	  met	  
concrete	  resultaten	  van	  boord	  zouden	  gaan.	  Dit	  betekende	  dat	  alle	  aanwezigen	  hun	  inbreng	  moesten	  
geven,	  was	  het	  niet	  om	  duidelijk	  iets	  te	  komen	  halen,	  dan	  wel	  om	  iets	  in	  te	  brengen.	  Alles	  moet	  
concreter	  worden.	  Dat	  begint	  al	  met	  te	  zien	  wat	  er	  is	  in	  het	  gebied.	  Door	  slimmer	  te	  gaan	  
samenwerken	  en	  slimmer	  dingen	  te	  doen,	  moeten	  we	  nu	  echt	  verder	  komen.	  Waterpoort	  zorgt	  voor	  
de	  verbinding	  en	  brengt	  de	  juiste	  mensen	  bij	  elkaar,	  zodat	  men	  ook	  echt	  verder	  kan	  komen.	  
	  
Inspiratie	  
De	  nieuwe	  koers	  was	  tijdens	  de	  netwerkdag	  al	  goed	  te	  voelen.	  In	  de	  ochtend	  zagen	  de	  ruim	  100	  
aanwezigen	  een	  360	  graden	  film	  met	  bijzondere	  verhalen	  uit	  het	  gebied.	  Vervolgens	  waren	  er	  twee	  
inspirerende	  presentaties	  te	  zien,	  een	  over	  schijndilemma´s	  bij	  regionale	  gebiedsontwikkelingen	  en	  
een	  over	  de	  potenties	  van	  het	  icoon	  Zuiderwaterlinie,	  de	  oudste	  en	  meeste	  gebruikte	  waterlinie	  van	  
Nederland.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  het	  Waterpoortgebied	  met	  een	  beetje	  hulp	  voldoende	  bijzondere	  
iconen	  tot	  ontwikkeling	  kan	  brengen.	  	  
	  
Resultaten	  
Tijdens	  het	  middagprogramma	  werkten	  de	  aanwezigen	  aan	  acht	  concrete	  projecten	  met	  als	  rode	  
draad	  de	  Zuiderwaterlinie.	  Dit	  gebeurde	  op	  een	  inspirerende	  locatie,	  partyboot	  de	  Ameland	  die	  over	  
het	  Hollands	  Diep	  en	  het	  Volkerak	  voer.	  	  
	  
	  
	  



Fort	  Sabina	  	  
Fort	  Sabina	  is	  een	  bijzonder	  fort	  binnen	  de	  Stelling	  van	  Willemstad.	  Er	  is	  veel	  waardering	  voor	  Joost	  
van	  Rijckevorsel,	  die	  als	  beheerder	  al	  jaren	  bezig	  is	  om	  het	  fort	  te	  ontwikkelen.	  De	  
bezoekersaantallen	  zijn	  in	  de	  afgelopen	  3	  jaar	  van	  0	  naar	  zo’n	  8000	  gegroeid,	  maar	  dat	  is	  bij	  lange	  na	  
niet	  genoeg	  om	  het	  rendabel	  te	  maken.	  Tijdens	  de	  netwerkdag	  is	  vooral	  gewerkt	  aan	  de	  
voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  een	  duurzaam	  exploitatie.	  Het	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  er	  
gelijktijdig	  gewerkt	  moet	  worden	  aan	  basisvoorzieningen	  zoals	  een	  goede	  ontsluiting,	  een	  keuken	  en	  
horeca,	  een	  nieuwe	  en	  aanvullende	  motor	  om	  de	  exploitatie	  van	  het	  fort	  duurzaam	  te	  maken	  en	  de	  
ontwikkeling	  van	  Fort	  Sabina	  als	  onderdeel	  van	  het	  arrangement	  van	  de	  Stelling	  van	  Willemstad	  als	  
geheel.	  De	  komende	  3	  maanden	  werken	  Stichting	  Fort	  Sabina,	  gemeente	  Moerdijk	  en	  provincie	  
Noord-‐Brabant	  kei	  hard	  samen	  om	  bovenstaande	  bouwstenen	  in	  beeld	  te	  brengen	  en	  zodoende	  een	  
perspectief	  te	  ontwikkelen	  die	  publieke	  en	  private	  investeringen	  uitlokt.	  
	  
Mauritshuis	  
Op	  19	  september	  is	  de	  eerste	  expositie	  geopend	  in	  het	  Mauritshuis	  over	  de	  stelling	  van	  Willemstad.	  
Maar	  om	  een	  goed	  functionerende	  toeristische	  voorziening	  te	  realiseren	  en	  ook	  voor	  continuïteit	  is	  
meer	  nodig.	  Tijdens	  de	  netwerkdag	  zijn	  ideeën	  verzameld	  over	  het	  vervolg	  en	  inrichting	  van	  het	  
Mauritshuis.	  Conclusie	  was	  dat	  het	  verhaal	  van	  het	  ontstaan	  van	  Willemstad,	  waarvan	  koning	  Willem	  
de	  eerste	  de	  grondlegger	  is,	  zal	  verteld	  moeten	  gaan	  worden.	  Of	  kunnen	  we	  er	  een	  belevenis	  van	  
maken	  alsof	  de	  Fransen	  aan	  de	  deur	  staan?	  	  
	  
Marketing	  West	  Brabantse	  Waterlinie/	  stelling	  van	  Willemstad	  
Waterpoort	  kan	  alleen	  succesvol	  worden	  als	  het	  MKB	  als	  onmisbare	  schakel	  zichtbaar	  proactief	  mee	  
doet	  op	  Waterpoortniveau.	  Belangrijk	  hierbij	  is	  dat	  het	  voor	  de	  bedrijven	  duidelijk	  wordt	  wat	  voor	  
hen	  de	  meerwaarde	  is,	  als	  ze	  in	  Waterpoort	  investeren.	  Het	  schakelen	  tussen	  het	  strategische	  niveau	  
met	  kernwaardes	  van	  Waterpoort	  en	  het	  operationele	  van	  het	  eigen	  bedrijf	  is	  daarbij	  lastig.	  De	  
golden	  cirkel	  kan	  helpen	  om	  duurzame	  verbindingen	  van	  het	  MKB	  binnen	  Waterpoort	  te	  
ontwikkelen:	  van	  why	  (motivatie)	  naar	  how	  (proces)	  naar	  what	  (product).	  Bedrijven	  missen	  een	  kans	  
als	  ze	  niet	  investeren	  in	  Waterpoort.	  Succesvolle	  voorbeelden	  kunnen	  ondernemers	  over	  de	  streep	  
trekken	  om	  werk	  te	  maken	  van	  meer	  verbindingen	  met	  Waterpoort.	  Ondernemers	  moeten	  ook	  leren	  
zelf	  hun	  eigen	  Waterpoort	  speerpunten	  in	  beeld	  te	  brengen.	  Iedere	  actor	  binnen	  Waterpoort	  doet	  er	  
toe	  en	  kan	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  marketing	  van	  het	  MKB.	  Tijdens	  de	  workshop	  heeft	  iedere	  
deelnemer	  van	  de	  workshop	  aangegeven	  wat	  hij/zij	  over	  maand	  bereikt	  wilt	  hebben.	  Nu	  wordt	  
gekeken	  welke	  resultaten	  vanuit	  de	  afspraken	  ook	  daadwerkelijk	  zijn	  gehaald.	  
	  
Riviercruise	  
Een	  ander	  project	  waaraan	  is	  gewerkt	  is	  een	  idee	  van	  de	  gemeente	  Tholen.	  Zij	  wil	  riviercruises	  naar	  
de	  gemeente	  trekken.	  Ideeën	  waar	  de	  cruises	  zouden	  kunnen	  aanmeren	  en	  wat	  er	  te	  bieden	  is	  aan	  
de	  bezoekers	  zijn	  er	  wel	  (Rooseveldt	  memorial,	  de	  familie	  komt	  uit	  Oud	  Vossemeer	  dit	  kan	  een	  icoon	  
in	  het	  gebied	  worden),	  maar	  hoe	  zorg	  je	  er	  voor	  dat	  men	  de	  afslag	  naar	  Tholen	  neemt.	  Uit	  de	  
discussie	  die	  over	  dit	  project	  is	  gevoerd	  heeft	  de	  gemeente	  goed	  inzichtelijk	  gekregen	  welke	  stappen	  
zij	  nu	  moet	  zetten	  om	  dit	  plan	  verder	  te	  verkennen.	  Van	  belang	  hierbij	  is	  of	  je	  zelf	  een	  steiger	  wil	  
bouwen	  of	  dit	  aan	  een	  cruisemaatschappij	  wil	  overlaten.	  Verder	  is	  een	  beeld	  van	  de	  beoogde	  
doelgroep	  van	  belang.	  Maar	  bovenal	  is	  het	  bepalen	  van	  het	  ‘product	  Tholen’	  de	  eerst	  te	  nemen	  stap.	  
Daarna	  volgt	  de	  vermarketing.	  In	  de	  komende	  weken	  gaat	  de	  gemeente	  nader	  spreken	  met	  experts	  
en	  het	  Thoolse	  bedrijfsleven.	  
	  
Beleef	  de	  Deltaroute	  
Beleef	  de	  Deltaroute,	  een	  concept	  om	  de	  13	  deltawerken	  voor	  het	  voetlicht	  te	  brengen,	  bestaat	  nu	  
ongeveer	  een	  jaar.	  Het	  project	  moet	  steeds	  verder	  worden	  ontwikkeld.	  Zo	  zouden	  ze	  (Rijkswaterstaat	  



en	  ANWB)	  graag	  een	  jonger	  publiek	  willen	  bereiken	  en	  de	  koppeling	  met	  Waterpoort	  vinden.	  Tijdens	  
de	  netwerkdag	  zijn	  veel	  ideeën	  ingebracht	  die	  aan	  de	  route	  kunnen	  worden	  toegevoegd.	  Maar	  de	  
grote	  vraag	  was	  ook:	  hoe	  verbinden	  we	  alles	  met	  elkaar?	  Beleving,	  emotie	  en	  storytelling	  waren	  
hierbij	  de	  belangrijkste	  items.	  Opvallend	  is	  dat	  de	  Deltawerken	  zijn	  gebouwd	  om	  land	  te	  verdedigen	  
tegen	  water	  en	  de	  Zuiderwaterlinie	  juist	  werd	  gebruikt	  om	  land	  met	  water	  tegen	  de	  vijand	  te	  
verdedigen.	  Deze	  bijzondere	  link	  wordt	  verder	  uitgewerkt	  in	  een	  plan	  van	  aanpak	  dat	  eind	  oktober	  
gereed	  moet	  zijn.	  Vanaf	  januari	  worden	  de	  deelprojecten	  uitgevoerd.	  Naar	  een	  verbinding	  met	  de	  
jongeren	  en	  de	  Deltaroute	  wordt	  door	  de	  Deltaroute	  stagiair	  Erik	  Stigter	  momenteel	  ook	  gekeken.	  
Ook	  Nederland	  Waterland	  met	  nationale	  en	  internationale	  bekendheid	  is	  de	  focus	  voor	  de	  komende	  
jaren	  van	  Beleef	  de	  Deltaroute.	  
	  
Watersnoodkerkjes	  
De	  workshop	  heeft	  een	  beeld	  gegeven	  van	  de	  ontwikkelingen	  van	  het	  cultureel	  religieus	  erfgoed	  in	  
Halderberge/Oudenbosch	  over	  de	  afgelopen	  100	  tot	  150	  jaar.	  De	  vraag	  is	  nu	  hoe	  je	  met	  dit	  erfgoed	  
kan	  aansluiten	  op	  het	  gebied?	  In	  Waterpoort	  vinden	  we	  een	  divers	  aanbod	  	  van	  erfgoed:	  militair,	  
bouwkundig,	  kunst	  en	  cultuur	  etc.	  Die	  moeten	  we	  met	  elkaar	  zien	  te	  verbinden.	  Er	  is	  in	  de	  groep	  een	  
gerichte	  afspraak	  gemaakt	  rondom	  het	  project	  Keenesluis.	  Maar	  het	  belangrijkste	  advies	  uit	  de	  groep	  
was	  toch	  wel:	  zet	  de	  focus	  op	  één	  onderdeel,	  het	  religieus	  erfgoed,	  en	  maak	  de	  verbinding	  tussen	  
bestaande	  onderdelen	  zoals	  de	  parochies.	  Met	  als	  stip	  op	  de	  horizon:	  een	  pelgrimstocht	  naar	  
Waterpoort.	  	  
	  
Historische	  vloot	  en	  vaarroutes	  
Door	  Waterpoort	  te	  verbinden	  met	  het	  Haringvliet	  wordt	  het	  ook	  verbonden	  met	  de	  zee	  en	  vice	  
versa.	  Op	  de	  Haringvliet	  varen	  veel	  bijzondere	  schepen,	  daar	  moet	  dan	  toch	  ook	  vanuit	  Waterpoort	  
een	  productmarktcombinatie	  van	  te	  maken	  zijn	  met	  een	  historische	  vloot	  langs	  de	  diverse	  historische	  
locaties	  zoals	  forten	  die	  er	  toch	  al	  in	  het	  gebied	  zijn.	  Door	  hubs	  te	  maken	  met	  bijvoorbeeld	  
Willemstad,	  Middelharnis,	  Hellevoetsluis,	  en	  een	  verbinding	  met	  Rotterdam	  (bijvoorbeeld	  met	  de	  
Waterbus)liggen	  er	  goede	  mogelijkheden.	  Een	  historische	  vloot,	  zoals	  tijdens	  de	  Bietentocht,	  kan	  
veel	  meer	  gebruikt	  worden.	  Daarnaast	  is	  het	  belangrijk	  om	  meer	  bekendheid	  aan	  het	  gebied	  te	  
geven	  door	  verhalen	  te	  vertellen	  en	  deze	  te	  delen.	  
	  
Armada	  festival	  2016	  
De	  netwerkbijeenkomst	  vormde	  de	  start	  van	  een	  weekend	  met	  allerlei	  activiteiten	  rond	  de	  
Waterpoort	  Armada.	  De	  Armada	  2015	  verbindt	  allerlei	  evenementen	  in	  de	  streek	  die	  iets	  met	  het	  
thema	  Zuiderwaterlinie	  te	  maken	  hebben.	  Een	  van	  de	  projecten	  waar	  ook	  aan	  werd	  gewerkt	  tijdens	  
de	  netwerkdag	  was	  de	  Armada	  2016,	  met	  als	  thema	  Suiker.	  Er	  is	  gezocht	  naar	  haakjes	  voor	  volgend	  
jaar	  waarbij	  wordt	  aangesloten	  op	  de	  doelstelling	  van	  de	  Armada	  (het	  verbinden	  van	  verschillende	  
stakeholders	  uit	  het	  gebied	  op	  verschillende	  schaalniveaus	  met	  als	  doel	  innovatieve	  projecten	  te	  
ontwikkelen	  ter	  promotie	  van	  het	  gebied).	  	  
Tijdens	  de	  netwerkbijeenkomst	  hebben	  we	  ongeveer	  25	  concrete	  ideeën	  voor	  de	  invulling	  van	  het	  
programma	  voor	  volgend	  jaar	  verzameld.	  Denk	  hierbij	  aan	  de	  jaarlijks	  terugkerende	  bietentocht	  of	  
het	  NK	  bietengooien.	  De	  ideeën	  worden	  verder	  uitgewerkt,	  zodat	  ook	  volgend	  jaar	  een	  succesvol	  
programma	  in	  het	  Waterpoortgebied	  kan	  worden	  aangeboden.	  Binnenkort	  wordt	  gestart	  met	  de	  
organisatie	  van	  volgend	  jaar.	  Bedrijven	  die	  mee	  willen	  doen	  kunnen	  zich	  ook	  melden.	  Mochten	  in	  het	  
gebied	  nog	  mensen	  met	  ideeën	  zijn	  voor	  activiteiten	  die	  aansluiten	  bij	  het	  thema	  Suiker	  in	  
Waterpoort,	  meldt	  dit	  dan	  bij	  Waterpoort.	  info@waterpoortwerkt.nl	  
	  
Conclusie	  van	  de	  dag:	  Overheid	  moet	  blijven	  investeren	  dan	  kan	  private	  sector	  volgen.	  Overheid	  
moet	  nog	  even	  blijven.	  	  


