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Opleiding Urban Design, ontwerpatelier Dorp en Landschap 
Deze onderzoeksvraag werd voor de derde keer gesteld in de opgave voor het atelier 
Dorp en Landschap die onderdeel uitmaakt van de opleiding Urban Design aan de NHTV 
in Breda. In dit atelier is aandacht besteed aan de analyse en vormgeving van 
dorpskernen en het aangrenzende landschap. 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 20 tweedejaars studenten 10 weken lang 2 dagen per week aan deze 
opgave. De studenten is 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 in de kernen. Ook hebben 
de beide gemeenten en Martin Eijkelhof (gebiedsmanager Waterpoort) en Dimph 
Rubbens (contactpersoon onderwijs Waterpoort) een presentatie gegeven over het 
gebied en de opgaven die er spelen. Studenten zelfstandig een eigen visie en uitwerking 
opgesteld. Op 10 december presenteerden 6 studenten hun plannen aan de wethouder 
Daan Markwat, Ronald Kramps (gebiedsmanager Waterpoort) en enkele betrokken 

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?’ 
 



bewoners. Iedereen was positief verrast over deze presentaties, zowel inhoudelijk als 
over de wijze waarop deze werden toegelicht.  
 
Ooltgensplaat 
Voor Ooltgensplaat resulteerde dit in plannen waarbij de Hellegatsplaten werden 
uitgebreid en je in het gebied op zogenaamde eilanden kunt wonen. Ook stelde 
studenten voor om het havenkanaal te voorzien van deltabestendige woningen en 
woningen in de polder. Fort Prins Frederik kreeg in de plannen een kwaliteitsimpuls 
met kansen voor recreatief programma.  
 
Dinteloord 
Voor Dinteloord werden plannen gepresenteerd variërend van wonen tussen de zilte 
teelten tot dijk- en werfwonen aan het havenkanaal. Ook is er een plan uitgewerkt 
waarin de Dintelse Gorzen zijn doorgetrokken door het gedeeltelijk onder water zetten 
van de polder. Met het afgegraven zand wordt elders het gebied opgehoogd en kan er op 
de eilanden worden gewoond.  
 
Op deze Waterpoortsite zal een aantal projecten van de in totaal 20 projecten van de 
studenten gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Imke Mulders 
(info@kreekenzo.nl of mobiel 06-41391278). 
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