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Een kinderroute vol uitdagingen gelegen aan het 
water. Een idee voor ‘een gebied vol kansen’ 

Stijn weet meteen wat-ie wil als hij het verruigde gebied 
in het tot dusver vergeten hoekje van de Binnenschelde 
in Bergen op Zoom ziet. “Mag ik een hut bouwen?”
Het zijn dat soort kinderdromen die Chantal de 
Munck, de moeder van Stijn, inspireren. Wat ze wil: 
natuurspeelplekken ontwikkelen waar het strandje bij 
McDonalds’s ophoudt. Geen moeilijke dingen die aan 
regels gebonden zijn. Maar een kinderroute vol uitda-
gingen, met overal natuurlijke materialen. Hout, stenen, 
een loopplank over een plas, het kan van alles zijn. 

Masterclass
Chantal wandelt graag in dit gebied, met Stijn en doch-
ter Ilse. Soms gaat ook oma Cisca mee, zoals vandaag. 
Het is een mooi gebied, vol mogelijkheden. “Maar het 
ziet er nu niet uitnodigend uit. “Chantal is in het dage-
lijks leven verkeerskundige bij de gemeente Bergen 
op Zoom. In die functie nam ze deel aan een master-
class van de Waterport Academy, waarin de provincie 
Noord-Brabant samenwerkt met een reeks andere 
partijen aan de ontwikkeling van het gebied rond het 
Volkerak-Zoommeer. Het doel van Waterpoort: de regio 
robuuster en vitaler maken. Wat ook speelt is Boulevard 
in Beweging, een Bergs raadsstuk dat binnenkort weer 
aan de orde komt en dat inzet op het versterken en 
aantrekkelijker maken van de Binnenschelde. 

Het begint met passie
Zeker zo belangrijk zijn haar persoonlijke drijfveren als 
moeder: kinderen stimuleren in de natuur te spelen, ze 
aanzetten tot beweging, de fantasie prikkelen. Of zoals 

ze zelf zegt: ”Het begint met passie.” Op de Waterpoort 
Academy leerde ze andere mensen kennen, personen 
buiten haar eigen ambtelijke netwerk, mensen vaak met 
verfrissende ideeën.
Samen met specialist Petra Wevers uit Zevenbergen 
werkt Chantal haar idee van natuurspeelplekken uit. 
Het is precies het goede moment, verwacht ze.
Het tijdelijke fietsvoetpad door het gebied wordt 
volgende jaar geasfalteerd en maakt het rondje 
Binnenschelde compleet. Het gemeentebestuur ziet 
graag een uitbreiding van de recreatiemogelijkheden in 
het gebied en meer beleving aan het water.
De natuurspeelplekken zouden wat Chantal betreft een 
prima invulling zijn. Ze heeft ondertussen al contact 
gelegd met de wijkcommissie Bergse Plaat, partijen als 
IVN en andere betrokkenen. De eerste stap is mede-
standers vinden, zaken in gang zetten en vervolgens 
iets creëren dat jonge kinderen aanspreekt. “Het is een 
gebied vol kansen”. 

Chantal: “De volgende 
stap is medestanders 

zoeken”
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