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Omdenken: 
leren van jongeren

Dimph Rubbens, enthousiaste verbinder Onderwijs en Waterpoort, onderwijsadviseur, 
dierenpensionhoudster in Standdaarbuiten, voorzitter Energiek Moerdijk en begeleider Waterpoort Academy 
vertelt over de verbinding van het Onderwijs met Waterpoort.

Onderwijs en Waterpoort zijn met elkaar verbon-
den. Studenten van de NHTV, Avans Hogeschool, 
Hogeschool Zeeland en andere onderwijsinstellingen 
komen op deze manier in aanraking met actuele situ-
aties en vraagstukken van ondernemers, gastheren 
en gemeenten in Waterpoort.
Een voorbeeld hiervan is het vraagstuk van de 
kreken. De gemeenten zien graag de kansen voor 
het krekengebied onderzocht om op die manier het 
recreatieve aanbod te kunnen uitbreiden en inwo-
ners en gasten ook van dit gebied te laten genieten. 
De kreken houden zich niet aan gemeentegrenzen 
en daarom is ook Drimmelen bij deze opdracht 
betrokken. 

Vanuit gemeenteperspectief, de opdrachtgever 
Henk Jan Keur (gemeente Steenbergen), Marty Braat 
(gemeente Moerdijk) en Catharina Wouters (gemeente 
Drimmelen):
Landschap en cultuurhistorie zijn voor een belang-
rijk deel bepalend voor de aantrekkelijkheid van een 
gebied. Reden om te zoeken naar nieuwe manieren om 
het landschap te gebruiken voor toeristisch en recrea-
tieve doeleinden voor inwoners van het gebied zelf en 
voor gasten van buiten de regio. 
Eén van de recreatief onderbelichte delen van het 
West-Brabantse landschap betreft de aanwezige 
kreken, daarom gaven we de studenten de opdracht de 
recreatieve kansen van de kreken nader te onderzoe-
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ken. In het werkgebied van het waterschap Brabantse 
Delta bevinden zich verschillende krekencomplexen. 
Voor deze kreken is het interessant om de mogelijkhe-
den voor recreatief (mede)gebruik te ontdekken. Een 
dergelijke inventarisatie kan bijdragen aan de duur-
zame lange(re)termijn ontwikkeling van de kreken op 
het gebied van waterbeheer, natuurbeheer en recreatie.

Vanuit studentenperspectief, de opdrachtnemers
Charlotte Silooy (Moerdijk), Jeffrey van Gurp 
(Steenbergen) Martijn Pouw (Drimmelen):
Deze opdracht biedt de kans om de manier waarop het 
landschap in West-Brabant recreatief wordt gebruikt te 
beïnvloeden. Er zijn veel verschillende aspecten aan 
dit deel van het landschap verbonden zoals cultuurhis-
torische, water technische, ecologische en recreatieve 
eigenschappen van het gebied. Wat doen we:

1. Het visueel in kaart brengen van de kreken in 
de gemeenten

2. Het visueel beschrijven van de ontstaansge-
schiedenis van de kreken, inclusief de toekom-
stige opgaven

3. Het visueel beschrijven van het functioneren 
van het watersysteem van de kreken, inclusief 
de toekomstige opgaven

4. Het visueel beschrijven van het huidig gebruik 
van de kreken op toeristisch- en recreatief 
vlak, inclusief de toekomstige opgaven

5. Uitwerken van de drie meest kansrijke loca-
ties waarbij meekoppelkansen en verdienmo-
gelijkheden op het gebied van waterbeheer, 
natuurbeheer en cultuurhistorie integraal zijn 
meegenomen 

6. Uitwerken van één voorstel om te komen tot 
een recreatief product dat alle kreken met 
elkaar verbindt, zowel fysiek, virtueel en 
thematisch

Het eindresultaat van deze opdracht geven we zodanig 
vorm zodat deze kan worden gebruikt als ‘inspiratie-
boek’ voor zowel gemeenteraden, waterschap als sta-
keholders (terreinbeheerders, agrarische en recreatieve 
ondernemers en burgers).

Vanuit HBO opleidingsperspectief, Imke Mulders:
Als docent aan de opleiding Urban Design (UD) aan de 
NHTV in Breda zoek ik naar mogelijkheden om studen-
ten te laten kennis maken en werken met actuele opga-
ven. Waterpoort is een gebied met tal van kansen waar 
ondernemers, maar ook gemeenten geholpen kunnen 
worden door er met een andere blik naar te laten kijken. 
Studenten hebben vaak nog een frisse en jonge blik op 
een opgave. Zij komen met oplossingen die mogelijk in 
eerste instantie niet kunnen, maar mensen wel aan het 
denken zet. De afgelopen 3 jaar zijn er verschillende 
studenten op de gebiedsopgave Waterpoort afge-
studeerd. De havenkanalen, de forten en kreken zijn 
verkend en ontwikkelingsmogelijkheden zijn in beeld 
gebracht. Dit heeft naar mijn idee ook steeds inspire-
rende en gedurfde beelden opgeleverd. Dit jaar werkte 
UD-studenten voor het eerst gezamenlijk aan het in 
beeld brengen van de kansen voor de kreken. Met een 
overall-visie op de kreken is het hen gelukt om een 
uitwerking te maken die ook de verschillende karakters 
van de kreken bloot legt en versterkt. 

Vanuit verbinding  onderwijs en Waterpoort,  
Dimph Rubbens:
Ik krijg energie van het verbinden van 
Waterpoortopgaven en het creëren van win-winsitua-
tie voor inhoudelijk interessante opgaven die spelen 
tussen overheid, ondernemers, onderzoek, onderwijs 
en overige. Nieuwe vormen van samenwerken, inspira-
tie aanboren en blijven zoeken naar oplossingsgerichte 
aanpakken. Ik ben blij om op deze manier een bijdrage 
te kunnen leveren aan mijn eigen regio als professi-
onele inwoner. De krekenopdracht is een mooi voor-
beeld van een afstudeeropdracht voor 3 studenten. Per 
gemeente komt er een maatwerkadvies. een vergezicht 
en tegelijkertijd ontstaat een verbindend overallbeeld 
voor de recreatieve mogelijkheden van de kreken in 
Waterpoort. De uitdaging is het blijven verbinden van 
onderwijs, ook MBO, VO en PO aan het gebiedsgericht 
werken in Waterpoort.

 

De onderzoeksvragen voor de studenten NHTV Urban Design:
1. Op welke punten in het krekengebied zijn vanuit landschappelijk perspectief combinaties te maken tussen 

recreatie, waterbeheer, natuurbeheer en cultuurhistorie?
2. Welke kansen voor recreatie en toerisme biedt het krekensysteem als geheel? Welke kansen kunnen in de 

bestaande situatie worden benut?
3. Welke verdienmogelijkheden en meekoppelkansen op het gebied van recreatie, waterbeheer, natuurbe-

heer en cultuurhistorie zijn op de punten onder 1 aanwezig?
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