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Bron: BN de Stem, door Henk den Ridder

Ambitieuze plannen van havenmeester moeten 
Oudenbosch op de kaart zetten.

Als het aan beheerder Peter van Vuuren van de 
Jachthaven in Oudenbosch ligt, wordt het aantal pas-
santen in de haven verdubbeld van twee- naar vierdui-
zend in 2017.

De gemeente Halderberge ziet zijn plannen wel zitten, 
zo bleek tijdens de presentaties van de Waterpoort 
Academy. In Waterpoort kunnen ondernemers en 
burgers hun dromen voor de toekomst kwijt. Binnen het 
project wordt onderzocht hoe schijnbaar niet te realise-
ren dromen toch werkelijkheid kunnen worden. 

Peter heeft de exploitatie van de jachthaven in 2014 
overgenomen en wil de voorziening naar ‘een hoger 
plan tillen’. Zo wil hij de Blauwe Vlag boven het water 
laten wapperen. Die vlag is een internationale milieuon-
derscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die aangetoond hebben schoon en 
veilig te zijn.

Daarnaast wil Peter in samenwerking met andere 
ondernemers arrangementen gaan aanbieden aan pas-
santen, toeristen en inwoners van Halderberge. Maar 
bovenal wil hij meer passanten in zijn haven.

“Want meer recreanten betekent meer bestedingen in 
Oudenbosch,” zei José  Besters van de afdeling toe-
risme van de gemeente Halderberge knipogend naar 
Peter: “Als ambtenaar heb ik ondernemers met een 
drive nodig.”
Om de jachthaven van Oudenbosch goed op de kaart 
te krijgen, moet er een aansprekende naam komen. 
“Turfvaart? Nee, die hebben ze al in Etten-Leur. Ons 
idee is De (water) poort naar Rome!” liet Besters noteren.
Want wie de haven van Oudenbosch binnenvaart, 
ziet behalve water en boten, hoog boven de daken de 
koepel van de basiliek uitsteken.
Past ook in het Halderbergse beleid om Oudenbosch te 
presenteren als een stadje met veel religieus en cultu-
reel erfgoed.
Er is nu al een wandeling (het parelpad) door het 
Koepelstadje, die langs de haven en historisch plaatsen 
gaat.  Het Oudenbosche erfgoed trekt nu jaarlijks zes-
tigduizend belangstellenden en van de gemeente mag 
ook dat aantal best verdubbelen.
Wethouder Jan Akkermans was bij de presentatie aan-
wezig en reageerde enthousiast: “ Geweldig! Je ziet hoe 
op deze manier groepen bij elkaar worden gebracht. “
Volgens Jan komen er steeds meer toeristen naar 
Oudenbosch, maar er is nog een hoop te doen. Zo wil 
hij de vaarweg van de Mark naar de jachthaven aanpak-
ken. Net als Peter vindt Jan dat nu nog een rommeltje.

Oudenbosch bouwt 
aan ‘Waterpoort 

naar Rome’
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