
8

Mijn 3-P’s: Passie, 
Personen en Plekken

Column Ronald Kramps, gebiedsmanager Waterpoort
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Toen ik zes jaar geleden begon als kwartierma-
ker van Waterpoort had ik niet kunnen vermoeden 
dat we samen met honderden mensen in Noord-
Brabant, Zeeland en Zuid-Holland zo’n verschil 
konden maken.
De keuze om van Waterpoort geen ‘provinciefeestje’ 
te maken, maar bewust te gaan voor een aanpak 
waarin het gaat om het zichtbaar maken, versterken 
en verbinden van kwaliteiten die in de streek al aan-
wezig zijn, is daarin cruciaal gebleken.

Bovendien formuleerden we de ambitie om onderne-
mers, burgers, onderwijs en overheid te verbinden om 
zodoende samen kansen te benutten die we alleen niet 
kunnen realiseren.
Eén van de mooiste momenten vond ik de 3e 
Waterpoortconferentie op 27 november 2014. Ruim 150 
deelnemers lieten zien dat zij allemaal betrokken zijn 
maar ook iets willen met het gebied. Tijdens de 8 ver-
schillende workshops, allemaal op bijzondere locaties 
in en om Willemstad, ontstonden veel concrete ideeën 
die nog steeds de kern van Waterpoort vormen.

In Waterpoort hebben we op vele plekken ervaring 
opgedaan met tal van initiatieven. Kenmerkend voor 
alle cases is dat ze complex zijn: veel betrokken par-
tijen, uiteenlopende belangen, moeizame onderlinge 
communicatie, lastige financiering en belemmerende 
wet- en regelgeving.
Tot mijn grote genoegen lees ik steeds vaker in lokale 
en regionale media dat dankzij het gebiedsgericht 
werken binnen Waterpoort een project opnieuw is vlot 
getrokken of ineens wél is gelukt. En heel vaak vragen 
mensen mij waar ‘m dat nu in zit. 

Misschien is wel de grootste les van werken in 
Waterpoort dat het uiteindelijk allemaal gaat om 
oprechte interesse in mensen van vlees en bloed die 
initiatieven ontplooien en daar echt voor warmlopen. 
Door deze initiatieven te positioneren in een perspectief 
van de regio en te verbinden met partijen en belangen 
uit de directe omgeving ontstaat er nieuwe energie en 
blijken er ineens meerdere partijen tegelijkertijd hun 
doelstellingen te kunnen bereiken. Meerwaardecreatie 
pur sang en bovendien daadwerkelijk zicht op 
uitvoering.
Het is hierbij essentieel dat iedere betrokken organi-
satie een aanspreekpunt heeft die ‘eigenaar’ is van de 
case en bereid is om mee te denken. Deze eigenaar 
zorgt ervoor dat een initiatief niet voortijdig strandt 
maar kans krijgt om te rijpen en communiceert de 

kwalitatieve meerwaarde van de integrale benadering 
en zet aan tot meedenken bij belemmerende wet- en 
regelgeving.
In Waterpoort werken, ontmoeten en vergaderen we 
zoveel mogelijk in het gebied en op de plek waar het 
over gaat, zodat mensen kunnen zien, horen, ruiken en 
proeven wat er gaande is. Ik zelf heb in de afgelopen 
jaren duizenden foto’s van de meest prachtige plek-
ken in de streek verzameld. En deze foto’s gebruik ik 
steevast in verslagen en agenda’s zodat mensen eraan 
herinnerd worden hoe mooi Waterpoort is en kunnen 
zien dat ze trots mogen zijn op hun eigen streek.
Uiteindelijk zorgt de combinatie van een door passie 
gedreven inzet van partijen, de wil om iemand anders 
iets te gunnen, vasthoudendheid en de gedeelde liefde 
voor de plek dat een initiatief dus heel vaak wél lukt. 

Het magazine ‘Wij zijn Waterpoort’ dat voor je ligt ver-
vult mij met zeer veel trots. Het laat in woord en beeld 
zien dat we in Waterpoort niet ‘praten over’, maar het 
samen doen met mensen op een specifieke plek. Het 
feit dat het magazine gaat over persoonlijke succesver-
halen van mensen uit de streek is voor mij het ultieme 
bewijs dat Waterpoort werkt!

Ik verheug me zeer op de komende jaren waarin we 
met nog meer focus, energie, trots en enthousiasme 
verder werken aan het netwerk en de samenwerking 
binnen Waterpoort.

Ronald Kramps is sinds 6 jaar gebiedsmanager 
bij Waterpoort. Centraal binnen Waterpoort staat 
het ontwikkelingsperspectief van een regio die het 
gezicht weer naar het water heeft gericht. Oude 
relaties tussen stad, water en ommeland zijn weer 
hersteld en nieuwe relaties zijn ontstaan. De over-
gangen van land en water bieden veel kansen voor 
wonen, recreatie en natuur.
 
De partners binnen Waterpoort werken samen 
aan het concreet uitvoering geven aan projecten 
die bijdragen aan een grotere regionale vitaliteit. 
De drie leidende thema’s zijn Water, Deltanatuur/
Landschap en Erfgoed, waarbij verbinding met 
landbouw, energie en leefbaarheid gezien de 
karakteristieken van het gebied voor de hand 
liggen.
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