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Gepassioneerd 
werken aan een 

gedroomd gebied
Een portret van Imke Mulders, eigenaar Buro Kreek enzo

“Je hebt alles in Waterpoort, polders, dijken, bossen, 
water, fietsroutes, wandelroutes. Het afgelopen jaar 
zijn er de nodige routes aangelegd en er liggen nog 
mooie routes in het vooruitzicht. Maar de mensen 
uit de streek, zoeken het nog elders. Dat moet 
veranderen!”

Imke Mulders, geboren en getogen in de polder van 
de Cruijslandse Kreken (Kruisland), studeerde plano-
logie en aansluitend stedenbouw. Zij vernoemde haar 
bedrijf naar haar eerste opdracht: Buro Kreek enzo. 
Zij heeft een grote liefde voor het Waterpoort-gebied. 
“Ik wil iedereen vertellen hoe mooi het hier is!” Deze 
liefde is de stuwende kracht achter alles wat Imke doet 
voor Waterpoort. Zij is op bevlogen wijze betrokken bij 
dit gebied als bewoner, stedenbouwkundige, en als 
dorpsraadslid. Ook als docent aan de NHTV zet zij zich 
gepassioneerd in voor haar geboortestreek.

Dorpsraad Kruisland
Vanuit haar liefde voor het gebied richtte ze samen met 
een groep jonge gelijkgestemden in 2004 Dorpsraad 
Kruisland op. Zij wilden vooral dat de inwoners van 
hun dorp betrokken werden bij plannen en ideeën voor 
en over hun woonplaats. Op dat moment waren er wel 
ideeën over Kruisland maar die kwamen voornamelijk uit 
Steenbergen. De leden hebben affiniteit met het gebied 
en brengen hun kennis vanuit hun eigen vakgebied of 
hobby mee. Zij werken enthousiast en initiatiefrijk mee met 
de gemeente Steenbergen en organisaties in het gebied. 

Aan de slag
Via de dorpsraad kwam Imke in contact met het net-
werk van Waterpoort. De Cruijslandse Kreken was één 
van de eerste projecten die binnen Waterpoort werd 
opgezet. Kenmerkend voor dit project was dat vanaf 
het begin verschillende partijen werden gevraagd om 
mee te denken en te zoeken naar oplossingen voor 
opgaven die spelen in het gebied. Met diverse par-
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tijen en de dorpsraad is gekeken hoe de Cruijslandse 
Kreken er in de toekomst uit zou kunnen zien. Ook Imke 
ging aan de slag. Zij wilde de kreken, die nog verscho-
len lagen in het buitengebied toegankelijker maken voor 
bezoekers. Zij herinnert zich nog hoe mooi het gebied 
’s winters was toen zij als meisje, wanneer dat mogelijk 
was, over de kreken schaatste. “Ook zonder ijs moet je 
er van kunnen genieten”. 

Blauwe Sluis
Imke deed mee aan de Waterpoort Academy met de 
casus ‘Het vergroten van de belevingswaarde rond de 
Blauwe Sluis’. De Blauwe Sluis is een onderdeel van de 
Cruijslandse Kreken en een bijzondere locatie met een 
mooi verhaal.
De plek bestaat uit een eilandje met twee sluizen, waar-
van het vroegere gemaal de Blauwe Sluis ook werd 
gebruikt om het krekengebied onder water te zetten om 
vijanden de doorgang naar het achterland te beletten. 
Tijdens het schrijven van haar projectvoorstel werd 
duidelijk welke belangrijke rol de sluis heeft gespeeld 
als verdediging van de Zuiderwaterlinie. Uiteindelijk is 
het projectvoorstel beloond en is er met behulp van 
co-financiering door een ondernemer geld vrijgekomen 
om de plek uit de anonimiteit te halen. 
Nu ligt er een inrichtingsvoorstel voor het eiland dat zij 
samen met Ro&Ad Architecten heeft gemaakt. Hierin 
wordt deze unieke plek tot een recreatief ontmoetings-
punt ontwikkeld. Er is ruimte voor een kanosleepbaan, 
een vis- en kanosteiger die als vlonders overlopen in 
picknicktafels. Het wordt een plek waar het inundatie-
verleden van de Blauwe Sluis zichtbaar wordt. 

Onderwijs en Waterpoort 
Sinds 2012 geeft Imke les aan de opleiding Urban 
Design aan de NHTV in Breda. Daar waar mogelijk 
koppelt ze opgaven in het gebied van Waterpoort aan 
onderwijs. Met haar kennis over het gebied, enthousi-
asmeert ze haar studenten. De studenten werken aan 
tastbare opdrachten om het gebied zo positief mogelijk 
op de kaart te zetten of een dorpsvisie op te stellen. 

Door haar netwerk weet Imke de studenten te verbin-
den aan de juiste mensen in het gebied. De wisselwer-
king waarbij Imke met één been in het onderwijs staat 
en met het andere in de praktijk, maakt het zo ontzet-
tend leuk. Voor haar, maar ook voor de studenten.

Waterpoort dromen
Imke: “Ik doe de dingen die bij me passen en die me 
energie geven. Ik zie kansen voor dit gebied om het 
nog meer op de kaart te zetten vanuit de rollen die 
ik heb. Hier maak ik tijd voor! En Waterpoort biedt 
me de mogelijkheden. De Academy, de ateliers, de 
cursus gastheerschap, ik draag graag mijn steentje 
bij. Je maakt kennis met allerlei ondernemers en je 
doet nieuwe vriendschappen op. Je hebt anderen 
nodig. Alleen gaat het niet lukken.” Imke leerde tijdens 
de Academy wie je nodig hebt om verder te komen 
en welke rol je daarin zelf hebt. Haar droom voor de 
Blauwe Sluis gaat uitkomen, dat weet ze zeker! 

Toekomst Waterpoort
‘Nuchter en doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. 
Duidelijke kenmerken van de mensen uit het gebied. Ze 
zijn nog te weinig trots op de schoonheid van het gebied, 
terwijl er zo veel mooie kansen liggen. Waterpoort kan 
daarbij helpen en heeft de middelen om je op weg te 
helpen. Imke vindt het belangrijk dat de energie die 
Waterpoort in het gebied heeft gestoken rendeert. Er 
moet een soort samenwerkingsverband van ondernemers 
en ambtenaren ontstaan. Dan zijn er successen te beha-
len. Door elkaar te begrijpen en te helpen boek je suc-
cessen. Dat besef zit nog te weinig tussen de oren. Imke: 
“Er zijn nog veel mensen die moeten leren werken in de 
Waterpoort-modus, zodat men het ook zonder Waterpoort 
zou kunnen. Structuur aanbrengen waar mensen zelf aan 
zet zijn, dat is Waterpoort! Een gezond vertrekpunt”.

Kreken aanlegsteiger

Imke: “De inwoners 
van het gebied zijn 

nog te weinig trots op 
de schoonheid van 
het gebied, terwijl er 

zo veel mooie kansen 
liggen”
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