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Waterpoort netwerkbijeenkomst

Wat goed dat je erbij was, op onze drukbezochte Waterpoort netwerkbijeenkomst in brasserie Tivoli in Oudenbosch.  
We zijn blij dat je tijd vrijmaakte om samen met ons na te denken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.  
Hier vind je een korte samenvatting van wat we hebben besproken. Ook handig als je onverhoopt verhinderd was! 

16 november 2022

Voorzitter Thomas Zwiers vertelt dat 
Waterpoort ooit werd opgericht vanuit de 
verziltingsopdracht van het Volkerak-Zoommeer. 
De eerste intentieovereenkomst voor Waterpoort 
werd in 2012 ondertekend door 11 partijen 
die het gebied rond het Volkerak-Zoommeer 
zichtbaarder en leefbaarder wilden maken. 

Inmiddels zijn er al 34 partijen aangesloten bij 
Waterpoort. ‘Volgend jaar hopen we een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) af te sluiten. 
Vandaag maken we daarvoor de eerste stap: 
met z’n allen nadenken over onze toekomstige 
samenwerking. Wat missen we Michaël Daamen 
in dit proces. Vorig jaar werd hij tijdens de 

We hebben elkaar nodig
conferentie nog onderscheiden wegens zijn 
enorme verdienste aan Waterpoort, maar begin 
dit jaar is hij onverwacht overleden. We hebben 
enorm veel aan hem te danken.’

Blik op de toekomst in drie rondetafelgesprekken

Na 10 jaar discussie en politiek geharrewar 
weten we het zeker: Het Volkerak-Zoommeer 
blijft zoet. Dat betekent dat we als organisatie 
nu opnieuw onze meerwaarde moeten 
bepalen. 

We hebben al veel gerealiseerd, en dan 
vooral bottom-up. Zo zijn we bijvoorbeeld 
van doorvoergebied een verblijfsgebied 
geworden. En er wordt door ondernemers 
nu al veel meer samengewerkt. Maar wat 
kunnen we nog meer doen?

Van zout  
naar zoet

Frank Hommel, wethouder 
Tholen en lid bestuurlijke 
Initiatiefgroep Waterpoort

José Besters, gepensioneerd ambtenaar  
van de gemeente Halderberge, betrokken 
dorpsbewoner en begeleider Waterpoort 
Academy

Conrad van Nimwegen, senior adviseur 
gemeente Goeree – Overflakkee  
en strategisch adviseur Regio Deal  
Zuid - Hollandse Delta

Dirk-Jan van Weezel,  
jachthaven exploitant en 
begeleider Waterpoort 
Academy

Nu is de tijd om door te pakken. Want 
we kunnen nog veel meer doen om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Met de beslissing 
om het water zoet te laten nemen ook de 
kansen voor recreatie weer toe.

Waterpoort heeft mij enorm geholpen om  
mijn plannen voor de jachthaven bij de 
gemeente toe te lichten en zodoende te 
verwezenlijken. Ik zou dan ook iedereen 
aanraden om de verbredingsdagen en de 
Academy te bezoeken.

”

”

“

“

”

“

“

Tien jaar geleden stonden we nog met de 
rug naar het water toe. Nu maken we er 
gebruik van. We zijn de kinderschoenen uit 
en moeten nu doorpakken. Daarom vind ik 
het een goede beslissing om het Volkerak-
Zoommeer zoet te laten. Bij dit soort 
overwegingen staat de waterkwaliteit altijd 
voorop. We hebben nou eenmaal goed 
zoet water nodig.

De projecten van Waterpoort vormen vaak 
een begin. Vervolgens rolt het balletje 
door en komen er nog meer enthousiaste 
initiatieven. Ik vind dat we wel meer moeten 
inzetten op communicatie. Ik spreek nog 
te veel mensen die Waterpoort nog niet 
kennen en niet weten wat we allemaal 
doen. 
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Waterpoort Academy  
en meer
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De Waterpoort Academy is een groot succes met 
dit jaar alweer de 11e editie. Waterpoort helpt 
bovendien ondernemers om streekproducten 
op de kaart te zetten of toeristische initiatieven 
te ontplooien. We zijn betrokken bij het terug in 
goede staat brengen van cultureel erfgoed, het 
landschap en de natuur. 

Onze kracht is om diverse partijen met elkaar te 
verbinden. En hoe kunnen we nog meer helpen?

”

Samenwerking
Hoe verhoudt Waterpoort zich tot andere 
netwerk organisaties en wat kunnen we van 
elkaar leren?
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Anne-Wil Maris, directeur 
van de Beheerstichting 
Zuiderwaterlinie

“ Ik ben jaloers op de samenwerking die 
Waterpoort van onderaf met de inwoners 
op gang heeft gebracht. We sluiten daar 
graag bij aan, zo hoeven we geen dingen 
dubbel te doen. De Zuiderwaterlinie loopt 
van Bergen op Zoom tot Grave. We hebben 
dus te maken met enorm veel partijen, 
daarom werken we vooral aan lange 
termijn visies. Wij gaan voor een SOK tot 
2029.

Jaap van Doesburg, gebiedsmanager 
Waterpoort, Zuidwestelijke Delta en 
Geopark Schelde Delta 

We zijn een economische vitale regio en 
hebben weer een focus nodig. Met een open 
houding en door nieuwsgierig te zijn kunnen  
we elkaar alleen maar versterken.”
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Groeten uit Waterpoort

Uitkomsten 
We willen de natuur behouden en willen ook 
inzetten op beleving. Er moet meer worden 
geïnvesteerd in natuureducatie. Ondernemers 
en bedrijven hebben een taak om natuur te 
integreren op bedrijventerreinen. 

Erfgoed is bij uitstek een thema waar 
zichtbaarheid een belangrijke rol speelt. Benut 
dit maximaal in zowel de communicatie als 
het aanzwengelen van projecten, bijvoorbeeld 
rondom de turfwinning of bij militair erfgoed.

Vooral de kwaliteitsverbetering van water, 
landschap en kreken is belangrijk. We moeten 
blijven vertellen wat er al allemaal al speelt in het 
gebied om zo de mensen te inspireren, kennis uit 
te wisselen en van elkaar te leren.

In drie groepen wordt vervolgens gediscussieerd over de thema’s water, erfgoed en natuur.  
Aan bod komen vragen als: Wat wil je behouden en waar droom je van? Iedereen wordt 
uitgenodigd om een ansichtkaartje te schrijven uit het Waterpoortgebied. 

Op naar een nieuwe SOK!
Waterpoort maakt als gebied natuurlijk 
deel uit van een veel groter geheel. 
‘Waterpoortwethouder’ Hagar Roijackers 
en programmamanager Paul de Beer 
zijn aangeschoven om te praten over het 
belang van netwerken en communicatie.  

Aan het eind van de middag neemt Hagar 
enthousiast het eerste exemplaar van  
Publicatie dorpsvisies in ontvangst. Het zijn 
frisse ideeën van studenten als inspiratie voor 
een landschap in beweging.

Onze geografische ligging is belangrijk. 
Wanneer de zeespiegel stijgt of bij enorme 
hoosbuien moeten we een plan hebben 
om dit gebied bewoonbaar te houden. 
Want een massale verhuizing naar 
Duitsland zullen de meesten van ons niet 
zo zien zitten! Daarom moeten we nu al 
aan de slag. Heel concreet hebben we 
een watersysteemanalyse aangevraagd 
en zal er een blauwalgvoorspellingstool 
komen. Dit soort plannen worden alleen 
gerealiseerd als we daadwerkelijk blijven 
samenwerken.
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Paul de Beer, programmamanager 
Zuidwestelijke Delta

Hagar Roijackers, 
gedeputeerde provincie 
Noord-Brabant

Alle uitkomsten worden meegenomen in het vervolgproces van de nieuwe SOK.

Heb je nog vragen of ideeën?  
Stel ze gerust aan het Waterpoortkernteam 

Claudia Endert  Projectondersteuner, communicatie en sociale media
Thijs Witjes   Creatieve Verbinder Waterpoort
Jaap van Doesburg  Gebiedsmanager 
Laurens van Asten  Senior beleidsmedewerker Waterpoort en Zuidwestelijke Delta  
Ronald van der Stroom  Omgevingsmanager
Thomas Zwiers  Voorzitter initiatiefgroep

info@waterpoortwerkt.nl
06 - 27 74 51 99

De rijksoverheid is zoekende om 
gebiedsgericht te werken. Daarvoor is input 
vanuit het gebied noodzakelijk. We moeten 
vanuit ons hart naar een gebied kijken, de 
verhalen van vroeger kunnen ons daarbij 
helpen. En tegelijk is het belangrijk om open 
te staan voor nieuwe ideeën. Een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst is dus erg 
belangrijk, dat is zeker iets wat ik mee zal  
geven aan het nieuwe college.
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Publicatie dorpsvisies

BUas

Het resultaat van samenwerken:  

frisse ideeën van studenten als inspiratie

voor een landschap in beweging


