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Het resultaat van samenwerken:  
frisse ideeën van studenten als inspiratie
voor een landschap in beweging



Publicatie dorpsvisies BUAS  |  32  |

Voorwoord
Thomas Zwiers

Inhoud

Voor u ligt het product van een 
jarenlange mooie samenwerking tussen 
Breda University of Applied Sciences 
(BUas) en de gebiedssamenwerking 
Waterpoort rondom het Volkerak-
Zoommeer. 

Een samenwerking die we vanuit 
Waterpoort niet alleen aangaan om 
studenten de kans te bieden om kennis 
te maken met ons gebied en een mooie 
opdracht uit te voeren. Maar ook en vooral 
om onze, door ervaring veel te wijze, blik 
door de jeugd te laten verruimen. 

Gedurende 7 jaar hebben groepen 
studenten nagedacht over de toekomstige 
vormgeving van (dorps)kernen en het 
aangrenzende landschap. Van oorsprong 
ontstonden kernen vaak daar waar het 
landschap (grondsoort, water, hoogte) 
daar aanleiding toe gaf. Dit is nog duidelijk 
te zien in de historische centra van kernen.  
Door de verstedelijking op het platteland 

zijn kernen de afgelopen decennia 
gegroeid, waarbij de landschappelijke 
onderlegger en context niet altijd bewaard 
zijn gebleven. Het resultaat hiervan is 
dat de eigenheid van sommige kernen 
is verdwenen, ze lijken daardoor steeds 
meer op elkaar. 

Studenten kregen als onderzoeksvraag 
mee hoe de kernen een duidelijke en 
onderscheidende plek kunnen krijgen 
en zo nieuw elan geven aan het gebied 
met ruimte voor wonen, werken en/
of recreëren. Gevraagd werd om bij 
toekomstige ontwikkelingen voort te 
borduren op de identiteit en eigenheid 
van het gebied en in te spelen op nieuwe 
actualiteiten en trends. 

In de ateliers is steeds ingezoomd op 
verschillende kernen binnen het gebied 
van Waterpoort: o.a. Ooltgensplaat, Sint-
Maartensdijk, Sint-Annaland, Tholen, , 
Klundert, Oudenbosch en Dinteloord.

Het zou zomaar kunnen dat u bij het 
doorlezen van de verschillende plannen en 
ideeën een keer de wenkbrauwen fronst, 
omdat de ideeën in uw ogen niet haalbaar 
zijn. Dat is niet erg. Ik zou zeggen: kijk naar 
de gedachte achter de plannen en laat u 
vooral inspireren door de andere kijk op 
de omgeving waarin zij later willen gaan 
wonen en werken. Laat u verrassen door 
hun frisse visie die aan de plannen ten 
grondslag ligt. 

Mijn ogen zijn er weer een beetje verder 
door open gegaan. 

Ik hoop van ganser harte dat u dat ook 
overkomt!

Thomas Zwiers 
Voorzitter  
Waterpoort
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Wij zijn Waterpoort 
Inwoners, ondernemers en overheden uit de  
6 gemeente Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, 
Halderberge, Moerdijk, Tholen en Steenbergen in 
het waterrijke gebied rondom het Volkerak-Zoom-
meer. 

Wij brengen hier samen dromen tot leven. We 
voelen ons verbonden met het gebied en weten 
dat dit ons samen sterker maakt. Samen werken 
we aan trots bij iedereen die hier woont, werkt en 
recreëert.
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Inleiding
Atelier Dorpsvisie 2014 - 2021

‘De opgave voor Waterpoort behelst 
enerzijds het verbinden van de kernen 
met het water. Anderzijds is het van 
belang dat wordt gekeken naar de 
betekenis en de vitaliteit van het gehele 
gebied, waarbij de kernen zich, op 
basis van hun kwaliteiten en karakters, 
kunnen onderscheiden en zo kunnen 
bijdragen aan een totaalbeeld voor  
het gebied Waterpoort.’   
(bron: www.waterpoortwerkt.nl).

Dit is een quote waarmee studenten aan 
de Breda University of Applied Sciences 
(tot 2018 NHTV) acht jaar lang werden 
ingeleid in een even zo uitdagende 
als actuele ontwerpopgave. Sinds 
september 2014 hebben tweedejaars 
‘Built Environment’ studenten van 
de specialisatie ‘stedenbouwkundig 
ontwerpen’ aan verschillende dorpskernen 
binnen Waterpoort gewerkt. Hun opgave 
was om een dorpsvisie op te stellen, 
waarbij historische dorpskernen een 
duidelijke en onderscheidende plek 
binnen Waterpoort krijgen, en die het 
gebied een nieuw elan geeft.

Over een tijdsbestek van ongeveer tien 
weken analyseerden de studenten hun 
gegeven dorpskern met het landschap 
eromheen en kwamen ze met een 
visiekaart. Deze werd vervolgens 
uitgewerkt in meer detail, waarbij een 
kleinschalige woningbouwopgave moest 
worden ingepast in het landschap. De 
opgave heeft tot zeer uiteenlopende 
en interessante voorstellen geleid. Een 
selectie van de voorstellen vindt u in deze 
publicatie.

De opleiding Built Environment aan 
Breda University of applied sciences 
is een vierjarige HBO opleiding.  De 
opleiding wordt zowel in het Nederlands 
als in het Engels aangeboden, waarbij 
de Engelstalige opleiding een sterker 
internationale focus heeft. Binnen 
de opleiding zijn drie specialisaties: 
Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouwkundig ontwerp.  

Samenwerking met maatschappelijke 
partners is één van de speerpunten 
van de opleiding. In deze context is ook 

de samenwerking met Waterpoort te 
plaatsen. De opgave die de studenten 
meekregen was weliswaar fictief. De 
studenten kregen echter wel lezingen en 
rondleidingen vanuit Waterpoort, door 
ambtenaren en ervaringsdeskundigen. 
Hierdoor kwamen ze op verfrissende 
ideeën die wel in de realiteit gestoeld 
waren. Deze ideeën werden vervolgens 
weer gedeeld ter inspiratie met 
Waterpoort en met bewoners. 

Door onderwijsvernieuwing is helaas na 
acht jaar het atelier Dorpsvisie komen te 
vervallen. De samenwerking tussen BUas 
en Waterpoort zal daarmee veranderen, 
maar de contacten die zijn gelegd, blijven 
warm. De vraagstukken die in Waterpoort 
spelen, zijn immers onverminderd actueel.

Michiel Mulderij 
Docent BUas atelier Dorpsvisie  
(2019-2021)

Verfrissend hoe de jongeren naar de toekomst kijken. 
Ook wordt bevestigd dat je het beste interactief en 
breder moet kijken naar de toekomst. We moeten 
samen met anderen de toekomst ontwerpen. ”

“

Jose Besters, lid v.h. lerend netwerk.  
(voormalig ambtenaar gemeente Halderberge en toen  
lid vh ondersteuningsteam, bewoner Oud Gastel)
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Anita Timmermans
Ooltgensplaat

ATELIER  ‘14 -’15

1 Milan Oosterling
Dinteloord

2

ATELIER  ‘15 -’16

Verbinding Dinteloord/ Volkerak

Voorzieningen onderhoud toevoegen

Bezoekerscentrum (landmark) toevoegen

Afscheiding recreatiehaven/ industriehaven

Afrit toevoegen

Intensive reacreatieve routes

Zilte teelt

Woningbouw programma

Bezoekerspoort Dinteloord

Dinteloord is een klein dorpje in het 
waterland van west Brabant, door 
landaanwinning verloor het dorp zijn 
relatie met het water. Mijn opdracht was 
om deze verbinding te herstellen en om 
een visie te maken met een plan voor 
ongeveer 150 woningen.
De relatie met het water was niet het 
enige probleem, er heerst vergrijzing 
en dit is als sterkte gezien in mijn visie. 
Daarom heb ik gekozen om het nieuwe 
plan te richten op seniorenhuisvesting.
Het nieuwe ontwerp bestaan uit drie 
woonmilieus die door langzaam verkeer 
routes met elkaar verbonden zijn. 
Meer info: milanoosterling.wix.com/
moportfolio
Door: Milan Oosterling

Atelier Dorp en landschap
Urban Design - NHTV Breda
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Dinteloord

Visiekaart

Plankaart Zorg erf

Visie schema
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Zilte teelt

Woningbouw programma
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Dimph Rubbens, verbinder 
onderwijs en Waterpoort

Al die 7 jaren was ik elke keer nieuwsgierig naar de verassende invalshoeken van 
de jonge, frisse ontwerpers met onverwachte en tegelijkertijd verwachtingsvolle 
mogelijkheden voor de dorpen. Opnieuw trots kunnen zijn op Waterpoort en de dorpen! 
De allure en statuur van de dorpen opwaarderen door vernieuwende woonvormen 
passend in het landschap en de omgeving. ”

“

Adrie Kuijstermans,  
ondernemer uit  
Standdaarbuiten

De studenten ontwierpen een ‘Standdaarbuitense Riviera’! De studenten hebben 
een heldere kijk op het leven en ontwerpen niet vanuit de beperkingen van 
geld en andere voorwaarden maar gaan gelukkig nog aan de slag met een idee, 
concept. Daar word ik door geïnspireerd en blij van. Het biedt perspectieven voor 
toekomstvisies van de dorpen vanuit de jongeren. ”

“



Publicatie dorpsvisies BUAS  |  98  |

9

DEELUITWERKING

Spelen in de natuur
Voor de kleintjes zi jn er speelplekken aanwezig met vooral 
het gebruik van natuurl i jke materia len zoals hout,  op die 
manier past ht goed bij  de rest van de omgeving. 

1:500

1:1.000

REfERENTiEBEELDEN

Aan de oostzijden van Oudenbosch bij het 
begin van de rondweg worden er geheel 
volgens mee gekregen PVE 150 woningen 
gerealiseerd. Deze woningen zijn verdeeld 
in Twee kappers, vrijstaande woningen, 
patio woningen en rijwoningen in het dure 
segment. De kracht van het ontwerp zit in 
de landschappelijke relatie die wordt gelegd 
met de fruitteelt in de omgeving. 

De rijwoningen zijn georganiseerd in een 
split level princiepen waardoor de auto 
verdwijnt uit het straatbeeld. Deze splitlevel 
woningen en bungalow woningen staan 
tussen de fruitbomen. De vrijstaande 
woningen en de tweekapers staan in een 
traditionele verkaveling waar wel ruimte is 
gemaakt om de fruitbomen ook hier terug te 
laten komen. Deze woningen hebben zicht 
op een groene buffer die waar ruimte is voor 
speelvoorzieningen. 

Plankaart

Doorsnede en referentie beelden

Menno van der Heijden
Oudenbosch

ATELIER  ‘17 -’18

3 Julia Chin
Willemstad

4

ATELIER  ‘18 -’19
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PLANKAART

Routes 

Op de eilandjes zijn verschillende  

fiets- en wandelroutes aanwezig. 

Zo is het ook aantrekkelijk 

voor recreanten of mensen uit 

Willemstad om door het gebied 

heen te wandelen of te fietsen. 

Op elk eiland is een hoofdweg en 

aftakkingen die leiden naar de 

woning clustertjes, zo hoef je niet 

door elke clustertje heen om bij het 

laatste woningclustertje te komen. 

1:2000

8 Dorpsvisie Willemstad - Julia Chin

DEELUITWERKING

Kleine Communities 

In de visie heb ik gekozen voor 

woningclustertjes, in elk clustertje bevinden 

zich maximaal 11 woningen. In de clustertjes 

ontstaan kleine gemeenschapjes die ook 

de kans hebben om hun eigen voedsel te 

verbouwen in de kas die in elke woning 

clustertje woningen is.  Bij de huizen zijn 

parkeerplekken aanwezig voor auto’s en langs 

de weg voor eventuele bezoekers. 

In het gebied komen in total 160 woningen, 

waarvan er 50 recreatieve woningen zijn voor 

vakantiegangerns.

1:500

Jack Westdorp, lid lerend netwerk en  
bewoner in een dorp op het eiland Tholen

Dat we daar niet eerder aan gedacht 
hebben, was vaak mijn gedacht na de 
boeiende presentaties van deze toekomstige 
landschapsomvormers! Verassende, creatieve, 
simpele en ook complexere oplossingen. ”

“

Martin Eijkelhof, omgevingsmanager 
en lid kernteam provincie tot 2020

De studenten pakten de opdrachten met veel enthousiasme aan. Binnen 
no time hadden zij de essentie van een kern te pakken: ligging (waarom 
daar?) historie, samenstelling bevolking en bebouwing. Vaak kwamen er 
verassende voorstellen voor vernieuwingen/verbeteringen/uitbreidingen. 
Die waren lang niet allemaal gebaseerd op bestaande planologische 
regels maar dat hoefde ook niet. Hun creativiteit stond voorop en dat 
leidde in de meeste gevallen tot uitstekende presentaties. ”

“

In mijn visie op Oudenbosch zijn er 3 focus 
gebieden gedefinieerd. 

1. Havankanaal
De haven trekt veel bezoeker naar Oudenbosch
en het havenkanaal speelt hier een grote rol
in. Deze moet aantrekkelijk zijn om te bevaren.
Vanaf hier kan ook de basiliek in het historisch
centrum zichtbaar worden gemaakt om de
aantrekkelijkheid te vergroten. Samen met
een recreatie programma kan het havenkanaal
opnieuw vormgegeven worden waardoor
er een aantrekkelijke route ontstaat voor
recreanten.

2. Centrum
In het centrum van Oudenbosch bevind zich
een tennis vereniging en een scouting complex
dezen kunnen beter worden geclusterd buiten
het centrum om zo de krachten te bundelen.
Binnen het centrum ontstaat er ruimte voor een
woon programma om jongeren en starters aan
te trekken.

3. Rondweg
De rondweg is het visitekaartje van
Oudenbosch. Hier rijden mensen die niet in het
dorp hoeven te zijn. Deze locatie kan worden
benut om de krachten van Oudenbosch te
laten zien, zodat deze mensen de volgende
keer wel naar Oudenbosch komen. Dit kan door
de basiliek zichtbaar te maken en de fruitteelt
te versterken in combinatie met een woon
programma.

OUDENBOSCH: landschappelijk wonen in Oudenbosch

Naam Menno van der Heijden
Atelier Dorp en landschap 2017
Urban Design - NHTV Breda

Visiekaart

Sterkte en zwakte Kansen bedrijgeigingen 

6 Dorpsvisie Willemstad - Julia Chin

DORPSVISIE

Visie op Grotere Schaal

Op grotere schaal is goed 

zichtbaar hoe de visie aansluit op 

de omliggende gebieden. 

Het gebied bij de Volkeraksluizen 

is een gebied met veel nieuwe 

natuurontwikkeling. De wat meer 

woeste natuur komt ook weer terug 

in het nieuwe gebied door de kleine 

eilandjes die door heel het gebied 

terug te vinden zijn. 

Aan de oost-kant van het gebied 

zie je hoe het nieuwe gebied 

aansluit op het water dat er al is, 

ook kan je de mogelijkheid zien om 

het nieuwe gebied door te trekken 

naar Klundert en zo een nieuwe 

verbinding te maken. 
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Sfeer impress ie

M A S T E R P L A N

   |         16

• Huizen op verbonden aan palenstructuur
• Diversiteit in landschappen
• Duinenlandschap
• Ruimte voor wadi's
• Parkeergelegenheden

Toel icht ing:Locat ie  doorsnede:

M A S T E R P L A N

Maarten Verpalen
St. Maartensdijk

Thomas Besselink
St. Annaland

DOORSNEDE 1 | 1:200
Locatie

11

11Stedenbouw geschiedenis, Nijmegen 2019

DEELUITWERKING  | 1:500

6

ANALYSE
Sint-Maartensdijk is opgedeeld in 5 verschillende gebieden. 

1. De oude kern 
2. De latere aangelegde woonwijken, veel leegstaande panden
3. Het bedrijventerrein 
4. De pluimpot, het natuurgebied dat is ontstaan na het droog-

leggen van het water richtig de oude haven van Sint-Maar-
tensdijk

5. Vakantieparken (5) die “te” dicht op elkaar geconcentreerd 
liggen.

Deze 5 veschillende gebieden hebben geen samenhang met 
elkaar

WATERSNOODRAMP 1953

ATELIER  ‘19 -’20

5 6

ATELIER  ‘19 -’20
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LEGENDA

Bebouwingen

Parkeerplaatsen

Trottoir / Wandelpaden

Houten elementen

Bomen

Rijweg

Nieuwe dijk

Openbaar groen

Fietspaden

Water

Wadi

Zand

1: 5000

M A S T E R P L A N

Luc Willems, gebiedscoördinator 
gemeente Moerdijk

De studenten werden niet gehinderd door kaders, die zetten ze aan de 
kant! Met frisse blik, gericht op de toekomst werden ontwerpen gemaakt. 
Eigenlijk was deze manier van werken een voorloper van de nieuwe 
omgevingswet,  waarbij vooral eerst gekeken wordt naar kansen en 
droombeelden en niet de beperkingen. Als overheid ga je dan verkennen 
wat mogelijk is en niet andersom. ”

“

Imke Mulders, stedenbouwkundige,  
(voormalig) docent BUas, bewoner Kruisland  
en lid Lerend Netwerk

De verbinding met het onderwijs en Waterpoort heeft 
geresulteerd in een frisse blik van de studenten op 
de opgaven van vandaag. Een rijke opbrengst voor 
de verschillende dorpen, waarbij de landschappelijke 
onderlegger is benut om onderscheidende plekken te 
maken om te wonen, werken en recreëren. Samen het 
gebied beleefbaar en zichtbaar maken! ”

“

8
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D O R P S V I S I E

• Versteviging en behoudt van ecologische en 
landschappelijke structuren.

• De bestaande jachthaven vergroten en het creëren van een 
nieuwe Waterfront

• Innovatief wonen en (her) ontwikkelingen van de 
bebouwing.

Toel icht ing:

10  |
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P L A N K A A R T 8

Mimosa Spits
Dinteloord

ATELIER  ‘20 -’21

5 Kyra de Graaff
Klundert

4

ATELIER  ‘21 -’22
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1:500
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D E E L U I T W E R K I N G

ERFWONEN
Het erfwonen is gebaseerd op het bestaande boerderij erf. Met een groot huis aan 
de voorkant van het erf en grote schuren aan de achterkant van het erf. Parkeren 
is bij elkaar gezet zodat er zo weinig mogelijk auto’s door het erf heen gaan. De 
woningen op het erf hebben een gezamenlijke tuin waar ze samen met de buurt-
genomen kunnen tuinieren of de kinderen kunnen spelen in het speeltuintje. De 
bewoners hebben ook een buurthuis, midden op het erf, waar ze spullen kunnen 
bewaren voor het tuinieren. Tussen de twee erven gaat het recreatieve wandelpad 
doorheen. De wandelaars kunnen stoppen bij de winkel of het restaurant waar ze 
streekproducten kunnen eten of kopen.

CLUSTER WONEN
Het cluster wonen is meer afgelegen van passanten en meer collectief voor de be-
woners. De woningen hebben een gezamenlijke binnenplaats. In de binnenplaats 
kunnen bewoners samen met de buurtgenomen kunnen tuinieren of de kinderen 
kunnen spelen in het speeltuintje. De bewoners hebben ook een buurthuis, midden 
op het erf, waar ze spullen kunnen bewaren voor het tuinieren. De woningen heb-
ben altijd zicht op de kreek. De woningen aan de kant van de kreek hebben hun 
achtertuin aan de kreek en de woningen aan de andere kant hebben zicht vanuit 
de voorkant op de kreek. 
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D E E L U I T W E R K I N G

ERFWONEN
Het erfwonen is gebaseerd op het bestaande boerderij erf. Met een groot huis aan 
de voorkant van het erf en grote schuren aan de achterkant van het erf. Parkeren 
is bij elkaar gezet zodat er zo weinig mogelijk auto’s door het erf heen gaan. De 
woningen op het erf hebben een gezamenlijke tuin waar ze samen met de buurt-
genomen kunnen tuinieren of de kinderen kunnen spelen in het speeltuintje. De 
bewoners hebben ook een buurthuis, midden op het erf, waar ze spullen kunnen 
bewaren voor het tuinieren. Tussen de twee erven gaat het recreatieve wandelpad 
doorheen. De wandelaars kunnen stoppen bij de winkel of het restaurant waar ze 
streekproducten kunnen eten of kopen.

CLUSTER WONEN
Het cluster wonen is meer afgelegen van passanten en meer collectief voor de be-
woners. De woningen hebben een gezamenlijke binnenplaats. In de binnenplaats 
kunnen bewoners samen met de buurtgenomen kunnen tuinieren of de kinderen 
kunnen spelen in het speeltuintje. De bewoners hebben ook een buurthuis, midden 
op het erf, waar ze spullen kunnen bewaren voor het tuinieren. De woningen heb-
ben altijd zicht op de kreek. De woningen aan de kant van de kreek hebben hun 
achtertuin aan de kreek en de woningen aan de andere kant hebben zicht vanuit 
de voorkant op de kreek. 

Erfwonen

Clusterwonen

William Vermunt,  
bewoner Stampersgat  
en lid Lerend Netwerk

De studenten kwamen met ‘out of the box’ ideeën, waar je zelf niet opkomt. Mij is 
bijgebleven de Polderwoningen (glazen puien, gericht naar het open landschap waar geen 
buren zijn) Waterwoningen’! Voor een deel op palen in het water van de Mark werden 
gebouwd, waar je eigen boot onder kon aanmeren. Ik heb geleerd dat meer moet kijken 
naar de mogelijkheden dan naar de beperkingen! ”
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D O R P S V I S I E

“

”
Ronald Kramps gebiedsmanager 
Waterpoort tot nov 2019

Het gebied als klaslokaal! Hoe mooi is het voor studenten om te werken aan 
maatschappelijke vraagstukken in de echte buitenwereld! Aan de andere kant is het voor de 
wat oudere professionals mooi  te zien dat er soms onconventionele oplossingen bedacht 
worden waar zij niet aan gedacht hadden. Hopelijk blijven studenten op deze manier ook 
verbonden en openstaan voor het landschap en de omgeving van dorpen.
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De studenten leverden iedere keer weer verrassende 
en inspirerende ideeën op. Soms heel erg “out of the 
box”, soms zo toepasbaar dat we de ontwerpen ter 
inspiratie hebben meegegeven aan ontwikkelaars. ”

“

Conrad van Nimwegen, Senior adviseur Economische Zaken  
Gemeente Goeree-Overflakkee en lid ondersteuningsteam
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