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Waterpoort

Provincie Noord-Brabant

Waterpoort

Waterpoort is het gebied dat gevormd wordt door zes gemeenten rondom het Volkerak en 

Zoommeer. Het ligt temidden van de regio’s Rijnmond, Breda, Antwerpen en Zeeland. Waterpoort 

heeft een sterke stimulans nodig. Het gebied heeft te maken met een teruglopende economie 

waardoor het aantal inwoners terugloopt en het voorzieningenniveau minder wordt. De traditionele 

landbouw die voorheen succesvol was, heeft het moeilijk op de mondiale markt. 

De zes gemeenten nemen de regie nu in handen om gezamenlijk het gebied een krachtige impuls 

te geven. Dan doen ze vanuit de belangrijkste factor die hen bindt: het water. 

Door de Deltawerken is het gebied de directe verbindingen met zee grotendeels kwijtgeraakt. 

Lange tijd kregen waterveiligheid en goede economische vaarverbindingen voorrang. Dit had 

wel tot gevolg dat er een aanslag werd gepleegd op de waterkwaliteit en de ecologische 

waarde van het gebied. Ook de landschappelijke en historische waarde van het gebied kwam 

onder druk te staan. Oude stadskernen verloren hun verbinding met het water en oude vestingen 

liggen geïsoleerd in het landschap. Waterpoort sluit geografi sch aan bij provinciaal landschap 

De Brabantse Wal. De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen maken deel uit van beide 

gebieden. 

Kansen

Door samen te werken in Waterpoort willen de gemeenten de relatie tussen stad, water en 

ommeland herstellen en verder uitbreiden. De oude kernen, forten en vestingwerken krijgen weer 

‘waterpoorten’. Dat zijn toegangspoorten tot het open water en het stelsel van kreken en beken. 

Elke poort vertelt een eigen verhaal. Er zijn streekproducten te krijgen die te maken hebben 

met de zee. Kwaliteit staat daarbij centraal. Het gebied wordt toeristisch aantrekkelijk, wordt 

beter ontsloten na voltooiing van de A4 . Er komen goed bereikbare aanlegplaatsen en havens, 

gecombineerd met aantrekkelijke faciliteiten voor kort en lang verblijf. 
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Tuin van Europa

De kosten kunnen beperkt worden door te ‘bouwen met de natuur’. De verschillende partijen in het 

gebied moeten de kennis van landschap, klimaat en cultuur bijeen brengen. We moeten praktische 

oplossingen vinden voor het verbeteren van ecologie, waterveiligheid en economie. Waterpoort 

wordt een levend laboratorium dat technieken oplevert die we lokaal kunnen gebruiken en die 

bovendien te exporteren zijn. 

Waterpoort combineert de opbrengst van het land, de zee en de wind en vergroot de 

verbindingen. Waterpoort als de Tuin van Europa, met vernieuwende landbouwproductie, 

onderzoek naar zilte teelt, groene chemie en biobased economy. 

Hoe bereiken we dit?

Door regionale initiatieven te stimuleren. Hebt u goede ideeën, kom dan nu in beweging. Er liggen 

kansen voor Ondernemers, Onderwijs en de verdere Omgeving (burgers en maatschappelijke 

organisaties). De Overheid stimuleert en ondersteunt het proces.

Waterpoort bestaat uit

de gemeenten: en de wateren:
- Bergen op Zoom - Zoommeer
- Steenbergen - Krammer
- Oostfl akkee - Volkerak
- Tholen  - Rijn-Scheldekanaal
- Moerdijk*
- Drimmelen*

*  Deze gemeenten maken op dit moment nog geen deel uit van de bestuurlijke initiatiefgroep, 
maar kunnen in een volgend stadium aansluiten.

Meer informatie:

www.brabant.nl/waterpoort

Projectleider: 

Martin Eijkelhof, Meijkelhof@brabant.nl 

tel. 073- 680 8176
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