WATERPOORT

Welkom in het Waterpoort gebied!
Kijk je wel eens naar buiten? Wat zie je dan? Loop je wel eens door de weilanden? Wat groeit daar dan?
Ben je wel eens op Fort de Roovere geweest of in Willemstad? Weet je waarom dit hier ligt?
Ga je wel eens varen? Waar let je dan op?
Ons landschap komt ergens
vandaan. West-Brabant is een
overgangsgebied. Van zand naar
klei, een delta met een bewogen geschiedenis.
Bloedige veldslagen, zoals tijdens het beleg
van Bergen op Zoom en overstromingen
kenmerken de geschiedenis van dit gebied.
Van oudsher woon en werk je in een
strategisch militair gebied, waarbij alles
verbonden is met het water.
Dit heeft ook een heleboel opgeleverd.
Napoleon heeft de suikerbiet geïntroduceerd,
Willem van Oranje heeft Willemstad gesticht
en Menno van Coehoorn heeft de WestBrabantse Waterlinie ontworpen.
In het samenwerkingsverband Waterpoort
werken overheden, ondernemers, onderwijs
en burgers samen om vanuit deze
geschiedenis van het gebied een nog
aantrekkelijker verblijfsgebied te maken
waar het goed wonen, werken en recreëren
is. En dat is bij nog te weinig mensen
bekend.

Daarom werken wij aan:
1. Het beleefbaar maken en economisch
vertalen van het verhaal van de
Zuiderwaterlinie. Het gaat daarbij om de
Stelling van Willemstad en plekken
binnen de West-Brabantse Waterlinie en
de dijken, rivieren, kreken en
kunstwerken hierin. De verbinding
tussen de West-Brabantse Waterlinie en
de Stelling van Willemstad wordt een
toeristisch-recreatief product voor het
hele Waterpoortgebied;
2. Het ontwikkelen van de riviercruise
markt voor het gebied en de
beleefbaarheid van de natuur in het
gebied;
3. Een themajaar 2017 rondom de
suikerbiet. Het themajaar, dat wij samen
met Suiker Unie organiseren, is erop
gericht een zichtbare en beleefbare
verbinding te leggen tussen de landbouw
(producenten), Suiker Unie (verwerker),
inwoners (wonen, werken en onderwijs)
en overige partijen. Suiker is het erfgoed
van deze streek en de bietenplant geeft

veel kansen voor
toepassing in de
Biobased Economy.
Het kennisprogramma
DuurzaamDoor helpt Waterpoort in het
werken met ‘sociale innovatie’ en het benutten
van bestaande en in vorming zijnde relevante
netwerken.
Voel je je verbonden met één van deze
onderwerpen? Ben je geïnteresseerd in
toeristische ontwikkeling? Of ben je benieuwd
wat Waterpoort voor jouw bedrijf kan
betekenen? Kijk dan op onze website
www.waterpoortwerkt.nl of mail ons via
info@waterpoortwerkt.nl.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2016

39

