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Hier is straks een huiskamer vol creativiteit

Mensen bij elkaar brengen, 
een creatieve broedplaats.
Dat heeft Koen Oosterwaal

voor ogen met 
Het Patronaat.

In het voormalig wijkcentrum
is veel ontstaan, zegt hij.
,,Dat wil ik weer, maar wel

professioneel.’’
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Studenten HAS onderzoeken mogelijkheden van gebied  

Wonen, werken, vrije tijd.  Het kan
allemaal in de Auvergnepolder
Alle mensen die nu in de Auver-
gnepolder wonen, hebben mee-
gewerkt aan een onderzoek van
HAS Hogeschool. Daaruit komt
naar voren dat wonen, werken,
recreatie en zonne- en wind-
energie er allemaal mogelijk zijn. 
En goed vallen te combineren.

Jan van de Kasteele
Halsteren

De Auvergnepolder is omstreden.
Het gebied zit al jaren op slot, om-
dat een meerderheid in de gemeen-
teraad onder aanvoering van
GBWP, de grootste partij in Bergen
op Zoom, er niks mee wilde. 

Toch komt daar geleidelijk veran-
dering in. Vorig jaar sprak een
meerderheid van de gemeenteraad
zich uit voor ontwikkeling van de
polder tot bedrijventerrein.

Het onderzoek van de HAS is de
volgende stap. Wat leverde het on-
derzoek voor ideeën op? Bedrijven
in het groen ten noorden van de
N286, de Eendrachtweg richting
Thoolse brug. En uit het zicht voor
de mensen die vooral in het zuide-
lijke gedeelte van de Auvergnepol-
der wonen.

Nieuwe woningen kunnen er
ook komen, en wel  langs de  Tho-
lenseweg en Zuiderkreekweg. Dan
gaat het om landelijk wonen, met
de openheid van de polder als uit-
gangspunt. 

Het onderzoek oppert daarnaast
de (verzonken) aanleg van  een
zonnepark in de zuidelijke uithoek,
gecombineerd met een waterber-
ging. Ook wordt gerept over de
bouw van acht windmolens, op de
dijk langs het Schelde-Rijnkanaal.
Net als de bedrijven ten noorden

van de N286. Daar vallen ze het
minst op. Aan de overzijde van het
kanaal ligt Welgelegen, het Thoolse
bedrijventerrein. De nieuwe wind-
molens komen dan als het ware
tussen twee bedrijventerreinen te
staan. De bestaande windmolens
aan de zuidkant, langs natuurge-
bied de Prinsesseplaat, blijven. Dit
gebied zelf wordt in de studie onge-
moeid gelaten. Het vormt een
groene buffer aan die zuidelijke

kant.Dat zijn wat opmerkelijke ele-
menten uit wat Yvonne Kieboom
en Madelon van Winden, studen-
ten van HAS Hogeschool de land-
schapsvisie Auvergnepolder Ber-
gen op Zoom noemen. 

Het onderzoek is deze week naar
van de Bergse gemeenteraad  ver-
zonden. Wethouder Jeroen de
Lange wil er op dit moment inhou-
delijk niet veel over zeggen’’, meldt
hij. ,,Maar uit wat ik lees zie ik wel
dat dit uitstekend aansluit op agro-
food en de biobased ambities van
Bergen op Zoom. Dit is precies waar
Bergen op Zoom de afgelopen jaren
op heeft ingezet.”

De studie van HAS Hogeschool is
tot stand gekomen door gesprekken
met alle bewoners van het gebied.
Uit die gesprekken is het idee ont-
staan om bedrijvigheid in het noor-
den in te passen. Gecombineerd

met volwaardige op- en afritten bij
de N286. ,,Dat versimpelt de ver-
keersstromen, de Auvergnepolder
wordt beter bereikbaar.”

De N286 kent nu alleen een afrit
richting Halsteren en een oprit
richting Tholen. Daarom wurmt
veel verkeer zich nog altijd over de
Tholenseweg. Die N-weg en che-
miereus Sabic worden in de visie
trouwens minder opvallend. Dat
kan door brede massieve groenstro-
ken te planten, onder meer langs
het Lange Water. Dat is de water-
partij die dwars door de polder
loopt. 

Recreëren? Ook dat kan. Door er
wandel- en fietsroutes te maken.
Langs het water van het Schelde-
Rijnkanaal. Door de polder. En ja:
voor landbouw blijft uiteraard plek.
,,Boeren zo min mogelijk belem-
meren”, heet dat in de visie.

Dit sluit uitstekend
aan op agrofood en de
‘biobased’ ambities
van Bergen op Zoom 

- Jeroen de Lange, wethouder
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Het Patronaat, straks een plek
voor creatieve ontmoetingen

Mariëtte den Engelse
Bergen op Zoom

H
et heeft heel wat voeten
in de aarde gehad. Al in
het voorjaar van 2017 be-
gon Oosterwaal met het
project. Toen duidelijk

was wat er allemaal kon en mocht
durfde de zelfstandig ondernemer  in
september 2019 het monumentale
pand aan het Lourdesplein waarin
vroeger een noodkerk en later wijk-
centrum ’t Fort zat, te kopen van de
gemeente. 
Een jaar van ontmanteling volgde.
De hele binnenkant is zorgvuldig ge-
stript. De plafonds zijn gerestau-
reerd, de rotte balkenconstructie
aangepakt.Nu volgt een jaar van op-
bouwen. In september 2021 kunnen
ondernemers hun werkplek betrek-
ken. ,,Een plek die aanvoelt als een
huiskamer, maar waar door creatieve
geesten hard gewerkt wordt’’, ver-
woordt Oosterwaal zijn toekomst-
beeld.

Zoveel talent
Hij is ervan overtuigd dat Bergen op
Zoom zich op dat vlak onderscheidt.
,,Professionele muzikanten, technici
voor licht en geluid, fotografen, web-
designers, organisatoren van evene-
menten, we hebben zoveel talent in
Bergen op Zoom en omgeving. Al-
leen komt het nog nergens zichtbaar
samen. Dat wil ik voor elkaar krij-
gen.”
Natuurlijk zit Curio met zijn oplei-
ding theatertechniek  in Bergen op
Zoom en is er ook poppodium Ge-
bouw T, weet Oosterwaal. ,,Maar ik
wil zelfstandig iets opzetten, wel met
maar niet afhankelijk zijn van het on-

derwijs of de overheid.”  Zijn blik is
breed. ,,We moeten ons niet alleen
richten op Bergen op Zoom, heel
West-Brabant is interessant. Ik heb
ook contact met het Rewin.”
De eerste creatieve ondernemers
die zich permanent willen vestigen
in Het Patronaat, hebben zich al ge-
meld. Daarnaast komen er in het
middenschip van de voormalige
noodkerk veertig flexplekken.  
,Zzp’ers kunnen lid worden van
Club Het Patronaat. Dan betaal je lid-
maatschap en kun je flexibel gebruik
maken van die werkplekken.” Oos-
terwaal schat dat tachtig leden hier
het maximum is.  In de zijbeuken ko-
men zeventien kantoren van 12 tot 56
vierkante meter. ,,Dat worden de
werkplekken voor de vaste onderne-
mers.” Die kantoorruimtes krijgen
veel glas. ,,Vanaf de entree moet je ie-
dereen kunnen zien. Dat is het idee.
Het gaat om ontmoeten, contact ma-
ken. Ik wil niet dat ondernemers zich
verstoppen.”

Podium bieden
Het Patronaat krijgt twee bouwlagen,
maar het open karakter van het pand
blijft.  Boven het middenschip komt
-hangend- een ei-vormige vergader-
ruimte. 
Die ruimte is te bereiken via een
trap vanaf de galerij op de eerste ver-
dieping. Vanaf die galerij heb je zicht
op de begane grond waar ook het po-
dium is. ,,Zo kan ik letterlijk de on-

dernemers een podium bieden. Daar
kunnen we lezingen en presentaties
houden bijvoorbeeld. De flexplekken
kunnen aan de kant en dan passen er
110 stoelen in de zaal.” 
Ziet Oosterwaal nu voor zich hoe
Het Patronaat wordt, hij weet ook nog
heel goed hoe het was. ,,Ik ken deze
plek al van jongs af aan.’’
Sinds de jaren 70 was wijkcentrum

BIJZONDER PROJECT

▲ De verbouwing
moet in september
klaar zijn.FOTO IMAN FASE/

PIX4PROFS

▼ Foto boven: de ge-
stripte binnenkant van
het pand. Foto onder:
zo zag de kerk er
begin 20ste eeuw uit.
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’t Fort in de voormalige noodkerk ge-
vestigd.  ,,Mijn opa kwam van ’t Fort.
Hier, op dit podium in Het Patronaat
heeft hij zijn vrouw, mijn oma,  ont-
moet. Zij speelde toneel, hij was van
de techniek.”
Als wijkcentrum was Het Patronaat
ook al een ontmoetingsplek. Buurtbe-
woners kwamen bridgen, biljarten,
toneelspelen of muziek maken. ,,Op
deze plek is heel veel ontstaan’’, glim-
lacht Oosterwaal. En precies dat wil
hij weer, maar dan op professioneel
gebied. ,,Geen huwelijksfeesten of we-
kelijkse muziekrepetities. Het podium
is puur voor zakelijk gebruik.”
Het project is niet zonder risico’s,
realiseert Oosterwaal zich. ,,Het is
geen flauwe investering, ik heb er wel
eens wakker van gelegen, ja. Maar als
je ergens in gelooft dan hoort dat er-
bij.” 

HET PATRONAAT

� Het monumentale pand
is in 1918 gebouwd als
noodkerk, in afwachting
van de nog te bouwen
Lourdeskerk.
� Als de Lourdeskerk rond
1928 klaar is, wordt de
noodkerk gebruikt als pa-
tronaat en parochiehuis. 
� Het pand is in 1976 
verbouwd tot wijkcentrum 
’t Fort. 
� ’t Fort verhuist in 2015
naar de Bernadettestraat
waar het wijkcentrum nog
steeds is gehuisvest. 
� Sinds het vertrek van het
wijkcentrum staat het mo-
numentale pand leeg.
� In 2016 is er even sprake
van dat er een medisch
centrum komt in het ge-
bouw aan het Lourdes-
plein.
� Potentiële kopers schrik-
ken van de slechte staat
van het pand. De ge-
meente besluit daarom in
2016 de buitengevel te res-
taureren en het asbest te
verwijderen.
� Sinds 2017 heeft Koen
Oosterwaal interesse voor
de voormalige noodkerk.
Hij koopt het pand in 2019. 
� Hij creëert er Het Patro-
naat, een creatieve broed-
plaats voor ondernemers.
� In september 2021 moet
de verbouwing klaar zijn.
� Zodra het vanwege co-
rona weer mogelijk is,
houdt Oosterwaal een in-
loop voor de wijkbewoners
zodat ze kunnen zien wat
er allemaal gebeurt.
� Ondernemers die inte-
resse hebben, kunnen een
kijkje nemen op de website
hetpatronaat.com 

Midden in de bouwput, telefoon aan zijn oor en gebogen over een
bouwtekening, staat Koen Oosterwaal,  initiatiefnemer  van Het Patronaat. Het
monumentale pand aan  het Lourdesplein ondergaat een metamorfose en
wordt een creatieve broedplaats voor ondernemers. ,,Ik hou ervan om
mensen bij elkaar te brengen.”

17
� In de zijbeuken van Het Patro-
naat komen straks 17 kantoren.
Daar krijgen de vaste onderne-
mers hun werkplek. Die ruimtes
krijgen veel glas: ,,Ik wil niet dat
ondernemers zich verstoppen.’’


