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Inleiding

Het project is gepresenteerd aan de Statencommissie op 6 december 2013. 
De twee reacties, die de commissie gaf ten aanzien van de relatie met de 
Napoleontische route en de verdienmodellen zijn verwerkt in het voorstel.

Deze visie presenteert een groeistrategie, waarvoor in de komende 3 jaar bin-
nen het Landschap van Allure het fundament wordt gelegd. Het “robuuste 
project” heeft nadrukkelijk haar verbindingen met Zeeland en België. Om de 
komende jaren zeker tot resultaten te komen, richten we ons op een stukje 
West-Brabant: de Brabantse Wal.

Dit project strekt verder dan de ontwikkeling van de landschappen, burgerpar-
ticipatie, economie en innovatie. Ook landelijke thema´s als “duurzame ener-
gie” en “zorgeconomie” dragen bij aan een verantwoorde investering in dit 
gebied die de komende decennia het unieke karakter van dit gebied versterken. 
Er worden door ondernemende gangmakers vanuit overheid, het bedrijfsle-
ven, landgoedeigenaren en natuurbeschermingsorganisaties in dit gebied van 
West-Brabant nieuwe en innovatieve verdienmodellen ontwikkeld, die langdu-
rig tot bedrijvigheid gaan leiden.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staat de visie op de opgave. De visie is de rode lijn waar alle 
deelprojecten uit voortvloeien. Om de integraliteit van dit “robuuste project” 
overzichtelijk te tonen is een zestal hoofddoelen geformuleerd. De visie op 
hoofdlijnen is opgebouwd langs de lijn van deze 6 hoofddoelen. 

In hoofdstuk 3 wordt de visie op hoofdlijnen uitgewerkt in de projecten. Deze 
projecten dragen telkens bij aan meerdere hoofddoelen, waardoor de relatie 
tussen de visie en de projecten helder blijft.

Hoofdstuk 4 bevat een nadere toelichting op de subsidievereisten en de 
subsidiale activiteiten. Van hoofdstuk 5 t/m hoofdstuk 9 vindt u een verant-
woording van het project. Hier staat de projectorganisatie beschreven, de fi-
nanciering, de risico- en kansenanalyse, de fasering van de uitvoering en de 
projectbeheersing.

In 2010 hebben Provinciale Staten de Investeringsstrategie Agenda van 
Brabant vastgesteld. Rode draad daarin is de ontwikkeling van Brabant tot 
een Europese topregio. In deze visie is het belangrijk het Brabantse landschap 
verder en grootser te ontwikkelen. Eén van de landschappelijke regio’s bin-
nen deze strategie is de Brabantse Wal. Dankzij de inzet van talrijke partijen 
in de streek ontwikkelen deze regio’s zich tot Landschap van Allure, met een 
eigen identiteit en dynamiek. Zij zorgen voor de verbinding tussen stad en 
platteland. Ze brengen mensen in contact met de natuur, met elkaar, met de 
historie, met de stad en haar achterland. En ze creëren nieuwe vormen van 
economie en ondernemerschap.

Om de aantrekkelijkheid van het gebied voor toerisme en recreatie, wonen, be-
drijvigheid en ondernemerschap te behouden en waar mogelijk te vergroten, 
is het wenselijk om de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Wal verder te 
versterken. Hiertoe heeft de streekorganisatie een toekomstbeeld uitgewerkt 
voor het contrastrijke landschap van de Brabantse Wal. De realisatie van het 
toekomstbeeld is uitgewerkt naar vier “robuuste projecten”: De Zoom, De 
Linie, De Steilrand en Grenzeloos Groen.

In de eerste tender van het investeringsprogramma “Landschap van Allure” 
heeft de streek drie van de vier “robuuste projecten” ingediend. Het project De 
Zoom is in de eerste tender goedgekeurd. De beoordelingscommissie heeft 
bij het “robuuste project” “De Steilrand” aangegeven dat het ontbrak aan een 
visionair verhaal. Conceptueel was het project nog onvoldoende uitgewerkt en 
de samenhang tussen de verschillende projecten en structuren werd gemist. 
Sterkere prioritering was wenselijk en de landgoederen zijn belangrijk en vra-
gen om een bredere conceptuele benadering. Tevens diende er meer aandacht 
te zijn voor ontsluiting en totaalbeleving. Op basis van de reactie en vervolgad-
viezen van de beoordelingscommissie op het project “De Steilrand” is er door 
de penvoerder gekozen om een visie op te stellen voor het zuidelijk deel van de 
Brabantse Wal. Met de inspirerende hulp van de Rijksadviseur voor Landschap 
en Water, Professor E. Luijten, en het adviesbureau Stichting in Arcadië heeft 
deze visie vorm gekregen. De visie heeft de geschiedenis en het ontstaan van 
de Brabantse Wal gebruikt als inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Met 
de visie als uitgangspunt zijn prioriteiten gesteld en partners geselecteerd te-
vens is de focus van het “robuuste project” gelegd op de toegevoegde waarde 
voor de visie van de Brabantse Wal. De visie en de focus hebben ertoe geleid 
dat twee “robuuste projecten” “de Steilrand” en “Grenzeloos Groen” zijn sa-
mengesmolten tot één “robuust project” “Van A naar B”.
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1 Achtergrond en doelstelling

1.1 Achtergrond van de problematiek op de Brabantse Wal

Waarom een “Landschap van Allure”? 
De Brabantse Wal is één van de drie Landschappen van Allure in Brabant ge-
worden. En dat is niet voor niets. In West-Brabant, waar de zuidwestelijke delta 
het Brabantse zand ontmoet, verheft zich een indrukwekkende wal. Gezien 
vanuit Zeeland rijst het gebied als het ware op uit de vlakke zeekleipolders. De 
Wal vormt een spil op de overgang van zand, klei en veen en is ontstaan door 
de eroderende werking van de rivier de Schelde en door de zee. Hij bereikt 
hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP. De ligging van de steilrand heeft 
een belangrijke rol gespeeld bij de vestiging van de stad Bergen op Zoom 
en de dorpen Halsteren, Woensdrecht en Ossendrecht. Zo hadden ze én een 
veilige haven tegen overstromingen én een directe toegang tot de vruchtbare 
zeekleigronden. 

Ook bovenop de Wal zijn er ook aanzienlijke hoogteverschillen, oplopend tot 
ruim 39 meter boven NAP op de Hoogenberg bij Putte. De Brabantse Wal 
heeft door haar aantrekkelijke en economisch gunstige ligging aan het water 
tussen Antwerpen en Rotterdam een rijke geschiedenis. Door de ligging waren 
Bergen op Zoom en Antwerpen al vroeg belangrijke haven- en handelssteden. 
Vanuit die dynamiek inspireerde dit verschillende generaties tot het stichten 
van landgoederen, plantages en abdijen op de Brabantse Wal. 

De contrasten in ondergrond en gradiënten en de opeenvolgende fasen in het 
gebruik van het gebied hebben geleid tot een gevarieerd landschap met hoge 
ecologische waarden. Met recht is de Brabantse Wal dus een “Landschap van 
Allure”.

Toch kent de Brabantse Wal een aantal problemen. Veel van de genoemde 
kwaliteiten zijn in de loop der tijd vervaagd en de contrasten in het landschap 
zijn niet meer overal herkenbaar. Doorsnijdingen van het gebied hebben de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid aangetast en de afname aan economische 
potentie in het gebied heeft het aantal verdienmogelijkheden verminderd. Het 
is dus nodig om het gebied een nieuwe impuls te geven. Een impuls, die zich 
richt op de kwaliteiten van het landschap en de zichtbaarheid daarvan, maar 
die tegelijk de economische potentie van het gebied integraal versterkt.

Daarom is de Brabantse Wal als geheel opgenomen als “Landschap van 
Allure”, het investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten in 
de provincie Noord Brabant. 

1.2 Achtergrond bij de projectvoorstellen voor “Landschap 
van Allure” Brabantse Wal

Diverse organisaties, die actief en betrokken zijn bij de ontwikkeling van de 
Brabantse Wal hebben de handen ineen geslagen om invulling te geven aan 
het “Landschap van Allure”. Gebieden versterken en slim verbindingen leg-
gen, waarbij ruimtelijke kwaliteit samengaat met ondernemen en beleven: dat 
is het streefbeeld voor het contrastrijke landschap van de Brabantse Wal. 

De samenwerkende organisaties hebben vier kenmerken voor het gebied cen-
traal gesteld bij de verdere uitwerking van de projecten:

•	 Het militaire verleden;
•	 De turfhistorie;
•	 De steilrand van de Wal;  
•	 De uitgestrekte natuurgebieden.
 
Dit zijn vier programmalijnen uit de Toekomstvisie Brabantse Wal, waarmee 
de regio het karakter en de verscheidenheid van het gebied wil typeren. Het 
streefbeeld en de vier hoofdkenmerken van het gebied zijn voor de Brabantse 
Wal uitgewerkt in een drietal projecten: de zogenaamde “robuuste projecten”. 

•	 De Linie: in dit project staan de West-Brabantse waterlinie met zijn inun-
datiegebieden, schansen en forten centraal. Dit “robuuste project” richt 
zich met name dus op het eerste kenmerk;

•	 De Zoom: in dit project staat de turfhistorie in het gebied centraal. Een 
aantal turfvaarten met hun kunstwerken wordt beleefbaar en bereikbaar 
gemaakt. Dit “robuuste project” richt zich met name dus op het tweede 
kenmerk;

•	 De handelsroute Van “Antwerpen naar Bergen op Zoom” (“Van A naar 
B”): een eeuwenoude route voor handel en verpozen krijgt een nieuwe 
betekenis en legt de kwaliteiten en historie van de Brabantse Wal open. 
Dit “robuuste project” richt zich met name dus op het derde en vierde 
kenmerk en in mindere mate op het eerste. 

Dit investeringsvoorstel gaat over het projectvoorstel voor het derde project: 
de handelsroute van “Antwerpen naar Bergen op Zoom” (“Van A naar B”).
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De Brabantse wal laat zich gemakkelijk vergelijken met andere grote landschappen in Nederland.

1.3 Achtergrond van het project “Van A naar B”

Bergen op Zoom en Antwerpen zijn in de late middeleeuwen de belangrijkste 
handelssteden van Brabant. De Bergse haven trekt handelslieden aan vanuit 
alle windstreken, zowel van over zee als van over land. Antwerpen en Bergen 
op Zoom zijn niet alleen concurrenten, ze werken ook samen. In 1488 sluiten 
Antwerpen en Bergen op Zoom een handelsovereenkomst. Zo ontstaat er een 
permanente verbintenis tussen de twee steden, zowel over land als over water.

Door de landverbinding, die de gradiënt van de Wal volgt, is de economie 
van het gebied tot bloei gekomen en zijn de verschillende kenmerkende land-
schappen van de Brabantse Wal ontstaan. In het verleden bestond het gebied 
tussen Antwerpen en Bergen op Zoom voornamelijk uit woeste gronden.  Om 
deze gronden te ontginnen werden hoeves gerealiseerd waaruit deze ontgin-
ning tot stand kwam. Veel van deze woeste grond werd ook geschonken aan 
de Kerk, die er kloosters stichtte. Rondom de kloosters ontstonden parkbos-
sen en werden de woeste gronden ontgonnen.

In de Napoleontische tijd werd de waarde van de route ingezien. De weg werd 
gepromoveerd tot Route Impériale 65 en liep van Antwerpen via Bergen op 
Zoom naar Haarlem. Zoals alle Napoleonsbanen werd de weg zwaar in de be-
planting gezet om marcherende soldaten van voldoende schaduw te voorzien 

en te zorgen voor koelte voor het transporteren van handelswaar. De promotie 
maakte de weg vrij voor een verdere economische bloei van het gebied en ste-
vige investeringen in het landschap. Een deel van deze investeringen werden 
gedaan door rijke Vlamingen, die hier hun landgoederen stichtten. Ook nu 
nog lopen de eigendommen van Nederlanders en Vlamingen in deze grens-
streek door elkaar. Door de verschillende bloeiperiodes kennen we bijzondere 
verschillen in het landschap, zoals de oude hoeves, de kloosters en abdijen 
met hun parken en bossen en de moderne landgoederen. 

De komst van de A4 betekende een kantelpunt voor de Brabantse Wal. De 
economische dynamiek langs de oorspronkelijke route is erdoor aangetast. 
Tegelijk is de komst van de A4 ook een kans geweest. Doordat het steeds toe-
nemende verkeer tussen Antwerpen en Bergen op Zoom werd afgeleid naar de 
nieuwe snelweg, werd de N259 een veel rustiger weg. Goed nieuws dus voor 
de bezoeker, die het landschap wil beleven en in het gebied wil zijn.

De verandering in de infrastructuur heeft echter nog niet geleid tot een be-
tere naamsbekendheid van de Brabantse Wal. Bovendien zijn de verschillende 
landschappen ook op dit deel van de Brabantse Wal niet overal meer goed 
herkenbaar. De oorspronkelijke contrasten in de landschappen zijn vervaagd. 
Zo zijn meerdere landgoederen besloten geraakt en hebben ze niet allemaal 
meer een sterke economische functie.
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Hoogtekaart, waarop de hoogteverschillen tussen de polder en de Brabantse Wal heel goed te zien zijn.

De afname van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
komt ook door de schaalvergroting en verbetering van de productieomstan-
digheden in de landbouw. Dit heeft geleid tot veranderingen in de perceels-
indeling en het verdwijnen van perceelrandbegroeiing. Ook zijn grote delen 
van het gebied beïnvloed, ruimtelijk en visueel, door nieuwe infrastructuur 
(Rijksweg A4 en A58) en door de uitbreiding van dorpen en steden. Daardoor 
is de open ruimte afgenomen en zijn natuurgebieden versnipperd geraakt. Na 

de tweede wereldoorlog is met de aanleg van het vliegveld Woensdrecht een 
barrière tussen het noorden en zuiden van de Brabantse Wal ontstaan.

Dat de Brabantse Wal vooral wordt gezien als een gebied dat doorkruist wordt 
op doorreis naar de Zeeuwse kust, is volgens lokale ondernemers te wijten 
aan drie factoren: het ontbreken van een grote publiekstrekker, het geringe 
aantal verblijfsmogelijkheden voor zowel de zakelijke markt als de toeristische 
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markt (gezinsrecreatie, verblijfsrecreatie) en een gebrekkige infrastructurele 
ontsluiting.

De Brabantse Wal heeft de diverse doelgroepen (ondernemers, inwoners, dag- 
en verblijfsrecreanten) meer dan genoeg te bieden, maar het “verkoopt” zich 
op dit moment onvoldoende. De sterke samenhang tussen de rol van de oude 
handelsroute en de hier voorkomende landschappelijke kwaliteiten zijn het 
uitgangspunt voor dit projectvoorstel voor “Landschap van Allure”: “Van A 
naar B”. 

1.4 Doelstelling van het project “Van A naar B”

Met dit “robuuste project” willen we, in de voetsporen van Napoleon, op-
nieuw allure brengen aan de historische route op de Brabantse Wal. Een vol-
gende stap in de ontwikkeling van de Route Impériale. Net als in de tijd van 
Napoleon wordt met het opwaarderen van de route een impuls gegeven aan 
het versterken van het landschap en, als gevolg daarvan, aan de economie van 
het gebied. 

De doelstelling van dit project is dan ook om de Brabantse Wal mooier, herken-
baarder en toegankelijker te maken. De toegankelijkheid kan worden verbeterd 
door de landschappen onderling beter te verbinden en een sterke entree voor 
het gebied te maken. Belangrijk voor de herkenbaarheid is zowel het beeld van 
de Brabantse Wal als geheel, als de contrasten tussen de afzonderlijke land-
schappen. Door de oorspronkelijke kwaliteiten beter beleefbaar te maken en 
nieuwe toe te voegen, krijgt het landschap hernieuwde betekenis. Wat houdt 
dit precies in?

•	 Met een sterke eenduidige uitstraling wordt de Route Impériale herken-
baar en ontstaat een centrale recreatieve ruggengraat van waaruit de ver-
schillende gebiedskwaliteiten en economische dragers ontsloten zijn. Alle 
economische dragers hebben een relatie met de oude Route Impériale;

•	 Op de meest markante plaatsen maken we de gradiënt van de Wal 
zichtbaar;

•	 We versterken de kwaliteit van en de contrasten tussen de oude land-
schapstypen: de oude hoeves, de kloosters en abdijen en de moderne 
landgoederen. Ook worden grote ecologische barrières opgeheven;

•	 Met recreatieve routes ontsluiten we de plekken, die het beste de contras-
ten in dit landschap laten zien. Ook lossen we de “missing links” in de 
recreatieve structuur op;

•	 Nieuwe economische dragers passen binnen de landschappen van de 
Brabantse Wal en voegen nieuw investeringsvermogen toe.



Antwerpen

Bergen op Zoom

Unieke basiskwaliteit - landgoederenUnieke basiskwaliteit - stedelijk achterland

13



2 Intermezzo: geschiedenis als 
Inspiratie

Historische kaart rond 1500

2.1 Historische kaartbeelden

Het landschap en haar geomorfologische, economische, agrarische en cul-
tuurhistorische ontstaansgeschiedenis dient als een geweldig fundament 
voor een duurzame toekomstige streekontwikkeling. Alle waardevolle en bij-
zondere elementen zijn niet zomaar ontstaan, evenals de versnippering en 
doorsnijding waar we last van hebben. Om het hedendaagse landschap in 
haar verschijningsvorm te begrijpen, is het goed te kijken naar de historische 
kaartbeelden. In dit intermezzo zijn de kaartbeelden weergegeven met de bij-
behorende kenmerken.

Het ontstaan van de Brabantse Wal
De verschijningvorm van het landschap van de Brabantse Wal wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de geologische en geomorfologische ondergrond. 
De ondergrond van een groot deel van Brabant bestaat uit een dik pakket van 
afwisselend zand- en kleilagen (een rivierafzetting: de formatie van Waalre). In 
de ondergrond van de Brabantse Wal bevindt zich een 40 tot 80 meter dikke 
laag van deze formatie.  Door erosie van de rivier Schelde is aan de westzijde 
een nadrukkelijke rand ontstaan: de huidige steilrand. Deze steilrand heeft 
daarnaast verschillende (droge) zijdalen. Ook ontstond toen het uitgebreide 
gebied van kwelders, zandplaten en geulen direct ten westen van de Wal.

In de laatste ijstijd (circa 25.000 tot 11.000 jaar geleden), waarin het gebied 
een zeer lage temperatuur kende (permafrost) en de zeespiegel ook laag 
stond, werd vanuit de nagenoeg droog liggende Schelde al veel zand op de 
Wal geblazen. Dit leidde tot de vorming van een dik zandpakket (formatie van 
Boxtel). Dit zandpakket is vatbaar voor verstuiving, wat tot zeer recent plaats 
vond. Hierbij vormden zich op de Wal een afwisseling van grote complexen 
van stuifduinen en uitgestoven lage zandvlakten die zich met grondwater vul-
den en zich ontwikkelden tot grote vennen. Op deze lage vlakten heeft zich 
in het Holoceen een dikke veenlaag gevormd. De Wal heeft hierdoor aan de 
oostzijde een afwisseling van lage uitgeveende vennen, natte heidevelden en 
hoge stuifduinkoppen gekregen.
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De Brabantse Wal rond 1530
De kaart uit de zestiende eeuw laat de duidelijke scheiding zien tussen het 
wassende water en Brabant, op de grens van land en zee heeft de Schelde de 
steilrand gevormd. Deze stroomde met kracht langs de Wal en schuurde als 
het ware de westkant af. Op deze hoge gronden hebben de Brabanders zich 
gevestigd in kleine dorpen. Deze dorpen liggen op de grens van hoog naar laag 
en van droog naar nat. Daar waren immers de meest vruchtbare gronden door 
afzettingen van de Schelde. De Schelde vormt de natuurlijke westelijke begren-
zing tussen het hoger gelegen Brabant en het lager gelegen, nog regelmatig 
overstromend Zeeland. Aan de oostzijde wordt de natuurlijke begrenzing van 
de Brabantse Wal gevormd door de stuifduinkoppen en woeste gronden. 

De Brabantse Wal vormde de natuurlijke begrenzing en landverbinding tussen 
de belangrijkste handelssteden in de regio Antwerpen en Bergen op Zoom. 
Beide steden drijven handel overzee en daarbij is de Schelde een belangrijke 
verbinding. Deze waterverbinding was niet altijd even betrouwbaar waardoor 
een betrouwbare landverbinding essentieel was voor continuïteit van de han-
del tussen beide steden. Deze route is al sinds ca. 1400 in gebruik.

De Brabantse Wal rond 1740
De onvoorspelbare zee slaat genadeloos toe in 1570. Tijdens de 
Allerheiligenvloed vergaat het gehele dorp Hildernisse ten zuiden van Bergen 
op Zoom. Ondanks dat de stad Bergen op Zoom in deze periode tweemaal 
belegerd is geweest door de Spaanse troepen, floreert de handel tussen 
Antwerpen en Bergen op Zoom. Om het land te beschermen tegen de invloed 
van de zee begint men de eerste inpolderingen aan de voet van de Wal. De 
op de Brabantse Wal gelegen landroute is een belangrijke levensader van het 
gebied en van de tussenliggende dorpen. 

In het gebied ligt een aantal kastelen en hoeven zoals Hoeve Lindonk, Hoeve 
Het Hooghuis, de Berghoeve en Kasteel Ravenhof. 

De Brabantse Wal rond 1790
Het aantal inpolderingen is onder invloed van de markizaten van Bergen op 
Zoom toegenomen, waardoor ook de invloed van de Schelde sterk af is ge-
nomen. De Brabantse Wal vormt nu de natuurlijke begrenzing tussen zand 
(Brabant) en klei (Zeeland). De heren van Bergen trachten de woeste gron-

den te ontginnen door de reeds aanwezige hoeven meer rechten te geven. 
De Berghoeve in Calfven legt een groot parkgebied aan met piramides, ster-
renbossen en waterpartijen. De eerste commerciële houtplantages worden ge-
sticht, waaronder de Hoogerheidsche Plantage en de Wouwse Plantage. Door 
verdere groei van de handelssteden Bergen op Zoom en Antwerpen wordt de 
aanwezige route belangrijker. 

De Brabantse Wal rond 1840
Er is veel veranderd op en rond de Brabantse Wal na de inname van het zui-
delijk deel van Nederland door Napoleon Bonaparte. Hij draagt zorg voor een 
goede infrastructuur. Napoleon verbetert belangrijke bestaande wegen voor 
zijn troepenbewegingen en maakt daarbij ook gebruik van de bestaande rou-
te tussen Antwerpen en Bergen op Zoom. Deze route loopt verder door tot 
Haarlem. De route tussen Antwerpen en Bergen op Zoom, wordt een Route 
Impériale, nr. 65.

De inpolderingen aan Zeeuwse zijde nemen verder toe, waardoor de invloed 
van de Schelde minimaal wordt. De houtplantages in Hoogerheide en Wouwse 
Plantage worden verder uitgebreid, evenals de eerste aanplant bij de Groote 
Meer te Ossendrecht. In 1815 wordt het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
uitgeroepen en wordt Napoleon verdreven. Antwerpen en Bergen op Zoom 
behoren tot hetzelfde land tot aan 1830 als België een onafhankelijke staat 
wordt. De definitieve landsgrens wordt dan bepaald. 

De Staat der Nederlanden verkoopt de woeste gronden gelegen tussen Bergen 
op Zoom en Antwerpen. Deze gronden worden veelal opgekocht door gefortu-
neerde Antwerpse havenreders en bankiers. Op deze gronden worden de eer-
ste landgoederen (buitenplaatsen) gesticht. Op en rond deze buitenplaatsen 
worden bossen aangeplant en parken aangelegd met duidelijke laanstructuren. 
De buitenplaatsen werden gebruikt om gasten te ontvangen en hen te impone-
ren met de allure van deze landgoederen, waaronder landgoed Mattemburgh.

Om de woeste gronden aan de oostzijde te kunnen ontginnen worden de stuif-
duinen beplant met eiken. Hierdoor vindt er geen verschuiving meer plaats 
van de nu bekende Pilberg. De reeds bestaande hoeves en hun parkbossen 
raken door de industrialisatie van de landbouw in vergetelheid. De plantages 
raken door nieuwe energiebronnen overbodig.



Historische kaart rond 1840 Historische kaart rond 1900
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Historische kaart rond 1945 Kaart rond 2011



De Brabantse Wal rond 1900
Aan de westflank van Brabant zijn de inpolderingen compleet en de grens 
tussen zand en klei ligt vast, begrensd door de Brabantse Wal. Het aantal 
grote landgoederen in het gebied groeit verder in combinatie met landbouw 
en bosbouw. Het open karakter van de landgoederen krijgt steeds meer een 
besloten karakter. De buitenplaatsen worden steeds meer privé domein. 
Deze ontwikkeling van landgoederen loopt synchroon met soortgelijke ont-
wikkelingen aan Belgische zijde. In de directe omgeving van de landhuizen 
vindt tuin- en parkaanleg plaats in landschapsstijl met waterpartijen, bijzon-
dere beplantingen, uitzichttorens en belvedères. De landgoederen hebben 
qua ligging allemaal een directe relatie met de route Antwerpen – Bergen op 
Zoom. De vroegere Napoleontische route behoudt haar regionale belang en 
wordt de N289.

De hoeves zijn wat betreft belangrijkheid afgenomen door de verdere schaal-
vergroting en intensivering van de landbouw. De landverbinding naar de pro-
vincie Zeeland is compleet en daarmee ontstaat de eerste grote landschap-
pelijke doorsnijding aan de noordzijde van de Brabantse Wal door de aanleg 
van de spoorlijn naar Vlissingen;

Brabantse Wal rond 1945
De Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben hun impact gehad op het land-
schap. Door de strategische ligging van de Brabantse Wal zijn er op en rond 
de steilrand tientallen stellingen gebouwd. Want wie immers de Wal in zijn 
bezit had, had de toegang tot de Schelde en Zeeland onder controle. 

Door de ligging van Antwerpen als wereldhaven was de Brabantse Wal van 
strategisch belang. De Duitse bezetter gebruikte het reeds aanwezige vlieg-
veld om de grens van Europa te bewaken. Ze bouwde het kleine vliegveldje 
uit tot een complete militaire basis inclusief verdedigingswerken. Voor al 
deze bouwwerken waren materialen nodig. Deze haalden zij uit de directe 
omgeving en wel uit de steilrand zelf. De aanwezige steenfabrieken draaiden 
overuren om van de leem bakstenen te bakken. Nu werd de steilrand niet 
door de zee weggeslagen, maar door de mens afgegraven.

De bezetters hebben de buitenplaatsen in gebruik genomen als hoofdkwartie-
ren en/of troepenverblijven, waardoor deze nog meer een afgesloten karakter 
hebben gekregen. Na hun gebruik zijn vele objecten beschadigd geraakt en/
of compleet vernietigd. Hierdoor is veel van de opgebouwde allure verloren 
gegaan.

Gedurende de bezetting en de bevrijding was de N289, ofwel de vroegere 
Napoleontische route, de belangrijkste route over de Brabantse Wal en rich-
ting Bergen op Zoom.

Brabantse Wal tot nu
Na de oorlog begint Nederland aan de wederopbouw. Steden en dorpen 
groeien snel en de industrie en welvaart nemen toe, zo ook in West Brabant. 
De achtergelaten vliegbasis wordt door het Nederlandse leger in gebruik ge-
nomen en verder uitgebouwd. Op een terrein nabij Ossendrecht wordt de 
Wilhelmina Kazerne gebouwd. In het natuurgebied, wat nu het Grenspark is, 
worden militaire oefenterreinen in gebruik genomen. Defensie erkent de stra-
tegische ligging van de Brabantse Wal en vestigt zich stevig in het zuidweste-
lijk deel van Brabant. 

In 1953 vindt de watersnoodramp plaats. Het wassende water komt tot stilstand 
onderaan de steilrand. Slachtoffers worden opgevangen in de Wilhelmina 
Kazerne. Om herhaling te voorkomen worden de Deltawerken uitgevoerd. 

De grote bossen, stuifduincomplexen en heidevelden aan zowel de Nederlandse 
als de Belgische kant vormen samen een grensoverschrijdend natuurpark.

Infrastructurele werken veranderen het gebied op en rond de Brabantse Wal 
voorgoed. De aanleg van het Schelde-Rijnkanaal, de aanleg van de A58 en de 
verdere groei van de kernen volgen elkaar in een rap tempo op. De snelwegen 
snijden het gebied in tweeën en in combinatie met de vliegbasis Woensdrecht 
wordt een landschappelijke barrière gevormd voor natuur, recreatie en bele-
ving. Automobilisten laten het gebied voortaan letterlijk links liggen.
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3 Visie

Met “Van A naar B” krijgt een historische lijn van Antwerpen naar Bergen op 
Zoom weer een nieuwe betekenis. Het wordt een unieke verbinding vanuit de 
steden Antwerpen en Bergen op Zoom met de kwaliteiten van de Brabantse 
Wal en het verbindt die kwaliteiten met elkaar. 

Maar “Van A naar B” staat in onze visie vooral symbool voor de beweging die 
wordt gemaakt van de oude kwaliteiten naar de nieuwe. En die kwaliteiten zijn 
heel divers. Het zijn de historisch landschappelijke kwaliteiten van de hoeves, 
landgoederen en abdijen in het gebied, maar ook de ecologische kwaliteiten 
die samenhangen met het reliëf en de gradiënten op en langs de Wal. Het zijn 
ook de economische kwaliteiten in het gebied. De oude economie van handel 
en “traffic” krijgt een nieuwe evenknie in de recreatie en de plattelandsecono-
mie. Wij worden meer dan ooit een grenspark. Met de grensoverschrijdende 
activiteiten, die we beogen, wordt het grenspark als geheel een ‘uitloopgebied’ 
voor de hele agglomeratie in de wijdere omgeving van Antwerpen, Bergen op 
Zoom en Roosendaal, wat  Belgisch investeringsvermogen (opnieuw) binnen 
handbereik brengt. “Van A naar B” is een integrale transitie, startend vanuit de 
(nieuwe of herstelde) kwaliteiten in het landschap. Met “Landschap van Allure” 
ontstaat het vliegwiel om deze transitie op gang te brengen. Vanuit deze in-
tegraliteit werken we toe naar het toekomstbeeld voor de lange termijn: een 

Schoorsteen Nedalco

Kerktoren Bergen op Zoom

Hoogspanningsmast

Hoogspanningsmast

Landgoed Mattemburgh

Hoogspanningsmast

Hoeve Hooghuis

Toren vliegbasis Woensdrecht

Kerktoren Woensdrecht

Nieuw appartementencomplex op talud Scheldweg

Kerktoren Hoogerheide

Schoorsteen oude steenfabriek

Gereconstrueerde trappenpiramide Hooge Hoeve

Kerktoren Ossendrecht

Nieuwe uitkijktoren op de Groeve Boudewijn

toegankelijk grenspark met een nauwkeurige zonering. Aan de randen, op cul-
tuurhistorisch belangrijke plekken, vinden we de recreatieve poorten (onthaal-
poorten) met daaromheen intensievere vormen van recreatie. Daaromheen 
vinden we zones voor actieve en sportieve recreanten. Middenin het grenspark 
ligt het rustgebied. Hier investeren we maximaal in de ecologische kwaliteiten 
en laat alleen de rustzoekende wandelaar zich nog zien. “Van A naar B” zorgt 
voor de rode draad en brengt de bezoeker op de gewenste plek. Op de visie-
kaart ziet u ons perspectief voor de lange termijn. Met het “robuuste project” 
“Van A naar B” worden de volgende inhoudelijke doelstellingen gerealiseerd:

1. De zichtbare steilrand en stuifduinkoppen;
2. Een vitaal en hedendaags landgoederenlandschap;
3. Ondernemen met het landschap van de Brabantse Wal;
4. Recreëren in het landschap van de Brabantse Wal;
5. Ecologie in het landschap van de Brabantse Wal. 

Daarnaast kent “Van A naar B” een procesdoel: betere samenwerking met 
Belgische partners. 

In dit hoofdstuk staat de visie aan de hand van deze doelstellingen beschreven.

Hoogtelijnen aangelicht; ideaalbeeld waarin de hoogteaccenten op de Brabantse wal gezamenlijk oriëntatiepunten in het landschap worden.



De zichtbare steilrand en 
stuifduinkoppen

Hoogteverschil wordt onze inspiratiebron om bijzondere dingen te doen en de 
steilrand wordt ons beeldmerk. De steilrand is uniek omdat hij, gelegen tegen 
het Zeeuwse polderlandschap en het Markiezaat zorgt voor een bijzonder con-
trast. De beelden over en weer zijn spectaculair. De hoogteverschillen van de 
steilrand en de stuifduinkoppen bovenop de Brabantse Wal zijn in het verleden 
heel sturend geweest voor de ligging van bijzondere gebouwen, zichtlijnen en 
uitzichtpunten. 

In onze visie wordt de steilrand maximaal zichtbaar. De gebieden op de flan-
ken van de Brabantse Wal, krijgen een ecologische en economische functie. 
De initiatieven die hier los komen, geven een beeld van de economische dyna-
miek en de samenwerking, die er op de Brabantse Wal loskomt.

De hoogste plekken bovenop de Brabantse Wal, de stuifduinkoppen, worden 
net als in het verleden, plekken waar de nieuwe economische dynamiek op 
gang komt. De gradiënten tussen hoog en laag zijn ook bijzonder. Natte plek-
ken (vennen) en hoge stuifduinkoppen wisselen elkaar af. In onze visie ge-
bruiken we de gradiënten in het landschap om de ecologische kwaliteiten te 
herstellen.

Ons ideaalbeeld is een Brabantse Wal waarop hoogteaccenten gezamenlijk 
oriëntatiepunten in het landschap worden. Door ze aan te lichten worden het 
bakens vanuit het vlakke Zeeuwse polderlandschap (zie beeld “hoogtelijnen 
aangelicht” op pagina 21). 
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Een vitaal en hedendaags 
landgoederenlandschap

In onze visie wordt het landgoederenlandschap een toegankelijk en open 
gebied met een stevige (eigentijdse) economische basis. Onze ambitie is 
om het landgoederenlandschap van afgesloten naar betrokken te krijgen. 
Landgoedeigenaren die betrokken zijn bij elkaar, bij andere partners en bij het 
gebied. 

Op dit moment dragen de landgoederen te weinig bij aan de beleving van 
de Brabantse Wal. Dat komt omdat de landgoederen (deels) zeer afgesloten 
zijn en doordat er veelal een economische basis ontbreekt om de historische 
kwaliteiten van de landgoederen goed te beheren. Wij willen de beslotenheid 
en vervlakking aanpakken door herstel, ondernemerschap, samenwerking en 
toegankelijkheid tegelijk op te pakken.

Het herstel van het gevarieerde landgoederenlandschap is gericht op de fijn-
mazige afwisseling van verschillende typen landgoederen en het samenspel 
met de natuurlijke uitgangspunten, zoals de gradiënten, stuifduinkoppen en 
de aanwezigheid van “woeste gronden” en vennen. 

Om deze investeringen duurzaam te kunnen onderhouden wordt ruimte ge-
geven aan nieuwe economische dragers. En hiervoor is op de landgoederen 
“nieuw ondernemerschap” nodig. Voor tal van kansen om te ondernemen 
“met het landschap”, zoals bij duurzaamheid, recreatie en zorg, is de variatie 
en omvang van de wijdere omgeving van het landgoed nodig. Vergaande sa-
menwerking tussen landgoedeigenaren is daarbij één van de sleutels tot suc-
ces. Daarom zijn we bezig met een coöperatie voor kennisuitwisseling, geza-
menlijk beheer en arrangementen. Een coöperatie is een belangrijke stimulans 
tot een hoger doel, namelijk het realiseren van een grenzeloze Brabantse Wal. 

De gezamenlijke investeringen van overheid, maatschappelijke organisaties 
en eigenaren maakt ook een grotere toegankelijkheid van de Brabantse Wal 
mogelijk. Een betere toegankelijkheid van de landgoederen is goed voor de 
recreant, die beter van de Brabantse Wal kan genieten èn beter voor de land-
goedeigenaar, die aan meer bezoekers ook een verdienmodel kan koppelen.



Ondernemen met het landschap 
van de Brabantse Wal

In onze visie verandert de economie van het gebied met de nieuwe rol van 
de landgoederen en het landschap. Nieuw ondernemerschap is ondernemen 
mèt het landschap. Het “robuuste project” creëert randvoorwaarden voor on-
dernemers en nieuwe initiatieven en dat kan op verschillende manieren. We 
gaan landschapsherstel koppelen aan projecten op het gebied van biologische 

landbouw en gezamenlijke moestuinen, waarmee we meteen ruimte geven 
aan samenwerking en betrokkenheid binnen het gebied. Ook zetten we in op 
projecten met biomassa en duurzame energie. 

Daarnaast is het landschap het decor voor nieuwe economische functies, be-
zoekersfuncties, zorgeconomie en horeca te koppelen aan recreatieve routes 
en recreatieve activiteiten op de landgoederen.

In de derde plaats wordt het (herstelde) landschap een uitnodiging voor (be-
staande) ondernemers om zich beter in te passen en daarmee onderdeel te 
worden van de omgeving. Een grote stap is hierin gezet door Defensie. Zij 
heeft de ambitie uitgesproken om met haar inrichting aan te sluiten op het 
landschap en historische routes herkenbaar te maken. 



25

Recreëren in het landschap van 
de Brabantse Wal

In onze visie verandert de recreatie op de Brabantse Wal van locatiegebonden 
naar gebiedsgebonden. Bijzondere kwaliteiten, die al bekend zijn, worden als 
het ware “afgestoft” en in de context van de hele Brabantse Wal geplaatst. 
Een context ontstaat als er verbindingen zijn en als de ontstaansgeschiedenis 
beter leesbaar is geworden. 

Met de Route Impériale leggen we die context en die verbinding aan. Toename 
van recreatie vormt de basis van de nieuwe economische potentie langs deze 
route. Hiertoe worden in de visie vier randvoorwaarden ingevuld:

•	 Een duidelijke en markante entree van de Brabantse Wal vanaf de 
snelweg;

•	 Een sterke en herkenbare vormgeving van de Route Impériale als centrale 
ontsluitingsroute van de Brabantse Wal;

•	 Verbetering van het recreatieve netwerk en de toegankelijkheid van het 
gebied, waarmee verschillende vormen van recreatief gebruik mogelijk 
worden: van de rustzoekende natuurbelever tot de actieve recreant;

•	 Faciliteren van nieuwe initiatieven. Dat komt tot uiting in diverse activitei-
ten op de landgoederen, de Volksabdij en op de flanken bij de entree van 
de Brabantse Wal.



Ecologie in het landschap 
van de Brabantse Wal

In de visie wordt de natuur op de Brabantse Wal ontsnipperd en zijn de gradi-
enten en overgangen in ons gebied leidend bij het maken van nieuwe bijzon-
dere ecologische waarden. Overgangen tussen verschillende landschappen 
hebben altijd een grote ecologische waarde of potentie. En daarover beschik-
ken we volop. De natuurwaarden van de Brabantse Wal zullen door het benut-
ten van die potenties een stuk robuuster en rijker worden. De aanwezigheid 
van de uitgestrekte bos- en natuurgebieden van het landgoederenlandschap 
die zich uitstrekken tot ver in België, de macrogradiënt van de Brabantse Wal 
naar de polders en zoute kwelders van het Scheldegebied en een grote variatie 
in de kleinschalige natuurgebieden zijn hierbij de meest bepalende factoren. 

Door verschillende instanties wordt al lange tijde gewerkt aan de optimalise-
ring van de ecologische waarde van het landschap van de Brabantse Wal. Tal 
van projecten zijn al in uitvoering en uitgevoerd. Deze inrichtingsprojecten 
staan in het teken van:

•	 Kwaliteitsverbetering inrichting bos- en natuurgebieden op en onder de 
steilrand;

•	 Verbeteren van het waterbeheer en verhoging van de grondwaterstand;
•	 Ontsnipperen en verbinden, waarbij vooral het verminderen van de bar-

rièrewerking van het vliegveld op de agenda staat;
•	 Omvormen onrendabele kleine landbouwenclaves naar natuur;
•	 Het realiseren van een “slimme” recreatieve ontsluiting, afgestemd op de 

natuurwaarden en aantakkend op grotere recreatieve structuren;
•	 Samenwerken met Belgische partners, omdat de bos- en natuurgebieden 

zich aan beide zijden van de rijksgrens bevinden en nauw met elkaar zijn 
verbonden. 
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Samenwerken met Belgische partners
De Brabantse Wal heeft van oudsher een nauwe relatie met het gebied rond 
Kapellen-Schoten-Brasschaat, dat de noordflank vormt van de agglomeratie 
Antwerpen. Dit nauwe verwantschap uit zich op het gebied van landschappe-
lijke opbouw en cultuurhistorie. Het gebied vormt een groot samenhangend 
landgoederenlandschap, doorregen met bos en natuurgebieden en histori-
sche dorpen.

De Napoleontische route als historische hoofdverbindingsweg tussen 
Antwerpen en Bergen op Zoom is de belangrijkste aanvoerroute van bezoe-
kers uit België en draagt zorg voor de recreatieve zonering van de Brabantse 
Wal.

De meerwaarde die als gevolg van het afstemmen en overleggen met Belgische 
partners voor het landschap van de Brabantse Wal ontstaat is evident. Thema’s 
die worden aangepakt zijn:

•	 Actief aanboren marktpotentieel agglomeratie Antwerpen;
•	 Inspiratie op de omgeving van Kapellen, Schoten en Brasschaat, m.b.t. 

tot creatieve nieuwe functies en ondernemerskansen;
•	 Samenwerking met Belgische partners op het gebied van natuur en 

landschap;
•	 Samenwerking met Belgische partners voor de uitbouw van het toeris-

tisch recreatief netwerk.
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4 Op te leveren resultaten

Op de landgoederen gaan we binnen dit “robuuste project” de kwaliteit van en 
de contrasten tussen de oude hoeves, de abdijen en de (moderne) landgoe-
deren herstellen. 

We herstellen typische landgoedelementen, zoals lanen, zichtlijnen en parktui-
nen. Op landgoed Ravenhof worden de lange bomenlanen, terrassen, sterren-
bossen en uitkijkmogelijkheden aangepakt. Op landgoed Mattemburgh wordt 
de parktuin gerestaureerd en een nieuwe overgang gemaakt naar het lager 
gelegen Markiezaat. Gradiënten bestaande uit kwelsituaties, herstel van oude 
vennen en zachte overgangen tussen bos en landbouwgronden zorgen voor 
bijzondere kwaliteiten en het tegengaan van verdroging.  Bovendien is dit een 
herstel van de oorspronkelijke variatie op de hoeves en landgoederen, die zo 
typerend is voor de Brabantse Wal. 

Door een aantal ontsnipperingsmaatregelen kan de ecologische dynamiek 
sterk toenemen. In samenwerking met landgoed Mattemburgh, agrariërs, de 
gemeente Woensdrecht en Defensie worden de belangrijkste barrières voor 
het klein wild tussen de kerngebieden van de Brabantse Wal geslecht. De nieu-
we verbinding wordt middels een ecotunnel (onder de A58), nieuwe natuur op 
de flanken van de Wal en aanpassingen aan het hekwerk van het defensieter-
rein gerealiseerd.

Dynamische ontwikkeling in het landschap
Het landschap krijgt een nieuwe betekenis. Met een duidelijke entree en rou-
ting wordt de recreatieve potentie in het gebied vergroot. In de visie kan de 
Napoleontische Route haar verbindende en uitnodigende functie vervullen 
als het beeld eenduidig, verrassend en sterk is. Dit doen we door één sterk 
beeld af te geven middels laanbeplanting, vormgeving, bewegwijzering en het 
realiseren van allerlei kunstuitingen langs de route, die iets zeggen over de 
kwaliteiten van het landschap, de historie en de functies in het gebied. Met de 
Napoleontische Route als centrale ontsluitingsroute maken we ook een duide-
lijke zonering in het gebied. Daarin is ruimte voor meer intensieve vormen van 
recreatie, wandelgebieden voor bezoekers die naar meer verstilde gebieden op 
zoek zijn en “rustgebieden voor de natuur”. Door middel van het toepassen 
van recreatieve zonering in combinatie met strategisch gelegen toegangspoor-
ten wordt het waardevol Natura 2000 gebied ontzien. We sturen de dynamiek.

4.1 Toelichting op hoofdlijnen

Het project “Van A naar B” zorgt ervoor dat de recreant en bezoeker van de 
Brabantse Wal vanaf de snelweg wordt onthaald vanaf de snelweg via één cen-
trale ingang naar de Brabantse Wal. Door het volgen van de Napoleontische 
route wordt men de Brabantse Wal verder ingeleid richting diverse onthaal-
poorten. Nieuwe potentiële consumenten worden het gebied ingetrokken 
waardoor bekendheid / ambassadeurschap wordt gecreëerd en de lokale eco-
nomie wordt gestimuleerd. Niet alleen wordt een oude verkeersverbinding 
opgewaardeerd, ook worden de landschappen die door deze route met elkaar 
worden verbonden, geherstructureerd. We willen versnippering tegen gaan, 
barrières slechten en daarmee aaneengesloten landschappen en natuurgebie-
den creëren.

In deze paragraaf laten we zien welke concrete resultaten er door het “robuus-
te project” op korte termijn al gerealiseerd worden. We hebben deze concrete 
resultaten ingedeeld naar de criteria die de provincie Noord Brabant hanteert.

Versterking van het landschap
Met dit “robuuste project” wordt een brede impuls aan het landschap gege-
ven. De insteek is zowel “herstel” als het geven van een nieuwe betekenis aan 
dit landschap. Investeringen liggen op het vlak van de steilrand, de landgoede-
ren en het kleinschalige landschap.

We laten op de meest markante plaatsen de gradiënt van de Brabantse Wal 
zien. De steilrand bij Woensdrecht wordt met een bijzonder landschapsont-
werp zichtbaar gemaakt. Door haar ligging langs de snelweg A58 en de cen-
trale entree “Brabantse Wal” krijgt deze steilrand de betekenis van een echt 
visitekaartje. De steilrand bij Hoogerheide wordt in ere hersteld. De rondweg, 
die in de jaren ’60 op het talud van de steilrand is gerealiseerd wordt geamo-
veerd, waardoor de relatie tussen de “oude” Napoleonsroute en het centrum 
van Hoogerheide met de polders kan worden hersteld en nieuwe functies wor-
den toegevoegd.

Bovenop de Brabantse Wal wordt een aantal stuifduinkoppen als panorama’s 
in ere hersteld. Met uitgekiende ontwerpen voor de inrichting van het land-
schap en het toevoegen van attracties, bouwwerken en kunstwerken worden 
de hoogten geaccentueerd en beleefbaar gemaakt. 
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Met recreatieve routes ontsluiten we de plekken, die het beste de contrasten in 
het landschap laten zien. Nu zijn deze gebieden vaak nog afgesloten. Een eer-
ste belangrijke stap voor een nieuwe fietsroute dwars door de Brabantse Wal 
is gezet door de samenwerking tussen meerdere grondeigenaren waaronder 
natuurbeherende organisaties en landgoedeigenaren. Dit nieuw te realiseren 
netwerk zal aansluiten op het fietspad via België naar de Zoom. Een fietsver-
binding door het Grenspark zal ervoor zorgdragen dat bezoekers de landgoe-
deren kunnen bezoeken en meer worden verspreid over een groter gebied.

Ondernemen en beleven in het landschap
Het “robuuste project” creëert de voorwaarden voor ondernemers en nieuwe 
initiatieven. Er zijn al bijzonder veel initiatieven bekend, die met het realiseren 
van dit “robuuste project” kunnen worden opgestart.

•	 Er zijn al initiatiefnemers die een proefboerderij en een stadsboerderij / 
moestuinen willen starten op de flank van de Wal, die tegelijk als entree 
gaat dienen. Daarmee wordt het beheer van dit her in te richten gebied 
direct gekoppeld aan een ondernemer.

•	 Landgoedeigenaren zijn een samenwerkingsverband aangegaan om, 
naast diverse recreatieve en zorginitiatieven die zij hebben, te werken aan 
nieuwe vormen van bedrijvigheid op het vlak van biomassa, duurzame 
energie, waterbeheer en samenwerkingen t.a.v. beheer en onderhoud. 

•	 Op landgoed De Groote Meer, Wouwse Plantage en De Vijverhoeve wor-
den in onbruik geraakte houtproducties geactiveerd tot warmtebronnen 
voor de nieuwe en aanwezige gebouwen. De gezamenlijk opgebouwde 
expertise wordt via een kenniscentrum met andere partijen gedeeld op de 
Brabantse Wal. 

Verdienmodellen
We zien het “robuuste project” “Van A naar B” als een steuntje in de rug om 
de economische dynamiek een nieuwe impuls te geven. De belangrijkste ver-
dienmodellen zijn de te vinden in: 

•	 Nieuwe verdiensten op het landgoedbedrijf, zoals projecten met biomas-
sa, duurzame energie, zorgwoningen en het vasthouden en bufferen van 
schoon gebiedseigen water; 

•	 Recreatieve ondernemingen en andere bezoekersfuncties;
•	 Koppelen van de lokale bedrijvigheid aan landschapsbeheer;
•	 Nieuwe vormen van beheer en onderhoud van natuur en landschap 

d.m.v. fondsen en vrijwilligersnetwerken;
•	 De bijdrage van het bedrijfsleven aan het opwaarderen van de 

Napoleontische route door middel van kunstuitingen op de rotondes. 

Met het realiseren van een grensoverschrijdend recreatief netwerk langs de 
Napoleontische Route wordt een groot potentieel vanuit Brabant, de zuidflank 
van de Randstad en de Belgische provincie Antwerpen bereikt. Het toeganke-
lijke, verfraaide en gevarieerde landschap gecombineerd met tal van functies 
zorgt ervoor dat de Brabantse Wal en het Grenspark gezamenlijk een gebied 
van betekenis kan worden voor de grensoverschrijdende toerist.

4.2 Toelichting per deelproject

Het “robuuste project” “Van A naar B” is opgedeeld in zeven deelprojecten. In 
deze paragraaf worden de resultaten van de zeven projecten beschreven, die 
op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ze worden beschreven aan de 
hand van het doel, de concrete projectbeschrijving, de uitvoerende organisa-
ties, het verdienmodel en de status van het project.



1. “Van A naar B”
Doel van dit project is op de eerste plaats 
het zorgen voor een betere toegankelijk-
heid van de Brabantse Wal door het maken 
van een eenduidige route, die alle projec-
ten met elkaar verbindt en die zorgt voor 
een evenwichtige maar gerichte spreiding 
van bezoekers over het gebied.  Het waar-
devolle kerngebied van het Grenspark De 
Zoom – Kalmthoutse Heide wordt ontlast 
van de recreatieve druk wat de Natura 2000 
doelstellingen ten goede komt. Daarnaast 
draagt deze route bij aan het besef van de 
historische opbouw van het gebied. Van ‘A 
naar B’ pakt zoals gezegd een oude histori-
sche route op, waarlangs het gebied in vele 
generaties tijd is opgebouwd.
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Dit is er nu
De huidige weg is niet meer dan een verbinding die het gebied van de 
Brabantse Wal doorsnijdt. Langs meerdere delen van de route is laanbeplan-
ting aangebracht, maar het beeld is heel verschillend. Delen met inlandse ei-
ken, Amerikaanse eiken, wilgen, beuken en linden wisselen elkaar langs de 
route af. Daarom wordt de Napoleontische Route niet als één route ervaren. 
Op locaties waar de weg op de rand van de steilrand is gelegen zijn de prach-
tige panorama’s aan het zicht onttrokken door opgaande beplantingen. Op de 
provinciale en gemeentelijke weg ligt een keten van zeven rotondes, voorzien 
van een standaard aankleding.

Een groot deel van de route wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de 
vliegbasis Woensdrecht en diverse defensieterreinen. Voor de gebruiker is dit 
deel van de Brabantse Wal ontoegankelijk en geheimzinnig. Informatie over de 
activiteiten is nauwelijks verkrijgbaar, laat staan dat men te zien krijgt wat er 
plaatsvindt op deze omheinde terreinen.

Het ontbreken van bewegwijzering draagt ertoe bij dat er in de aanliggende 
bermen wordt geparkeerd om zo het Grenspark te betreden. De landgoederen 
en belvedères zijn alleen te vinden voor gebiedskenners.

Dit gaan we doen
Om de herkenbaarheid van de historische route te versterken wordt de hele 
route voorzien van stevige laanbomen. Op diverse plekken, waar de route aan-
sluiting heeft op het open polderlandschap  worden de verborgen panorama’s 
open gemaakt en ontstaan vensters op het landschap.

De Napoleontische Route wordt verder versterkt door het terugplaatsen van 
hectometerpalen die van oudsher langs de keizerlijke route stonden. De 
(nieuwe) dynamiek langs de Napoleontische Route wordt geaccentueerd door 
kunstobjecten op de rotondes. Deze objecten vertellen het verhaal en de tran-
sitie van de Brabantse Wal.

De verbinding tussen bezienswaardigheden, onthaalpoorten, landgoederen 
en belvedères wordt versterkt door het aanbrengen van een duidelijke beweg-
wijzering langs de route. 

Gebruikers van de route kunnen direct bij het basisinformatiecentrum en het 
Businesspark terecht voor een “aviation experience”. Men krijgt hier inzicht in 
alles wat er achter de hekken plaatsvindt en welke mogelijkheden voor werken 
en leren er zijn. Een aangepaste inrichting van de vliegbasis zorgt voor een 
welkome uitstraling en brengt een ware attractie op de Brabantse Wal. Niet 
alleen voor de mens wordt de inrichting veranderd maar ook voor de aanwe-
zige fauna worden er voorzieningen getroffen zodat het hekwerk geen barrière 
meer vormt.

Project activiteiten
Binnen dit project worden de volgende activiteiten gerealiseerd:

•	 De aanleg van een herkenbare en eenduidige laanstructuur langs de 
Napoleontische route vanaf de Nederlandse grens tot aan Bergen op 
Zoom;

•	 De plaatsing van ca. 200 hectometerpalen, innovatief gefabriceerd met 
bio-based materialen;

•	 Op de rotondes worden kunstuitingen geplaatst die verwijzen naar de 
ontstaansgeschiedenis, het heden en de toekomst van de Brabantse Wal;

•	 Er worden aansluitende laanbeplantingen op de centrale as hersteld. Dit 
versterkt de historische wegenstructuur en de relatie met de omliggende 
natuurclusters;

•	 De aansluiting en ontvangst met de aanwezige luchtvaartbedrijven 
en vliegbasis Woensdrecht wordt versterkt en verbeterd. Het ‘mainte-
nance repair and overhaul experience center’ verbindt onderwijs, be-
drijfsleven en publieke partijen voor verdere clusterontwikkeling in de 
luchtvaartsector;

•	 Langs de route wordt bewegwijzering geplaatst naar de onthaalpoorten, 
bezienswaardigheden, uitzichtpunten en recreatieve routes;

•	 De inrichting van vijf belevingspunten inclusief informatievoorzieningen 
over de Brabantse Wal worden gesitueerd langs de route. 

Uitvoerende organisaties
Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door de gemeente Woensdrecht, 
het Businesspark Aviolanda en de vliegbasis Woensdrecht.

Beheer en onderhoud, verdienmodellen
Voor het beheer en onderhoud van de aangelegde laanbeplantingen en hec-
tometerpalen en bewegwijzeringsborden langs de route heeft de gemeente 
Woensdrecht ruimte binnen haar begroting om deze structuur voor de toe-
komst te garanderen. 

De rotondes worden geadopteerd door de partijen die de kunstuitingen gaan 
plaatsen. 

Zo heeft de vliegbasis Woensdrecht dit initiatief omarmd. Zij adopteert één 
van deze rotondes om de verbintenis met Defensie te visualiseren en de en-
tree naar de vliegbasis en het basisinformatiecentrum te markeren. De andere 
rotondes worden kunstzinnig ingericht met bijvoorbeeld verwijzingen naar de 
hitech aerospace maintenance sector, de agrarische sector, de landgoederen 
en grensoverschrijdende natuur. De adoptie houdt in dat ook het beheer en 
onderhoud bij betrokken partijen ligt. De afspraken worden middels een con-
venant vastgelegd. 

Het experience center zal worden beheerd door het Businesspark Aviolanda en 
de Aviation Maintenance and Training School. Daarnaast zijn er vele andere 
initiatieven van maatschappelijke participatie en verdienmodellen.

Jaarlijks worden er natuurwerkdagen georganiseerd door de lokale milieu- en 
natuurverenigingen. De terreinbeherende instanties en de landgoedeigenaren 
werken gezamenlijk met de inwoners en vrijwilligers aan het onderhoud van 
de landschapselementen. De vliegbasis Woensdrecht participeert in de na-
tuurwerkdagen met hun medewerkers (2.000 fte.). 

Door middel van maatschappelijk verplichte stages van mensen in de WW en 
bijstand wordt werkervaring verkregen onder leiding van gekwalificeerd per-
soneel. Met de verkregen werkervaring en opleiding krijgen deze mensen de 
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mogelijkheid om door te stromen naar betaalde arbeid en het beheer van het 
landschap en voorzieningen wordt gegarandeerd.

Status project
Zowel de gemeente, de vliegbasis Woensdrecht als het Businesspark Aviolanda 
zijn momenteel al bezig met de voorbereiding voor de uitvoering van het pro-
ject. De uitvoering van het project kan op relatief korte termijn plaatsvinden. 
Naar verwachting zal de uitvoering ongeveer één tot twee jaar in beslag nemen.
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2. De Afslag naar de 
Brabantse Wal

Doel van dit project is op de eerste plaats 
het versterken van de zichtbaarheid van de 
Brabantse Wal en zorgen dat de enige en 
belangrijkste entree aan de Nederlandse 
zijde goed en uitnodigend wordt. Op de 
tweede plaats heeft dit project als doel om 
de ecologische barrièrewerking van de A4 / 
A58 te verhelpen.
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Dit is er nu
De afslag 30 ligt op een heel markante locatie, maar ligt er tegelijk los van, om-
dat wegbegeleidende beplantingen het zicht op veel waardevolle elementen 
ontnemen.  De automobilist rijdt door een groene tunnel en wordt vervolgens 
verrast door de open Zeeuwse polders of de aanblik van het Antwerpse haven- 
en industriebeeld. De gradiënten en contrasten van de Brabantse Wal gaan 
volledig aan de passant voorbij. 

Direct aan de zuidkant van de snelweg A58 ligt landgoed Mattemburgh, ten 
noorden daarvan stroomt de Kooisloot, welke in het verleden is gekanaliseerd. 
Aan de oostzijde van de A58 ligt een oud droogdal waarin de vliegbasis is ont-
wikkeld. Een deel van dit droogdal wordt samen met de overige flanken van de 
Brabantse Wal intensief gebruikt door de agrarische sector. Het oorspronke-
lijke kleinschalige coulisselandschap is hier verdwenen. Hoeve Het Hooghuis 
aan de zuidwest kant van afslag 30 kent een fraai historisch erf waarop ook 
enkele oudere stallen staan.

Bovenop de Wal liggen ter hoogte van de afslag 30 enkele bijzondere 
uitzichtpunten.

Voor veel diersoorten is de snelweg een onneembare barrière. Er is geen 
noord-zuidverbinding aan de westzijde nabij de afslag. 

Dit gaan we doen
Alle bijzondere waarden rondom de afslag 30 van de A58 worden hersteld 
en zichtbaar gemaakt. Dit geldt op de eerste plaats voor de landgoederen 

rondom de afslag. Door het aanpassen van opgaande beplanting langs de 
afrit 30 en langs een deel van de snelweg A58 ontstaat zicht op de landgoede-
ren Mattemburgh en villa Heidetuin en op het geomorfologisch interessante 
droogdal aan de oostzijde van de snelweg. De gronden op de flanken van de 
Wal worden ingericht als kleinschalige landbouwcomplexen met akkerranden 
en houtwallen. Precies bij deze entree voor de Brabantse Wal maken we van 
Hoeve Het Hooghuis een stadsboerderij / innovatiecentrum, inclusief een 
onthaal- en verwijsfunctie. Door de herinrichting van Hoeve Het Hooghuis 
en de gronden op de flanken van de Wal wordt er een regionaal centrum 
voor Zuid-West Nederland gecreëerd waar de ecologische agrarische sector 
zich kan profileren. Dit centrum maakt het voor lokale agrariërs mogelijk om 
naast hun normale bedrijfsvoering te experimenteren met duurzaam geteelde 
streekproducten. Het herstellen en beheren van landschap en ecologie is één 
van de pijlers van duurzame landbouw. Innovatieve concepten en kennisde-
ling moeten bewoners, bezoekers en ondernemers inspireren. Door de sloop 
van enkele oude stallen valt het bijzondere erf vanaf de afslag 30 meteen in 
het zicht. 

Tenslotte zullen we een aantal bijzondere elementen aanpakken in de directe 
nabijheid van de afslag. De Kooisloot wordt ingericht met een flauw talud en 
de waterafvoer wordt geremd. Drie vennen gelegen in de kom nabij de afslag 
30 worden hersteld. Nabij de afslag worden op een drietal plekken op de steil-
rand recreatieve voorzieningen gerealiseerd, die over de snelweg heen uitzicht 
geven op het weidse polderlandschap en het Markiezaat. Het vervallen ge-
bouwtje “de Scheldevanger” wordt hersteld en biedt een prachtig zicht op de 
steilrand van Woensdrecht en het Markiezaatsmeer. 
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Project activiteiten
Binnen dit project worden de volgende activiteiten gerealiseerd:

•	 Vensters op de Brabantse Wal door het verwijderen van beplanting langs 
de snelweg A4/A58;

•	 Betere zichtlijnen op de steilrand door de aanleg van beplanting op de 
rand en door verrommeling aan het zicht te onttrekken;

•	 Het herstellen van het oude beekdal van de Kooisloot. Door de ecologi-
sche inrichting wordt de afvoer van water vertraagd en verdroging van 
de Brabantse Wal verminderd. Het herstel van het beekdal versterkt de 
noord-zuidverbinding aan de westzijde van de Brabantse Wal tussen de 

Natura 2000 gebieden de Brabantse Wal en het Markiezaat;
•	 Het ecologisch inrichten en beheren van de agrarische gronden op de 

flanken van de Wal rondom de afslag 30. Het aanleggen van akkerranden 
en kleinschalige landschapselementen horen bij deze inrichting;

•	 Het herstellen van drie verdwenen vennen nabij de afslag 30;
•	 Revitalisering van Hoeve Het Hooghuis op de flank van de Wal. Deze hoe-

ve wordt daarna heringericht als recreatief punt, zorg- en stadsboerderij;
•	 Herstel van de Scheldevanger, een militair relict op de grens van het 

Markiezaat en de steilrand.
•	 Op een drietal locaties worden verpoosplekken aangelegd met informatie 

over het omliggende gebied. 

Uitvoerende organisaties
Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door het Businesspark 
Aviolanda, Leidingstraat Nederland (LS-Ned), Hoeve Het Hooghuis en de 
gemeente Woensdrecht. Het Waterschap Brabantse Delta, de Agrarische 
Natuurvereniging en Rijkswaterstaat zijn participerende partijen.

Beheer en onderhoud, verdienmodellen
Dagelijks passeren er 50.000 voertuigen de afslag 30, ruim 25.000 voertuigen 
maken gebruik van de A4 richting Antwerpen en vice versa. Dit zijn jaarlijks 
ruim 18 miljoen voertuigen. Gelukkig rijden niet al deze voertuigen over de 
Brabantse Wal maar het geeft een indicatie van de enorme stroom passanten. 
Met het versterken van het zicht op de Brabantse Wal rondom deze entree, 
het aantrekkelijker maken van de omgeving en het vergroten van de naams-
bekendheid kan een deel van de potentiële bezoekers worden verleid om het 
gebied in te gaan. 

Het verdienmodel is dan ook indirect gebaseerd op de bestedingen van bezoe-
kers bij ondernemers langs de Napoleontische route. 

Door het zicht op het droogdal van de Brabantse Wal te verbeteren wordt ook 
het MRO cluster zichtbaarder. Voor technologisch hoogwaardige bedrijven in 
deze sector wordt de locatie rondom de vliegbasis aantrekkelijk om zich te 
vestigen, wat belangrijk is voor de lokale economie. Thans zijn er op de vlieg-
basis Woensdrecht en het Businesspark Aviolanda ruim 3.000 fte werkzaam. 
Dit cluster is de grootste werkgever op de gehele Brabantse Wal.

Status project
Zowel het Businesspark Aviolanda, de ondernemers van Hoeve Het Hooghuis 
en Leidingstraat Nederland zijn momenteel bezig met de voorbereiding voor 
de uitvoering van het project. De uitvoering van het project kan op relatief 
korte termijn plaatsvinden. Naar verwachting zal de uitvoering ongeveer twee 
tot drie jaar in beslag nemen.
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3. Van Aanleg naar 
Beheer

Doel van dit project is het zichtbaar maken 
en versterken van de landgoederenzone ten 
westen en noorden van de A58. Hiermee 
zorgen we voor een trekpleister en visite-
kaartje voor de hele Brabantse Wal. Met 
dit project wordt tevens een betere relatie 
gelegd tussen de bijzondere overgang van 
klei naar zand ofwel van de polder en het 
Markiezaat naar de Wal.
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Dit is er nu
Pal ten westen en noorden van de A58 bevinden zich twee bijzondere land-
goederen, Mattemburgh en villa Heidetuin. Mattemburgh is het grootste en 
meest bekend landgoed. Naast een landgoedpark en natuurstroken, beschikt 
dit landgoed over twee boerderijplaatsen, de Lange Steen en de Lindonk. 
Ook de Kraaijenberg is één van de oude hoeves. Deze is nu ingericht als be-
zoekerscentrum en milieu educatiecentrum. De landgoederen worden van 
het Markiezaat gescheiden door een buisleidingenstrook van Leidingstraat 
Nederland. Een bijzonder element is het oorlogsrelict ‘De Knickebein’ nabij 
Mattemburgh.

Mattemburgh is uitzonderlijk vanwege de authenticiteit. Het park bevat vrijwel 
alle elementen die een 19e-eeuwse buitenplaats kenmerken, zoals de sierlijke 
mozaïekperken, kuipplanten en tuinornamenten, een theekoepel, vijverpar-
tijen, een moestuin met kassen en kweekbedden, een orangerie en pinetum. 
Een dergelijke fraaie presentatie van een eind 19e eeuwse buitenplaats wordt 
elders in Nederland niet of nauwelijks gevonden. Dit is een “unique selling-
point” van Mattemburgh. 

Ecologische waarden hebben zich op Mattemburgh kunnen ontwikkelen door 
de ouderdom van het park en de gevarieerde terreinsituatie, op de rand van 
het dal van de Blaffert. In het ontwerp is sprake van uiteenlopende biotopen 
(grasland, bos, water, etc.) en een geleidelijke overgang van het landgoedpark 
naar het bosgebied. Deze gradiënten en diversiteit in milieus vormen een aan-
trekkelijke basis voor een blijvende integratie van cultuur- en natuurwaarden 
binnen de buitenplaats als totaal.

Een deel van de authentieke waarden op het landgoed is in de loop der tijd 
door beheersbeslissingen verloren gegaan. Zo zijn oude doorzichten vanuit 
de theekoepel over het Markiezaat niet in stand gebleven. Deze doorzichten 
waren in het oorspronkelijke parkontwerp heel bijzonder, omdat hier met de 
beplantingskeuze zodanig was “gespeeld”, dat meer of minder diepte werd 
ervaren dan er in werkelijk was. Door dichte beplantingsstroken rondom de 
landgoederen hebben de landgoederen een introverte ligging gekregen. Het 
landgoed heeft ook te kampen met wateroverlast, doordat in het verleden een 
waterloop op het landgoed is gedempt.

Dit gaan we doen
De te nemen maatregelen op de landgoederen maken deel uit van een gron-
dige renovatie, die deels al gaande is. Op de eerste plaats worden in de parken 
zelf de cultuurhistorische waarden hersteld en wordt de recreatieve potentie 
vergroot. Voor landgoed Mattemburgh wordt de situatie rond 1870 daarbij als 
leidraad genomen. De strak omgrensde zichtlijnen vanuit de theekoepel en 
de weidse zichten op het dal van de Blaffert en de bosrand aan de overzijde 
worden hersteld. Er worden nieuwe waterpartijen gerealiseerd om de water-
overlast aan te pakken. Door herstel van enkele paden en de toevoeging van 
een nieuwe brug wordt de ontsluiting van het parkbos vergroot. Op de tweede 
plaats worden gebouwen op het landgoed aangepakt en ze krijgen een recrea-
tieve functie. Het Koetshuis wordt gerestaureerd en het keukengebouw en de 
orangerie worden herbouwd en geïntegreerd in het park.

Het park van het landgoed Villa Heidetuin wordt gereconstrueerd naar zijn 
authentieke vorm. 

Naast het park zelf worden de overgangen aangepakt. De buisleidingenstrook 
wordt omgevormd tot natuur, waardoor een natuurlijke overgang tussen de 
landgoederen op de Brabantse Wal en het Markiezaat ontstaat. Aanvullend 
wordt het gebied rondom de boerderijplaatsen van Lindonk en Lange Steen 
omgevormd van intensieve landbouw naar een kleinschalig landschap waar 
kleinschalige, ecologisch beheerde akkers worden afgewisseld met landschap-
selementen. Op deze akkers kan de agrarische sector experimenteren met 
nieuwe verdienmodellen. Dit maakt het voor lokale agrariërs mogelijk om 
naast hun normale bedrijfsvoering te experimenteren met duurzaam geteelde 
streekproducten ter versterking van de lokale economie. Aan de oostzijde van 
de landgoederen worden de dichte boomstroken uitgedund, zodat vanaf de 
snelweg een prachtig beeld ontstaat op de landgoederen.

Project activiteiten
Binnen dit project worden de volgende activiteiten gerealiseerd:

•	 Verbetering van de entree van het park Mattemburgh.  De parkeervoorzie-
ning wordt beter geïntegreerd in het landschap; 

•	 Het park van het landgoed Mattembrugh wordt gereconstrueerd naar zijn 
authentieke status van eind 19e eeuw, zichtlijnen worden gerestaureerd 
met nieuwe aanplant, laanbeplantingen worden hersteld en de hydrologi-
sche situatie wordt verbeterd. Het park van het landgoed villa Heidetuin 
wordt gereconstrueerd;

•	 Het Koetshuis wordt gerestaureerd en het keukengebouw en de orangerie 
worden herbouwd en geïntegreerd in het park;

•	 In het park worden diverse recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals 
banken en zitelementen en een aantal historische brugverbindingen 
wordt hersteld;

•	 Omvorming van het gebied rondom de boerderijplaatsen van Lindonk en 
Lange Steen naar een kleinschalig landschap; 



47

•	 Het oorlogsrelict “de Knickebein” wordt gerestaureerd en ingericht als 
vleermuizenverblijf;

•	 Er wordt een ecotunnel aangelegd onder de A4/A58 zodat een robuuste 
oost-westverbinding tussen het Markiezaat en de Brabantse Wal ontstaat;

•	 Het bezoekerscentrum Kraayenberg en de voorzieningen er omheen 
worden verbeterd. Door de scholing van vrijwilligers worden de openings-
tijden verruimd, waardoor meer bezoekers gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten. 

Uitvoerende organisaties
Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door het Brabants 
Landschap, Leidingstraat Nederland (LS-Ned), Villa Heidetuin en de ge-
meente Woensdrecht. Het Waterschap Brabantse Delta, de Agrarische 
Natuurvereniging en Rijkswaterstaat zijn belangrijke stakeholders.

Beheer en onderhoud, verdienmodellen
Het landgoed Mattemburgh is door de komst van het restaurant, de betaalde 
rondleidingen en het gebruik van het landhuis als conferentieoord geheel zelf-
voorzienend in het kader van beheer en onderhoud. Door het herstel van het 
park en de diverse gebouwen krijgt deze locatie nog meer allure waardoor het 
hoge onderhoudsniveau kan worden gewaarborgd voor de toekomst. 

De herinrichting van de gronden op en rond Mattemburgh (Lange Steen en 
Linkdonk) wordt deels bekostigd doordat de nieuwe gebruikers een deel van 
hun inkomsten afdragen aan de eigenaar van de grond, die deze bijdrage weer 
herinvesteert in het landschap.

Status project
Brabants Landschap is in 2013 al gestart met de renovatie van villa Mattemburgh 
en het theehuisje. Om verder verval van deze gebouwen te voorkomen moest 
er worden ingegrepen. Deze renovaties hebben geleid tot nationale bekend-
heid van het landgoed Mattemburgh. Brabants Landschap gaat in 2014 inves-
teren in de overige gebouwen om het landgoed naar een hoger niveau te tillen. 
De restauratie van de tuin en de inrichting van de omliggende gronden is het 
laatste deel van het landgoed dat moet worden hersteld. Landschap van Allure 
kan dit gehele gebied van ca. 250 hectare worden omgevormd.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het park Mattemburgh inclusief nieuwe 
orangerie en keuken is in 2013 definitief vastgesteld.

De boerderijplaats Lindonk wordt in 2014 gerestaureerd en omgevormd tot 
Bed and Breakfast en de ecotunnel is tevens gereed voor uitvoering in dat jaar.
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4. Van Amoveren 
naar Beleving

Doel van dit project is het herstellen van de 
steilrand en het maken van een robuuste 
stad-land verbinding. Met dit project wordt 
tevens een betere relatie gelegd tussen de 
bijzondere overgang van klei naar zand of-
wel van de polder naar de Wal.
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€1.000.000

€2.000.000

€3.959.783

Van Amoveren naar Beleving

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Woensdrecht

1.500.000

Van Amoveren naar Beleving
Ontwikkelen mogelijkheden

totaal



Dit is er nu
Enkele jaren terug is er aan de oostzijde van het dorp Hoogerheide een nieuwe 
provinciale weg aangelegd. De voormalige provinciale weg (Scheldeweg) is 
overgedragen aan de gemeente. Deze weg uit de jaren ‘60 ligt op een hoog 
talud exact op de grens tussen dorp en platteland, hoog en laag, nat en droog 
maar vormt nu een groot obstakel om deze unieke contrasten met elkaar te 
verbinden.

Tussen de Raadhuisstraat (de winkelstraat) en de Scheldeweg ontstond een 
zgn. restgebied, waar zich allerlei functies hebben gevestigd. Het is een wat 
diffuus gebied met enige lintbebouwing (waaronder Onderstal), de brand-
weerkazerne, de gemeentewerf, enkele bedrijfjes en braakliggende terreinen.  

Dit gaan we doen
Het viaduct wordt gesloopt en het zuidelijke talud van de Scheldeweg wordt af-
gegraven zodat de historische contouren van de Brabantse Wal opnieuw zicht-
baar worden. Er is hier op amper 150 meter lengte een hoogte verschil van 16 
meter. De provinciale weg op het talud wordt afgebroken en een nieuwe lokale 
verbinding (met een 30 km regime) gaat de contouren van de Wal volgen. Zij 
vormt daarmee niet langer een onneembaar obstakel. Bezoekers zullen onder 
aan de Wal worden getrakteerd op een mooi uitzicht op de Noordpolder en de 
Brabantse Wal.

Het noordelijke talud blijft behouden als een zichtbaar rudiment van de 
provinciale weg. Ook dit maakt deel uit van de geschiedenis van dit gebied. 
Het talud biedt bovendien mogelijkheden om te genieten van een mooi uit-
zicht over de Noordpolder en de hoogteverschillen van de Brabantse Wal. 
Natuurmonumenten is enthousiast over het opnemen van het talud als start-
punt van de wandelroute door de Noordpolder.

Naast de verhoging van de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied wordt 
ook de ecologische gradiënt richting de natte natuurparel aan de voet van de 
Wal hersteld.

In het verlengde van Noordpolder komt op de Wal een groene wig tot aan de 
Raadhuisstraat. Deze groene wig wordt hoogwaardig ingericht en loopt door 
tot in het hart van Hoogerheide. Het moet vanuit de Raadhuisstraat fungeren 
als toegangspoort richting buitengebied. Deze groene wig maakt deel uit van 
een herinrichting van het héle “tussengebied”, waarbij woningen, langpar-
keerplaatsen en mogelijk horecafuncties worden gerealiseerd. In overleg met 
de ontwikkelaars en de woningstichting Woensdrecht is overeengekomen in 
dit gebied levensloopbestendige woningen te bouwen die de vergrijzing op-
vangen maar ook in de toekomst waarde hebben voor andere doelgroepen. 
Zodoende ontstaat een hoogwaardige afronding van de kern Hoogerheide.

Project activiteiten
Binnen dit project worden de volgende activiteiten gerealiseerd:

•	 Het verwijderen van het oude tracé van de N289 inclusief het aanwezige 
viaduct. Hiervoor wordt ruim 80.000 m3 opgehoogd talud verwijderd; 

•	 Het oude maaiveld van de steilrand wordt hersteld zodat de natuurlijke 
contouren weer zichtbaar en beleefbaar zijn;

•	 Een van de aanwezige taluddelen van het viaduct wordt ingericht als 

uitkijklocatie met de benodigde parkeer- en informatievoorzieningen in de 
nabijheid;

•	 Langs de gerestaureerde steilrand wordt een voorziening aangelegd voor 
langzaam verkeer, de beleefbaarheid van de abrupte overgang van hoog 
naar laag wordt hierdoor versterkt;

•	 Zichtlijnen vanuit het dorp richting open poldergebied worden aangelegd;
•	 De herinrichting van het vml. “tussengebied” tussen de Raadhuisstraat 

en de N289 geeft Hoogerheide een gezicht op de Wal. 

Uitvoerende organisaties
Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door de gemeente Woensdrecht 
en Natuurmonumenten. Het Waterschap Brabantse Delta, ontwikkelaars en 
Woningstichting Woensdrecht zijn stakeholders.

Beheer en onderhoud, verdienmodellen
Het gehele openbaar gebied langs de hernieuwde Napoleontische route wordt 
beheerd door de gemeente Woensdrecht.

Barrièrevorm
ing Scheldeweg ophe�en

Dorpscentrum

Noordpolder
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Status project
Voor het gehele gebied is met participanten, ondernemers en burgers een 
masterplan opgesteld. In dit masterplan is de gewenste beeldkwaliteit vastge-
legd. Het herstellen van de Wal en de aanleg van het nieuwe wegtracé kan wor-
den uitgevoerd binnen het huidige bestemmingsplan. Voor de ontwikkeling 

van het tussenliggende gebied moet een bestemmingsplanprocedure worden 
doorlopen. Alvorens deze procedure incl. het bijbehorende beeldkwaliteitsplan 
wordt opgestart dient de Wal te zijn gereconstrueerd. Voor de reconstructie is 
de gemeente Woensdrecht reeds gestart met alle benodigde voorbereidingen. 
Uitvoering kan plaats vinden  vanaf half 2014 tot en met 2015.

Beeld van het noordelijke talud als zichtbaar rudiment van de Provinciale weg (boven) en beeld van de groene wig die doorloopt tot in het hart van Hoogerheide (onder).



5. Van Abdij naar 
Berghoeve

Doel van dit project is het realiseren van 
een aaneengesloten landschapspark met 
diverse recreatieve voorzieningen, histori-
sche belvedères en wandelroutes. Binnen 
het project worden meerdere initiatieven 
gebundeld, die samen zorgen voor een ide-
ale “onthaalpoort” op de Brabantse Wal. 
De ligging van de Volksabdij, de groeve 
Boudewijn en de Berghoeve zorgt er boven-
dien voor dat de Napoleontische route met 
de steilrand verbonden raakt. 



€1.000.000

€2.000.000

€2.869.779

Van Abdij naar Berghoeve

Gemeente Woensdrecht

Provincie Noord-Brabant

Volksabdij
Vereniging van Natuurmonumenten

74.000

Van Abdij naar Berghoeve
Verdienmodel horeaca en toegangsopbrengsten

per jaar
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Een blik op de historie
Op 20 februari 1935 is de stichting Onze Lieve Vrouwe ter Duinen opgericht 
als werkkamp voor werkeloze jongeren. Van de werklozen uit de omgeving met 
een vakopleiding werd vooral gebruik gemaakt bij de bouw van het jeugdhuis. 
De jongens die geen vakopleiding hadden werden ingezet bij het graven van 
de 3 vijvers, het ontginnen en bebossen van het terrein, het aanleggen van 
parken en wegen, een openluchttheater en een sportveld.

Na het hoofdgebouw volgde een andere nieuwbouw, namelijk de werkplaatsen 
zoals een timmerwinkel, smederij, schildersatelier, schoenmakerij, tekenzaal 
en bakkerij. In 1937 wordt een boerderij aangekocht met ruim 10 ha grond. Er 
komt een veestapel, een boomgaard met ruim 500 fruitbomen en een flinke 
moestuin die bijna alle groenten en aardappelen levert voor de kampen. Dit 
jaar wordt ook de bibliotheek gerealiseerd. In 1938 wordt begonnen met de 
bouw van een tweede vleugel. Kampleider Emiel Raaymakers verwezenlijkt in 
1939 een keramiekschooltje; de jongens zelf bouwen de keramiekoven. De ab-
dij groeit en groeit.

Tijdens de oorlogsjaren werd de Volksabdij gebruikt als noodziekenhuis voor 
zieken en bejaarden uit Rotterdam. Ook het noviciaat van de Broeders van 
Huijbergen vond er vanaf 1941 onderdak, omdat Ste. Marie gevorderd was 
door de Duitsers. De marechaussee van Huijbergen kreeg een gedeelte van 
de barakken en werd er onderdak verleend aan onderduikers en tevens aan de 
Duitse bezetters zelf!

Na de bevrijding in 1945 verlieten de zusters en de patiënten de abdij, even-
als de Broeders van Huijbergen. Op 6 december 1945 kwamen in de gebou-
wen en barakken jongens van 12-14 jaar wiens ouders politiek delinquent wa-

ren: de NSB-jeugd. Ook verbleven er ‘instantie-kinderen’; kinderrechter- en 
kinderbeschermingspupillen. 

In 1947 werd O.L.V. ter Duinen omgevormd tot internaat. Het internaat en 
bijbehorende ambachtsschool werden officieel erkend en in september 1947 
telde de school 120 leerlingen. Hiermee werd de basis voor de ‘LTS’ gelegd. 
Van 1947 tot 1958 was O.L.V. ter Duinen een Seculier instituut; een organisatie 
van (veelal) ongehuwde leken en soms ook priesters, die zich in hun eigen 
werkmilieu, dienstbaar maakten aan de naasten, levend vanuit de Evangelie.

In 1958 werd het instituut opgeheven wegens gebrek aan leden en werd er een 
beroep gedaan op de Broeders van Huijbergen om het internaatswerk te con-
tinueren. Zij gaven leiding aan het internaat tot 1982. Het internaat opent een 
nieuw schoolgebouw met leslokalen en praktijkruimtes. Dit nieuwe gebouw 
gaat na sluiting van het internaat verder als ‘LTS’. 

Na het sluiten van het internaat in 1982, functioneerde de abdij als bezinnings-
centrum. Het werd geleid door een communiteit, bestaande uit een priester, 
een pater Benedictijn en de broeders van Huijbergen. Deze verlaten in 2002 
de Volksabdij, om terug te keren naar Ste. Marie in Huijbergen.

Nadat de broeders vertrokken in 2002, wordt de Volkabdij door directeur Jan 
en Ellen van Til en hun team geleid. Tussen 2002 en nu zijn de kamers van 
de Abdij gerenoveerd, is het restaurant uitgebreid (en ‘De Blauwe Pauw ont-
staan) en worden er steeds meer activiteiten opgezet. In 2010 werd Almata 
(voorheen Den Engh) uitgebreid met 4 woonunits voor 80 jongeren, en is het 
Moller-college in 2011 begonnen aan de nieuwbouw van een school die eind 
2012 gereed was. 

Historische kaarten Berghoeve
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Dit is er nu
Het gebied bestaat in hoofdlijnen uit een drietal grote eenheden:

•	 Volksabdij Onze Lieve Vrouwe Ter Duinen;
•	 De Berghoeve;
•	 Groeve Boudewijn. 

De Volksabdij, opgericht in 1935 als werkkamp voor werkeloze jongeren, heeft 
een aantal bijzondere gebouwen, liggend in een fraai ontworpen parkbos met 
vijvers en relicten van sterrenbossen. Het parkbos heeft zijn charme in de loop 
van de tijd verloren. Het gebouw van de Abdij zelf is in gebruik als hotel en 
conferentieoord. Op het terrein van de Volksabdij is ook een horecavoorzie-
ning aanwezig. Het voormalige schoolgebouw, dat vroeger naast het restau-
rant lag, is gesloopt. Daardoor heeft een deel van het terrein een kale aanblik. 
Er is een beperkt aantal voorzieningen op het terrein aanwezig in de vorm van 
(enige) parkeerplaatsen en wandelroutes. Het parkbos maakte onderdeel uit 
van het schoolterrein en loopt door tot aan de Berghoeve. 

Op een uitloper van de steilrand aan het Calfven in Ossendrecht is op 18 meter 
boven NAP De Berghoeve gelegen. Deze historische boerderij uit de 16e eeuw 
had vroeger een getrapte piramide. Deze piramide, gebouwd in 1650, is intus-
sen overwoekerd en niet meer zichtbaar.   

Groeve Boudewijn is niet meer in gebruik, maar geeft door de afgravingen 
een uitstekend inzicht in de geologische opbouw van de Wal. Het gebied is 
nu echter een niemandsland. Het gehele gebied is door de huidige eigenaar 
afgezet met bouwhekken en enige vorm van handhaving ontbreekt. De groeve 
wordt nu door iedereen gebruikt met veel negatieve effecten tot gevolg. De 
zandvlaktes en het geologisch monument is een plek bij uitstek om te rijden 
met quads, crossmotoren en paarden. Het geologisch monument is thans 
niet meer herkenbaar en kan bij niet ingrijpen als verloren worden beschouwd.

Dit gaan we doen
Dit project bevat maatregelen in alle drie deelgebieden. Kern is de kwaliteits-
verbetering en inrichting van de “onthaalpoort” bij de Volksabdij. 

Rondom de Volksabdij wordt ingezet op de kwaliteitsversterking van het park-
bos, gericht op natuur- en cultuurbeleving. In het parkbos wordt een paden-
structuur aangelegd om te wandelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
ideeën van landschapsarchitecten Springer en Zocher. Uitgangspunten zijn 
hierbij: 

•	 Ontwikkelen van bochtige paden zodat vanuit elke bocht een nieuwe ver-
assing te zien is, gebruik maken van het natuurlijk gradiënt en het ontwik-
kelen van bosvijvers met eventueel prieeltjes in romantische stijl; 

•	 Om te komen tot een parkbosallure worden in dit bos stinzenplanten 
aangebracht. Stinzenplanten zijn planten die horen bij oude landgoedpar-
ken. Zij geven het park kwaliteit en een fraai uiterlijk; 

•	 Om de natuurbeleving te optimaliseren wordt het parkbos alleen toegan-
kelijk gemaakt voor wandelaars. 

Naast het fraaie parkbos kunnen bezoekers straks genieten van de prachtige 
bloeiende vlindertuin en het nieuw aan te leggen heidegebied. Deze gebieden 
zorgen door hun openheid voor veel afwisseling  waardoor het gebied nog 
interessanter wordt voor recreanten. Rondom de Volksabdij worden de land-
bouwenclaves Bremweg en Jagersrust omgevormd naar natuur voor de ver-
sterking van het Natura 2000 gebied de Brabantse Wal. Er wordt een robuuste 
verbinding richting de Noordpolder gerealiseerd. De verdroging en de veront-
reiniging van het Groote Meer en Kleine Meer wordt hiermee gereduceerd. 
Op het terrein van de Volksabdij worden extra parkeervoorzieningen op een 
zorgvuldige manier ingepast en worden nieuwe voorzieningen gerealiseerd, 
zoals een klim- en speelbos en een natuur- en milieu-educatiecentrum (NME).

Het afgesloten gebied van de groeve Boudewijn wordt overgedragen aan 
Natuurmonumenten en opengesteld en heringericht als uitbreiding van het 
Natura 2000 gebied. In dit gebied worden diverse wandelroutes aangelegd en 
het geologisch monument wordt beleefbaar gemaakt en beschermd voor de 
toekomst. Het wordt voorzien van een glaswand om deze tegen de elementen 
te beschermen. Nabij het geologisch monument komt een toren waar bezoe-
kers het geologisch profiel optimaal kunnen bestuderen incl. de benodigde 
informatievoorzieningen.

Er wordt een wandelverbinding aangelegd naar de Berghoeve en de steilrand. 
Op de Berghoeve wordt de piramide ontdaan van zijn begroeiing en worden 
de etages hersteld. De oude padenstructuur en de hagen worden aangelegd en 
er komen diverse informatie- en recreatieve voorzieningen.

Project activiteiten
Binnen dit project worden de volgende activiteiten gerealiseerd:

•	 Het slopen van de voormalige locaties van het Mollerlyceum;
•	 Het gebouw van de Volksabdij wordt gerestaureerd en opgewaardeerd 

naar de huidige standaarden;
•	 Er wordt op de locatie van de Volksabdij een NME gerealiseerd;
•	 De vrijgekomen locatie van de school wordt ingericht als parkgebied met 

een integratie van parkeervoorzieningen;
•	 De aanwezige lanen en vennen rondom de Volksabdij worden hersteld;
•	 Er worden recreatieve voorzieningen en routes aangelegd;
•	 De piramide nabij de Berghoeve wordt in de oude staat hersteld;
•	 Het gebied van de Groeve Boudewijn wordt omgevormd naar 

natuurgebied;
•	 Het geologische monument wordt hersteld en er wordt een toren ge-

bouwd, zodat het geologisch monument bestudeerd kan worden. 

Uitvoerende organisaties
Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door de Volksabdij OLV ter 
Duinen, Natuurmonumenten en de gemeente Woensdrecht. Het Waterschap 
Brabantse Delta, Waterleidingbedrijf Evides, Vestia en het Mollerlyceum zijn 
stakeholders.
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Beheer en onderhoud, verdienmodellen
De Volksabdij is van oudsher een plek in de natuur voor iedereen in de maat-
schappij. Daarom worden bij onderhoudswerkzaamheden mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt ingezet en biedt de Volksabdij een leer- en leef-
omgeving aan jongeren met gedragsproblemen. Naast  deze bijzondere groe-
pen burgers worden met grote regelmaat natuurwerkdagen georganiseerd om 
betrokken burgers  een kans te geven om de natuur van de Volksabdij nog 
mooier te maken. Het gebied rondom de volksabdij is eigendom van het bis-
dom en het hotel en het aanwezige restaurant zijn kostendragers voor het 
onderhoud van de eigendommen.

De piramide zal in particulier beheer komen. Het idee is om in de naast lig-
gende Berghoeve een Bed & Breakfast te ontwikkelen. 

Het gebied rondom de groeve Boudewijn wordt overgedragen aan 
Natuurmonumenten en deze organisatie staat dan ook garant voor het beheer 
en onderhoud van het gehele gebied. De glaswand en de toren wordt onder-
houden door de bijdrage die wordt gevraagd bij het beklimmen van de toren.

Status project
De sloop van de school heeft reeds plaatsgevonden om negatieve effecten op 
het Natura 2000 gebied te voorkomen. De betrokken organisaties hebben alle 
voorbereidende werkzaamheden en planvorming reeds doorlopen. 



6. Van Arme grond 
naar Barokstijl

Doel van dit project is om de Huzarenberg 
in het Moretusbos bij Putte op de grens 
met België te herstellen en daarmee de re-
latie met België (“zicht op Antwerpen”) te 
accentueren. 
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€328.290

Van arme grond naaar Barokstijl

Provincie Noord-Brabant
Staatsbosbeheer

20.000

Van arme grond naaar Barokstijl
Verdienmodel bij vlaams restaurant

per jaar



Dit is er nu
Het Moretusbos is een kasteelpark van Kasteel Ravenhof op de grens van 
Nederland en België. Het park heeft bijzonder veel waardevolle cultuurhis-
torische waarden. Bovendien heeft het kasteelpark een bijzondere betekenis 
ten aanzien van de Napoleontische route, aangezien hier een exercitieterrein 
heeft gelegen. 

De aanwezigheid van een grote rijkdom aan kwaliteiten is de kracht van het 
Moretusbos. Ruim tien jaar geleden kwamen deze kwaliteiten niet altijd goed 
uit de verf of ze conflicteerden met elkaar. Staatsbosbeheer liet daarom een 
toekomstvisie schrijven en heeft de laatste jaren vrijwel alle maatregelen uit-
gevoerd. Het Moretusbos is daardoor aantrekkelijker en beter toegankelijk 
geworden. De hoofd(laan)structuren zijn nu duidelijk en door de indeling in 
deelgebieden, is het gemakkelijker geworden om keuzen in het beheer te ma-
ken en te verantwoorden.

Van alle historische elementen in het Moretusbos zorgt alleen de uitstraling 
van de Huzarenberg op dit moment nog voor een rotte plek in deze “mand vol 
met glimmende appels”. De inrichting van de Huzarenberg is niet meer van 
deze tijd. De trappen, omheining en picknicktafel bestaan uit behandeld hout 
(creosoot palen, liggers en bielzen). Ondanks de behandeling van het hout, 
beginnen de materialen te rotten. Op den duur is het de vraag of de veiligheid 
van de Huzarenberg gewaarborgd kan blijven. Bovendien is de creosootbe-
handeling van het hout niet wenselijk in een natuurgebied, vanwege het hoge 
chemische gehalte aan teer en pak’s. 

Dwars door het Moretusbos, van zuidoost naar noordwest, loopt 
een oude watergang. Bij piekwater-aanvoer  vanuit de eenden-
vijver (tevens waterberging voor Putte) loopt het water via deze 
watergang door het bos naar de Leuvensche Beek. Via de Rijn-
waterloop (Putse Rijn) wordt het water verder afgevoerd naar de 
afwateringseenheid Kreekrak (Ooster- en Westerschelde). 

Doordat de waterhuishoudkundige situatie is veranderd wordt de 
waterdoorgang belemmerd. De ondoorlatende leemlagen in het 
Moretusbos zorgen ervoor dat het water niet snel de bodem in 
kan trekken. Het water stagneert in de sloot en het bos (en met 
name de oude beuken) heeft daar last van. De wortels staan te 
lang in het water en de bomen sterven daardoor af.

Waterschap Brabantse Delta heeft in het verleden al maatrege-
len genomen om het meeste van het water uit de eendenvijver 
richting België af te voeren. Er is een stuw geplaatst en bij een 
normale toevoer van water, voldoet deze maatregel.  Maar op piek-
momenten loopt het water uit de waterbergingsvijver in Putte over 
de stuw naar de watergang in het Moretusbos. Het water in deze 
watergang stagneert en kan voor een stuwing van water zorgen 
richting het dorp.

Dit gaan we doen
Om ook van deze plek een cultuurhistorisch hoogtepunt te maken, is het no-
dig de hele inrichting van de Huzarenberg op te waarderen met eigentijdse, 
duurzame en veilige materialen. Er zijn drie stevige kwaliteitsverbeteringen 
gewenst om het gehele gebied een goede bijdrage te kunnen laten leveren 
aan de Brabantse Wal als geheel. Het betreft de herontwikkeling van “de 
Huzarenberg” als uitzichtpunt, de inrichting van het omliggende terrein en 
de aanpassing van de hydrologische situatie om het bos duurzaam te kunnen 
behouden. 

Op de Huzarenberg wordt de beplanting verwijderd die het zicht ontneemt 
op Antwerpen. De boomvormers op het exercitieterrein (De Warande) wor-
den verwijderd, zodat vanaf de Huzarenberg ook het gehele exercitieterrein 
te overzien is. Op de Huzarenberg worden informatievoorzieningen geplaatst 
voor een sterke recreatieve beleving. De opgang van de Huzarenberg wordt 
gerestaureerd. De trappen, beplanting en de hekwerken krijgen een eigentijdse 
inrichting.

De oude watergang wordt weer watervoerend gemaakt. De eeuwenoude dui-
kers in de watergang worden gerestaureerd en de diverse vennen worden her-
steld. Door deze werkzaamheden worden de slotgracht en de achterliggende 
vijver van het kasteel weer voorzien van water.

Project activiteiten
Binnen dit project worden de volgende activiteiten gerealiseerd:

•	 Herstellen van de Huzarenberg voor een prachtig zicht op de Antwerpse 
haven en het exercitieterrein;

•	 Houtwerk op de Huzarenberg (trappen, omheining, picknickbank) ver-
vangen voor duurzame, eigentijdse en veilige materialen, passend bij de 
specifieke ligging in het Moretusbos;

•	 Restauratie van de watergangen en aanwezige duikers (grondwerk, met-
selwerk etc.);

•	 Herstel van vennen.

Uitvoerende organisaties
Staatsbosbeheer

Beheer en onderhoud, verdienmodellen
Het beheer en onderhoud van de Huzarenberg en van de duikers ligt bij 
Staatsbosbeheer, die ook eigenaar is. Het beheer van de herstelde duikers valt 
onder de reguliere schouw. Het beheer van de Huzarenberg valt onder regulier 
onderhoud van alle cultuurhistorische elementen in het Moretusbos.
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Antwerpen

63

Status project
Staatsbosbeheer heeft een kostenraming gemaakt voor het herstel van de 
Huzarenberg en het zicht op de haven van Antwerpen. Bij subsidieverlening 
kan direct begonnen worden met de werkzaamheden. 

Sturm Architekten heeft in 2007 en 2010 een globale kostenraming gemaakt 
voor de planontwikkeling, directievoering + toezicht en de herstelkosten van 
de restauratie van de gemetselde duikers. Geschat wordt dat het uitvoeren van 
de herstelwerkzaamheden 21 weken zal duren. Bij subsidieverlening kan direct 
begonnen worden met de werkzaamheden. 





65



7 Van Afgesloten naar 
Betrokken

Doel van dit project is om ecologische en 
recreatieve barrières op de Brabantse Wal 
op te heffen, de kwaliteiten van de land-
goederen en de ecologie te herstellen en 
een economische impuls te geven aan de 
Brabantse Wal als geheel. 
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Dit is er nu
Het Grenspark bestaat voor ongeveer één derde uit landgoederen en buiten-
plaatsen. Aan de Nederlandse zijde van het Grenspark gaat het zelfs om de 
helft van de oppervlakte. Veel van deze landgoederen zijn niet toegankelijk 
en door hekwerken gescheiden van de omliggende bos- en natuurgebieden. 
Daardoor ontbreken in een groot deel van het Grenspark recreatieve routes.

Naast de bijzondere kwaliteiten, die de landgoederen nog altijd hebben, 
zijn ook veel kwaliteiten vervaagd. Historische ontwerpen, zoals sterrenbos-
sen en zichtlijnen en laanbeplantingen zijn verloren gegaan of overwoekerd.  
Meerdere vennen en meren zijn drooggelegd en agrarisch in gebruik geno-
men. Er is op grote schaal verdroging aanwezig en door de intensieve teelt 
zijn diverse vennen verrijkt met nitraten en bestrijdingsmiddelen. Daarom is 
dit gebied in het kader van Natura 2000 aangewezen als Sense of Urgency 
locatie. De versnippering, die als gevolg van dit grondgebruik en de hekwerken 
op landgoederen is ontstaan, zorgt voor barrières in het recreatief gebruik en 
het maakt de natuurgebieden kwetsbaar. 

De meeste landgoederen hebben geen sterke economische functie om het be-
heer duurzaam te kunnen bekostigen. Van oudsher hebben meerdere landgoe-
deren bosbouw als belangrijkste economische functie. Dit geldt voor landgoed 
De Groote Meer nog altijd. Intussen zijn er meerdere initiatieven in gang gezet 
op het vlak van recreatie, biomassa en duurzame energie.

Dit gaan we doen
‘Van Afgesloten naar Betrokken’ is een integraal project, waar door middel van 
een voorinvestering nieuwe verdienmodellen mogelijk worden. De voorinves-
tering bestaat uit maatregelen om de kwaliteiten van de landgoederen ‘af te 
stoffen’ en het gebied toegankelijk te maken. Nieuwe bezoekers vormen de 
basis voor nieuwe verdienmodellen op de Brabantse Wal. 

Op de eerste plaats gaan we de kwaliteit van de landgoederen versterken. 
Middels ingrepen in de groenstructuur worden zichtlijnen en bijzondere struc-
turen als sterrenbossen hersteld en oude lanen weer aangezet. Van ecologisch 
belang is het opnieuw uitgraven van vennen en meertjes. Daarnaast wordt de 
barrièrewerking opgeheven door op enkele landgoederen hekwerken te verwij-
deren en te zorgen voor openstelling. Deze openstelling maakt de weg vrij om 
de toegankelijkheid van de Brabantse Wal te vergroten. Binnen dit “robuuste 
project” wordt een fietspad dwars door de landgoederen en natuurgebieden 
van de Brabantse Wal gerealiseerd. Een unicum in de geschiedenis van de 
Brabantse Wal. Bovendien sluit de fietsroute ten westen van Huijbergen aan 
op een nieuwe route in België en op de fietsroute langs De Zoom in Bergen op 
Zoom, waardoor alle kwaliteiten van de hele Brabantse Wal en het Grenspark 
voor fietsers worden verbonden.

Voor het beheer van de landgoederen wordt o.a. een schaapskudde ingezet. 
Naast de ecologische meerwaarde (schapen zorgen met hun mest voor de na-
tuurlijke verspreiding van planten-, bloemen- en kruiden-zaden), is dit bijzon-
der interessant voor recreatie. Los van de commerciële (niet-gesubsidieerde) 
exploitatie van de schaapskudde, worden voorzieningen getroffen waardoor 
het mogelijk is om met de schaapskudde via veelal zandpaden, dwars door 
landgoederen, de Brabantse Wal te doorkruisen. Vanuit een centraal gelegen 
schaapskooi worden er met agrariërs afspraken gemaakt voor drink- en over-
nachtingsmogelijkheden. De toeristische aantrekkelijkheid wordt vergroot 
door educatie, voorlichting, lespakketten en de opluistering met de kudde van 
historische boerendagen.  

Eenmalige investeringen in het gebied maken de weg vrij voor nieuwe ver-
dienmodellen op de landgoederen, passend binnen onze visie van ‘onderne-
men met het landschap’. Een coöperatie van gastvrije landgoederen op de 
Brabantse Wal wordt opgericht en zal zorgen voor vergaderfaciliteiten, over-
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nachtingsmogelijkheden en recreatieve trektochten tussen de landgoederen. 
Op landgoed De Groote Meer worden ecologisch verantwoorde vergader-
lodges onder de grond of in bomen geplaatst. Op landgoed De Vijverhoeve 
worden energie-neutrale zorgvilla´s gebouwd. In zorgvilla´s op Landgoed De 
Vijverhoeve worden kleine leefgemeenschappen voor vitale ouderen gesticht. 
Door de samenstelling van de groep kunnen ouderen veel langer zelfstandig 
blijven wonen èn wordt een verdienmodel onder het beheer van het landgoed 
gelegd. De bouw van de accommodatie is energie-neutraal. CO2 compensatie 
vindt plaats, o.a. op landgoed Bieduinen. Bij het opzetten van deze innova-
tieve duurzame initiatieven en samenwerkingsverbanden is een stevig netwerk 
opgebouwd. Er wordt nauw samengewerkt met het Kennisexpertise centrum 
(nabij Landgoed De Bergsche Heide bij Bergen op Zoom). Voor de natuuron-
derzoeken krijgt het onderzoekscentrum van het Grenspark een belangrijke 
impuls met research (Life) en educatieprojecten. 
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Project activiteiten
Voor de volgende activiteiten wordt subsidie gevraagd:

•	 Op de landgoederen Bieduinen, Vijverhoeve en Groote Meer worden 
verdwenen vennen hersteld;

•	 De landbouwenclaves ’t Eiland en Lissevortven worden teruggebracht 
naar hun historisch perspectief. De verdwenen meren worden hersteld 
en bij ’t eiland wordt waterzuiverende voorzieningen getroffen en op het 
midden eiland ontstaan mogelijkheden voor een recreatieve uitsparing;

•	 De verdwenen belvedère op het Groote Meer wordt hersteld. Op de bel-
vedère wordt een webcam geplaatst en gaat dienst doen als brandwacht 
voor het gehele Grenspark. De webcam krijgt ook een live feed die kan 
worden gebruikt door de VVV Brabantse Wal en de Streekorganisatie;

•	 Beplanting op de Stuifduinkoppen rondom Huijbergen wordt verwijderd 
en de aanwezige kerkepaden rondom dit gebied wordt hersteld;

•	 Op het landgoed de Vijverhoeve worden dagrecreatieve voorzienin-
gen gerealiseerd als stopplaats en startpunt van het fietspad door het 
Grenspark;

•	 Op landgoed Groote Meer en Bieduinen worden de laanstructuren 
hersteld;

•	 Op zowel landgoed Vijverhoeve en landgoed Groote Meer worden respec-
tievelijk zorgvilla’s en lodges gerealiseerd om het behoud van het land-
goed te kunnen financieren;

•	 In het Grenspark wordt een schaapskooi gerealiseerd als overnachtingver-
blijf voor de rondtrekkende schaapskudde; 

•	 Op de gehele Brabantse Wal wordt een recreatieve route gecreëerd 
rondom de rondtrekkende schaapskudde die geheel zelfvoorzienend is;

•	 Er wordt een gezamenlijk energieproject opgezet waardoor nieuwe 
verdienmodellen op de landgoederen energieneutraal kunnen worden 
opgezet.

Uitvoerende organisaties
Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door de gemeente Woensdrecht, 
Landgoed Groote Meer, Waterschap Brabantse Delta en landgoed Vijverhoeve. 
Het Grenspark, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ANV, Evides, Landgoed 
Bieduinen, Defensie, Brabants Landschap, LS-Ned en Hoeve ‘Het Hooghuis’ 
zijn stakeholders.

Beheer en onderhoud, verdienmodellen
Bewoners worden betrokken bij het beheer van het landschap, middels na-
tuurwerkdagen. De bestaande initiatieven op landgoed Mattemburgh en De 
Vijverhoeve worden uitgebreid naar de andere deelnemende landgoederen. 
Ook wordt gebruik gemaakt van werkervaringsplekken voor mensen in de WW 
of bijstand. 

De landgoederen zelf investeren stevig op de Brabantse Wal.  Gebouwen voor 
vergaderaccommodatie (De Groote Meer), trainingsruimtes (De Vijverhoeve), 
Bed & Breakfest (Bieduinen), golf-arrangementen (Wouwse Plantage) en ho-
reca-doeleinden (Grenspark) zien het levenslicht. Allemaal met het doel om 
voor een duurzame economische inkomstenstroom te zorgen. In onderling 
overleg worden momenteel complementaire verdienmodellen voor ieder land-
goed ontwikkeld. 

De landgoedeigenaren zijn via Brabants Particulier Grondbezit georgani-
seerd.  Deze vereniging heeft samen met de Provincie een impuls gegeven tot 
een “georganiseerd verband” van landgoedeigenaren op de Brabantse Wal. 
Tijdens de Dutch Design Week (van 19 tot 27 Oktober 2013) is door landgoed-
eigenaren, investeerders, landschapsarchitecten, kunstenaars en vele andere 
betrokkenen, gebrainstormd over het “ondernemende landgoed”. Een van de 
uitkomsten was het initiatief om te komen tot een coöperatie van Brabantse 
Wallandgoederen. Dit samenwerkingsverband zorgt voor uniformiteit in open-
stelling van de natuurgebieden. En besteedt aandacht aan de economische 
continuïteit.    

Status project
Voor alle projecten staan de partijen gereed om te uitvoering over te gaan. 
Voor het onttrekken van de landbouwenclaves aan de agrarische functie dient 
er grondverwerving te worden opgestart. Aangezien er al diverse aanbiedingen 
van de grond zijn gedaan aan de participerende partijen wordt op dit punt 
geen stagnatie verwacht.

Voor de realisatie van het fietspad, de belvedère en de lodges rondom het 
Groote Meer dient er een Natura 2000 toets te worden uitgevoerd. De exacte 
locatie van het fietspad en de lodges zijn nog niet definitief waardoor de inpas-
sing kan worden aangepast aan de hier voorkomende natuurwaarden. 

De overige activiteiten zijn reeds vastgelegd in de vigerende bestemmings-
plannen, zodat er geen procedurele vertraging hoeft op te treden. De uitvoe-
ringsperiode van dit deelproject zal van 2014 tot en met 2016 in beslag nemen.
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5 Toelichting op de subsidiabele 
activiteiten

Door innovatieve samenwerkingsverbanden worden verschillende functies ge-
combineerd: combinaties van natuur en landschap met zorg, recreatie, onder-
wijs, energieopwekking en transport en waterberging. De landgoedeigenaren 
zijn hier een goed voorbeeld van. Zij zijn verenigd in een landgoedcoöperatie 
waar oude en nieuwe landgoederen van elkaar leren op het gebied van natuur-
ontwikkeling en nieuwe verdienmodellen. 

Hieronder wordt beschreven op welke manier het project “Van A naar B” bij-
draagt aan de subsidiabele activiteiten genoemd in artikel 4 van de subsidiere-
geling ‘Landschap van Allure’ Noord-Brabant.

5.2 Bijdrage project aan de Brabantse Wal

Zoals in het bidboek is opgenomen: ‘Aan de westelijke kant van de Brabantse 
Wal, uitkijkend over het water, is  door de invloed van de zee en de Schelde 
een steile wand ontstaan. Deze  steilrand is hét beeldmerk voor de Brabantse 
Wal en bereikt op een aantal plekken een hoogte van meer dan twintig meter. 
Vooral komend vanuit Zeeland is deze rand in vol ornaat te bewonderen. Door 
de steilrand zijn er hoogteverschillen en plotselinge overgangen naar omlig-
gende landschappen. 

Door ingrijpen van de mens zijn hier rijke contrasten ontstaan: met militaire 
stellingen, landgoederen, besloten bossen en polders met wijdse uitzichten. 
De A4 en A58 bieden daarbij een unieke kans om het gebied te promoten. 
Plekken als de landgoederen Wouwse Plantage, Mattemburgh en Lievensberg, 
vormen de etalages waar het gebied zich in al zijn rijkheid en verscheidenheid 
kan tonen.’

Het project “Van A naar B” betreft het zichtbaar maken van deze westflank 
van Brabant, het creëren van vensters op de Brabantse Wal en het toegankelijk 
maken van de afslag 30 en de ontsluitingsader van het gebied. Dit versterkt het 
gehele gebied de Brabantse Wal. Bezoekers zullen gemakkelijker een groter 
deel van de Brabantse Wal verkennen en door een goede bewegwijzering en in-
formatievoorziening zullen zij de verschillende bezienswaardigheden gemak-
kelijker bereiken. Dit komt de Brabantse Wal economisch ten goede. Naast het 
realiseren van nieuwe routes (fietsen en wandelen) wordt in het kader van het 

5.1 Subsidiabele activiteiten

De provincie Noord-Brabant wil de drie provinciale landschappen de Brabantse 
Wal, het Groene Woud en De Maashorst ontwikkelen tot drie toplocaties als 
het gaat om het beleven en ervaren van natuur en landschap in Brabant. De 
provincie wil investeringen stimuleren in de ecologische en landschappelijke 
ontwikkeling van landschappen. Dit gerelateerd aan versterking van de biodi-
versiteit en verhoging van de gebruiks- en belevingswaarden (1), verduurza-
ming en vergroening van de infrastructuur en economie (2) en innovatie in het 
landschap en in participatie (3).

De Agenda van Brabant is ambitieus. De provincie wil behoren tot de top vijf 
kennis- en innovatieregio’s in Europa. Dat stelt bijzondere eisen aan de kwa-
liteit van woon-, werk- en leefomgeving. Het gaat kortweg om het slim verbin-
den van ‘hightech’ en ‘high green’. Kernvraag is nu hoe de investeringen in 
natuur & landschap meer direct in verband kunnen worden gebracht met de 
verdiencapaciteit van de Brabantse economie, die 65 miljard euro bedraagt. 
Cruciaal is de gelijkwaardigheid van economie en natuur, met twee gespie-
gelde veronderstellingen:

•	 voor een vitaal landschap is een vitale economie noodzakelijk;
•	 een vitale economie is gebaat bij vitale natuur en een vitaal landschap.

Het project “Van A naar B” versterkt het landschap van de Brabantse Wal. Met 
het project wordt een toeristisch recreatieve as gerealiseerd die de historie laat 
herleven en de ontwikkeling van de Brabantse Wal zichtbaar maakt.

De route van A naar B volgt de ontstaansgeschiedenis van de Brabantse Wal. 
Daarnaast wordt een aantal natuurgebieden langs de route versterkt. Niet al-
leen een route door het gebied, maar ook een route door de tijd. Van het verle-
den, heden maar ook richting de toekomst. Waar natuur en landschap, onder-
nemers, woningbouw, onderwijs, innovaties en hoogwaardige technologische 
ontwikkelingen gezamenlijk het gebied versterken en verbeteren. Hierdoor 
beleeft de bezoeker nog meer de verschillende contrasten van de Brabantse 
Wal. Het project wordt niet alleen uitgevoerd door lagere overheden, maar ook 
door private partijen die de economische waarde van dit waardevolle land-
schap zien. 



project “Van A naar B” ook een aantal recreatieve/toeristische voorzieningen 
verbeterd en uitgebreid, economische clusters versterkt en wordt nieuwe na-
tuur aangelegd.

Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor lokale ondernemers om hun produc-
ten te telen en te verkopen (bijvoorbeeld de verkoop van streekproducten). 
Het gaat hier om de bezoekerscentra die op Landgoed Mattemburgh, Kasteel 
Ravenhof, OLV ter Duinen en Landgoed Vijverhoeve worden ontwikkeld. Deze 
centra hebben tegelijk een informatieve en educatieve functie. De landgoede-
ren worden niet alleen uitgebreid met recreatieve functies, ook de ecologische 
en landschappelijke kwaliteiten worden verbeterd. Met name op de Brabantse 
Wal vormen de landgoederen de steppingstones die de verschillende land-
schappen ecologisch aan elkaar verbinden. Ook wordt door investeringen in 
nieuwe natuur op deze landgoederen ecologische samenhang gecreëerd.

Het streefbeeld zet in op het verbinden en ontsluiten van het rijke aanbod aan 
verschillende gebiedsbelevingen. Het creëren van een centrale toegang tot de 
Brabantse Wal vanaf de snelweg en een duidelijke toegangsweg tot het achter-
liggende gebied geeft een nieuwe routestructuur en verbindt de verschillende 
landgoederen, hoeves, kernen en natuurgebieden gelegen tussen Antwerpen 
en Bergen op Zoom. Ook wordt hierdoor het gebied de Brabantse Wal beter 
ontsloten en daardoor beter toegankelijk voor bezoekers.

Het project “Van A naar B” is een uniek project. Het zet de Brabantse Wal op 
de kaart. Door het centraliseren van één toegang tot het gebied in combinatie 
met een uniek fenomeen als de steilrand is de Brabantse Wal opengesteld 
voor het brede publiek. Dit in combinatie met het versterken van de  recrea-
tieve mogelijkheden rondom het Grenspark worden de biodiversiteit en na-

tuurwaarden versterkt en wordt de waardevolle natuurkern van het Grenspark 
ontlast door spreiding van de bezoekersstromen.

5.3 Bijdrage aan subsidievereisten

In deze paragraaf gaan we in op de subsidievereisten. Bij elk onderdeel van de 
subsidievereisten geven we eerst in hoofdlijnen aan hoe we daar invulling aan 
geven. Vervolgens geven we een aantal voorbeelden van resultaten. 

Versterking van het landschap
a)  In hoeverre draagt het project bij aan het behouden en versterken van het 

landschap in ecologische, cultuurhistorische en ruimtelijke zin?

In elk onderdeel van dit “robuuste project” wordt een versterking van het land-
schap gerealiseerd. Zowel de laanstructuur van de Napoleontische Route, de 
kwaliteit van de landgoederen, de zichtbaarheid van de Steilrand als de inrich-
ting van agrarische gronden worden grondig versterkt. Enkele van de belang-
rijkste voorbeelden zijn als volgt verwerkt. 
•	 Met de herinrichting van het landschap rondom afslag 30 wordt de west-

flank van Brabant versterkt. Op de overgang naar Zeeland en bij de ven-
sters op de steilrand wordt de ruimtelijke beleving vergroot. Het ruimte-
lijk perspectief en de overgang van hoog naar laag wordt geïntensiveerd.

•	 Met de herinrichting van de flanken van de wal naar ecologische land-
bouw worden de Natura 2000 gebieden het Markiezaat en de Brabantse 
Wal fysiek met elkaar verbonden. De infrastructurele versnippering wordt 
ongedaan gemaakt. De biodiversiteit wordt versterkt door het creëren van 
meer natte natuur en het herstel van vennen. Daarnaast worden bezoe-
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kersstromen beter gereguleerd en verspreid door de extra routestructuren 
en recreatieve poorten. Hierdoor zullen waardevolle natuurkernen worden 
ontlast. Door het herinrichten van het gebied aan oost- en westzijde van 
de vliegbasis Woensdrecht wordt nieuwe natuur gecreëerd.

•	 Met het versterken van het zicht op de steilrand zorgen we ervoor dat 
onze meest bijzondere kwaliteiten beleefbaar worden. Met de bezoekers-
centra, waar informatie is te vinden over de ontstaansgeschiedenis van 
de regio, haken we daar verder op in. De landgoederen zijn belangrijke 
opstapplaatsen (toegang) naar het grensoverschrijdend natuurgebied en 
zij verbinden de verschillende landschappen ecologisch aan elkaar.

•	 Een belangrijke impuls voor de ruimtelijke kwaliteit in het gebied is de 
versterking van de Napoleontische Route. Deze brengt samenhang aan 
in het gebied en zal er mede voor zorgen dat de contrasten in de verschil-
lende gebieden worden geaccentueerd. De contrasten worden versterkt 
door de herinrichting van de gebieden rond de landgoederen, de flanken 
van de wal en voormalige hoeves op de steilrand.

•	 In de natuurpoort OLV ter Duinen krijgen bezoekers volledige informa-
tie over de aardkundige opbouw van de steilrand. Naast informatie kan 
men de opbouw van tienduizenden jaren met eigen ogen aanschouwen 
in groeve Boudewijn. Naast de geologische opbouw kan men optimaal 
genieten van de prachtige vergezichten richting Zeeland en het Antwerps 
havengebied.

b)  In hoeverre draagt het project bij aan het behouden en versterken van bio-
diversiteit in de vorm van aard-, water-, bodemkunde en flora en fauna?

“Van A naar B” zorgt voor een stevige toename aan ecologische kwaliteiten 
door het opheffen van barrières tussen natuurgebieden, het realiseren van 

nieuwe natuur en het integreren van een verbeterde waterhuishouding bij de 
herinrichting van gebieden. Bovendien zullen we op meerdere plaatsen langs 
de Wal, waar de overgang nu hard is, zorgen voor een natuurlijke inrichting. 
Enkele van de belangrijkste voorbeelden zijn als volgt verwerkt.
•	 Met de herinrichting van de flanken van de wal naar ecologische land-

bouw worden de Natura 2000 gebieden Het Markiezaat en de Brabantse 
Wal fysiek met elkaar verbonden De biodiversiteit wordt versterkt door 
oude vennen te herstellen en agrarische gebieden om te vormen naar na-
tuurgebied. Met name het omzetten van landbouwpercelen op de flanken 
van de wal in nieuwe natuur draagt hiertoe bij en ook door toevoeging 
van natuurlijke verbindingen op cruciale plekken wordt de biodiversiteit 
gestimuleerd.

•	 De gebiedsontwikkeling rondom Aviolanda laat bezoekers zien dat na-
tuur, cultuur en economie evenwichtig samengaan in een gebied met de 
hoogste natuurbescherming.

•	 Door het reguleren van bezoekersstromen wordt De Vroente (het na-
tuurkerngebied midden op de Brabantse Wal) ontlast waardoor er 
meer leefruimte met minimale verstoring komt voor de aangewezen 
habitatsoorten.

c)  In hoeverre draagt het project bij aan het versterken van het recreatief 
gebruik en beleving van het landschap?

“Van A naar B” zet zich op allerlei manieren in voor een beter recreatief gebruik 
van het gebied. De toegankelijkheid en vindbaarheid van het gebied en haar 
recreatieve voorzieningen, wordt versterkt. Bijzondere plekken worden zicht-
baar gemaakt en er worden tal van nieuwe voorzieningen gerealiseerd. Tegelijk 
wordt gezorgd voor een goede zonering om recreatief gebruik te sturen. 



Enkele van de belangrijkste voorbeelden zijn als volgt verwerkt.
•	 Het versterken en openen van de omgeving rondom de afslag 30 en het 

versterken van de levensader van de Brabantse Wal draagt er aan bij dat 
ruim 18 miljoen passanten per jaar weten hoe ze het gebied kunnen betre-
den en kunnen worden verleid om weg van de snelweg te gaan. 

•	 Het ontsluiten en beleefbaar maken van de route tussen Antwerpen en 
Bergen op Zoom zal er toe leiden dat een toename ontstaat van recrean-
ten die de Brabantse Wal gaan ontdekken. Dit project zal effecten hebben 
voor de gehele Brabantse Wal tot aan Steenbergen toe. Met als hoogte-
punt de schitterende beleving van het reliëf op de steilrand. 

•	 Ook de realisatie van de recreatieve poorten op strategische plekken 
dragen bij aan recreatief gebruik. De bezoekersvoorzieningen/ natuur 
educatieve centra brengen bezoekersinformatie en tentoonstellingen over 
het gebied. De recreatieve poorten zijn een start- en eindpunt voor ver-
schillende routes over de Brabantse Wal. De bestaande en nieuwe horeca 
gelegenheden profiteren van de cruciale investeringen op de aangegeven 
locaties. 

Dynamische ontwikkeling in het landschap
a)  In hoeverre versterkt het project de ontwikkeling van functies in het land-

schap die bijdragen aan de kwaliteit van het landschap in ecologische, 
cultuurhistorische en ruimtelijke zin?

“Van A naar B” legt allerlei dwarsverbanden tussen dynamische ontwikkelin-
gen in het landschap en de kwaliteit ervan. We noemden dat al “ondernemen 
met het landschap”. Enkele van de belangrijkste voorbeelden zijn als volgt 
verwerkt.
•	 De herinrichting van de kernrandzone rondom Hoogerheide is één van de 

voorbeelden van het hoogwaardig landschappelijk, ecologisch en archi-
tectonisch inpassen van infrastructurele en economische ontwikkelingen. 
Door deze ontwikkeling wordt een stad-land verbinding gecreëerd en 
wordt de steilrand in ere hersteld.

•	 Het is gelukt om de herinrichting van agrarische gronden op de flan-
ken van de Wal en bij de oude Hoeves van landgoed Mattemburgh te 
koppelen aan experimentele ruimtes voor innovatieve en biologische 
landbouwbedrijven. 

•	 De aanleg van een fietspad door het grenspark zal dusdanig worden 
vormgeven dat deze op gaat in het omliggende landschap. Deze multi-
functionele route wordt dusdanig geconstrueerd dat er geen verstoring 
ontstaat voor de aanwezige natuurwaarden

•	 Het herstellen van het landgoederenlandschap en de nauwkeurige inpas-
sing van nieuwe economische dragers in het project “Van A naar B” 
dragen bij aan het in oude stijl herstellen van de Brabantse Wal.

b)  In hoeverre versterkt het project de landschappelijke inpassing, kwaliteit 
en vormgeving bij een ruimtelijke ontwikkeling van infrastructuur, wonen 
en werken?

Uitgangspunt bij “Van A naar B” is dat de projecten bijdragen aan het behoud 
en het versterken van natuur en landschap. De diversiteit van het landschap is 
een belangrijk kenmerk van de Brabantse Wal. Projecten moeten bijdragen aan 

het versterken en verbinden van deze contrasten. Enkele van de belangrijkste 
voorbeelden zijn als volgt verwerkt.
•	 Defensie zal haar entree herinrichten, zodat het beter aansluit bij de 

omgeving. 
•	 Bij de herinrichting van het parkgebied Mattemburgh worden de zich-

telementen richting de Schelde versterkt door het gebruik van bepaalde 
soorten beplanting. 

•	 De afronding van de kernrandzone in Hoogerheide wordt middels een 
beeldkwaliteitsplan verankerd om de landschappelijke inpassing te 
garanderen.

•	 Rondom de afslag 30 wordt alleen die beplanting verwijderd die geen deel 
uitmaakt van de oorspronkelijke situatie en de contrasten van het land-
schap verbergen.

c)  In hoeverre versterkt het project de toegankelijkheid en ontsluiting van 
het landschap, specifiek gericht op de relatie tussen stad en land?

“Van A naar B” zorgt voor allerlei nieuwe dwarsverbanden tussen stad en land. 
Dit geldt niet alleen voor fysieke relaties, maar burgers worden ook betrokken 
bij de uitvoering van projecten. Een deel van de projecten betreft samenwer-
kingsverbanden tussen burgers en ondernemers in het gebied. Enkele van de 
belangrijkste voorbeelden zijn als volgt verwerkt.
•	 De gebiedsontwikkeling rondom de snelweg A4/A58 heeft primair het 

doel om de toegankelijkheid van de Brabantse Wal te verbeteren. De route 
van ‘A naar B’ is het herstellen van de economische en fysieke verbinding 
tussen de steden Antwerpen en Bergen op Zoom en het tussenliggende 
groene gebied.

•	 De bezoekerscentra op Landgoed Mattemburgh en OLV ter duinen 
en kasteel Ravenhof zorgen voor een fysieke schakel tussen mens en 
natuurlijke omgeving. Midden in de natuur, in de stedelijke driehoek van 
Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen, verleidt het mensen om het land-
schap te komen beleven.

•	 Burgers worden op verschillende manieren betrokken bij het onderhoud 
en beheer van de landgoederen.

•	 De nieuwe toegang sluit aan op het bestaande netwerk van de 
Kalmthoutse Heide en de Brabantse Wal. De bereikbaarheid van de 
Brabantse Wal verbetert hierdoor. De bezoekersaantallen zullen hier-
door toenemen en dit is gunstig voor de recreatieve ondernemers in het 
gebied.

Ondernemen en beleven in het landschap
a)  In hoeverre bevordert het project innovatie die bijdraagt aan de kwali-

teit van het landschap in ecologische, economische en sociaal-culturele 
sectoren?

Binnen dit “robuuste project” worden in co creatie met (potentiele) gebruikers 
diensten ontwikkeld die leiden tot verrijking van het gebied en toename van 
economische activiteit. Innovatieve ontwikkelingen komen als volgt terug. 
•	 Het CO2 neutrale ontwikkeling van de landgoederen
•	 Het CO2 neutraal bouwen van woningen;
•	 Het benutten van de kwaliteiten van mensen met een afstand tot de 
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arbeidsmarkt;
•	 Het realiseren van kunstobjecten middels Bio-based materialen of 

composieten;
•	 Het multifunctioneel gebruiken van nieuwe elementen;
•	 Grondeigenaren gaan samen  werkingen aan met nieuwe gebruikers over 

verdien- en beheermodellen. Gezamenlijk worden er nieuwe producten 
geproduceerd die worden afgezet aan lokale ondernemers, onthaalpoor-
ten en economisch pijlers in de regio. Deze samenwerkingsvormen zijn 
nieuw en innovatief.

•	 TBO werken samen met een ANV en andere groot grondbezitters om 
agrariërs een kans te geven om nieuwe producten te produceren. De 
producenten verkopen de producten aan de ondernemers bij de TBO’s. 
de producten worden bereid en weer verkocht aan de bezoekers van de 
natuurgebieden van de TBO’s. Een deel van de inkomsten komen weer 
ten goede aan het landschap. Een perfecte kringloop.

b)  In hoeverre levert het project nieuwe financiële oplossingen op voor de in-
richting en beheer van het landschap alsmede het beleven en het gebruik 
daarvan?

In dit “robuuste project” is stevig ingezet op de betrokkenheid van veel par-
tijen en burgerorganisaties, mede om het beheer op lange termijn te veranke-
ren. Ook hebben we in de projecten nadrukkelijk relaties gelegd tussen inrich-
ting en de (nieuwe) economische dragers. Enkele voorbeelden zijn als volgt 
opgenomen.
•	 Ruim 50% van de investeringen in dit “robuuste project” komen voor 

rekening van de TBO’s en ondernemers in het gebied. Het toekomstig 
onderhoud van de te realiseren projecten is gegarandeerd door de diverse 
eigenaren. Voor al deze onderhoudswerkzaamheden zijn verklaringen 
afgegeven en zijn als bijlage bijgevoegd bij de aanvraag. De voorzieningen 
in het openbaar gebied komen in beheer bij de gemeente Woensdrecht. 
Het onderhoud wordt uitgevoerd met behulp van mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. 

•	 Het educatieve aanbod en programma is in handen van onder meer 
Brabants Landschap, gemeenten, VVV , Stichting Brabantse Wal, onder-
wijsinstellingen, dorpsplatformen en de ZLTO. 

•	 Het personeel van de vliegbasis Woensdrecht zet zich in voor het beheer 
en onderhoud van het landschap. 

•	 Veel lokale bedrijven gaan streekproducten gebruiken in hun kantine. 
•	 Het Landgoed Mattemburgh wordt gebruikt voor presentaties, bijeen-

komsten, vergaderingen en congressen van bedrijven.

c)  In hoeverre laat het project partijen participeren die nog niet eerder bij de 
ontwikkeling van het landschap betrokken zijn geweest?

De samenwerking tussen publieke en private partijen is uniek in het project. 
Partijen met voorheen soms tegengestelde belangen gaan werken aan een ge-
zamenlijk doel: het aantrekkelijk maken van de Brabantse Wal om te wonen, 
te werken, te recreëren, te leren en te ondernemen. Binnen dit project zijn 
verschillende nieuwe partijen betrokken. Voorbeelden hiervan zijn:
•	 LS-Ned, beheerder van de buisleidingstraat;

•	 Vliegbasis Woensdrecht;
•	 Het privé domein van landgoed Grootte Meer;
•	 Businesspark Aviolanda;
•	 Lokale ondernemers;
•	 Terrein Beherende Organisaties;

Naast deze partners wordt er binnen het project samen gewerkt met heel veel 
Stakeholders, een aantal zijn:
•	 De Agrarische Natuurvereniging;
•	 Burgers (ideeën, kennis en handjes);
•	 Burgerorganisaties (kennis, ideeën en handjes);
•	 Grensparkorganisatie De Zoom – Kalmthoutse Heide;
•	 Overige landgoedeigenaren.

Betrokkenheid bij het landschap wordt ook versterkt door de inzet van de bi-
bliotheken. Bibliotheken zijn nog steeds de maatschappelijk instellingen met 
de meeste klanten uit alle doelgroepen van de samenleving. Samen met het 
kenniscentrum van de Bergse Heide,  zetten we de Brabantse bibliotheken  in 
als intermediair naar alle doelgroepen. In de bibliotheken kan zowel digitaal 
als fysiek voorlichting gegeven worden en de bibliotheek kan platform zijn voor 
bijeenkomsten van betrokken  bewoners, scholen en overige partijen om in ge-
sprek te gaan, kennis op te doen en uiteindelijk betrokken te raken bij de ont-
wikkelingen. Naast voorlichting bieden is de bibliotheek ook de intermediair 
die informatie verzamelt en de verhalen opschrijft van verschillende doelgroe-
pen om het bestaande en toekomstige verhaal van dit gebied te beschrijven.  

Gedurende de drie jaar uitvoeringstijd van de projecten kan in de bibliothe-
ken van Brabant een reizende tentoonstelling rondgaan met een maatwerk 
programmering van sprekers, workshops, lesmodules en culturele cross-overs 
om de inwoners van Brabant (en daarbuiten) van jong tot oud te betrekken.

Verdienmogelijkheden
De realisatie van een goede ontsluiting is een belangrijke stap in de economi-
sche en recreatieve ontwikkeling van de Brabantse Wal. De structuur verbindt 
de landschappen van de Brabantse Wal en maakt het gemakkelijk deze plek-
ken te bezoeken en te beleven; te voet, op de fiets, per paard of met de auto. 
De omvang van recreatieve en economische ontwikkeling van de Brabantse 
Wal hangt in grote mate af van de wijze waarop ondernemers in het gebied aan 
de slag gaan met de mogelijkheden die de routestructuur biedt. Zo bieden de 
recreatieve poorten – waar verschillende vormen van recreatie en bezoekers-
typen samenkomen – kansen voor het aanbieden van allerlei producten en 
diensten, zoals verhuur van fietsen, culinaire arrangementen, streekproducten 
en begeleide tochten. Maar ook de structuur zelf kan gebruikt worden voor 
productontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwerp van thema-
routes die handig gebruik maken van de routes en markering.

De samenwerking van de partners in dit “robuuste project” legt de basis voor 
een verdere uitbreiding naar nieuwe initiatieven en uitbreiding van de eco-
logische, economische en recreatieve mogelijkheden in het gebied tussen 
Antwerpen en Bergen op Zoom. In paragraaf 4.1. is al een aantal voorbeelden 
opgesomd van concrete nieuwe verdienmodellen.
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6 Organisatie

Om het bereiken van de resultaten, de integraliteit, de voortgang en de uit-
voering van het project en de deelprojecten te bewaken wordt een gelaagde 
organisatie opgezet, met een stevige basis van de bestaande structuren. De 
basis van deze opzet is gelegen in de streekorganisatie de Brabantse Wal. In 
de streekorganisatie zijn alle partijen vertegenwoordigd in het platform van de 
Brabantse Wal en zijn bestuurders vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg 
de Brabantse Wal. Om de integraliteit van de drie “robuuste projecten” van De 
Brabantse Wal en het streekbeeld te bewaken werken de kwartiermakers van de 
projecten intensief samen. Voor het “robuuste project” “Van A naar B” hebben 
de partners tevens een projectorganisatie opgericht die verantwoordelijk is voor 
de bewaking van de voortgang en de financiële afwikkeling. 

6.1 Projectorganisatie

Binnen het project zijn in totaal dertien partners werkzaam die uitvoering geven 
aan de diverse deelprojecten. Deze partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het gehele “robuuste project”. De penvoerder is voorzitter van deze pro-
jectorganisatie en is tevens verantwoordelijk voor de financiële en administra-
tieve afwikkeling. De projectgroep komt circa vier keer per jaar bij elkaar om 
de voortgang van het project te bespreken. Om te zorgen dat de afgesproken 
resultaten worden gehaald en dat de bijdrage van de provincie correct wordt 
besteed, stelt de penvoerder een betalingsautoriteit in. 

6.2 Betalingsautoriteit

Alle partners dienen elk kwartaal een declaratie in bij de penvoerder. Het decla-
ratieformulier is conform de opzet van het financieringsplan. Bij de declaratie 
worden facturen, betalingsbewijzen en aanbestedingstukken aangeleverd. De 
penvoerder verzamelt deze stukken en stuurt ze door aan de betalingsautoriteit.  
De betalingsautoriteit controleert of de stukken voldoen aan het financierings-
plan van de betreffende  partner. Bij goedkeuring wordt het bedrag berekend van 
de investeringsbijdrage en gerapporteerd aan de penvoerder. Op basis van dit 
verificatierapport wordt de bijdrage door de penvoerder uitbetaald aan de part-
ner. Deze werkwijze zorgt ervoor dat partners gemotiveerd blijven om de resul-
taten te halen en heeft als neveneffect dat er alleen een bijdrage wordt verstrekt 
indien men heeft voldaan aan de resultaatsverplichting van het deelproject.

6.3 Rapportages provincie

De penvoerder is verantwoordelijk voor de aanvraag van de bevoorschotting 
vanuit de provincie Noord-Brabant. Om ervoor zorg te dragen dat de provincie 
volledig op de hoogte wordt gehouden van de voortgang in het project wordt er 
door de penvoerder elk half jaar een rapportage opgesteld. In deze rapportage 
wordt de voortgang van elk project beschreven, de resultaten die zijn gehaald 
en nieuwe ontwikkelingen. In de rapportage wordt tevens aandacht besteed aan 
de financiële bestedingen en communicatie uitingen.

6.4 Draagvlak en Innovatie

De projecten die worden uitgevoerd hebben een grote impact op de omgeving 
en de aanwezige bewoners. Om zorg te dragen voor voldoende draagvlak en 
om innovatie gedurende het project in te passen wordt er minimaal twee maal 
per jaar een breed overleg ingepland. In dit brede overleg komen alle partners, 
samenwerkende organisaties en betrokkenen bijeen. Naast een plenaire verga-
dering wordt er uitleg gegeven over het deelproject. In deze overleggen kan er 
kennisuitwisseling plaatsvinden en er kunnen nieuwe samenwerkingsverban-
den worden gezocht.

6.5 Samenwerking met de Vlaamse buren

In overleg met de BeNeLux is in het Voorjaar 2013 het overleg gestart voor een 
grensoverschrijdend natuurproject. Het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse 
Heide is hierin de verbindende schakel. Het uitrollen van de “groene loper” sluit 
in België naadloos aan op “Landschap van Allure”. De inrichting van landgoe-
deren en de ecologische verbindingen tussen Nederland en België krijgen hier 
hun beslag. Het Life-project dat reeds is gerealiseerd, vormt hiertoe de basis.  
Het fietspad door het Grenspark is ook grensoverschrijdend. De Vlaamse buur-
gemeenten leggen op de grens nabij Huijbergen al een fietspad aan dat aan-
sluit op het fiets- en struinpad langs de Zoom. Door de aanleg van dit pad ont-
staat een fietsverbinding vanuit Putte, door het Grenspark, richting Huijbergen, 
Essen, Roosendaal en langs de Zoom richting Bergen op Zoom.
Het Grenspark zal haar betrokkenheid met het “robuuste project” ook organi-
satorisch en administratief onderstrepen door als betalingsautoriteit te gaan 
fungeren. Daarmee is een duurzame functie voor dit grensoverschrijdende in-
stituut gegarandeerd.



Kostenplan alle activiteiten

Afslag naar de 
Brabantse Wal

Route “Van A 
naar B”

Van Aanleg 
naar beheer

Van Amoveren 
naar Beleving

Van Abdij naar 
Beghoeve

Van arme grond 
naaar Barokstijl

Van afgesloten 
naar Betrokken

Penvoerder  TOTAAL %

Gemeente 
Woensdrecht

 € 229.768,-  € 670.000,-  € 50.000,-  € 3.959.783,-  € 759.727,-    € 1.305.818,-  € 316.200,-  € 7.291.298,- 25,80%

Brabants Landschap      € 1.787.500,-            € 1.787.500,- 6,32%

Volksabdij          € 1.279.735,-        € 1.279.735,- 4,53%

LS NED  € 385.350,-    € 1.440.860,-            € 1.826.210,- 6,46%

Vereniging van 
Natuurmonumenten

 € 165.221,-        € 830.317,-    € 695.000,-    € 1.690.538,- 5,98%

Landgoed 
Vijverhoeve

             € 6.156.032,-    € 6.156.032,- 21,78%

Staatsbosbeheer            € 328.290,-      € 328.290,- 1,16%

Hoeve Hooge Huis  € 1.756.900,-                € 1.756.900,- 6,22%

BPA  € 150.296,-  € 490.000,-              € 640.296,- 2,27%

Waterschap 
Brabantse Delta

             € 1.700.000,-    € 1.700.000,- 6,01%

Ministerie van 
Defensie

 € 60.000,-  € 1.985.000,-              € 2.045.000,- 7,24%

Landgoed Grootte 
Meer

             € 1.242.500,-    € 1.242.500,- 4,40%

Villa Heidetuin  € 20.000,-            € 500.000,-    € 520.000,- 1,84%

TOTAAL  € 2.767.535,-  € 3.145.000,-  € 3.278.360,-  € 3.959.783,-  € 2.869.779,-  € 328.290,-  € 11.599.350,-  € 316.200,-  € 28.264.299,- 100,-%
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7 Financiering

Als één van de bijlagen van dit in-
vesteringsvoorstel is een compleet 
financieringsplan bijgevoegd. In dit fi-
nancieringsplan is per partner en per 
deelproject een complete begroting 
weergegeven wát er wordt geïnves-
teerd en door wie. Tevens is de cofi-
nanciering en de gevraagde bijdrage 
per deelproject aangegeven. In de bij-
gaande tabellen staan de belangrijk-
ste gegevens. Voor verdere informatie 
verwijzen wij u graag naar de bijlage.

Financieringsplan

 Subsidiabel  Niet subsidiabel  TOTAAL  %

Totale project kosten  € 11.881.880,50  € 16.382.419,41  € 28.264.299,91 100,00%

- (Netto) inkomsten  € - 0,00%

Subsidiabele kosten  € 11.881.880,50  € 28.264.299,91 100,00%

Investerings bijdrage  € 11.881.880,50  € 11.881.880,50 42,04%

Cofinanciering  € 18.092.419,41 64,01%

Publieke cofinanciering  € 3.507.583,21 12,41%

1. Nederland  € 3.507.583,21 12,41%

Gemeente Woensdrecht  € 3.783.715,50  € 3.507.583,21  € 7.291.298,71 

Private cofinanciering  € 14.584.836,20 51,60%

1. Nederland  € 14.584.836,20 51,60%

Hoeve Hooge Huis  € 873.700,00  € 883.200,00  € 1.756.900,00 6,22%

BPA  € 415.000,00  € 225.296,00  € 640.296,00 2,27%

Staatsbosbeheer  € 300.000,00  € 28.290,00  € 328.290,00 1,16%

Brabants Landschap  € 1.177.500,00  € 610.000,00  € 1.787.500,00 6,32%

Vereniging van Natuurmonumenten  € 840.000,00  € 850.538,20  € 1.690.538,20 5,98%

Volksabdij  € 844.083,00  € 435.652,00  € 1.279.735,00 4,53%

LS NED  € 254.850,00  € 1.571.360,00  € 1.826.210,00 6,46%

Landgoed Vijverhoeve  € 1.031.032,00  € 5.125.000,00  € 6.156.032,00 21,78%

Waterschap Brabantse Delta  € 1.060.000,00  € 640.000,00  € 1.700.000,00 6,01%

Ministerie van Defensie  € 335.000,00  € 1.710.000,00  € 2.045.000,00 7,24%

Landgoed Grootte Meer  € 807.000,00  € 435.500,00  € 1.242.500,00 4,40%

Villa Heidetuin  € 160.000,00  € 360.000,00  € 520.000,00 1,84%
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Als organisaties werkzaam op en rondom de Brabantse Wal is er in de aanloop 
van het traject “Landschap van Allure” nagedacht over welke projecten wij als 
streek gerealiseerd willen hebben. Gedurende dit project is een groslijst opge-
steld en zijn er in plenaire sessies keuzes gemaakt over de diverse projecten. 
Deze keuzes zijn genomen op basis van een aantal criteria. 

8.1 Cofinanciering
De aanwezigheid van middelen is een belangrijk risico voor de uitvoer van 
de projecten. Bij alle partners in dit “robuuste project” is de cofinanciering 
geregeld. Er hoeven geen bestuurlijke trajecten meer te worden afgelegd. Voor 
de benodigde cofinanciering is getekend en de verklaringen zijn bijgevoegd. 
In de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomsten zijn deze afspraken tevens 
bevestigd naar de penvoerder. De enige onzekere factor voor uitvoering van 
dit “robuuste project” is de gevraagde bijdrage vanuit Landschap van Allure. 
Indien deze niet wordt toegekend zullen diverse partners zich terugtrekken 
en worden de doelen die het landschap naar een hoger niveau tillen, niet 
gerealiseerd.

8.2 Bestemmingsplannen
Naast de aanwezige cofinanciering is één van de criteria voor toetsing dat 
het bestemmingsplan geen belemmeringen mag geven voor de uitvoering van 
het project, of dat het bestemmingsplan aangepast kan worden binnen de ge-
stelde termijn. Voor alle projecten is het bestemmingsplan in orde of worden 
activiteiten uitgevoerd die niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het 
gaat hier om de activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. 
Bij twee deelprojecten moeten horecafaciliteiten en/of bebouwing nog worden 
ingepast in het bestemmingsplan. De participerende ondernemers hebben 
aangegeven dat, alvorens zij starten met deze aanpassing van het bestem-
mingsplan, de bijdrage moet zijn toegekend. Indien de bijdrage niet wordt 
toegekend wordt er mogelijk gezocht naar een andere bestemming en zullen 
zij zich beraden op de geplande investeringen.

8.3 Vergunningen
Om te komen tot uitvoering dienen er vergunningen te worden aangevraagd 
voor diverse werkzaamheden. De projecten zijn gelegen in de gemeenten 

Woensdrecht en Bergen op Zoom. De benodigde omgevingsvergunning dient 
bij deze twee gemeenten worden aangevraagd. Aangezien zij tevens penvoer-
der zijn, deelnemer in de streekorganisatie en het streefbeeld van de Brabantse 
Wal hebben vastgesteld kan hier intern op worden gestuurd.

8.4 Grondposities
Voor de uit te voeren projecten zijn er soms aankopen nodig. In het project is 
nu circa 25 ha opgenomen om deze te verwerven waarbij er al bij een aantal 
locaties overeenstemming is met de huidige eigenaren. Deze gronden zijn niet 
cruciaal voor het project maar leveren juist die kers op de taart die de partners 
willen hebben. Voor de overige gronden bij de deelprojecten is het eigendom 
volledig in handen van de initiatiefnemer en vormt geen belemmering voor de 
uitvoering.

8.5 Handhaven kwaliteit
Bij de uitvoering van de projecten is het streefbeeld van de Brabantse Wal het 
uitgangspunt. Tevens wordt er door de partners gedacht aan een pool van op-
drachtnemers (preferred suppliers) waarin afspraken kunnen worden gemaakt 
over de te leveren kwaliteit en garanties.

8.6 Tijd
In het “robuuste project” zijn projecten opgenomen die aan de vooravond 
staan van uitvoer of reeds zijn gestart. Middels de bijdrage van Landschap 
van Allure en de reeds geplande investeringen ontstaat er de mogelijkheid om 
deze multiplier te gebruiken voor een versterking van het landschap.
Kosten die gebruikt worden als cofinanciering worden na januari 2014 uitgege-
ven. Alleen het afbreken van het voormalig Mollerlyceum nabij de Volksabdij is 
begin 2013 gestart in verband met het aankomend broedseizoen en de Natura 
2000 doelstellingen. Ondernemers, terreinbeherende organisaties, onderwijs-
instellingen en gemeenten hebben reeds afspraken gemaakt met externe par-
tijen over de uitvoering. Verdere vertraging of uitstel bij de uitvoering is niet 
mogelijk.

8 Risico- en kansenanalyse
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Voor het gehele “robuuste project” is een planning opgezet met de diverse 
deelprojecten. Deze planning is geen statische planning maar een dynami-
sche projectmanagementtool. Bij de aanvang van het project zal de planning 
op detail kenbaar zijn. Aan deze planning is een resources pool gekoppeld 
waarin de beschikbare tijd per organisatie is ingevoerd. Indien er hierdoor een 
knelpunt ontstaat is dit direct per deelproject zichtbaar en kan hierop worden 
bijgestuurd. In elke projectgroepvergadering wordt de planning besproken en 
indien nodig bijgestuurd. Dan kan integraal worden besloten om werkzaam-
heden te out-sourcen om de deadlines te halen. Het projectsecretariaat en 
de penvoerder hebben rechten om deze planning aan te passen. De partners 
krijgen periodiek een geactualiseerde planning.

In de onderstaande tabel is de doorlooptijd aangegeven van de deelprojecten. 

9 Fasering en planning van  
 tussenresultaten

Project Doorlooptijd

“Van A naar B” 2014-2015

de Afslag naar de Brabantse Wal 2014-2015

van Aanleg naar Beheer 2014-2016

van Amoveren naar Beleving 2014-2015

van Abdij naar Berghoeve 2014-2016

van Arme grond naar Barokstijl 2014-2015

van Afgesloten naar Betrokken 2014-2016
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10 Projectbeheersing

Zoals al beschreven in het hoofdstuk over de organisatie hebben de dertien 
partners een projectorganisatie opgezet om het “robuuste project” te beheer-
sen. De penvoerder treedt hierbij op als projectleider. In de projectorganisatie 
leveren alle partners hun input. Binnen het projectteam werkt elk lid om het 
project binnen de planning te realiseren. De projectteamleden rapporteren 
over de voortgang en bewaken de planning van hun eigen deelproject. De le-
den bewaken de grenzen van het project (tijd, geld en kwaliteit) en houden 
contact met hun eigen organisatie. Indien nodig werken zij samen met andere 
teamleden aan oplossingen. 

10.1 Tijd

Het gehele “robuuste project” dient halverwege 2017 te zijn uitgevoerd. Deze 
deadline is één van de randvoorwaarden geweest of een bepaald deelproject 
deel kon uitmaken van het “robuuste project”. Mogelijke partners die nog 
in de oriëntatiefase van een deelproject waren en nog geen zicht hadden op 
uitvoering zijn niet meegenomen in het investeringsvoorstel. Alle deelprojec-
ten vernoemd in het investeringsvoorstel zijn uitvoerbaar voor de gestelde 
eindtermijn.

Om partners aan deze afspraak te committeren is ervoor gekozen een samen-
werkingsovereenkomst af te sluiten waarin de gestelde einddatum duidelijk is 
vermeld.

10.2 Kwaliteit

De partners willen het gehele landschap van de Brabantse Wal naar een niveau 
van “allure” brengen. Het halen van de gewenste beeldkwaliteit met zo min 
mogelijk kosten aan nazorg en tegen marktconforme tarieven is daarbij een 
must.

Door landelijke en Europese regelgeving is het niet altijd eenvoudig om de 
juiste prijs – kwaliteitverhouding te krijgen. Voor de uitvoer van werken en 
diensten dient de aanbestedingswet te worden gevolgd.

Vaak worden werken op de markt gezet waarbij de gunningsvoorwaarden vaak 
de laagste prijs is. Hierdoor ontstaat er een knelpunt in de prijs-kwaliteit. De 

opdrachtgevers willen graag een eindproduct met een minimaal cijfer zeven, 
maar betalen vaak voor een vijf. Na de oplevering worden de gebreken vaak 
zichtbaar met de nodige kosten tot gevolg.

De partners binnen het samenwerkingsverband zoeken de juiste afweging om 
toch een goed eindproduct te verkrijgen (gewenste kwaliteit) tegen marktcon-
forme tarieven met minimale nazorg, beheers en onderhoudskosten.

Om dit te bereiken zijn er vele opties die mogelijk zijn:
•	 Aanbesteden op EMVI;
•	 Design and Construct;
•	 Design, Construct en Maintain;
•	 Etc. 

Deze manieren van aanbesteden zijn tijdrovend en juridisch ingewikkeld. 
Binnen het samenwerkingsverband willen wij de werkzaamheden laten uitvoe-
ren door partijen die zich vooraf willen committeren aan de gestelde doelen 
van Landschap van Allure. Binnen de gehele Brabantse Wal kan dan gewerkt 
worden met de pool van preffered suppliers.

In deze pool zijn bedrijven en ondernemers verenigd die naast een correcte 
uitvoer van werkzaamheden ook willen meedenken in het ontwerp en uitvoe-
ringsproces. Hiermee worden gedurende de ontwerpfase onderhouds- en 
beheerproblemen voortijdig geconstateerd en verholpen. Bedrijven en onder-
nemers krijgen dan ook de gelegenheid om innovatieve ideeën en nieuwe pro-
ducten in te brengen die bijdragen aan de gestelde doelen. 

Daarnaast worden opdrachtnemers medeverantwoordelijk gemaakt voor het 
product dat zal worden afgeleverd. Het is voor opdrachtgevers tevens een visi-
tekaartje voor hun bedrijf. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar de 
Brabantse Wal van ondernemers wordt versterkt.

Het is de bedoeling dat er gezamenlijk, met alle betrokken partijen, een lijst 
wordt opgesteld van opdrachtnemers waarmee goede ervaringen uit het ver-
leden zijn en die bovendien ook nog gevestigd zijn in de Brabantse Wal of de 
directe omgeving. Als samenwerkingverband kunnen er dan bij deze opdracht-
nemers bepaalde eisen of kortingen worden bedongen.



1. Interne kosten exclusief voorbereidingskosten

 TOTAAL ABSOLUUT % 

Gemeente Woensdrecht  € 393.942,26 38,30%

Brabants Landschap  € - 0,00%

Volksabdij  € - 0,00%

LS NED  € 93.860,00 9,13%

Vereniging van Natuurmonumenten  € 250.538,20 24,36%

Landgoed Vijverhoeve  € - 0,00%

Staatsbosbeheer  € 28.290,00 2,75%

Hoeve Hooge Huis  € 236.600,00 23,00%

BPA  € 25.296,00 2,46%

Waterschap Brabantse Delta  € - 0,00%

Ministerie van Defensie  € - 0,00%

Landgoed Grootte Meer  € - 0,00%

Villa Heidetuin  € - 0,00%

TOTAAL RUBRIEK 1  € 1.028.526,46 100,00%

Kostenplan project per rubriek

2. Externe kosten exclusief voorbereidingskosten

 TOTAAL ABSOLUUT % 

Gemeente Woensdrecht  € 6.767.367,65 25,28%

Brabants Landschap  € 1.787.500,00 6,68%

Volksabdij  € 1.135.042,00 4,24%

LS NED  € 1.541.850,00 5,76%

Vereniging van Natuurmonumenten  € 1.440.000,00 5,38%

Landgoed Vijverhoeve  € 6.156.032,00 23,00%

Staatsbosbeheer  € 300.000,00 1,12%

Hoeve Hooge Huis  € 1.520.300,00 5,68%

BPA  € 615.000,00 2,30%

Waterschap Brabantse Delta  € 1.700.000,00 6,35%

Ministerie van Defensie  € 2.045.000,00 7,64%

Landgoed Grootte Meer  € 1.242.500,00 4,64%

Villa Heidetuin  € 520.000,00 1,94%

TOTAAL RUBRIEK 2  € 26.770.591,65 100,00%

3. Interne voorbereidingskosten indien van toepassing

 TOTAAL ABSOLUUT % 

Gemeente Woensdrecht  € 33.268,80 27,98%

Brabants Landschap  € - 0,00%

Volksabdij  € 85.652,00 72,02%

LS NED  € - 0,00%

Vereniging van Natuurmonumenten  € - 0,00%

Landgoed Vijverhoeve  € - 0,00%

Staatsbosbeheer  € - 0,00%

Hoeve Hooge Huis  € - 0,00%

BPA  € - 0,00%

Waterschap Brabantse Delta  € - 0,00%

Ministerie van Defensie  € - 0,00%

Landgoed Grootte Meer  € - 0,00%

Villa Heidetuin  € - 0,00%

TOTAAL RUBRIEK 3  € 118.920,80 100,00%

4. Externe voorbereidingskosten indien van toepassing

 TOTAAL ABSOLUUT % 

Gemeente Woensdrecht  € 96.720,00 27,93%

Brabants Landschap  € - 0,00%

Volksabdij  € 59.041,00 17,05%

LS NED  € 190.500,00 55,02%

Vereniging van Natuurmonumenten  € - 0,00%

Landgoed Vijverhoeve  € - 0,00%

Staatsbosbeheer  € - 0,00%

Hoeve Hooge Huis  € - 0,00%

BPA  € - 0,00%

Waterschap Brabantse Delta  € - 0,00%

Ministerie van Defensie  € - 0,00%

Landgoed Grootte Meer  € - 0,00%

Villa Heidetuin  € - 0,00%

TOTAAL RUBRIEK 4  € 346.261,00 100,00%
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10.3 Middelen

Voor het gehele “robuuste project” is een gedetailleerde begroting opgesteld 
met een verdeling per partner en per project. De werkzaamheden zijn onder-
verdeeld in vier categorieën:
•	 Interne kosten (uren partners).
•	 Externe kosten (kosten uitvoer en realisatie).
•	 Interne voorbereidingskosten.
•	 Externe voorbereidingskosten. 

Op basis van deze begroting is een uitsplitsing gemaakt welke kosten wel en 
niet subsidiabel zijn en welke cofinanciering nodig is. Alle partners hebben op 
basis van deze begroting hun cofinanciering beschikbaar gesteld. Dit is via de 
cofinancieringverklaring bevestigd. Bij toekenning van de gevraagde bijdrage 
vanuit de provincie, kunnen alle partijen direct starten met de uitvoering en 
realisatie van de deelprojecten. 

De gedetailleerde begroting wordt tevens gebruikt om de declaraties van de 
partners te verifiëren. Indien er kosten worden gedeclareerd die niet voorko-
men in de opgegeven begroting zal er niet worden overgegaan tot uitbetaling 
van de investeringsbijdrage over dat deel. Een verdeling van de kosten in de 
diverse categorieën is weergeven in bijgevoegde tabel. 

10.4 Organisatie

Om de integraliteit, de voortgang en de uitvoering te bewaken is een gelaagde 
organisatie opgezet, met een stevige basis van bestaande structuren. Deze 
projectorganisatie staat beschreven in de eerste alinea van hoofdstuk 6. Voor 
een gedetailleerde beschrijving van de projectorganisatie verwijzen wij naar 
dat hoofdstuk.

10.5 Informatie

In de samenwerkingovereenkomst is afgesproken dat de penvoerder de infor-
matieverstrekker is voor het gehele “robuuste project”. Dit geldt voor com-
municatie als zijnde de voortgangsrapportages. De penvoerder verstrekt aan 
de partners een template voor de voortgangsrapportage en voor de financiële 
verantwoording. De ingevulde formats worden verstuurd aan de penvoerder 
en deze draagt zorg voor de samenvoeging tot één consistent geheel.
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10.6 Communicatie

De communicatie en promotie van het provinciaal landschap de Brabantse Wal 
wordt georganiseerd en gerealiseerd door de streekorganisatie de Brabantse 
Wal. De streekorganisatie doet dit in samenwerking met de VVV Brabantse 
Wal. Voor elk “robuust project” wordt afzonderlijk een integraal communica-
tietraject uitgevoerd. Voor het “robuuste project” “Van A naar B” is in de bij-
lage een concept communicatieplan bijgevoegd.

De uitvoeringsfase bestaat uit het realiseren van afzonderlijke deelprojecten 
uit het “robuuste project”. De deelprojecten hebben met elkaar gemeen dat ze 
de landschappelijke kwaliteit ten goede komen. Elk (deel)project heeft betrek-
king op andere aspecten en wordt op verschillende momenten uitgevoerd.

Elk deelproject wordt bovendien voorzien van een communicatieparagraaf of 
communicatieplan, waar de uitgangspunten uit het bijgevoegde communica-
tieplan terugkomen en nader uitgewerkt worden. Hiermee wordt de communi-
catie in de deelprojecten gestroomlijnd en in eenheid uitgevoerd, ongeacht het 
soort project, het thema en de verantwoordelijke, uitvoerende partij.

Er wordt een unieke, grafische stijl ontwikkeld om de communicatie-uitingen 
op een herkenbare en professionele manier weg te kunnen zetten. 

Alle communicatie over het “robuuste project” in het algemeen of over een 
specifiek deelproject verloopt volgens de uitgangspunten van het bijgevoegde 
plan, zowel door interne als externe uitvoerende partijen.

De penvoerder voert de regie over de diverse communicatie-uitingen. 
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