CULTUURHISTORIE

Beleef de tijden van de West Brabantse Waterlinie! Dit meest
gebruikte deel van de Zuiderwaterlinie is tijdens de 80-jarige oorlog
aangelegd om de Spanjaarden tegen te houden. Hiervoor zijn
forten gebouwd en grote gebieden onder water gezet. Die geschiedenis houden we in stand door de linie weer in gebruik te nemen.

Benedensas

RECREATIE

De linie krijgt een nieuwe bestemming. In plaats van kanonnen
en soldaten, komen er nu unieke objecten zoals een waterspeelplaats, uitkijktorens, bruggen en wandel- en fietsroutes. Leer en
geniet van het landschap, de cultuur en de historie van de West
Brabantse Waterlinie.
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Recreatieve poort
Steenbergen

Ravelijn
Het Ravelijn (1702) gaat met z’n tijd mee. Je kunt
dit oude vestingwerk nu ook via een drijvende
brug bereiken. Het is straks te gebruiken als klein
openluchttheater. Het Ravelijn biedt dan ook een
informatiepunt over het vestingverleden en een
vleermuizenhotel.

Waterschans

Vlakbij de A4 komt een nieuwe toegang tot de
Linie. Je bezoek aan de linie start hier per fiets
of boot. Uitrusten van je ontdekkingstocht kan
op het terras, in de winkelstraat en straks op de
tribune aan het water.

Het oudste deel (1584) van de vesting Bergen op
Zoom komt met de Kop van ’t Hoofd terug in
het landschap. Dankzij het herstel van het
havenkanaal kun je straks ook per boot naar
de vesting Bergen op Zoom.

ECONOMIE

De West Brabantse Waterlinie biedt nieuwe kansen op het
gebied van landschap, recreatie en cultuur. De investeringen
binnen het project zorgen voor meer bekendheid en bezoekers
en daarmee voor nieuwe kansen voor ondernemers.

Benedensas

Inundatiegebied:
Cruijslandse Kreken
& Het Laag

LANDSCHAP

Het Benedensas is een doorgangspunt naar de
Linie. Vroeger om water door te laten, nu om
recreanten toegang te bieden tot de Linie.
Ontdek dit eiland vanaf de uitkijktoren, meer af
aan de grote wachtsteiger en vergroot je kennis
in de informatiebunker.

Fort Henricus
Het Fort heeft stad en het omliggende land
beschermd tegen de vijand. Straks is het Fort te
gebruiken voor kleine activiteiten en heb je vanuit
de hoogte met een historisch panoramabeeld een
prachtig uitzicht over het noordelijke deel van de
West Brabantse waterlinie.

De Blauwe Sluis is straks een nieuw vertrekpunt
voor je bezoek aan dit voormalig inundatiegebied.
Te voet, per fiets en per boot. Er komen informatie
borden, wandelpaden?, diverse steigers en een
uitkijktoren.

Fort de Roovere

West Brabantse
Water Linie route(s)

Waterspeelplaats

Het bestaande Fort krijgt een spectaculaire aan
vulling met de bouw van een theateruitkijktoren
‘Pompejus’.. Je kunt hier theater kijken in een
authentiek historische omgeving.

Via deze routes maak je kennis met alle project
onderdelen van de West Brabantse Waterlinie.
Onderweg ervaar je de omgeving, ontdek je de
geschiedenis en geniet je van mooie uitzichten.

Een natuurlijk vormgegeven speellandschap, in de
buurt van Fort de Roovere, met educatief karakter
voor jong en oud. Je maakt hier kennis met het
inundatieprincipe.

De West Brabantse Waterlinie komt terug! Van Waterschans
tot Benedensas is de linie straks weer te zien. De contouren van
de forten en de linie geven weer structuur aan het landschap.
De natuur wordt versterkt, de diversiteit neemt toe en het
landschap wordt aantrekkelijker. Het project West Brabantse
Waterlinie biedt gerichte kansen om de natuur en diversiteit
in en rond de linie te versterken.
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