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NIEUWSBRIEF
WEST
BRABANTSE
WATERLINIE
Op 11 maart 2014 heeft de Provincie Noord-Brabant besloten subsidie uit de subsidieregeling ‘Landschappen van Allure’ toe te kennen aan het
project West Brabantse Waterlinie. Dit project is erop gericht deze voormalige verdedigingslinie een nieuw leven te geven. Binnen het project
West Brabantse Waterlinie (WBWL) wordt op verschillende fronten aan de uitvoering van het investeringsplan gewerkt. In deze nieuwsbrief informeren we u in het kort over de voortgang van de onderdelen van dit project. Meer informatie is te vinden op www.westbrabantsewaterlinie.nl.
Voor suggesties, opmerkingen en vragen over dit project kunt u contact opnemen met Saskia Brouwer-van ’t Westeinde per e-mail
s.brouwer@gemeente-steenbergen.nl of telefoon 0167-543314. Wij wensen u veel leesplezier!

Ontwikkelingen West Brabantse Waterlinie
Opening Bunkertreppe
Op 30 maart 2016 is het uitkijkpunt bij Benedensas geplaatst,
de ‘Bunkertreppe’. De pers heeft
dit direct opgepikt en dit nieuwe
icoon was dan ook onderwerp
van gesprek in diverse kranten.
Donderdag 21 april 2016 is

naast de Bunkertreppe ook
Natuurpoort Benedensas
geopend door wethouder Petra
Lepolder.
De volgende realisaties staan
alweer op stapel. Zo wordt het
parkeerterrein de komende tijd
onder handen genomen om
meer ruimte te bieden aan
auto’s, boottrailers en campers.
In het najaar wordt de brug naar
de Dintelse Gorzen door
Natuurmonumenten vervangen.

Haven Steenbergen
Na de noodzakelijke plaatsing
van de damwanden vordert het
tweede stadium gestaag. Door
de vertraging zal de haven eind
juni 2016 gereed zijn. De werkzaamheden trekken veel kijkers.
Wilt u ook zien wat er allemaal
gebeurt, dan kunt u ook de
timelapsefilmpjes bekijken op
de projectwebsite

Waterspeelplaats
Net onder Fort de Roovere is
de plek waar volgend jaar een
waterspeelplaats/inundatiepark

www.westbrabantsewaterlinie.eu.

gaat verschijnen. Door bureau
Marco Vermeulen zijn hier
impressies van gemaakt. Op dit
moment wordt samen met een
brede klankbordgroep gekeken
hoe dit gerealiseerd kan
worden.
Vervolg op pag. 2

Interessante informatie:
Digitaal
www.westbrabantsewaterlinie.eu
www.pompejus.nl
Stichting Vrienden van de West
Brabantse Waterlinie
Rondleiding Fort de Roovere
Wandelen Dintelse Gorzen
www.forten.nl
www.zuiderwaterlinie.nl
Stichting Menno van Coehoorn
VVV Brabantse Wal
Beeldmateriaal
 Fotogalerij Project West Brabantse Waterlinie
West Brabantse Waterlinie vanuit
de lucht
Pompejus ‘Onze toren’

Bezoek ons ook op het web!
www.westbrabantsewaterlinie.nl

De West Brabantse Waterlinie is één van
de oudste waterlinies van ons land. In
februari 2014 is gestart om deze historisch
waardevolle linie weer zichtbaar en beleefbaar te maken.
Hoe beleef jij de linie? Maak een mooie,
leuke en/of grappige foto en doe mee met
de fotowedstrijd! De wedstrijd loopt van
april 2016 t/m september 2017.

Kijk op www.westbrabantsewaterlinie.eu
voor meer informatie over hoe je mee
kunt doen met de fotowedstrijd. De
West Brabantse Waterlinie loopt van
Benedensas in Steenbergen naar de
Waterschans in Bergen op Zoom.
De fotowedstrijd gaat over foto’s die
genomen zijn op of bij een locatie van de
West Brabantse Waterlinie.

Meedingen naar de maandprijs? Stuur
dan voor het einde van de maand uw foto
in! De maandwinnaar wordt bekend
gemaakt in de Steenbergse en Bergen op
Zoomse Bode. Maandwinnaars dingen
mee naar de jaarprijs!
De jaarprijs van 2016 is een middag
sloephuur inclusief een rijk gevulde
borrelmand voor 4 personen, beschikbaar
gesteld door Akkermans leisure en golf.
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Vervolg Ontwikkelingen West Brabantse Waterlinie
Waterschans
De afgelopen maanden is hard
gewerkt aan het maken van het
definitieve ontwerp voor de Waterschans en de verbinding met
de Zoom. Op dit moment zijn er
veel noodzakelijke
onderzoeken in het terrein in uitvoering. De planning is om in het
najaar van 2016 met de realisatie
te starten.

Fort de Roovere
Het informatiecentrum ‘De Schaft’ is klaar. Afgelopen maand is
de laatste hand gelegd met het
verven van ‘De Schaft’ door

Waterschap
Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta
zorgt voor veilige dijken en
kades, zuivert rioolwater,
verbetert en bewaakt de
kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van
het water in Midden- en
West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken
zij samen met inwoners,
agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen
of andere organisaties. Hierbij
houden ze rekening met de
belangen van de samenleving
en bereiden ze zich voor op
toekomstige ontwikkelingen.
Zo zijn zij ook nauw
betrokken bij het project
West Brabantse Waterlinie en
het andere Landschap van
Allure Project De Zoom.

vrijwilligers. De naam verraad al
dat het een
plek is waar een versnapering
gebruikt kan worden. Tevens
wordt hier informatie over de
West Brabantse Waterlinie gegeven. Ook wordt de locatie
door de week gebruikt door de
bouwers van de toren als
schaftplek.
Nog meer!
Naast de uitkijktoren wordt er
op Fort de Roovere nog veel
meer gerealiseerd. Er worden
onder andere 2 bruggen, een
fietsenstalling en een onderdoorgang aangelegd. Deze en
nog meer onderdelen worden
dit jaar voorbereid, zodat ze in
de 1e helft van 2017
gerealiseerd kunnen worden.

Nieuwsbrieven
gaat deze nieuwsbrief ook over
Nieuwsbrief
Streekorganisatie
Brabantse Wal
Eind december 2015
is de eerste nieuwsbrief van de
Brabantse Wal uitgekomen.
Naast de actuele en nieuwe
koers van de Brabantse Wal,

de kandidatuur voor de status
van Unesco Geopark. De West
Brabantse Waterlinie wordt in
deze nieuwsbrief als één van
de elementen genoemd, die de
kandidatuur van Brabantse
Wal-Schelde Delta hiervoor
rechtvaardigt.

Helaas bleek de doorzichtigheid niet groot genoeg voor
een dergelijk object en zal het
vooral een plek worden waar je
de (water)vogels goed kan
bekijken zonder ze te storen.
De Blauwe Sluis
In 2016 gaat de aandacht vooral uit naar het sluiseilandje
Blauwe Sluis aan de Kruislandsedijk. Ad Kil van Ro&Ad Architecten en Imke Mulders van
Buro Kreek enzo hebben
samengewerkt om te komen tot
een inrichtingsplan voor het
sluiseiland. De inrichtingsplannen zijn voorgelegd aan belanghebbenden en direct
omwonenden. Met alle input is
uiteindelijk het definitieve
ontwerp tot stand gekomen.
Eind 2016 en begin 2017 staat
de realisatie gepland.
Nieuwsbrief
Zuiderwaterlinie
Ook over de Zuiderwaterlinie is de
eerste nieuwsbrief verschenen.
De West Brabantse Waterlinie
heeft daarin, als onderdeel van
de Zuiderwaterlinie ook een
plek gekregen.

In de pers:
5 febr. 2016: Steenbergsche Courant: West Brabantse Waterlinie van weleer komt terug in vorm
5 febr. 2016: Steenbergsche Courant: Monster van de Roode Weel
24 febr. 2016: BN DeStem: Bergen op Zoom poetst zijn verleden op
30 mrt. 2016: BN DeStem: Trap op bunker Benedensas biedt uitzicht op water
31 mrt. 2016: BN DeStem: Uitzichtpunt boven op bunker Benedensas in De Heen geplaatst
1 april 2016: BN De Stem: Welke naam moet de ‘bunkertrap’ bij Benedensas in De Heen krijgen?
4 april 2016: BN De Stem: Bunkertreppe De Heen lokt nieuwsgierige bezoekers
5 april 2016: BN De Stem: Gaat de ‘Bunkertreppe’ in De Heen straks de ‘Goderietrap’ heten?
12 apr.2016: BN DeStem: Bergs architectenduo gaat voor ‘Duurzaam, maar ook leuk’
19 apr. 2016 Kijk op Steenbergen: Opening Bunkertreppe bij Benedensas
21 apr.2016: Kijk op Steenbergen: Dubbel feest op het Benedensas
22 april 2016: Internetbode: Bunkertreppe officieel geopend en dat is geen 1 april grap
22 april 2016: BN DeStem: Zweven boven Benedensas bij De Heen op de Bunkertreppe
Agenda:
22 mei 2016: Brabantse Wal Dag 2016 Landgoed Lievensberg
4 juni 2016: Fotoworkshop Dintelse Gorzen
12 juni 2016: Muziek op Fort de Roovere
2 juli 2016: Obstacle Run Fort de Roovere
8 juli 2016: Wandelen in de Dintelse Gorzen bij avondrood

Project
West Brabantse Waterlinie
Gemeente Steenbergen
Correspondentieadres: Bezoekadres:
Postbus 6
Buiten de Veste 1
4650 AA Steenbergen
4652 GA Steenbergen
Telefoon: 14 0167
E-mail: s.brouwer@gemeente-steenbergen.nl
www.gemeente-steenbergen.nl
Tekst en afbeeldingen:
VVV Brabantse Wal, Gemeente Steenbergen, Gemeente Bergen op Zoom

Het project West Brabantse Waterlinie
is mede mogelijk gemaakt met
financiële steun van de Provincie
Noord-Brabant

Inundatiegebieden
De Roode Weel
Ro&Ad Architecten hebben de
opdracht gekregen om een object te ontwerpen voor dit mooie
plekje in het inundatiegebied.
Ad Kil heeft hiervoor de doorzichtigheid van het water onderzocht. Eventuele transparantie
van het water zou de mogelijkheid bieden om de passant door
middel van een raamconstructie
een blik te bieden op het
onderwaterleven in het meertje.

Partners binnen het project zijn:
Gemeente Steenbergen (dhr. HJ Keur, projectleider)
Gemeente Bergen op Zoom (dhr. C. de Korte en dhr. A. van Eekelen)
Benedensas V.o.f. (dhr. J. Akkermans)
Vereniging Natuurmonumenten (mw. M. van den Berg)
Logement de Blauwe Sluis (mw. J. de Witte-Ambachtsheer)
Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie (mw. A. van den Berg)
Waterschap Brabantse Delta (dhr. S. Koenraadt)
Sportvisserij Zuidwest Nederland (dhr. R. Luijks)

