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1 .  I N L E I D I N G

1.1 Algemeen
In de Gebiedsontwikkeling Waterpoort werken de provincies Noord-
Brabant, Zuid-Holland, Zeeland samen met partijen rondom het Volkerak-
Zoommeer om het gebied met een gezonde en duurzame ontwikkeling 
op de kaart te zetten. In deze gebiedsontwikkeling wordt samenwerking 
gezocht met ondernemers en burgers, waarin zij ruimte krijgen initiatief 
te nemen en zelf actief aan de slag te gaan. De Cruijslandse Kreken, 
gelegen in het grondgebied van de gemeente Steenbergen, is als 
ontwikkelproject aangemerkt. Waterschap Brabantse Delta zorgt samen 
met andere partijen voor kwalitatief goed water in de kreken. De intentie 
van Waterpoort is om ook de gebruiksmogelijkheden van de kreken 
te vergroten voor recreanten. Tegelijk zijn de kreken van belang om 
water voor de landbouw aan te voeren en in natte tijden af te voeren. In 
Waterpoort werken de partijen samen aan evenwicht in het krekenstelsel 
om natuur, landbouw en recreatie hand-in-hand te laten gaan.

Het waterschap heeft samen met haar partners, gemeente Steenbergen, 
Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, de taak om ecologische 
verbindingszones (EVZ) te realiseren, kreken te herstellen en natte 
natuurparels te versterken. Medio 2014 wordt begonnen met de realisatie 
van fase 1, bestaande uit 6 km EVZ’s en kreekherstel. Naast deze 
ontwikkeling spelen in het gebied andere ontwikkelingen. Er zijn plannen 
door initiatiefnemers voorgelegd, maar ook gebruikers en bewoners 
hebben wensen kenbaar gemaakt.

Voor de Cruijslandse Kreken is een projectgroep opgericht bestaande 
uit gemeente Steenbergen, provincie Noord-Brabant, Waterschap 
Brabantse Delta, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk 
Gebied, ZLTO, Stichting BoVo, HSV de Kruisweel, Sportvisserij Zuidwest 
Nederland, IJsbaan De Kruisbeek, landbouwbedrijf De Witte en dorpsraad 
Kruisland. In een aantal bijeenkomsten is gewerkt naar een gezamenlijk 
wensbeeld, waarin de verschillende ideeën, initiatieven en belangen zijn 
meegenomen, afgewogen en een plek hebben gekregen. Het document 
schetst geen eindbeeld maar dient als inspiratie- en startdocument voor 
partijen, initiatiefnemers, ondernemers en bewoners van het gebied.

De gemeente Steenbergen en Provincie Noord-Brabant hebben Buro 
Kreek enzo gevraagd om het Gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken op 
te stellen.

1.2  Leeswijzer
Het gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken bestaat uit een vijftal 
hoofdstukken. In hoofdstuk 2 is voor de thema’s water, landschap, 
cultuurhistorie, landbouw en recreatie en toerisme op basis van 
beleidsdocumenten, een gebiedsanalyse en de verkregen input uit de 
projectgroep de huidige situatie geschetst en zijn opgaven benoemd. 
Hoofdstuk 3 beschrijft het integrale wensbeeld voor de Cruijslandse 
Kreken.  Een drietal gebieden wordt door middel van een korte 
beschrijving en een sfeerimpressie toegelicht in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 
5 is een overzicht met projecten, zowel de korte als lange termijn, en 
betrokken partijen/organisaties weergegeven.

1.3  Waterpoort
De Gebiedsontwikkeling Waterpoort richt zich op het meest westelijke 
gedeelte van Brabant, op het grensgebied met Zeeland en Zuid-Holland. 
Vanwege de teruglopende economie, een afnemend inwoneraantal en 
een afnemend voorzieningenniveau is in het gebied nieuw elan nodig. De 
regio kiest bewust voor dat wat hen bindt, namelijk het thema ‘water’.

In het project is de familie van Waterpoorten gedefinieerd, een samenstel 
van kernen, gelegen aan het Volkerak-Zoommeer. In het project is een 
aantal familieleden van waterpoorten benoemd die onderling van elkaar 
verschillen, maar door de ligging aan het open water een duidelijke 
verbinding met elkaar hebben. Het grondgebied van de gemeente 
Steenbergen kent drie familieleden: het gebied van Benedensas tot 
StadHaven, Dintelpark en Vosse(meer) haven. De Steenbergse Vliet 
vormt de verbindende schakel tussen Waterpoort Benedensas tot 
StadHaven en de (Cruijslandse) Kreken. Het grondgebied van de 
gemeente Steenbergen is niet alleen vanaf het water interessant. Het 
landschap van het gebied bestaat uit een verscheidenheid aan karakters 
(zie kaart typering landschap). De Cruijslandse Kreken maken onderdeel 
uit van het kleinschalig krekenlandschap.
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2 .  A N A LY S E

2.1 Water
De Cruijslandse Kreken vormen een restant van een krekenstelsel en 
bestaan uit een aantal wielen (De Roode Weel, Wiel aan de Drenkhoos en 
De Baak) en natuurlijke waterlopen. De Brandsche Kreek en de Laaikreek 
zijn waterlopen die bij ruilverkavelingen zijn rechtgetrokken. De kreken 
zijn aardkundig waardevol en vormen het laagst gelegen punt in het 
watersysteem. Een gedeelte van de oevers heeft nog het oorspronkelijke 
profiel en is ingericht als riet/moeras, het merendeel van de oevers is 
met grond opgehoogd. De Roode Weel is hydrologisch geïsoleerd van 
de overige kreken. Het gebied wordt begrensd door de Steenbergse Vliet 
aan de noordzijde, de Roosendaalse Vliet aan oostzijde, de zandgronden 
aan de zuidzijde en de Boomdijk aan de westzijde. Het krekensysteem 
maakt onderdeel uit van een groter watersysteem, via de Steenbergse 
Vliet staat het in verbinding met het Volkerak-Zoommeer. Rijkswaterstaat 
heeft dit water aangewezen als waterbergingsgebied, wat betekent 
dat het geschikt gemaakt wordt als tijdelijke berging voor rivierwater in 
extreme situaties (eens in de 1400 jaar). De waterstand moet kunnen 
stijgen tot circa NAP +2.30 m. Dit betekent een aanpassing van de sluizen 
bij Benedensas, zodat deze kunnen worden dichtgezet. Bij een peilstijging 
wordt ook de afvoer van de Steenbergse Vliet op het Volkerak tijdelijk 
gestremd. Zonder (compenserende) maatregelen leidt dit tot problemen 
in de West-Brabantse gebieden. Hiervoor zijn de kreken aangewezen 
voor waterberging en conservering. Op dit moment fungeert het Volkerak-
Zoommeer tevens als zoetwaterbron. De waterkwaliteit is vanwege 
blauwalg wisselend waardoor er in de zomerperiode innamestops 
zijn. De waterloop ‘de Roode Vaart’ wordt nu aangelegd als No-regret 
maatregel die nu problemen rondom de zoetwatervoorziening oplost 
en op de langere termijn met extra maatregelen kan worden ingezet 
in het realiseren van een robuuste zoetwatersysteem wanneer het 
Volkerak-Zoommeer zout zou worden. De West-Brabantse kreken maken 
onderdeel uit van dit systeem. Daarnaast worden mogelijkheden geboden 
voor recreatie en toerisme, zogenaamde meekoppelkansen.

Ontwikkelingen en opgaven
De ‘Visie Cruijslandse Kreken’ (Waterschap 2010) omschrijft een 
aanzienlijke doelstelling in het herstellen van kreken, realiseren van 
ecologische verbindingszones en het versterken van natte natuurparels. 
Uitgangspunt is dat het oorspronkelijke profiel van het kreeksysteem, 
bestaande uit steile oevers en eeuwkanten, niet wordt aangetast en 
zo mogelijk wordt hersteld. Bij kreekherstel wordt uitgegaan van het 
oorspronkelijke reliëf voor het opbrengen van de bouwvoor. Kreekherstel 
en de inrichting van natuurvriendelijke oevers wordt zo veel mogelijk 
gecombineerd. De visie onderscheid drie inrichtingsmodellen. Het 
inrichtingsmodel ‘ecologische verbindingszone’ (EVZ) ligt buiten het 
aardkundig waardevol gebied (Laaikreek en gedeelte Brandsche Beek). 
Een EVZ heeft een totale breedte van 25 meter, aan één zijde van 
de kreek. Langs de kreken worden eeuwkanten (maaiveld eeuwkant 
ongeveer 20-30 cm boven zomerpeil) aangelegd die kunnen overstromen. 
Daar waar de functie van EVZ samenvalt met kreekherstel wordt 
gesproken over kreekherstel. Kreekherstel vindt plaats over een breedte 
van gemiddeld 50 meter, bij voorkeur aan beide zijden van de kreek 
en kent twee inrichtingsmodellen. Kreekherstel waarbij de opgebrachte 
grond worden afgegraven en kreekherstel met ‘gave’ bodem waarbij 
de oevers intact kunnen blijven vanwege de gave eeuwkanten. Op dit 
moment zijn gronden verworven en wordt het traject opgestart voor de 
realisatie van de eerste 5,6 km EVZ’s en kreekherstel. In bijlage 2 zijn 
principedoorsnedes van de inrichtingsmodellen opgenomen.

Opgaven en ontwikkelingen omliggende water

Huidige situatie water en Visie Cruijslandse Kreken (2010)
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Ontwikkelingen en opgaven landschap

Tuimelaarskreek De Roode Weel open landschap westzijde Kruisland

bebouwing 

infrastructuur

water

natuurgebied (riet/moeras)

natuurgebied (bos)
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zandgronden

Brabantse Wal

forten en vestingwerken

dijken

inrichting EVZ / kreekherstel

natuuraanleg compensatie A4

verbinden gebieden

wens dorpsbos Kruisland
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2.2 Landschap 
De Cruijslandse kreken maken onderdeel uit van de Brabantse Wal 
(zie afbeelding pagina 6). Een landschap met een rijke en waardevolle 
cultuurhistorie van oorlogen, overstromingen, inundaties en inpolderingen 
die hun sporen in het landschap hebben achtergelaten. In het landschap 
van de Brabantse Wal vormt de steilrand (21 meter hoog en circa 
25 kilometer lang) de hoofdrol. Kenmerkend voor dit gebied zijn de 
overgangen in het landschap, van hoog naar laag, van zand naar klei, 
van droog naar nat. Een gebied bestaande uit hoge zandgronden met 
bossen, heide, duinen, vennen en kleinschalige akkers en weilanden en 
de lager gelegen kleigronden met oude dijken, kreken en akkers. 

Het landschap van de Cruijslandse Kreken kenmerkt zich als een open 
kleinschalige polder, waarin de kreken zijn gelegen. De dijken aan de 
noord- en oostzijde vormen letterlijk de overgang naar het omliggende 
gebied. Deze dijken zijn slechts op enkele plekken voorzien van 
beplanting. Het akkerland is gesitueerd op de hoger gelegen getij-
oeverwallen, terwijl de laaggelegen kreekbeddingen door grasland, 
rietmoeras, natte ruigte en struweel worden ingenomen. De kreken, 
die na de inpolderingen zijn overgebleven, vormen een belangrijk 
landschappelijk structurerend element. De Baak, De Roode Weel en 
Wiel aan de Drenkhoos, restanten van vroegere dijkdoorbraken (wielen), 
onderscheiden zich door hun omvang en inrichting ten opzichte van de 

kreken. Door de inpoldering en de situering van de ontsluitingswegen 
liggen de kreken verscholen in het gebied. Op enkele plekken worden de 
kreken doorkruist door wegen en zijn ze zichtbaar. De grillige vormen van 
de kreken vormen een contrast met de rechthoekige en rationele vorm 
van de landbouwkavels. 

Het gebied wordt ten noorden begrensd door de Steenbergse Vliet, een 
voormalige kreek die na de inpoldering van het kreken en gorzengebied 
in tact is gelaten. Tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw had deze 
rivier grote betekenis voor de beroepsvaart. Langs het water waren 
suikerfabrieken, zand- en grindbedrijven gevestigd. Vervolgens is het 
gebied veranderd in een natuurgebied en vanaf de jaren negentig ook 
steeds meer in een watersportgebied. De vliet vormt met zijn buitendijkse 
gronden de overgang tussen de grootschalige en kleinschalige polders.

Ten westen van het gebied is de Brabantse Wal gelegen. Dit vormt de 
overgang van zand, veen en klei, de overgang van de hoger gelegen 
zandgronden (Woensdrecht) naar de lager gelegen zeekleipolders 
(Steenbergen). Tussen de Brabantse Wal en de kreken zijn de Boomdijk 
en de Groenendijk gesitueerd, historische waardevolle dijken die door 
hun ligging nabij de oude turfvaart bijzondere landschappelijke waarden 
hebben. De Steenbergse en Roosendaalse Vliet, de kreken en het 
Roode Weelcomplex hebben natuurwaarden en worden beschermd in 
de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet vormt de basis voor het 
nationale Natuurbeleidsplan waarin de Ecologische Hoofdstructuur is 
geregeld.

In het gebied is nog, verspreid, een aantal oevers dat is ingericht als 
rietmoeras, natte ruigte en struweel. Dit betreft hoofdzakelijk oevers die in 
eigendom zijn bij Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Waterschap 
Brabantse Delta. Voor de overige oevers geldt dat de landschappelijke 
waarden de afgelopen decennia verloren zijn gegaan door ophoging van 
de oevers ten behoeve van de landbouw.

Ontwikkelingen en opgaven
Door de aanleg en inrichting van het eerste traject van EVZ en 
kreekherstel wordt het gebied landschappelijk versterkt. Het profiel van de 
kreken wordt verbreed en ingericht met riet, moeras, bloemrijk grasland 
en wilgen, waardoor de kreken zich duidelijker kunnen manifesteren in 
het landschap. In het gebied wordt op een drietal locaties bos aangeplant 
in verband met natuurcompensatie door aanleg A4. Bij ontwikkelingen 
in het gebied staat behoud en versterking van het open kleinschalige 
polderlandschap voorop. Vanuit landschappelijk oogpunt is het wenselijk 
in te zetten op het aaneenschakelen van de bestaande en de nog in 
te richten gebieden. Ten slotte geven de bewoners uit Kruisland in het 
Dorpsontwikkelingsplan aan dat ze graag een dorpsbos willen realiseren.

huidige situatie landschap



Dintel

NL-HaNA_4.OSK_B40a_stitch (inundaties West-Brabant).jpg

12

Ontwikkelingen en opgaven cultuurhistorie

Bovensas inundaties in 1747 (Menno van Coehoorn) Informatieborden

historische dorpskern 

cultuurhistorie/monument

voormalige verdedigingswerkjes

inundatiegebied Zuiderfrontier 1698-1747

forten/vestingwerken

waardevolle dijken

voormalig stoomtramtraject

informatiepunt



Zuiderfrontierde Linie van de 
Eendracht

13

2.3 Cultuurhistorie
De polder Kruisland werd in 1487 bedijkt. Het ontstaan van de kreken 
gaat echter verder terug. Door zoutwinning uit turf (1250) en het graven 
in het toch al laag gelegen gebied kon de zee steeds verder naar het 
oosten doordringen. De overstromingen met zeewater bereikten in 1288 
de huidige polder Kruisland met als gevolg dat twee maal per dag grote 
hoeveelheden water werden aan- en afgevoerd. De St. Elisabethsvloed 
van 1421 is eveneens van invloed geweest. Door deze overstromingen 
ontstond een krekensysteem waar de Cruijslandse Kreken een restant 
van zijn.

De kreken maakten in de 17e en 18e eeuw onderdeel uit van verschillende 
inundatiesystemen. In 1698 werd door Menno van Coehoorn aanzet 
gegeven tot aanleg van de Zuiderfrontier. De Zuiderfrontier bestond 
uit vestingwerken (o.a. Steenbergen en Bergen op Zoom, verbeterde 
verdedigingswerken (o.a. fort Pinssen en fort De Roovere en fort 
Henricus en geschakelde inundatievlaktes (o.a. de Cruijslandse Kreken, 
het Halsters en het Oudlands Laag). De belangrijkste toevoer van de 
inundatievlakte Cruijslandse Kreken vormde een inundatiesluis bij 
de Blauwe Sluis, die werd verdedigd via een schans. Ten zuiden van 
Steenbergen waren een vijftal verdedigingswerkjes gelegen, waarvan 
twee schansen aan de Groene Dijk en de Boomdijk. Deze dijken bleven 
droog wanneer het gebied onder water stond. Ten oosten van Kruisland 
lagen langs de Roosendaalse Vliet, bij het Lindenbergseveer, ook enkele 
verdedigingswerkjes. De schans en de verdedigingswerkjes zijn niet meer 
zichtbaar in het landschap. In 1747 werd de oude linie van de Eendracht 
aan de Zuiderfrontier gekoppeld. Het gebied is in de periode 1700 tot 
1832 vier keer geïnundeerd. De linie verloor zijn functie bij de opheffing 
van Bergen op Zoom als vesting.

Het gebied was in de periode 1892-1937 aangesloten op het openbaar 
vervoer in de vorm van een tramlijn. De stoomtram verbond Oudenbosch 
met Steenbergen, later kwam er een verbinding met Zijpe en de rest van 
Zeeland. Naast personen werden er goederen met de tram vervoerd, 
zoals graan en bieten. De tramlijn is voor personenvervoer gestopt in 
1934, voor goederenvervoer in 1937.

Andere ontwikkelingen uit de afgelopen eeuwen vormen de 
turfvaartwinning langs de Boomdijk (grens Brabantse Wal) en de 
landgoederen op de hogere zandgronden, waaronder Ekelenberg en 
Padmos.
Het gebied heeft nog enkele cultuurhistorische waardevolle objecten, 
waaronder twee boerderijen (Langeweg en Kruislandsedijk).

Ontwikkelingen en opgaven
Het gebied heeft een rijke en waardevolle cultuurhistorie van oorlogen, 
overstromingen, inundaties en inpolderingen die hun sporen in het 
landschap hebben achtergelaten. De plekken en het achterliggende 
verhaal is echter onvoldoende zichtbaar in het gebied. De plaatsing 
van informatiepanelen, de uitgifte van folders en het markeren van 
deze plekken in het gebied zijn mogelijkheden om het verhaal van de 
cultuurhistorie in beeld te brengen. Met name bij initiatieven op het gebied 
van toerisme en recreatie, maar ook bij de aanleg van de EVZ liggen er 
meekoppelkansen.

Westbrabantse waterlinies (gedeeltelijk) met inundatiegebied

Huidige situatie cultuurhistorie
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Ontwikkelingen en opgaven landbouw

Akkerranden Pootgoed Verkoop streekproducten

kleigronden/kleinschalige (orthogonale) verkaveling 

zandgronden/kleinschalige verkaveling

landbouwpercelen

akkerranden

zoekgebied waterberging

intensief gebruik landbouwverkeer

verkoop streekproducten

promotie landbouwproducten
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2.4 Landbouw
De bodemgesteldheid bestaat hoofdzakelijk uit lichte vruchtbare klei, 
ontstaan als gevolg van de St. Elisabethvloed (1421). Het gebied raakte 
toen overstroomd, waarna jonge zeeklei werd afgezet. Vanaf 1605 werd 
begonnen met de inpoldering van het gebied, waarbij de verkaveling 
werd aangepast aan de structuur en ligging van de voormalige schorren 
en kreken. Dit heeft geresulteerd in een rechtlijnige verkavelingsopzet, 
waarin de kreken met hun grillige verloop zijn opgenomen. Als gevolg 
van de ruilverkaveling in de jaren ‘80 zijn de kavels vergroot. Ten 
zuiden van de kreken liggen de zandgronden. De wegen maar ook de 
verkavelingsopzet is duidelijk anders, kleinschaliger en niet rechtlijnig. 
Ook hier vind hoofdzakelijk agrarische bedrijvigheid plaats in de vorm van 
akker-, vollegrondstuinbouw en melkveehouderij.

Het gebied is als landbouwgebied van bijzondere kwaliteit. Door de 
beschikbaarheid van zoet water en de bodemgesteldheid vindt er met 
name grondgebonden landbouw plaats, waaronder akkerbouw, fruitteelt, 
boomteelt en melkveehouderij. Voor wat betreft de akkerbouw is er een 
mix van kapitaalintensieve (o.a. aardappelen, fruit- en boomgaarden) 
en extensieve (tarwe en suikerbieten) teelten, waarbij de teelten 
als vruchtwisseling worden ingezet. De afgelopen 20 jaar is de teelt 
van pootaardappelen tot ontwikkeling gekomen. Het gebied behoort 

dan ook tot de top 3 in Nederland van pootaardappelencentra. Voor 
beregening van het pootgoed is men afhankelijk van grondwaterbronnen. 
Het merendeel van de bedrijven wordt gevoerd als zelfstandige 
familiebedrijven. De landbouwgronden zijn voor een deel rond het 
bedrijfskavel gesitueerd en voor een deel in een straal van 20 km 
rond het bedrijf. De gronden worden ten behoeve van de wisselteelten 
onderling verhuurd. Dit betekent dat het wegennet (o.a. Boonhil) in 
het buitengebied, maar ook de dorpskern Kruisland, intensief door het 
landbouwverkeer wordt gebruikt. In combinatie met de groter wordende 
machines levert dit knelpunten op. Daarnaast is het vrachtverkeer door de 
im- en export van producten toegenomen.

Ontwikkelingen en opgaven
Het gebied heeft een lager maaiveld dan de zuidelijk gelegen 
zandgronden, wat betekent dat bij hevige regenbuien het gebied 
niet alleen het eigen water moet kunnen bergen, maar ook het water 
afkomstig van de zandgronden. De landbouw, en in beperkte mate de 
dorpskern Kruisland, ondervind in natte periodes wateroverlast. De 
kreken hebben onvoldoende waterbergingscapaciteit. Op korte termijn 
moet gezocht worden naar mogelijkheden voor waterberging. In verband 
met de wisselteelten en de noodzaak van beregening met grondwater is 
optimalisatie van bronnen gewenst.

In de afgelopen decennia heeft er schaalvergroting plaatsgevonden en 
is een aantal boerderijen in gebruik genomen als woning. Daarnaast zijn 
er nieuwe woningen in het gebied gebouwd. Door de openheid van het 
gebied en de diversiteit aan bouwstijlen leidt dit tot verrommeling van het 
landschap. Kwaliteitsverbetering door bijvoorbeeld het toepassen van 
erfbeplanting is gewenst. De afgelopen jaren is het landschap verfraaid 
met groene en bloemrijke akkerranden.

Met betrekking tot de ontwikkelingen in de landbouw zal de 
schaalvergroting de komende jaren doorzetten. Indien noodzakelijk 
voor de bedrijfsvoering kunnen grondgebonden bedrijven het agrarisch 
bouwvlak uitbreiden tot 2 ha, mits voldaan wordt aan gestelde 
voorwaarden.

Ook zullen verbredingsactiviteiten plaatsvinden of bedrijven vrijkomen. 
Voor de Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB’s) in het gebied geldt 
dat er ruimte is voor vervolgfuncties, waaronder burgerwoningen, 
kleinschalige vormen van recreatie en toerisme, kleinschalige aan het 
buitengebied gebonden dagrecreatieve voorzieningen (zoals speeltuin, 
boerengolf, natuureducatie), verkoop van streekgebonden producten 
en maatschappelijke voorzieningen in de vorm van zorg. Voor de VAB’s 
gelegen rondom de Steenbergse Vliet wordt in het bestemmingsplan 
ruimte geboden voor dagrecreatie, verblijfsrecreatie en horeca.

Daarnaast wordt ruimte geboden aan verbredingsactiviteiten. Bij deze 
Nieuwe Economische Dragers (NED’s) gaat het om functies die direct 
gerelateerd zijn aan het in stand houden van het agrarisch bedrijf, zoals 
agro-toerisme, verkoop streekeigenproducten en agrarisch natuurbeheer. 
Met name de laatste functies zijn de afgelopen jaren toegenomen en 
worden ook door ZLTO gestimuleerd. Tenslotte is in de projectgroep 
gesproken over de wens de agrarische activiteiten en producten in het 
gebied zichtbaar te maken en te promoten.

Huidige situatie organisatie landbouw
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2.5 Recreatie en toerisme
Het gebied kent een beperkt aantal mogelijkheden voor recreatie. De 
kreken zijn op afstand met de fiets of te voet te beleven via een netwerk 
van wandel- en fietsroutes (knooppunten) over de verharde wegen. 
Ter hoogte van De Roode Weel en visstek ‘t Haantje is een bankje. De 
kreken vormen een geliefde plek voor vissers vanaf de vaste wal met 
vismogelijkheden langs De Baak en ’t Haantje en vanaf het water per 
boot (De Baak). Ter hoogte van ’t Haantje zijn aan de oostzijde van de 
Beek visstoepen gelegen en is een invalidevissteiger. Hier is tevens 
de mogelijkheid om een stukje langs het water te wandelen. HSV De 
Kruisweel heeft ter hoogte van de Baak een plek waar bootjes liggen 
zodat er op het water gevist kan worden.

Voor de recreant is het mogelijk om een roeibootje te huren aan de 
Boonhil/Kruislandsedijk. De kreken zijn voor roeiboten en kano’s 
toegankelijk, maar hier wordt weinig gebruik van gemaakt. De kreken 
zijn op de schaats goed te bereiken en te beleven wanneer in strengere 
winters het water is bevroren. Ter hoogte van de Baak was tot voor kort 
langs de oever een ijsbaan op een weiland gesitueerd. Deze ijsbaan 
functioneerde als opstap naar het grote ijs. Op enige afstand van de 
kreken, gekoppeld aan de wandel- en fietsroutes liggen de dorpskernen 
Kruisland en Welberg met horecavoorzieningen en cultuurhistorische 
monumenten. Ook de vestingwerken, het centrum en de stadshaven van 
Steenbergen zijn vanuit recreatie en toerisme plekken om te bezoeken.

Ontwikkelingen en opgaven
In de Visie Landrecreatie – tussen Wal en Water wordt ingezet op het 
benutten van de bestaande kwaliteiten van het gebied, te weten rust en 
ruimte. Er wordt waarde gehecht aan het verknopen van het toeristisch-
recreatieve product met lokale voorzieningen in de dorpskernen. 
Kleinschaligheid, kwaliteit en herkenbaarheid zijn sleutelwoorden. Ingezet 
wordt op versterking van het bestaande recreatieve product, met name 
gericht op dag- en verblijfsrecreatie (route en attracties). Ten aanzien 
van nieuwe markten liggen kansen in het verbinden van de agrarische 
en recreatieve sector. De mogelijkheden voor de agrarische sector zijn 
benoemd onder landbouw.

Ingezet wordt op het vergroten van de beleving van het water door het 
realiseren van visstoepen, vissteigers en kanosteigers en het toegankelijk 
maken van het gebied te voet en per boot/kano. Kanoën op de kreken 
is toegestaan, gericht op extensief gebruik (groepsgewijs, onder 
begeleiding en buiten broedseizoen) waarbij rekening wordt gehouden 
met de natuurdoelstellingen en de beoogde doelsoorten. Routes langs 
het water zijn mogelijk over de gronden die reeds in bezit zijn van het 
waterschap, Brabants Landschap, DLG en Staatsbosbeheer, de te 
verwerven gronden voor de aanleg van de EVZ en kreekherstel en 
worden ontsloten via bestaande wegen. Ingezet wordt op de oostzijde 
van het traject De Baak-De Beek-Tuimelaarskreek en op termijn de 
westzijde van de Vierhoevense Watergang. Vooralsnog ontbreekt het 
aan aaneengesloten gebieden, maar wellicht kan in overleg met de 
agrariërs toegang worden verleend om over zijn gronden te wandelen. De 
bestaande vaarmogelijkheden vergen een goede ontsluitingsstructuur via 
(duidelijke) verhuurpunten en opstappunten. Rondom de Baak ligt een 
drietal initiatieven; het realiseren van een Bed & Breakfast, de bouw van 
enkele recreatiewoningen en een paviljoen met recreatieve en educatieve 
functies en ruimte voor horeca.

Vanuit cultuurhistorie ligt er recreatief gezien de kans het verhaal van de 
linies en de inundatievlaktes te vertellen en te markeren in het gebied. 
Dit is denkbaar ter hoogte van het voormalig landgoed Padmos in de 
vorm van een informatiepunt en/of themaroute. Op deze plek kunnen het 
Halsters en het Oudlands Laag worden gekoppeld met de Cruijslandse 
Kreken.

Huidige situatie recreatie
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3 .  G E B I E D S P E R S P E C T I E F

3.1 Wensbeeld 
Het gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken beschrijft de gezamenlijke 
intenties van de betrokken mensen uit de projectgroep en geeft deze 
weer in het wensbeeld. Het is de koers van de Cruijslandse Kreken 
waarin bestaande ontwikkelingen en opgaven gekoppeld zijn aan 
duidelijke strategische keuzes voor het gebied. Het wensbeeld laat zien 
dat het versterken en verbeteren van het krekensysteem, het behouden 
van het karakter van het open landschap, het verbeteren van de 
landbouwstructuur en het creëren van recreatiemogelijkheden hand in 
hand kunnen gaan. 

Robuust krekenstelsel
Centraal in het wensbeeld staan de Cruijslandse Kreken, een 
krekenstelsel dat robuuster wordt gemaakt met de aanleg van de 
EVZ’s en kreekherstel. De oevers worden heringericht, waarbij wordt 
aangesloten op bestaande gebieden. Het wensbeeld anticipeert op de 
langere termijn, fase 2 van EVZ’s en kreekherstel en toont een (bijna) 
aaneengesloten gebied van kreekoevers, bestaande uit rietmoeras 
en ruigte. DLG plant in verband met de aanleg van de A4 op een 
drietal locaties bos, bij de inrichting wordt aangesloten bij de gewenste 
landschappelijke inpassing en aansluiting op de kreken.

De kreken als onderdeel van De Linie
De Cruijslandse kreken maakte in de 17e en 18e eeuw onderdeel uit 
van de Zuiderfrontier en heeft meerdere keren onder water gestaan. In 
het gebied is deze geschiedenis niet meer zichtbaar, er liggen echter 
kansen om dit verhaal weer in beeld te brengen, zoals ter hoogte van de 
Blauwe Sluis, de voormalige inlaat, de Boomdijk en Groene Dijk. Hierbij 
kan worden gedacht aan objecten in de vorm van een aarden verhoging, 
het markeren van het inundatiepijl, het plaatsen van informatieborden en 
het verbinden met de forten en vestingwerken door thematische fiets- en 
wandelroutes.

Watermanagement
Kreekherstel draagt bij aan het watermanagement en faciliteert landbouw 
en natuur door het creëren van waterberging en reduceren van 
wateroverlast. De mogelijkheden voor waterberging worden vergroot maar 
zijn nog onvoldoende om het vraagstuk van de waterberging op te lossen. 
In een vervolgtraject gaat het waterschap in overleg met grondeigenaren 
op zoek naar mogelijkheden voor waterberging. Meekoppelkansen 
kunnen mogelijk worden gevonden met het in beeld brengen van het 
verhaal van de inundatiesvlaktes in combinatie met ruimte voor tijdelijke 
waterberging, maar ook met de wens van de bewoners van Kruisland 
voor de aanleg van een dorpsbos. 

Ruimte voor de landbouw
Voor de agrarische sector wordt ruimte geboden voor ontplooien van 
de bestaande kwaliteiten en worden kansen gecreëerd voor verdere 
specialisering van de bedrijfsvoering in samenhang met kansen 
vanuit de kreken. Dit houdt in dat op afstand van de kreken ruimte 
voor schaalvergroting is. Voor bestaande bedrijven in de nabijheid 
van kreken ontstaat bij het beëindiging van de agrarische activiteiten 
ruimte voor verbreding door nevenactiviteiten. Op deze manier wordt 
bedrijfsbeëindiging gecombineerd met schaalvergroting.

Naast ruimte voor specialisering en verbreding van de landbouw liggen er 
kansen om het landbouwgebied op de kaart te zetten. Zoals in de analyse 
reeds benoemd behoort het gebied tot de top 3 van pootgoedcentra, 
het is echter niet zichtbaar. De combinatie van pootgoed met de 
wisselteelten en de overgang van zand naar klei maakt het interessant 
om de agrarische producten in beeld te brengen en te promoten. In het 
gebied zijn verschillende agrariërs actief met de aanleg en onderhoud van 
akkerranden om de biodiversiteit van het gebied te vergroten. Daarnaast 
bevinden zich verspreid in het gebied verkooppunten voor agrarische 
producten. De verkooppunten, de akkerranden en informatie over de 
teelten in het gebied kunnen worden gekoppeld met thematische wandel- 
en fietsroutes.

Belevingspoorten
Op basis van de bekende planinitiatieven en de wens om het gebied 
recreatief te ontsluiten en zowel vanaf het water als vanaf het 
land te promoten is een tweetal belevingspoorten aangeduid. De 
belevingspoorten zijn gelegen ter hoogte van de Baak/Blauwe Sluis en ’t 
Haantje zijn vormen fysieke poorten die met informatie iets vertellen over 
het gebied en met voorzieningen, zoals vis-  en kanosteigers, visstoepen 
en bankjes het gebied bereikbaar en beleefbaar maken. Rondom 
deze belevingspoorten wordt langs de oevers van de kreken en buiten 
de zones die zijn aangeduid als EHS ruimte geboden voor extensief 
programma. De belevingspoorten zijn gesitueerd op de locaties waar de 
kreken kruisen met ontsluitingswegen, waardoor de voorzieningen zonder 
nieuwe verkeersingrepen goed ontsloten kunnen worden.

Recreatief medegebruik
De kreken bieden ook kansen voor recreatief medegebruik in de 
vorm van wandelen, vissen en varen. Op basis van de analyse, de 
bestaande landschappelijke en ecologische waarden, de plannen voor de 
realisering van fase 1 en 2 van de EVZ’s en kreekherstel en de bekende 
planinitiatieven, is gezocht naar mogelijkheden. Ingezet wordt op het 
vergroten van de beleving van het water door het toegankelijk maken van 
het gebied te voet en per boot/kano en het realiseren van visstoepen, 
vissteigers en kanosteigers.

Kanoën op de kreken is toegestaan, maar een duidelijke routing en 
opstappunten ontbreken vooralsnog. Een kanoroute, gericht op extensief 
gebruik (groepsgewijs, onder begeleiding en buiten broedseizoen), is 
gelegen langs de Nauwbeek, De Baak, De Beek, Kruisbeek en Wiel aan 
de Drenkhoos. Mogelijke opstappunten in de vorm van een kanosteiger 
zijn gelegen aan de Nauwbeek, het bosje van DLG aan de Kruisbeek/
Boonhil en aan De Baak. Ruimte voor vissen wordt mogelijk gemaakt ter 
hoogte van de bestaande voorzieningen bij ’t Haantje, De Roode Weel en 
het bosje van DLG aan de Kruisbeek/Boonhil.

Het wensbeeld voorziet langs delen van de (in te richten) oevers van 
de kreken in ruimte voor de aanleg van ommetjes/wandelpaden. Het 
uitgangspunt bij het realiseren van ommetjes/wandelpaden is dat ze 
via de belevingspoorten ontsloten kunnen worden en aansluiten op het 
bestaande netwerk van fiets- en wandelroutes. In het wensbeeld is dit 
opgenomen als oevers voor recreatief medegebruik. Het betreft oevers 
die in bezit zijn van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Waterschap 
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Totaalbeeld Cruijslandse Kreken 

Belevingspoorten Vrijkomende agrarische bebouwing Visstoepen en natuureducatie
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of zijn verworven voor fases 1 EVZ en kreekherstel. Het merendeel van 
deze gronden zijn gelegen aan de oostzijde van De Baak, De Beek en de 
Tuimelaarskreek. Bij de inrichting van oostzijde wordt rekening gehouden 
met een wandelpad.

Bij de bestaande gebieden zal een wandelpad langs de randen worden 
gesitueerd om de natuurwaarden zo min mogelijk aan te tasten. Voor het 
realiseren van een wandelpad ontbreken nog stukken. In overleg met de 
grondeigenaren wordt gezocht naar mogelijkheden om via het agrarische 
perceel het wandelpad door te trekken. De westoever van Vierhoevense 
Watergang biedt eveneens ruimte voor recreatief medegebruik. Deze 
kreek wordt via verharde wegen deels ontsloten, daarnaast heeft 
DLG hier inmiddels vanwege de aanleg van de A4 ten zuiden van de 
Kruisbeek bos aangeplant wat mogelijkheden biedt voor een wandelpad. 
Om de verbinding te leggen met de Polderwatering of Wiel aan de 
Drenkhoos is eveneens toestemming van de grondeigenaar vereist. Bij 
het maken van ommetjes/wandelpaden wordt aansluiting gezocht bij de 
dorpskern Kruisland, waardoor ook meekoppelkansen ontstaan voor de 
voorzieningen in het dorp. Het door de bewoners gewenste dorpsbos kan 
hierop aansluiten.

Verbinding met het omliggende landschap
De Cruijslandse Kreken is geen gebied dat op zichzelf staat, het gebied 
maakt onderdeel uit van de Brabantse Wal en het grotere water van 
de Steenbergse Vliet. Het gebied ligt geomorfologisch gezien aan de 
voet van de Brabantse Wal. Om het recreatieve potentieel te vergroten 
richt het wensbeeld ook op het maken van verbindingen, zowel via het 
water (kano-overstappunten) als via het land met wandel- en fietsroutes. 
Kansrijke plekken zijn gelegen ter hoogte van Landgoed Padmos en bij 
de Wiel aan de Drenkhoos. De door het Waterschap verworven gronden 
ten zuiden van de Polderwatering kan met een wandelpad als verbinding 
dienen. Ook hier ontbreekt een perceel.

Daarnaast is een verbinding voor de kano gewenst ter hoogte van 
De Baak en de Steenbergse Vliet en ter hoogte van de Nauwbeek 
Kruislandsedijk. Laatstgenoemde verbinding sluit aan op het water dat is 
verbonden met de vestingwerken van Steenbergen.

Het totaalbeeld, weergegeven op pagina 20, schets het integrale beeld 
van opgaven en ontwikkelingen, die als input hebben gediend voor het 
opstellen van het wensbeeld. Op een aantal plekken in het gebied, waar 
concrete opgaven samenkomen met initiatieven, is ingezoomd en is een 
sfeerbeeld gemaakt. Dit betreft De Baak/Blauwe Sluis, Boonhil/Beek/
Brugweg en De Roode Weel/Nauwbeek/Boonhil. 
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Inzoom visie De Baak/Blauwe Sluis 
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4 .  U I T W E R K I N G

4.1 De Baak/Blauwe Sluis
Locatie De Blauwe Sluis/De Baak is de belangrijkste belevingspoort 
van de Cruijslandse Kreken. Deze poort vormt de schakel tussen de 
Cruijslandse Kreken en de Steenbergse Vliet en had in het verleden een 
belangrijke functie als inlaat van water bij het inunderen van de kreken. 
Op deze plek heeft een schans gestaan die later is vervangen door een 
batterij. Van beide objecten is in het landschap niets meer zichtbaar, maar 
er liggen wel kansen om dit met informatie en/of objecten in beeld te 
brengen.

Op deze locatie is gemaal Brooijmans gelegen. Dit gemaal is aangeduid 
als regionale waterkering langs regionale rivieren (De Steenbergse Vliet) 
en heeft een belangrijke functie in de waterhuishouding. Bij nieuwe 
ontwikkelingen in de nabijheid van het gemaal zal zorgvuldig worden 
afgewogen of deze activiteiten geen negatieve effecten hebben op 
de veiligheid en stabiliteit van de waterkering. Als richtlijn hanteert het 
waterschap een contour van 300 meter rondom het gemaal, tenzij binnen 
deze afstand juist een in- en uitstapplaats aanwezig is. In overleg met 
het waterschap worden voorzieningen getroffen bij stuwen, gemalen, 
riooloverstorten en rwzi-lozingspunten.

Daarnaast is in het waterbeheerplan van het waterschap het gemaal 
Brooijmans opgenomen als vismigratieknelpunt. Het gemaal zal op termijn 
(na 2015) voor de vis passeerbaar worden gemaakt.

Deze locatie biedt daarnaast mogelijkheden om in de toekomst met 
je plezierboot ter hoogte van Bovensas/Blauwe Sluis af te meren 
en een bezoek kunt brengen aan de kreken, zoals weergegeven in 
het sfeerbeeld. Het vormt de plek waar je iets kunt lezen over de 
cultuurhistorie en de huidige situatie en in de toekomst kan functioneren 
als de fysieke toegang tot het water per boot/kano (verhuur), te voet 
of schaats en eventueel een plek voor een horecagelegenheid. Deze 
ontwikkeling is echter afhankelijk van initiatiefnemers.

Inzoom totaalbeeld De Baak/Blauwe Sluis
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Sfeerbeeld Boonhil/De Beek
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4.2 Boonhil/Beek/Brugweg
Een tweede belevingspoort is voorzien bij visstek ’t Haantje. Dit is de 
plek waar je nu langs de Beek kunt vissen (invalidesteiger) en te voet 
het gebied in kunt. De intentie is om in het verlengde van het bestaande 
visparcours langs De Beek en langs de Tuimelaarskreek een aantal 
(natuurbelevings)visstoepen aan te leggen. Langs de oostzijde van de 
Tuimelaarskreek wordt met de realisatie van fase 1 een wandelpad 
(ommetje) meegenomen. Daarnaast is een wandelpad voorzien langs de 
oevers van Beek en De Baak, waarbij een oversteekvoorziening bij de 
Lage Derriekreek nodig is. Beide trajecten zijn nog niet aaneengesloten, 
hiervoor is toestemming van grondeigenaren vereist.

DLG realiseert in verband met de aanleg van de A4 ter hoogte van de 
Boonhil/Kruisbeek een bosperceel. Op deze locatie wordt langs het 
water een zone ingericht als EVZ en kreekherstel met een kanosteiger, 
vissteiger, een bankje en parkeergelegenheid, zoals geïllustreerd in het 
sfeerbeeld.  

Inzoom totaalbeeld Boonhil/De Beek/Brugweg
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Sfeerbeeld De Roode Weel
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4.3 De Roode Weel/Nauwbeek/Boonhil
De Roode Weel neemt een bijzondere positie in het krekenstelsel in. 
Het gebied is hydrologische afgesloten van de kreken en heeft door 
de landschappelijke verschijningsvorm en de ontstaansgeschiedenis 
een bijzondere plek in het krekenstelsel. De Roode Weel grenst aan 
de Kruislandsedijk, waaraan een vrijliggend fietspad is gelegen en een 
bankje is gesitueerd. Het wensbeeld zet in op het deels toegankelijk 
maken van het gebied door de aanleg van een uitkijkpunt (fietsers en 
wandelaars), een vissteiger en een informatiepaneel, zoals geïllustreerd 
in het sfeerbeeld. Gelet op de beperkte bereikbaarheid van De Roode 
Weel zal in de nabijheid (De Boonhil) gezocht moeten worden naar een 
parkeervoorziening om het uitzichtpunt ook toegankelijk te maken voor 
mensen die het gebied met de auto bezoeken. 

Ter hoogte van de Boonhil/Nauwbeek is het op dit moment mogelijk 
roeiboten te huren en kano’s te water te laten. Deze voorzieningen vragen 
om een kwaliteitsverbetering. Deze locatie is de plek om door middel van 
een kano-overstapplaats de kanoroute van de kreken te koppelen met de 
kanoroute over de Steenbergse Vliet en de kanoroute langs de vesting 
van Steenbergen.

Inzoom totaalbeeld De Roode Weel/Nauwbeek/Boonhil
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Cruijslandse Kreken - projecten
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5 .  P R O J E C T E N

5.1 Het vervolg
Het gebiedsperspectief toont het wensbeeld, zoals deze gezamenlijk 
met de projectgroep is bepaald, en biedt ruimte aan verschillende 
ontwikkelingen en initiatieven. Het gebiedsperspectief dient als kapstok om 
deze concreter te maken en ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien. 
Ontwikkelingen en initiatieven die in een kleiner werkverband door leden 
van de projectgroep in combinatie met andere partijen/mensen uitgewerkt 
kunnen worden. In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen en initiatieven 
vertaald naar projecten. Deze projecten zijn aangegeven in een kaartbeeld. 
Het overzicht van projecten heeft een dynamisch karakter, gerealiseerde 
projecten worden geschrapt en nieuwe projecten kunnen worden 
toegevoegd. In dit hoofdstuk is per project een korte beschrijving, de trekker 
van het project, de betrokken partijen en het tijdspad opgenomen.

Project 1: Fase 1 EVZ/kreekherstel 
omschrijving: Het gebied de Cruijslandse Kreken heeft een 
natuurdoelstelling, waarbij het waterschap samen met haar partners de 
taak heeft om een ecologische verbindingszone (EVZ) te realiseren, kreken 
te herstellen en natte natuurparels te versterken. Het krekensysteem is een 
mooi voorbeeld van een ingedijkte vroegere brakwatergetijdenkreken. Nu 
vormt het ook een belangrijke basis voor het totale watersysteem. In fase 
1 gaat het om de inrichting van de reeds door het waterschap verworven  
gronden. In deze fase wordt 4,2 kilometer (14,9 ha) kreekherstel 
gecombineerd met de functie EVZ en circa 1,4 kilometer (1,9 ha) EVZ 
gerealiseerd. Bij de uitvoering van fase 1 worden ook mogelijkheden 
meegenomen voor recreatief medegebruik. Voor dit project werken 
gemeente en waterschap intensief samen en begeleiden zij de verdere 
uitwerking en aanbesteding via een design&construct. Het plan wordt 3e 
kwartaal 2013 gepresenteerd. 

trekker: Waterschap Brabantse Delta

in samenwerking met: gemeente Steenbergen, Brabants Landschap, DLG, 
HSV de Kruisweel, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Dorpsraad Kruisland 
en grondeigenaren aangrenzende percelen 

periode: juli 2013 - 2014

Project 2: Belevingspoorten 
omschrijving: In het gebied zijn twee belevingspoorten, te weten De Baak 
en t’ Haantje. Dit zijn poorten die met een object, markering en/of bebording 
informatie geven over de locatie en het gebied van de Cruijslandse Kreken. 
De belevingspoort De Baak/Blauwe Sluis vormt de poort tot de Cruijslandse 
Kreken, zowel vanaf het land als vanaf de Steenbergse Vliet. De wens is 
om een goede voorziening te maken voor een kano-overstappunt tussen 
de Steenbergse Vliet en De Baak, rekening houdend met de veiligheid 
en stabiliteit van de waterkering. Vanuit de projectgroep is de intentie 
uitgesproken om de belevingspoort fysiek met een informatiebord te 
markeren en recreatieve voorzieningen mogelijk te maken. Het gebied 
vormt de toegang tot het water (kano’s en roeiboten), de start van een 
wandelroute langs de kreken en biedt ruimte voor het realiseren van 
een ijsbaan op het (voormalige ijsbaan) weiland. Het perceel langs de 
Kruislandsedijk, waarde recreatieve voorzieningen zijn voorzien, staat te 
koop en onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Een tweede poort is 
gelegen ter hoogte van ’t Haantje (kruising De Beek/Brugweg).

trekker: Gemeente Steenbergen

in samenwerking met: initiatiefnemers, HSV de Kruisweel, Sportvisserij 
Zuidwest Nederland, IJsbaan De Kruisbeek, Brabants Landschap, 
Staatsbosbeheer en Dorpsraad Kruisland

periode: februari 2013 - 2014

Project 3: Aanleg bos DLG 
omschrijving: Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert in het kader van de 
aanleg van de A4 op een drietal locaties in het gebied natuurcompensatie 
uit door de aanplant van bos. Op de locaties aangrenzend aan De 
Beek wordt een strook langs het water ingericht als EVZ. Daarnaast 
worden voorzieningen geplaatst, waaronder een kanosteiger, vissteiger, 
visstoepen, bankje, informatiepaneel en parkeervoorzieningen. Voor het 
bosperceel aan de Brandsche Beek is een inrichtingsvoorstel getekend. 
Vanwege de ligging langs een fietsroute zal hier een bankje worden 
meegenomen.

trekker: Dienst Landelijk Gebied (in opdracht van Rijkswaterstaat)

in samenwerking met: Gemeente Steenbergen, HSV de Kruisweel, 
Sportvisserij Zuidwest Nederland, Dorpsraad Kruisland

periode: juni 2013 - 2014

Project 4: Nauwbeek
omschrijving: De Nauwbeek, ter hoogte van de Boonhil/Kruislandsedijk, 
is in de huidige situatie de toegang tot de kreken vanaf de westzijde. Op 
deze plek kunnen roeiboten worden gehuurd en is een opstappunt voor 
kano’s. Dit opstappunt is onderkomen en vanaf de weg niet zichtbaar. 
Een markering van de opstapplaats in combinatie met een routebord 
is gewenst. Daarnaast staat de Nauwbeek in directe verbinding met de 
watergang richting de vestingwerken van Steenbergen. Op deze plek 
liggen mogelijkheden om twee kanoroutes te verbinden, de vestingroute 
en de krekenroute. Gelet op de aanwezigheid van de kanosteiger zal 
in de project ook de markering van de route worden meegenomen. De 
onderdoorgang onder de Kruislandsedijk is te laag. Een voorziening om 
met de kano de weg over te steken is gewenst. 

trekker: Stichting BoVo 

in samenwerking met: huidige ondernemers van roeibotenverhuur en 
Arcadia, Gemeente Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta en 
Dorpsraad Kruisland

periode: november 2013 – juni 2014

Project 5: De Roode Weel
omschrijving: Plaatsing van een uitkijkpunt met een vissteiger en een 
informatiepaneel.

trekker: HSV de Kruisweel/Sportvisserij Zuidwest Nederland

in samenwerking met: Brabants Landschap, Gemeente Steenbergen, 
Waterschap Brabantse Delta, en Dorpsraad Kruisland

periode: oktober 2013 – juli 2015
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Project 6: Verbinding Kreken-Wal
omschrijving: Realiseren van een recreatieve wandel- en fietsverbinding 
tussen de Brabantse Wal en de Cruijslandse Kreken. Op dit moment 
zijn er in beide gebieden recreatieve wandel- en fietsverbindingen, 
een mogelijke fysieke koppeling is te realiseren ten westen langs De 
Drenkhoos. Medewerking van terreinbeheerders is noodzakelijk. In dit 
project kan de cultuurhistorie en het verhaal van de inundatievlaktes 
worden meegenomen en verbeeld op informatiepanelen.

trekker: Gemeente Steenbergen

in samenwerking met: Brabantse Wal, Staatsbosbeheer, Provincie 
Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, grondeigenaren percelen, 
Dorpsraad Kruisland en Dorpsraad Welberg

periode: november 2013 – juli 2015

Project 7: Watermanagement
omschrijving: De Cruijslandse Kreken zijn aangewezen als 
waterbergingsgebied. De aanleg van de EVZ’s en kreekherstel zijn echter 
onvoldoende om bij hevige regenbuien het water te kunnen bergen. In het 
gebied, maar ook op de hoger gelegen zandgronden, zal naar alternatieve 
oplossingen gezocht moeten worden.

trekker: Waterschap Brabantse Delta

in samenwerking met: ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, agrariërs uit 
het gebied, Agrarische Natuurvereniging

periode: november 2013 -

Project 8: Onderzoek landbouwverkeer
omschrijving: Vanuit de landbouw is aangegeven dat de verkeersdrukte 
door vrachtverkeer vanwege transport van producten in combinatie met 
de groter wordende landbouwvoertuigen onveilige situaties oplevert op 
de wegen in het buitengebied (o.a. Boonhil) en in de dorpskern Kruisland. 
Daarnaast heeft ZLTO aangegeven dat ze voor het grondgebied van de 
gemeente Steenbergen de landbouwroutes, onder andere naar aanleiding 
van de aanleg A4, in beeld wil brengen en de knelpunten in kaart wil 
brengen. Dit onderzoek zal bij een extern bureau worden uitgezet.

trekker: Stichting BoVo

in samenwerking met: Provincie Noord-Brabant, ZLTO, verkeerskundig 
adviseur in combinatie met studenten mobiliteit NHTV Breda

periode: augustus 2013 - december 2013

Project 9: Promotie producten en activiteiten 
omschrijving: Agrarische activiteiten zijn onvoldoende zichtbaar in 
het gebied. Het idee is om deze activiteiten zichtbaar en beleefbaar 
te maken en te promoten. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van 
informatieborden op percelen langs recreatieve fiets- en wandelroutes en 
hoofdroutes, waarbij de bestaande (en toekomstige) akkerranden worden 
meegenomen. Daarnaast kan worden gedacht  aan het realiseren van 
een zogenaamde boerenboodschappenroute.

trekker: Agrarische Natuur Vereniging (AVN)

in samenwerking met: ZLTO, Agrarische Natuur Vereniging (AVN) en 
agrariërs uit het gebied

periode: augustus 2013 -

Project 10: Fase 2 EVZ/kreekherstel
omschrijving: In aansluiting op fase 1 (zie project 1) zal worden gestart 
met het vervolgtraject voor de realisatie van de overige gebieden die zijn 
aangeduid als EVZ en kreekherstel. 

trekker: Waterschap Brabantse Delta

in samenwerking met: gemeente Steenbergen, Provincie Noord-Brabant, 
Brabants Landschap, ZLTO, Dorpsraad Kruisland en grondeigenaren 

periode: medio 2014 - 

Project 11: Branding gebied 
omschrijving: De Cruijslandse Kreken heeft met het krekensysteem, de 
landschappelijke, maar ook cultuurhistorische waarden, de agrarische 
activiteiten en de recreatieve mogelijkheden een bijzonder plek in het 
totale verhaal van het gebied van de Brabantse Wal. Dit is onvoldoende 
zichtbaar en beleefbaar. In dit project wordt aansluiting gezocht en ingezet 
op het op de kaart zetten van het gebied als onderdeel van de Brabantse 
Wal. De Cruijslandse Kreken worden als onderdeel (inundatiegebied) van 
De Linie op dit moment in het projectvoorstel voor de subsidieaanvraag 
voor Landschappen van Allure meegenomen. Afhankelijk van het al dan 
niet toekennen van de subsidie wordt het project gedefinieerd. 

trekker: Provincie Noord-Brabant

in samenwerking met: Gemeente Steenbergen, Gemeente Bergen 
op Zoom, Stichting Brabantse Wal, Stichting Menno van Coehoorn, 
Dorpsraad Kruisland, ZLTO, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, 
Waterschap Brabantse Delta, ondernemers en bewoners

periode: november 2013 (start Waterpoortcafé Cruijslandse Kreken) - …

Project 12: Ommetje 
omschrijving: Langs het traject Tuimelaarskreek – De Beek –De Baak is 
een nieuw ommetje voorzien. Het ommetje wordt meegenomen met de 
aanleg van de EVZ en kreekherstel en gecombineerd langs de bestaande 
terreinen van het Brabants Landschap en Waterschap. Dit traject vormt 
nog geen aaneengesloten deel en vooralsnog zijn er nog verschillende 
trajecten mogelijk. In overleg met de grondeigenaren zal worden gekeken 
of het mogelijk is een wandelpad langs de kreken de realiseren.

trekker: Dorpsraad Kruisland

in samenwerking met: Waterschap Brabantse Delta, grondeigenaren, 
Agrarische Natuur Vereniging (AVN), Brabants Landschap, 
Staatsbosbeheer en ondernemers 

periode: oktober 2013 - …



32



33

B I J L A G E N

bebouwing 

infrastructuur

water

natuurgebied (riet/moeras)

natuurgebied (bos)

kleigronden/open landschap

zandgronden

Brabantse Wal

forten en vestingwerken

dijken

inrichting EVZ / kreekherstel

natuuraanleg compensatie A4

verbinden gebieden

wens dorpsbos Kruisland

verworven grond EVZ

verworven grond EVZ+kreekherstel

grond initiatiefnemer EVZ+kreekherstel

historische dorpskern 

cultuurhistorie/monument

voormalige verdedigingswerkjes

inundatiegebied Zuiderfrontier 1698-1747

forten/vestingwerken

waardevolle dijken

voormalig stoomtramtraject

informatiepunt

kleigronden/kleinschalige (orthogonale) verkaveling 

zandgronden/kleinschalige verkaveling

landbouwpercelen

akkerranden

zoekgebied waterberging

verkoop streekproducten

promotie landbouwproducten

ommetjes  

wandelknooppuntennetwerk

fietsknooppuntennetwerk

kano- en roeiroutes

rustpunt/uitzicht

aanlegplaatsen kano’s

visplaatsen/visteigers

aanlegplaatsen kano’s 

jachthaven

horeca/detailhandel en cultuur

historische dorpskern 

cultuurhistorie/monument 

informatiepaneel

theeschenkerij

recreatiewoningen

kamperen

Bed & Breakfast

ijsbaan/schaatsen

(hoofd)belevingspoort

belevingspoort
De zwarte pictogrammen geven de bestaande 
en bekende situatie aan. Als grijze pictogrammen 
zijn de wensen/initiatieven oopgnomen.
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principedoorsnede inrichting EVZ (bron: waterschap Brabantse Delta)

principedoorsnede inrichting kreekherstel gave grond (bron: waterschap Brabantse Delta)

principedoorsnede inrichting kreekherstel opgebrachte grond (bron: waterschap Brabantse Delta)
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