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Figuur 17: Groenstructuur buitengebied gemeente Waalwijk
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SAMENVATTING
Het groenstructuurplan is een visie op het groen in de gemeente Waalwijk voor de
komende 25 jaar. In de visie wordt onderscheid gemaakt tussen een groene hoofd- en
nevenstructuur. Hierin wordt bepaald welke elementen waardevol zijn en dus behouden,
versterkt of verbeterd moeten worden. Vervolgens wordt deze uitgewerkt in een
groenbeheersplan en groen(her)inrichtingsmaatregelen.
Voor de totstandkoming van de visie is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische structuren. De gemeente Waalwijk is
gelegen op de “Naad van Brabant”, die gekenmerkt wordt door de overgang van zand
naar klei. Op deze overgangszone heeft zich een landschappelijk en ecologisch waardevol
gebied (het natuurgebied van de Langstraat) ontwikkeld dat op Europees niveau een
beschermingsstatus heeft gekregen door de aanwijzing als Habitatrichtlijngebied. Tevens
zijn een tweetal gebieden op respectievelijk de klei- en zandgronden van dusdanige
ecologische en landschappelijke waarde dat ze op nationaal niveau een bescherming
hebben gekregen. Dit zijn de uiterwaarden langs de Bergsche Maas en de Loonse en
Drunense Duinen.
Bestaande en toekomstige ontwikkelingen zijn vastgelegd in Europees, nationaal,
provinciaal en gemeentelijk beleid. In het groenstructuurplan zijn de uitgangspunten van
dit beleid gehanteerd en vertaald in het groene raamwerk. Vervolgens zal deze
vastgelegd worden in de actualisatie van de huidige bestemmingsplannen zodat ook een
zekere juridische bescherming wordt geboden.
Het groene raamwerk van de gemeente waalwijk en de directe omgeving wordt gevormd
door enerzijds de ecologische hoofdstructuur (EHS) en natuur- en groengebieden die
buiten de EHS vallen. Dit raamwerk moet worden versterkt door de realisatie van de
ecologische verbindingen tussen de Donge en het Eendennest met het
Habitatrichtlijngebied. Tevens moeten aan de oost- en westzijde van de gemeente
landschappelijke, aaneengesloten natuurlijke zones moeten worden ontwikkeld. In het
buitengebied is de visie met name gericht op het instandhouden, versterken van de
verschillende landschappelijke eenheden en de cultuurhistorische betekenis van
ontginnings- en verbindingsassen. Winterdijk, Halvezolenlijntje en de havens zijn
lijnstructuren die de gehele gemeente van oost naar west en van noord naar zuid
doorsnijden. Het aanzetten van deze lijnen versterkt hun cultuurhistorische functie.
In de woonkernen is alleen de groene hoofdstructuur aangegeven. Deze groene
elementen bepalen in grote mate de structuur van de woonkern en staan vaak in relatie
met de groenstructuur van het buitengebied. Het overige groen zijn elementen op
wijkniveau en behoren tot de groene nevenstructuur. Per kern zijn de groenvlakken,
groene lijnelementen en waardevolle plekken geïnventariseerd en zijn de knelpunten en
verbeterpunten opgenomen in de visie.
Een aantal ingrepen die regelmatig terugkeren zijn het herstellen van een
laanbeplanting, het verzachten van de overgangen tussen bebouwing en landschap en
het realiseren van langzaamverkeersverbindingen door aaneengesloten groene ruimtes.
Bij de oude ontginningsassen moeten met name de doorzichten gekoesterd worden. In
de visie is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals uitbreidingen of
aanleg van infrastructuur. Het is van belang dat deze integraal worden bekeken zodat de
groene kwaliteit gewaarborgd blijft.

HOOFDSTUK 1
1.1

INLEIDING

Aanleiding

De directe aanleiding voor dit groenstructuurplan is de achteruitgang van het groene
areaal binnen de gemeente Waalwijk. Het groenstructuurplan benoemt de kwaliteiten van
het aanwezige groen en maakt inzichtelijk hoe deze behouden en verbeterd kunnen
worden. Het is een visie voor de lange termijn, met als doel dat Waalwijk over 25 jaar
tenminste nog net zo groen is als nu.
Aan de hand van het groenstructuurplan wordt bepaald welke elementen waardevol zijn
en behouden, versterkt of verbeterd moeten worden en welke elementen van minder
belang zijn en waarop kan worden bespaard. Het groenstructuurplan is een raamwerk
voor het te bepalen groenbeheer en groen(her)inrichtingsmaatregelen.
Naast bovengenoemde aanleiding is vanuit het uitwerkingsplan ‘Waalbos’ de vraag
ontstaan hoe om te gaan met het principe ‘rood met groen’. Dit houdt in dat wanneer
uitbreiding van het stedelijk gebied (rood) ten koste gaat van het buitengebied (groen),
deze gepaard moet gaan met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit elders in het
buitengebied. In stedelijke uitbreidingsplannen wordt een bedrag opgenomen dat
hiervoor bestemd is. Een groenstructuurplan is noodzakelijk omdat hieruit blijkt op welke
locaties dit ‘groenfonds’ kan worden ingezet.
Toekomstige plannen, zoals voor bijvoorbeeld inbreidingswijken, moeten worden getoetst
aan het groenstructuurplan zodat ze niet ten koste gaan van de bestaande waardevolle
groenstructuur, maar er op aansluiten.
1.2

Doelstelling

In de uitwerkingsplannen Waalboss en Groot-Langstraat zijn de volgende doelstellingen
geformuleerd met betrekking tot de groenstructuur:
1

Behouden van landschappelijke overgangen en versterken van contrasten in het
landschap.
Verhogen van ecologische kwaliteiten en belevingswaarde van natuur en
behouden van de groene hoofdstructuur.
Bestaande stedelijke structuren, zoals oude ontginningslinten en de oude
spoorlijn, zijn sturend bij herstructurerings-, inbreidings- en uitbreidingsopgaven.
De markante waarden en karakteristieke structuren van de drie landschappelijke
eenheden, het veen- en zeekleigebied, het rivierenlandschap en het
zandlandschap, worden behouden en versterkt. Nieuwe ontwikkelingen van
dorpen en bedrijventerreinen moeten zich voegen naar de waarden en structuren
van het landschap. Hierbij moet rekening worden gehouden met de openheid van
de Langstraat.

2
3
4

Om de juiste afwegingen te kunnen maken met betrekking tot het behouden, versterken
of verbeteren van het bestaande groen zijn een aantal doelstellingen geformuleerd voor
het groenstructuurplan:
1

2
3

Inzicht geven in de aanwezige groenstructuren, in samenhang met stedelijke,
landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische structuren. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen hoofd- en nevenstructuren. Dit dient als kader
voor het gebiedsgericht werken.
Het benoemen van de kwaliteiten en verbeterpunten, onderscheid maken
tussen waardevolle en minder belangrijke elementen.
Het formuleren van een visie voor het handhaven, versterken, verbeteren of
herinrichten van de bestaande groene hoofdstructuren.

1.3

Werkwijze

Om tot dit groenstructuurplan te komen is de volgende werkwijze gehanteerd:
Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en analyse is een beeld geschetst van de
gemeente Waalwijk. De inventarisatie en analyse vormen de basis voor het
groenstructuurplan. Het gaat hierbij om de ontstaansgeschiedenis van de gemeente en
ontwikkeling van de verschillende woonkernen, de landschappelijke opbouw en
natuurwaarden van de gemeente Waalwijk. Als aanvulling hierop komen alle relevante
beleidsstukken aan bod.
Vervolgens is het groene raamwerk, de groenstructuur van het buitengebied en de
verschillende woonkernen in kaart gebracht waarbij inzichtelijk is gemaakt welke
elementen waardevol zijn en welke elementen van minder belang zijn. In de visie zijn
aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de groene hoofdstructuur. Hierbij is
aangegeven welke elementen behouden, versterkt of verbeterd moeten worden. Een
visie op de groene nevenstructuur moet in de gebiedsontwikkelingsplannen worden
meegenomen en uitgewerkt. Zo wordt het totale raamwerk voor het groen, het beheer
van het groen en de groen(her)inrichtingsmaatregelen gecreëerd.
1.4

Vervolg

Het groenstructuurplan is onder andere het groene toetsingkader voor de ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeente Waalwijk. Na vaststelling van het structuurplan wordt de
groene ruimtelijke structuur uitgewerkt in een groenuitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan wordt een tijdsbalk opgenomen voor de komende 25 jaar. Deze periode is gekozen
vanwege de gemiddelde levensduur van beplanting (25- 30 jaar) in het openbaar gebied.
Per 5 jaar wordt vastgelegd welke groenelementen aangepakt dienen te worden. Hier zijn
kosten aan verbonden, die in een aantal gevallen een eenmalig karakter hebben zoals
bijvoorbeeld de aanleg van een ecologische verbindingszone. Echter ook op
beheersgebied moeten maatregelen worden genomen zoals het vernieuwen van een
houtwal of een laan met zieke kastanjebomen. Hieraan kan bijvoorbeeld een
afschrijvingsfonds aan gekoppeld worden. Dit is min of meer vergelijkbaar met de
afschrijvingstermijnen van een riool of weg.
Om bovenstaande groenstructuur te realiseren en te garanderen is een integrale
afstemming met overige vakgebieden, uitvoeringsplannen en burgers onontbeerlijk. Na
afstemming kan een plan van aanpak worden gemaakt waarin een tijdsplanning, een
prioriteitenlijst en een kostenoverzicht worden opgenomen voor de komende 25 jaar.
Deze kosten worden dan vervolgens opgenomen in de begroting van 2008. De
beheersmaatregelen moeten vervat worden in het IBOR systeem, waarin de jaarlijks uit
te voeren beheersmaatregelen zijn ingevoerd.
groenstructuurplan

groene raamwerk
25 jaar

groenuitvoeringsplan

prioriteiten & kosten
per 5 jaar

groenbeheersplan

beheersmaatregelen
jaarlijks

HOOFDSTUK 2
2.1

INVENTARISATIE EN ANALYSE

Ontstaansgeschiedenis van de gemeente Waalwijk

Aan het eind van de laatste ijstijd kwam de rivier de Maas tot rust. Dit resulteerde in de
Langstraat en het afzetten van fijnere zanden en klei. In de nog onbegroeide gebieden
heeft de wind gezorgd voor het sterk opstuiven van de afgezette gronden. Zo zijn
bijvoorbeeld de Loonse en Drunense duinen en kleinere zandophopingen (donken)
ontstaan. Deze zijn in de naamgeving terug te vinden, bijvoorbeeld Zanddonk,
Raamsdonk en Zandschel.
Door de temperatuurstijging na de ijstijd steeg de zeespiegel en de grondwaterstand
waardoor een natte situatie ontstond. Hierdoor kon veen op grote schaal ontstaan. De
veengronden strekten zich uit van de Maas tot aan de Loonse en Drunense duinen. Op
het veen werd aanvankelijk akkerbouw bedreven. De veengronden werden verdeeld in
percelen van enkele tientallen meters breed en ruim een kilometer lang. Deze
grondstrook, ook wel slag genaamd, werd aan weerszijden begrensd door sloten om het
gebied te ontwateren.
De eerste vaste bewoners (omstreeks 1200) vestigden zich op de door de oude Maas
afgezette oeverwallen. Het veen werd vanaf de oeverwal in zuidelijke richting ontgonnen.
Als gevolg van de ontwatering klonk het veen in, waardoor het maaiveld daalde. Hierdoor
werd de grond te nat en was men genoodzaakt om zich op meer zuidelijk gelegen hogere
gronden te vestigen. Men vestigde zich op de achterkade aan de achterzijde van de
percelen (omstreeks 1350). Straatnamen als Oude straat verwijzen naar deze oudste
ontginningsassen. Door overstromingen van zowel de zee als de Maas, verplaatste de
woonkern meer zuidelijk. De zwaarste overstroming was de St. Elizabethsvloed in 1421.
De veengrond werd grotendeels overspoeld met zware zeeklei. Een gedeelte van het
veen bleef aan de oppervlakte. Vooral in de omgeving van Waspik zijn veenrestanten op
geringe diepte in de bodem terug te vinden.
Na de St. Elizabethsvloed werd de Zomerdijk aangelegd vlak bij de rivier en later de
hoger en zuidelijker gelegen Winterdijk.
Vanaf de Winterdijk vond de verkaveling plaats in noord-zuid richting. Wanneer de
afstand tot de ontginningsas te groot werd ontstonden dwarswegen. De bebouwing is
langs deze wegen voortgezet waardoor een kamstructuur ontstond. In figuur 1 zijn deze
ontwikkelingen weergegeven.
Met het vorderen van turfsteken
in zuidelijke richting, werden
vaarten gegraven. Ze
reguleerden eeuwenlang de
ontwatering en boden
transportmogelijkheden voor de
landbouw (exporteren van turf en
hooi). Hieruit vloeide de
scheepvaart voort als nevenactiviteit. Diverse straatnamen
verwijzen naar de oude vaarten
zoals Hogevaart en Nieuwe
Vaart.

2.2

Ontwikkeling van de verschillende kernen

2.2.1 Waspik
Het huidige Waspik is ontstaan uit de oude dorpen Waspik en Waspik-zuid. Door de St.
Elizabethsvloed werd Waspik grotendeels verwoest. Kort na de overstroming zijn twee
havens aangelegd die uitmondden in de oude Maas. In de jaren 50 van de vorige eeuw
zijn ze gedempt. De havendijk met de karakteristieke dijkhuisjes zijn bewaard gebleven.
Tot aan de 17e eeuw was turfwinning het belangrijkste middel van bestaan. In de 17e
eeuw ontwikkelde hooi zich tot een belangrijk exportproduct. Rond het einde van de 18e
eeuw was er een sterke huisnijverheid van leerlooiers en schoenmakers. Later werd dit in
fabrieken voortgezet, waarvan er nu nog een aantal bestaan. In de 19e eeuw werden
waterschappen opgericht waardoor de omstandigheden voor landbouw weren verbeterd.
Hiervoor werd de Maasmond verlegd, het Zuiderafwateringskanaal gegraven en gemalen
gebouwd.
2.2.2 Sprang-Capelle
Sprang-Capelle is ontstaan uit de kernen Sprang, Vrijhoeve, Capelle en Nieuwe Vaart.
Aanvankelijk werd akkerbouw op het veen bedreven, daarna ontwikkelde zich hier de
turfwinning, waarna in de 17e eeuw de hooibouw ontwikkelde in de buitenpolders. Voor
de export van turf en hooi werd gebruik gemaakt van diverse vaarten en havens. Hieruit
vloeiden scheepvaart en scheepsbouw voort als nevenactiviteit. Veeteelt en veehandel
waren eveneens belangrijk.
In de 18e eeuw ontwikkelde de schoenindustrie zich en in de 19e eeuw kwam de
houthandel hierbij. Vanaf 1940 is de schoen- en leerindustrie geleidelijk verdwenen.
2.2.3 Waalwijk
Waalwijk is ontstaan uit de zelfstandige kerkdorpen Waalwijk, Baardwijk en Besoyen. Na
de St. Elizabethsvloed werden de Winterdijk en de zuidelijke Meerdijk aangelegd om
Waalwijk te beschermen tegen overstromingen. Dijkdoorbraken konden echter nog niet
helemaal voorkomen worden. Het galgenwiel en het hoefwiel zijn hier restanten van.
Voor een goede waterhuishouding van de Bossche Broek (bij ’s Hertogenbosch) werd in
1766 de Baardwijkse Overlaat aangelegd als overstromingsvlakte voor het Oude Maasje.
Nadat de Bergsche Maas tussen 1877 en 1904 is aangelegd is het Drongelens Kanaal in
1905 gegraven, waardoor de oorspronkelijke functie van de Baardwijkse Overlaat is
komen te vervallen. Het is nu een landschapsecologische zone geworden.
Aan het eind van de 18e eeuw groeide de lintbebouwing van de drie plaatsen aan elkaar.
Halverwege de 19e eeuw nam de welvaart sterk toe en kreeg de ontsluiting vorm. In
1922 werden de drie kernen samengevoegd.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de oude binnenhaven gedempt en de binnenpolders
volgebouwd. De buitenpolder is sterk gewijzigd door de aanleg van de nieuwe haven, de
A59 en het industrieterrein.
In figuur 2 zijn fragmenten van de historische kaart van 1900 weergegeven.

2.3

Landschappelijke opbouw

2.3.1 Landschappelijke eenheden
Ten noorden van de Winterdijk liggen het zeekleigebied en de uiterwaarden van de
Bergsche Maas. Dit polderlandschap heeft een open karakter als gevolg van de
ruilverkaveling in het verleden. Hierdoor heeft dit landschap een rationeel en
grootschaliger uiterlijk gekregen. Restanten van dijken herinneren aan het
veenontginningslandschap dat hier eens was.
Het open beeld wordt soms onderbroken door de groene omkadering van de verspreid
liggende erven en de fruitboomgaarden.
Van nature kwam in dit gebied moerasbos met wilg en populier voor.
Ten oosten van het Drongelens Kanaal ligt het rivierenlandschap met het de voormalige
overstromingsvlakte van de Baardwijkse Overlaat. Dit gebied kenmerkt zich door
openheid. De Baardwijkse Overlaat wordt aan de oostzijde begrensd door de Elshoutse
Zeedijk waarlangs oude grienden en populierenbossen de openheid doorbreken.
Ten zuiden van de A59 ligt het veenontginningsgebied. Tussen de Winterdijk en het
Halvezolenpad ligt het slagenlandschap. De bodem bestaat uit lemig zand met veen. Dit
gebied heeft van oorsprong een landbouwkundige functie dat gekenmerkt wordt door
elzen-hakhout. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is op enkele plekken bewaard
gebleven en kenmerkt zich door smalle kavels met een noord-zuid gerichte oriëntatie.
Deze kavels worden aan weerszijden begeleid door sloten en bossages van zwarte els en
wilgen waardoor een coulisselandschap is ontstaan.
De huidige kernen en bebouwingslinten zijn gesticht op een oost-west gerichte
dekzandrug, die de overgang vormt tussen het kleigebied en het zandgebied. Deze
dekzandrug staat bekend als de 'Naad van Brabant’ en ligt schuin ten opzichte van de
slagen van het veengebied. De bebouwing volgde de slagen en kwam zo onder een hoek
ten opzichte van de straat te staan. Deze zogenaamde vertanding van de lintbebouwing
is een typisch kenmerk voor de Langstraat. In de oorspronkelijke Langstraatdorpen werd
vaak gebruik gemaakt van een beplanting van leilindes vanwege de schaduwwerking en
omdat het straatprofiel geen ruimte bood aan forse bomen.
Verder in zuidelijke richting loopt het veenontginningslandschap over in een
zandontginningsgebied. Dit landschap bestaat uit relatief grootschalige kavels in een
rechthoekige verkaveling. De kavels zijn vooral in gebruik voor de akkerbouw en als
grasland.
Meer naar het zuidoosten liggen de hogere zandgronden waaronder de Loonse en
Drunense Duinen. Dit gebied kenmerkt zich door een grotendeels dicht landschap
vanwege de aanwezigheid van bossen.
In figuur 3 zijn de verschillende landschappelijke eenheden aangegeven.
2.3.2 Landschappelijke structuren
Water (figuur 4)
De belangrijkste waterlopen in de gemeente Waalwijk zijn de Bergsche Maas, het Oude
Maasje met de Langstraatse havens (Kerkvaart, Capelsche Haven en Waalwijkse Haven),
het Drongelens kanaal en het Zuiderafwateringskanaal dat via de Sprangse Sloot
uitmondt in het Oude Maasje.

Dijken (figuur 5)
In de gemeente Waalwijk liggen dijken en overblijfselen van dijken. Ze hebben
grotendeels geen waterkerende functie meer, maar zijn markante lijnen in het landschap
vanwege de hoge ligging en de rijke geschiedenis. De dijken liggen langs de belangrijkste
waterlopen (langs de Bergsche Maas en uiterwaarden, dijken langs de havens en het
Drongelens kanaal).
Na de St. Elizabethsvloed werd de Zomerdijk aangelegd vlak bij de rivier en later de
hoger en zuidelijker gelegen Winterdijk. Elders in het landschap liggen de Spoordijk, de
Zuid-Hollandse Dijk en de Meerdijk.
Het noordwestelijke deel van de Meerdijk vormde de grens tussen Besoyen en Sprang.
Bij de ruilverkaveling is de dijk vernietigd, maar in het natuurreservaat ‘Meerdijksche
Driessen’ is deze grens nog goed te herkennen aan onderbrekingen in oude singels en de
begrenzing van gespaarde kavels.
Ruimte en massa (figuur 6)
De verschillende woonkernen binnen de gemeente vormen dichte massa’s, waarin enkele
markante structuren vanuit het buitengebied door- of uitlopen, zoals de oude
bebouwingslinten en dijken. De oude bebouwingslinten zijn transparant: vanaf het lint
zijn er diverse doorkijkjes tussen de boerderijen naar het achterliggende gebied. De
dijken vormen vanwege hun hoge ligging en beplanting opvallende elementen in het
buitengebied.
Overige massa’s worden gevormd door de groene omkadering van de verspreid liggende
erven en de fruitboomgaarden, die het open beeld van het polderlandschap ten noorden
van de A59 onderbreken.
Het bosgebied van het Nationale Park de Loonse en Drunense duinen kenmerkt zich door
een grotendeels dicht landschap.

Bebouwing (figuur 7)
De bebouwde gebieden bestaan uit woonkernen en industrie. De oude bebouwingslinten
verbinden de afzonderlijke woonkernen met elkaar.
Verkaveling (figuur 8)
Het open zeekleigebied heeft door ruilverkaveling een rationeel en grootschaliger uiterlijk
gekregen, met een rechthoekig, haast rastervormig verkavelingpatroon. De vochtige
gronden van de uiterwaarden van de Bergsche Maas kenmerken zich door een fijn
slotenpatroon.
Ook het slagenlandschap heeft te maken gehad met ruilverkaveling. Toch is op enkele
plekken een intacte structuur bewaard gebleven die zich kenmerkt zich door smalle
kavels met een noord-zuid gerichte oriëntatie. Deze kavels worden aan weerszijden
begeleid door sloten.
Verder in zuidelijke richting heeft het zandontginningslandschap relatief grootschalige
kavels in een rechthoekige verkaveling.

2.4

Natuurwaarden

In het gebiedsplan Wijde Biesbosch (2005) zijn aanwezige natuurwaarden en
maatregelen aangegeven. In figuur 9 zijn de natuurwaarden aangegeven.
2.4.1 EHS Natuurgebieden
•

•
•
•
•

•

•

Het gebied tussen Waalwijk, Waspik, de oude spoorlijn en de A59/Winterdijk is
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Een groot gedeelte van het gebied
van de Langstraat heeft de status van Habitatrichtlijngebied vanwege het
voorkomen van kalkhoudende voedselarm tot matig voedselrijke wateren met
kranswieren en zogenaamde overgangs- en trilvenen. Ook komen hier van nature
voedselrijke wateren voor. Deze habitats moeten in stand worden gehouden.
Soorten die beschermd moeten worden zijn de Grote en Kleine Modderkruiper en
de Drijvende Waterweegbree. De binnenpolders van Capelle en Besoyen zijn
overblijfselen van veenmoeras en schraal hooiland met hoge natuurwaarden.
Het gebied Het Eendennest is beschermd in het kader van de
Natuurbeschermingswet. Het gebied vormt een broedplaats en pleister- en
foerageergebied voor verschillende soorten moerasvogels.
Ten zuiden van de Bergsche Maas (ten noorden van Waalwijk en Capelle) liggen
de Gansooiense en Capelsche Uiterwaarden. Deze gebieden zijn belangrijke
foerageerplaatsen voor ganzen, zwanen en andere soorten.
De oevers langs het Oude Maasje zijn op een natuurvriendelijke manier ingericht.
Het gebied bestaat uit ruigte- en moerasvegetaties en diverse poelen.
De taluds langs het Drongelens Kanaal zijn belangrijk voor diverse planten- en
diersoorten als de Grote Pimpernel en Bevertjes, en diverse zeldzame
paddestoelen, dagvlinders (o.a. Bruine Eikepage) en sprinkhaansoorten (o.a.
Wrattenbijter). In de oevers langs het kanaal groeit onder meer zeldzame Lange
Ereprijs.
In het voormalige overstromingsgebied van de Baardwijkse Overlaat liggen
spoelgaten, waar nu veel amfibieën verblijven. Bij het Lange Wiel, ten zuidoosten
van Waalwijk, in beheer van een natuurorganisatie, zitten populaties Heikikker en
Kamsalamander.
Langs de Elshoutse Zeedijk (langs de gemeentegrens) liggen ca. 20 oude wielen,
overblijfselen van dijkdoorbraken. De dijk en de wielen zijn groeiplaatsen voor
bijzondere plantensoorten. In het natuurgebied de Hooibroeken, ten oosten van
de Elshoutse Zeedijk, vindt men grienden en populierenbossen.

2.4.2 Ecologische verbindingszones
Door middel van ecologische verbindingszones kunnen bestaande en nog te verwerven
natuurgebieden met elkaar worden verbonden waardoor en ecologisch netwerk ontstaat.
De te realiseren / verder te ontwikkelen ecologische verbindingszones zijn:
• Het Drongelens Kanaal (ter verbinding van de Bergsche Maas en de Loonse en
Drunense Duinen)
• De Sprangse Sloot (ter verbinding van de Bergsche Maas en het Labbegat),
• het Oude Maasje (een natte verbinding van de Elshoutse Zeedijk tot aan
Keizersveer)
• de uiterwaarden langs Bergsche Maas
• de sloten die Het Eendennest verbinden met het natuurgebied van de Langstraat
• vanaf de Donge langs de ’s-Gravenmoerschevaart naar het natuurgebied van de
Langstraat
De oevers van het Oude Maasje en het Drongelens Kanaal zijn inmiddels grotendeels
ecologisch ingericht. Hiermee zijn de ecologische verbindingszones daar inmiddels
nagenoeg gerealiseerd.

2.4.3 Natuurwaarden en groengebieden buiten de EHS
In Waalwijk en rondom Waspik en Nieuwe Vaart komen enkele natuurwaarden en
groengebieden voor buiten de EHS. Deze gebieden moeten worden behouden en waar
mogelijk versterkt. Het betreft o.a. het gebied Hoefsven in Waalwijk, zones aan
weerszijden van Scharlo/Maasoever te Waspik en ten westen van Waspik (als buffer
tegen verdere verstedelijking).

2.5

Beleid

2.5.1 Europees beleid
Habitatrichtlijn
De Habitatrichtlijn heeft als doel het beschermen van typen natuurlijke habitats
(leefgebieden) en soorten (planten en dieren) in een Europees netwerk van
natuurgebieden. De bescherming van dieren, planten en habitats gebeurt door de
aanwijzing van gebieden die beschermd moeten worden.
Een groot gedeelte van het Langstraatgebied is aangewezen als Habitatrichtlijngebied.
Het gebied van de Loonse en Drunense Duinen dat grenst aan de gemeente Waalwijk
heeft tevens de status van Nationaal Park. In figuur 10 zijn deze gebieden aangegeven.
2.5.2 Nationaal beleid
Nota Belvedère
In de Nota Belvedère (1999) zijn gebieden aangegeven met een hoge concentratie van
cultuurhistorische waarden. Voor deze Belvedèregebieden is een actief cultuurhistorisch
ruimtelijk beleid geformuleerd, gericht op de instandhouding, versterking en verdere
ontwikkeling van de cultuurhistorische identiteit.
Het gehele gebied van de Langstraat heeft de status van Belvedèregebied vanwege de
cultuurhistorische identiteit van het laagveenontginningslandschap, de vele historische
lintbebouwingen en de oude spoordijk.
Natuurbeschermingswet
In de Natuurbeschermingswet zijn de bepalingen van de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn in nationale wetgeving omgezet. De Natuurbeschermingswet regelt
aanwijzing, beheer en bescherming van gebieden die vanwege hun bijzondere
natuurwaarden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied of als beschermd
natuurmonument.
Flora- en Faunawet
De Nederlandse Flora- en Faunawet (2002) regelt de wettelijke bescherming van in het
wild levende planten en dieren. Deze bescherming houdt onder meer in dat handelingen
waarmee beschermde dieren worden verontrust, verjaagd, gevangen of gedood,
verboden zijn. Ook het verontrusten en beschadigen van rust- en voortplantingsplaatsen
van beschermde soorten is verboden.
Binnen de wettelijk beschermde soorten, zijn een aantal soorten opgenomen in het
Gebiedsplan Wijde Biesbosch die worden aangeduid als aandachtssoorten. Dit zijn
soorten die hun leefgebied voornamelijk in agrarisch gebied hebben en die onder
toenemende druk staan. Voor deze soorten zullen maatregelen genomen moeten
worden.
2.5.3 Provinciaal beleid
Streekplan Noord-Brabant 2002
In het Streekplan worden de hoofdlijnen aangegeven van de ruimtelijke ontwikkelingen
op lange termijn (tot 2020) voor de provincie Noord-Brabant. Het plan geeft de te volgen
richting aan voor het provinciaal handelen op het terrein van de ruimtelijke ordening.
Tevens is het plan toetssteen bij de goedkeuring van gemeentelijke en regionale
ruimtelijke plannen en grondslag voor het geven van aanwijzingen.
In de uitwerkingsplannen voor de stedelijke en landelijke regio’s wordt aan het globale
beleid van het Streekplan concrete invulling gegeven.

Uitwerkingsplannen
Waalboss (2004)
In het uitwerkingsplan Waalboss zijn principes geformuleerd voor de ruimtelijke
ontwikkeling van de regio. De volgende principes zijn van belang voor het
groenstructuurplan:
1 Behouden van landschappelijke overgangen en versterken van contrasten in het
landschap.
2 Verhogen van ecologische kwaliteiten en belevingswaarde van natuur en
behouden van de groene hoofdstructuur.
3 Bestaande stedelijke structuren, zoals oude ontginningslinten en de oude
spoorlijn, zijn sturend bij herstructurerings-, inbreidings- en uitbreidingsopgaven.
Groot-Langstraat (2004)
In het uitwerkingsplan Groot-Langstraat zijn principes geformuleerd voor de ruimtelijke
en functionele ontwikkeling van de landelijke regio. Het volgende principe is van belang
voor het groenstructuurplan:
* De markante waarden en karakteristieke structuren van de drie landschappelijke
eenheden, het veen- en zeekleigebied, het rivierenlandschap en het
zandlandschap, worden behouden en versterkt. Nieuwe ontwikkelingen van
dorpen en bedrijventerreinen moeten zich voegen naar de waarden en structuren
van het landschap. Hierbij moet rekening worden gehouden met de openheid van
de Langstraat.
Gebiedsplan Wijde Biesbosch (2005)
In het gebiedsplan Wijde Biesbosch zijn maatregelen aangegeven die van belang zijn
voor het groenstructuurplan:
Water:
De Overdiepse Polder is aangewezen als potentieel overstromingsgebied ten behoeve
van rivierverruimende maatregelen in het kader van ‘ruimte voor de rivier’.
In de natuurgebieden Den Dulver, De Dullaard en Het Labbegat (natte natuurparels)
moet verdroging worden opgeheven. Rondom deze natuurgebieden worden
beschermingszones van 500m aangewezen waarbinnen geen ingrepen in het
watersysteem mogen worden gedaan die de positieve effecten van de antiverdrogingsmaatregelen weer teniet doen.
In figuur 11 is de Overdiepse Polder aangegeven.
Natuur:
In het gebiedsplan Wijde Biesbosch (2005) zijn aanwezige natuurwaarden en
maatregelen aangegeven. Dit is omschreven in paragraaf 2.4 Natuurwaarden.
Landschap en cultuurhistorie:
• Het gehele gebied van de Langstraat heeft de status van Belvedèregebied
vanwege de waardevolle cultuurhistorie. In het gebied bevinden zich een aantal
waardevolle voormalige polders met restanten van het slagenlandschap en de
zeer typische nederzettingspatronen. De karakteristieke perceelsstructuur en
perceelrandbegroeiing van hagen van zwarte els en wilg zijn hier nog aanwezig.
Het Belvedèrebeleid richt zich op het instandhouden en verder ontwikkelen van de
cultuurhistorische waarden.
• Naast behoud en ontwikkeling moet aandacht worden besteed aan herstel van
beschadigde of verdwenen landschappen. Het gaat om gebieden waarvan het
vanuit landschappelijk, ecologisch, cultuurhistorisch of ruimtelijk visueel oogpunt
wenselijk is deze te herstellen. Deze landschappen zijn aangegeven als
‘ontwikkelen en versterken cultuurhistorische waarden’ of ‘landschappelijk te
versterken gebied’. Het betreft het gebied tussen de A59, Waalwijk en Waspik tot
aan de Engelseweg/Hoge Zandschel en een groot deel van het gebied van de

Baardwijkse Overlaat. In de Baardwijkse Overlaat staat behoud van de openheid
centraal, tevens als middel tegen verstedelijkingsdruk. Zones langs het
Drongelens Kanaal en de Donge moeten landschappelijk worden versterkt.
In figuur 12 zijn het Belvedèregebied, het ‘landschappelijk te versterken gebied’ en
‘ontwikkelen en versterken cultuurhistorische waarden’ aangegeven.
•

Het gehele gebied van de Langstraat is aangewezen als aardkundig waardevol
gebied. Voor ruimtelijke ingrepen van enige omvang (uitbreidingen van woon- of
werklocaties, infrastructuur, recreatiecomplexen en locatie voor intensieve
veehouderij) geldt hier een ‘nee, tenzij’-principe. Hierbij moeten zwaarwegende
maatschappelijke belangen gelden, moet eerst worden gezocht naar alternatieve
locaties of oplossingen en zal compensatie van natuur- en landschapswaarden
plaats moeten vinden. In figuur 13 is dit gebied aangegeven.

Werken:
Beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein Scharlo aan de zuidwestzijde en een
ontwikkelingsmogelijkheid aan de oostzijde om tot een betere landschappelijke
inpassing aan beide zijden van dit terrein te komen.
(Provinciale) Cultuurhistorische Waardenkaart
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn cultuurhistorische (landschaps)waarden van
bovenlokaal belang aangegeven. Bij de opstelling en uitvoering van ruimtelijke plannen
moet met deze plannen rekening worden gehouden. De Cultuurhistorische Waardenkaart
is voor de provincie een kader waaraan onder meer gemeentelijke bestemmingsplannen
en subsidieaanvragen worden getoetst. Daarnaast vormt het een uitstekende
inspiratiebron voor ruimtelijke ontwerpen.
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart 2005 staan de volgende waardevolle
stedenbouwkundige structuren aangegeven met historische gebouwen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waspik: ’t Vaartje, de Raadhuisstraat, Kerkstraat/Benedenkerkstraat en de
Havendijk
Scharlo/Maasoever: de oude havendijk Scharlo/Achterste dijk
Waspik-Zuid: Vrouwkensvaartsestraat
Het oude bebouwingslint (Kerkstraat, Raadhuisstraat, Heistraat) in Sprang,
Vrijhoeve en Nieuwe Vaart
De Zuid-Hollandsedijk
De Hogevaart
Capelle: de Winterdijk en de Wendelnesseweg en enkele gebouwen langs de
Capelsche Haven
Nieuwe Vaart: de Nieuwe Vaart en Willem van Gentsvaart
De molen in Sprang wordt aangegeven als monument, met daaromheen de
molenbiotoop: een cirkelvormige zone die van belang is voor de windvang en de
landschappelijke uitstraling.
Waalwijk: Winterdijk, de oude ontginningsas (Westeinde, Grotestraat, Laageinde,
Hoogeinde), de oude straten Besoyensestraat en de Stationsstraat/St.
Antoniusstraat en enkele gebouwen langs de Kloosterweg, een deel van de
Baardwijksestraat, woningen langs de Mr. Van Coothstraat en de Julianastraat,
Rode en Witte wijk.

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart 2005 staan de volgende waardevolle historische
groenstructuren aangegeven:
• Scharlo/Maasoever: de boombeplanting langs de oude havendijk Scharlo
• Waspik / Waspik-Zuid: de Stadhoudersdijk en de ’s Gravenmoerseweg
• De Overakkerweg, laanbeplanting Eendennestweg, de beplanting van
natuurgebied het Eendennest en de 1e Witte Dijk
• De eendenkooi en de groenstructuren langs de Tolweg in het natuurgebied Den
Dulver
• Laanbeplanting langs de Kruisvaart tussen de Wendelnesseweg en de Dullaardweg
• Houtwallen langs het Oude Maasje (met onder andere schietwilg)
• Begeleidende beplanting van populier en schietwilg op de oever van de Bergsche
Maas (langs de Gansooiense en Capelsche Uiterwaarden)
• Verscheidene groenstructuren in het natuurgebied De Dullaard.
• Houtwallen en perceelsrandbegroeiing in het natuurgebied Labbegat en de
Meerdijksche Driessen, een omvangrijk en opvallend goed bewaard gebleven
gedeelte van het oude slagenlandschap.
• Twee groenstructuren ten zuiden van het voormalige spoortracé. Zij vallen binnen
het grondgebied van het plan Landgoed Driessen en blijven gehandhaafd als
‘groene vensters’.
• De bomenlaan van markante Hollandse Linden op de Zomerdijk (vanaf de
Waalwijkse Haven) en de Heusdenseweg (tot aan Doeveren)
• Waalwijk: het Wandelpark, de Meerdijk
• De Loonse en Drunense Duinen
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart 2005 staan historische / landschappelijke lijnen
aangegeven. De waarde van deze lijnelementen ligt in de herkenbaarheid, gaafheid en
samenhang met ruimtelijke karakteristieken. Aan de volgende lijnen wordt een zeer hoge
waarde toegekend:
• In het buitengebied: de Winterdijk (’t Vaartje, Waspiksedijk, Hoofdstraat,
Winterdijk), het Zuiderafwateringskanaal, het voormalige Halvezolenlijntje,
Elshoutse Zeedijk, Drongelens Kanaal, 1e Witte Dijk
• Nieuwe Vaart: Willem van Gentsvaart
• Waalwijk: de Winterdijk, het voormalige Halvezolenlijntje, Meerdijk en Melkdijk.

2.5.4 Gemeentelijk beleid
(Gemeentelijke) Cultuurhistorische Waardenkaart
In de gemeente Waalwijk is een Cultuurhistorische Waardenkaart vastgesteld op lokaal
niveau, zowel voor de verschillende woonkernen als het buitengebied.
De kaart zal dienen als belangrijke leidraad bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in
de gemeente. De historische landschappelijke en groene structuren worden in het
groenstructuurplan gerespecteerd.
Welstandsnota Waalwijk 2004
Deze nota vormt het uitgangspunt voor de beoordeling van alle bouwplannen binnen de
gemeente Waalwijk. Hierbij staan de beeldkwaliteit van gebouwen en ruimtelijke kwaliteit
van de omgeving centraal.
Actualisering Bestemmingsplannen
In 2004 is de gemeente Waalwijk begonnen met het actualiseren van de
bestemmingplannen. Dit met als doel om één actuele beheersregeling voor de gehele
gemeente op te stellen. Dit houdt in dat verouderde bestemmingsplannen worden
herzien en één actueel, eenduidig en gedigitaliseerd bestemmingsplan ontstaat.
Het bestemmingsplan zal uit vier onderdelen worden opgebouwd: Woonwijken,
Buitengebied, Bedrijventerreinen en Gemengde Gebieden.
Het eerste onderdeel is reeds afgerond, het onderdeel Buitengebied zal in 2006 worden
voltooid. Voor het Bestemmingsplan Buitengebied zal het groenstructuurplan een
belangrijke informatiebron vormen.
Visievorming Buitengebied Waalwijk (2003)
Dit rapport is de eerste aanzet tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied
van de gemeente Waalwijk. De karakteristieken van het buitengebied zijn hierin
vastgelegd. Daarnaast zijn de gewenste beschermings- en ontwikkelingsrichtingen
aangegeven.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP, 1998)
Het GVVP bevat een totaalvisie voor de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer.
De nadruk ligt hierbij op een integrale benadering van de verkeersproblematiek:
voorzieningen voor zowel de auto, de fiets als de voetganger moeten op elkaar worden
afgestemd.
In het GVVP is het toekomstige fietsnetwerk gedefinieerd. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen het primaire hoofdnetwerk en het secundaire basisnetwerk. De kwaliteit
van het hoofdnetwerk is van een hogere orde dan die van het basisnetwerk.
De realisatie van een comfortabel, direct en kwalitatief goed uitgerust lokaal fietsnetwerk
draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid en aan het bevorderen van het
gebruik van de fiets als vervoermiddel voor de kortere afstand (< 7 km.).
In het groenstructuurplan moet rekening worden gehouden met de verschillende
verkeerssituaties en moet de inrichting van de weg de verkeersfunctie ondersteunen.
Strategische visie Centrumontsluiting Waalwijk (2004)
In deze notitie staat een advies voor de te nemen verkeersmaatregelen in het
centrumgebied. Hierbij is de voorkeur uitgesproken voor het ontwikkelen van een
centrumring (Wilhelminastraat, spoortracé, Burg. Verwielstraat en Taxandriaweg) om de
woonstraten (Meester van Coothstraat, Kerkstraat en Putstraat) te ontzien van
doorgaand verkeer. De afrit Waalwijk-Centrum van de A59 wordt hierbij afgesloten. De
weg naar het bedrijventerrein ter hoogte van de afrit blijft gehandhaafd. De afrit
Waalwijk-Oost komt ook te vervallen. In de Kerkstraat en omgeving wordt een 30 km/hzone ingericht.
In het groenstructuurplan moet met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden.

Bomennota Waalwijk (1999)
In de bomennota is een visie opgesteld voor het huidige en toekomstige bomenbestand
van de gemeente Waalwijk. Het plan bevat een overzicht van het groene raamwerk van
de gemeente en geeft aan waar de kwaliteiten, knelpunten en kansen liggen voor een
optimaal bomenbestand.
De Bomennota Waalwijk dient als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen en vormt de basis
voor (her)inrichtings-, beheers- en onderhoudsplannen.
Monumentale beplantingen in Waalwijk (1989)
Dit rapport is een inventarisatie van de in Waalwijk voorkomende beplantingen met
monumentale waarde en heeft als doel deze elementen in stand te houden.
Structuurvisie Centrum (2000)
Dit plan bevat een integrale visie op de gewenste ontwikkelingen in het centrumgebied
van Waalwijk. Het heeft als belangrijkste doelen het verbeteren van de ruimtelijke en
functionele structuur van het centrum, het verbeteren van het woon- en werkklimaat in
het centrum en het creëren van een centrum met een eigen herkenbaar gezicht door de
omvorming tot promenade. Daarnaast zijn ideeën gevormd over de parkeergelegenheid
van winkelcentrum De Els, de omgeving van de St. Jan en het Unnaplein.
In de Structuurvisie worden richtlijnen gegeven voor de vormgeving van de
verkeersstructuur, het parkeren en de groenstructuur. In het groenstructuurplan wordt
bij deze richtlijnen aangesloten.
2.6

Huidige en toekomstige ontwikkelingen

Voor de gemeente Waalwijk spelen een aantal ontwikkelingen een rol. Zij zijn
aangegeven in figuur 14a.

2.6.1 Wonen
Met de ontwikkeling van ‘Landgoed Driessen’ wordt met de bouw van ca. 2700 woningen
de grootste woningbouwbehoefte ingevuld. Voor de langere termijn zijn ruimtelijke
ontwikkelingen ten behoeve van wonen of werken mogelijk in het gebied tussen
Waalwijk, Sprang en Kaatsheuvel. Op deze manier wordt de stedelijke structuur van de
drie kernen gezamenlijk versterkt en kan het uitgroeien tot een volwaardig stedelijk
centrum in de regio Waalboss. In het centrum van Waalwijk zal intensiever en hoger
worden gebouwd.
Waspik heeft de aanduiding ‘landelijke hoofdkern’ toegekend gekregen. Het dorp heeft
een centrummilieu dat moet worden behouden en zo mogelijk verder moet worden
ontwikkeld. In Waspik-Zuid, Capelle en Nieuwe Vaart zal de woningbouw plaats moeten
vinden d.m.v. inbreiden en herstructureren, rekening houdend met de ruimtelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten van de dorpen.
Het nieuwbouwplan ‘Kleijn Waterrijk’ is reeds voltooid. Een aantal tuinbouwbedrijven
heeft in het kader van het bestemmingsplan ‘Glasnat’ ruimte gemaakt voor de
ontwikkeling van 38 woningen aan de rand van de polder Binnenbijster, dat zal worden
ingericht als natuurgebied. Als beëindiging van dit plan is een waterpartij gegraven zodat
er blijvend uitzicht is op het landschap.
In het uitbreidingsplan ‘Waesgeerd West’ aan de westrand van Waspik komen, in het
kader van de ‘ruimte voor ruimte’ regeling, riante woningen op ruime bouwkavels te
staan. Aan de westzijde van het plangebied wordt een landschappelijke zone ontwikkeld
die zorgt voor een landschappelijke inpassing van de locatie en dient als buffer tegen
verdere verstedelijking.
2.6.2 Werken
Na de realisatie van het terrein Haven VII (dat nu in aanbouw is) en de Kets West II zal
worden gestart met het ontwikkelen van het terrein Baardwijk Buiten. Dit gebied ligt ten
oosten van het huidige bedrijventerrein Haven tot aan het Drongelens Kanaal. De locatie
ligt nabij de A59 en biedt kansen om samen met de herstructurering van het terrein
Haven, de mogelijkheden van de waterverbinding optimaal te benutten. Voor de langere
termijn zijn ruimtelijke ontwikkelingen ten behoeve van wonen of werken mogelijk in het
gebied tussen Sprang en Kaatsheuvel.
Voor het bedrijventerrein Maasoever-Scharlo is een locatie voor uitbreiding aangegeven
aan de westzijde. Het terrein heeft een strategische ligging aan zowel de A59 als de
Maas, via de Kerkvaart en het Oude Maasje.
Ten noorden van Nieuwe Vaart ligt een doorgroeigebied voor de glastuinbouw, het
project Glastuinbouw en Natuur, ‘Glasnat’. In dit gebied is ruimte voor doorgroei van
bestaande glastuinbouwbedrijven, herschikken van bouwblokken van bestaande
bedrijven en voor het verplaatsen van bedrijven uit kwetsbare natuurgebieden naar dit
gebied. Op deze manier wordt er ruimte vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een natte
ecologische verbinding tussen Den Dulver (Eendenkooi) en De Dullaard.
2.6.3 Groen
Voor alle uitbreidingsplannen voor stedelijke ontwikkelingen moet met ingang van 1 juli
2005 inzichtelijk zijn hoe de realisering ervan gepaard gaat met kwaliteitsverbetering
elders in het buitengebied. In dit kader is overeengekomen om voor de realisatie van
voornamelijk natuur- en landschapontwikkeling waar mogelijk koppelingen te leggen met
stedelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling van het bedrijventerrein Baardwijk Buiten en
de herstructurering van afslagen van de A59 biedt kansen voor de ontwikkeling van

landschapsecologische zone Baardwijkse Overlaat. Dit historische overlaatgebied zal in de
toekomst deels een waterbergende functie houden in het kader van ‘Ruimte voor de
Rivier’. De visuele openheid van dit gebied wordt beschermd. Functies en elementen die
deze verstoren zijn niet toegelaten.
Het voormalige spoortracé de ‘Halve Zolenlijn’ wordt begin 2006 omgevormd tot een
groene corridor die de buitengebieden van west- en oost-Waalwijk met elkaar verbindt.
In dit gebied wordt een parkachtige groenstructuur ontwikkeld waarin een comfortabele
en veilige fietsroute wordt aangelegd die aansluit op de bestaande fietsroutes vanuit
Raamsdonkveer en Drunen. Tevens worden haaks op de fietsroute een aantal
langzaamverkeersroutes aangelegd die noord- en zuid-Waalwijk met elkaar verbinden.
In het Hoefsvengebied wordt een overdekt zwembad aan Drunenseweg aangelegd ter
vervanging van het voormalige zwembad aan Olympiaweg. Het zuidelijke deel van het
gebied is een uitloopgebied van de Loonse en Drunense Duinen en is ingericht als
natuurrecreatief landschapspark.
In het noordoostelijke deel (tussen het Postpad en de Akkerlaan) zal extensieve
woningbouw worden ontwikkeld, ‘wonen in het groen’.
Op dit moment is een masterplan in ontwikkeling waarin onder andere groene
verbindingen worden gelegd met de woonomgeving.
Samen met realisatie van het industrieterrein Haven VII (dat nu in aanbouw is) zal een
ecologische verbindingszone, tussen het Oude Maasje en het Langstraatgebied, langs de
Sprangse Sloot worden ontwikkeld.
Het project ‘Glasnat’ gaat gepaard met het (verder) ontwikkelen van het natuurgebied
dat ligt tussen de Winterdijk, het doorgroeigebied voor glastuinbouw, het Halvezolenpad
en Waspik.
Achter de oostelijk gelegen bebouwing van de Spoorstraat heeft in de 18e eeuw een
verdedigingswerk (de Veste) gelegen. Op dit moment wordt een plan gemaakt om het
gebied ter plaatse van de vroegere verdedigingswerken (ca. 12 ha groot) her in te
richten. Hierbij wordt gestreefd om op een landschappelijke en ecologische verantwoorde
wijze het natuurgebied ten noorden van het Halvezolenpad en het gebied van de Donge
ten zuiden van de Schotse Hooglandersstraat met elkaar te verbinden (ecologische
verbindingszone). Daarnaast zijn de beleving van cultuurhistorie en de inpassing van een
langzaamverkeersroute belangrijke doelstellingen.
2.6.4 Infrastructuur
In navolging van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en de Strategische visie
Centrumontsluiting Waalwijk is een visie opgesteld waarin voorzien wordt in een
centrumring en een stadsring. Hierbij wordt de verkeersafwikkeling in het centrum
gereguleerd:
• Vanuit de centrumring wordt het verkeer naar de diverse parkeerlocaties geleid.
• De centrumring zal via de stadsring worden ontsloten op de, buiten het directe
centrum gelegen, gebiedsontsluitingswegen en vervolgens op het hogere
wegennet. Hierdoor worden de woonstraten in het centrumgebied maximaal
ontlast van buurtvreemd verkeer.
• De stadsring wordt gevormd door de A59, N261, zuidas, Akkerlaan, Drunenseweg
en het oosttangent.
• Ten behoeve van de stadsring zal in de periode 2013 tot 2015 een nieuwe
aansluiting Waalwijk-oost op de A59 en daarop aansluitende tangenten (oost en
noord) worden aangelegd. De huidige aansluitingen Waalwijk-Oost en WaalwijkCentrum worden na de realisatie van de nieuwe aansluiting en de tangenten
opgeheven. Ter hoogte van de aansluiting Waalwijk-Centrum wordt momenteel
gestudeerd op verbetering van de verkeersafwikkeling van de Hertog Jansstraat

en de Taxandriaweg.
In figuur 14b zijn de infrastructurele ontwikkelingen in beeld gebracht.

Figuur 14b: Huidige en toekomstige infrastructurele ontwikkelingen

Ook zijn plannen opgesteld voor parkeren in het centrumgebied. Doelstellingen van het
parkeerbeleid is het zorgdragen voor voldoende parkeerplaatsen in het centrum, het
verhogen van de verblijfskwaliteit van het centrum en het voorkomen van uitwijkgedrag
naar de aangrenzende woongebieden.
Door het voormalig spoorwegtracé te ontwikkelen tot een verkeersveilige fietsroute
worden de reeds aanwezige fietsnetwerken ten westen en ten oosten van Waalwijk met
elkaar verbonden. Deze verbinding draagt bij aan de verbetering van het regionale
fietsnetwerk (ontbrekende schakels).
Ter hoogte van geplande grote bedrijventerreinen langs de A59 worden de afslagen
geherstructureerd. Ten behoeve van de doorstroming op de weg is het noodzakelijk om
enkele afslagen op te heffen. Voor het nieuwe bedrijventerrein komt er juist een nieuwe
afslag bij.
Ter hoogte van Haven 1 t/m 6 en Haven 8 zal in de periode 2013 tot 2015 worden
voorzien in de aanleg van een noordelijke randweg. Hierdoor zal een vlottere en veiligere
verkeersafwikkeling in het industriegebied ontstaan.

Tussen Waalwijk en Tilburg zal de N261 worden omgebouwd van regionale
wegverbinding met verkeerslichten tot regionale weg met ongelijkvloerse kruisingen.
Door de realisatie van ongelijkvloerse kruispunten op alle kruisingen, wordt de
doorstroming op deze weg verbeterd. Naar verwachting beginnen de eerste
werkzaamheden in het jaar 2010.
Ten behoeve van de nieuwe aansluiting Drunen-Waalwijk op de A59 wordt momenteel
een verkenningsstudie uitgevoerd. In 2013-2015 zal deze aansluiting worden
gerealiseerd.

Figuur 15: Groene raamwerk
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3.1

GROENSTRUCTUUR

Groene raamwerk

Het groene raamwerk van de gemeente Waalwijk (en directe omgeving) wordt gevormd
door enerzijds EHS natuurgebieden en ecologische verbindingszones die zijn vastgesteld
in het Gebiedsplan Wijde Biesbosch en anderzijds natuur- en groengebieden die buiten
de EHS vallen.
EHS:
•
•

EHS: natuurgebied van de Langstraat, de Loonse en Drunense duinen,
natuurgebieden langs de Donge en het Eendennest.
Ecologische verbindingszones (EVZ): de Bergsche Maas, het Oude Maasje, het
Drongelens Kanaal, de Donge, de Sprangse Sloot, vanaf het Eendennest tot aan
het Halvezolenpad en de verbinding van de Donge met het natuurgebied van de
Langstraat.
Grotendeels zijn deze verbindingszones reeds gerealiseerd (of momenteel in
ontwikkeling), de verbindingen tussen de Donge en het natuurgebied van de
Langstraat en het Eendennest en het Halvezolenpad zijn echter nog niet aanwezig.

Natuur en groen buiten de EHS:
• Het voormalige spoortracé de ‘Halve Zolenlijn’ die tot een parkachtige
groenstructuur wordt ontwikkeld met een fietsroute.
• Te ontwikkelen natuurwaarden: zone aan de westzijde van bedrijventerrein
Scharlo/Maasoever en de te ontwikkelen landschappelijke zone ten westen van
het uitbreidingsplan ‘Waesgeerd West’.
• landschappelijk te versterken gebieden: zones langs het Drongelens Kanaal en de
Donge

Visie
Het groene raamwerk van de gemeente Waalwijk zou worden versterkt als:
1 de ecologische verbindingszone tussen de Donge en het natuurgebied van de
Langstraat wordt ontwikkeld;
2 de ecologische verbindingszone tussen het Eendennest en het Halvezolenpad
wordt ontwikkeld;
3 het Drongelens Kanaal landschappelijk wordt versterkt;
4 een aaneengesloten landschappelijke natuurlijke zone wordt ontwikkeld vanaf het
Oude Maasje, langs de westzijde van Scharlo/Maasoever en Waesgeerd West, tot
aan het Halvezolenpad.

Figuur 16: Visie groene raamwerk

3.2

Groenstructuur van het buitengebied

Op de kaart (figuur 17, als bijlage toegevoegd) is de groene hoofdstructuur aangegeven.
Deze moet worden behouden en waar nodig worden versterkt. Hierbij vormen
landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische structuren de basis. De overige
groene structuren zijn nevenstructuren. Zij kunnen gehandhaafd blijven, maar door het
niet meer herplanten van weggevallen bomen zullen ze langzaam vervagen in het
landschap. Op die manier blijft op den duur alleen de hoofdstructuur in stand.
In het kader van de Actualisering Bestemmingsplannen Buitengebied zal verder op de
groenstructuren van het buitengebied worden ingezoomd. Hierdoor wordt het behoud
van de groene hoofdstructuur wettelijk beschermd.
Landschap
Ten noorden van de Winterdijk liggen het zeekleigebied en de uiterwaarden van de
Bergsche Maas. Dit polderlandschap heeft een open karakter als gevolg van de
ruilverkaveling in het verleden. Hierdoor heeft dit landschap een rationeel en grootschalig
uiterlijk gekregen. Het open beeld wordt soms onderbroken door de groene omkadering
van de erven. Deze erven liggen als massieve ‘blokken’ in het uitgestrekte landschap.
Van nature was dit gebied kleinschaliger en kwam moerasbos met wilg en populier voor.
Ten oosten het bedrijventerrein Scharlo/Maasoever is het landschap vrij dicht vanwege
de fruitteelt die daar wordt bedreven.
Een verstoring van het open beeld van het zeekleilandschap is het recreatiebungalowpark
‘De Spranckelaar’ ten oosten van de woonkern Capelle. Dit park is gelegen aan een tot
recreatieplas gegraven voormalige zandwinput met een dijk eromheen. De bebouwing
van dit park is van zo’n grote omvang dat het niet past in het buitengebied. Bovendien
staat dit complex niet in verhouding tot de kleine kern Capelle. Vanaf de Winterdijk zijn
de vakantiewoningen goed zichtbaar. Dit zorgt voor een verstoring in het beeld van het
landschap vanaf de dijk.
Het gebied ten zuiden van de Winterdijk bestaat uit lemig zand met veen, het
slagenlandschap. Dit gebied heeft van oorsprong een landbouwkundige functie die
gekenmerkt wordt door elzen-hakhout. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is op
enkele plekken bewaard gebleven en kenmerkt zich door smalle kavels met een noordzuid gerichte oriëntatie. Deze kavels worden aan weerszijden begeleid door sloten en
bossages van zwarte els en wilgen waardoor een coulisselandschap is ontstaan.
In het gebied liggen de natuurgebieden ‘Het Labbegat’, ‘De Dullaard’ en ‘Den Dulver’.
Ten oosten van het Drongelens Kanaal ligt het rivierenlandschap met de voormalige
overstromingsvlakte van de Baardwijkse Overlaat. Hier is de openheid kenmerkend.
Meer naar het zuidoosten liggen de hogere zandgronden waaronder de Loonse en
Drunense Duinen. Dit gebied kenmerkt zich door een grotendeels dicht landschap
vanwege de aanwezigheid van bossen.
Groenstructuur
De belangrijkste oost-west gerichte lijn(vormige) elementen zijn:
• De Bergsche Maas met de dijken en beplanting en de uiterwaarden.
• Het Oude Maasje en de markante Zomerdijk.
• De Winterdijk met historische woningen aan de voet van de dijk. De Winterdijk
ligt op de grens van het zeekleigebied en het veengebied. Haaks op de dijk lagen
vroeger turfvaarten. Vanaf de Winterdijk is er prachtig zicht op de natuurgebieden
van het Langstraatgebied ten zuiden van de dijk. Tussen de bebouwing door zijn
er mooie doorzichten naar het achterliggende landschap.

•

Het Zuiderafwateringskanaal: een kunstmatig element dat het natuurgebied van
de Langstraat doorsnijdt. Vanaf het Labbegat tot aan het oude sluisje bij Capelle
loopt een wandelroute (laarzenpad) door het natuurgebied. Het
Zuiderafwateringskanaal is een kunstmatige waterloop met steile en onnatuurlijke
oevers waarin gebiedsvreemd Maaswater wordt afgevoerd naar het gemaal
Keizersveer (te Raamsdonksveer), waar het wordt uitgemalen naar de Bergsche
Maas. Het Zuiderafwateringskanaal regelt de water aan- en afvoer voor nagenoeg
het gehele buitengebied. In tijden van watertekort wordt via de Sprangse Sloot
water aangevoerd. Het kanaal heeft echter een drainerende werking die deels
verdroging van de natuurgebieden tot gevolg heeft.
• Het voormalige spoortracé de ‘Halve Zolenlijn’ die tot een parkachtige
groenstructuur wordt ontwikkeld waarin een fietsroute wordt opgenomen die
aansluit op de bestaande fietsroute vanuit Raamsdonksveer en zal doorlopen tot
Drunen.
• Het bebouwingslint Sprang-Vrijhoeve-Nieuwe Vaart. Deze middeleeuwse
bewoningsas kenmerkt zich door de aanwezigheid van oude boerderijen met op
enkele plekken intacte oude beplanting van leilindes. Tussen de bebouwing door
zijn er mooie doorzichten naar het achterliggende landschap.
• De Zuid-Hollandsedijk met enkele historische boerderijen. In het buitengebied is
deze dijk beplant.
De snelweg A59 is ingepast in het landschap. In het open poldergebied is de weg
onbeplant, waardoor het geen visuele barrière vormt. Ter hoogte van de woonkernen
Waspik en Capelle zijn de weg en afslagen beplant, waardoor ze grotendeels uit het zicht
worden ontnomen.
De belangrijkste noord-zuid gerichte lijn(vormige) elementen zijn:
• Het Drongelens Kanaal met natuurlijke oevers en taluds.
• De haaks op de Winterdijk gelegen voormalige turfvaarten. Dit zijn nu de
gebiedsontsluitingswegen Hogevaart/Julianalaan, Wendelnesseweg/Nieuwe Vaart,
Tolweg/Willem van Gentsvaart, Vrouwekensvaartsestraat en Schoolstraat. De
Koesteeg is de oude grens tussen Vrijhoeve en Sprang. Deze wegen lopen door
het open poldergebied en vormen door hun beplanting markante lijnen in het
landschap. Samen met de Winterdijk vormen ze een opvallende ‘kamstructuur’.
• De haven van Waalwijk, Sprangse Sloot, Capelsche Haven en de Kerkvaart.
De Sprangse sloot was vroeger de haven van Sprang en liep ten zuiden van de
Winterdijk langs de Meerdijk tot aan Sprang.
De dijken langs de Capelsche Haven en Kerkvaart zijn onbeplant. De haven van
Waalwijk is volledig ingesloten door het Industrieterrein Haven.
In het buitengebied zijn enkele overblijfselen te vinden van de Middeleeuwse
veenontginningen:
• Overblijfselen van de Meerdijk. Bij de ruilverkaveling is de dijk vernietigd, maar in
het natuurreservaat ‘Meerdijksche Driessen’ is de oorspronkelijke ligging van de
dijk nog goed te herkennen aan onderbrekingen in oude singels en de begrenzing
van kavels.
• Overblijfselen van de Oudestraat ten noordoosten van de woonkern Vrijhoeve.
Deze straat is de oudste ontginningsas van Sprang en Vrijhoeve. Tussen Sprang
en Vrijhoeve is de straat beplant met een bomenrij. Deze bomenrij houdt op ter
hoogte van de rotonde aan de Spoorbaanweg/Bernhardstraat. Langs het
evenemententerrein van Vrijhoeve is de Oudestraat onverhard. Vanaf het
Halvezolenpad is de ontginningsas terug te vinden in de verkaveling.
De belangrijkste vlakelementen in het buitengebied zijn de groenstructuren in de
natuurgebieden ‘Het Labbegat’ en ‘De Dullaard’, de eendenkooi in het natuurgebied ‘Den
Dulver’, natuurgebied ‘Het Eendennest’ en de voormalige zandwinplas ten westen van
Scharlo/Maasoever. De natuurgebieden worden gekenmerkt door smalle weilanden,
omzoomd door karakteristieke opgaande beplanting van elzenhagen en knotwilgen. De

beplanting rondom de voormalige zandwinplas vormt een markante massa in het open
zeekleigebied.
Ten zuidwesten van Waalwijk ligt het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.
Het zuidelijke deel van het Hoefsvengebied in Waalwijk is een uitloopgebied van de
Loonse en Drunense Duinen en is ingericht als natuurrecreatief landschapspark.
Visie
In het buitengebied moeten groene lijnelementen worden behouden en waar nodig
worden versterkt, door het aanvullen van onderbrekingen in de bomenrij of –laan. Op de
kaart is dit aangegeven als ‘te ontwikkelen lijnelement’.
Het bebouwingslint Sprang-Vrijhoeve-Nieuwe Vaart moet worden gekoesterd en in stand
worden gehouden. De mooie doorzichten tussen de oude boerderijen door naar het
achterliggende landschap moeten worden behouden en waar nodig worden hersteld. De
oorspronkelijke beplanting van leibomen langs deze middeleeuwse bebouwingsas moet in
stand worden gehouden en met name in de woonkernen worden aangevuld.
Door het beplanten van de dijk ten oosten van het recreatiebungalowpark ‘De
Spranckelaar’ wordt het directe zicht op de vakantiewoningen vanaf de Winterdijk
ontnomen. Het zicht vanaf de Winterdijk op het omringende landschap moet worden
beschermd door het ontwikkelen van grootschalige woningbouw langs de dijk niet meer
toe te staan. Bovendien passen dit soort grootschalige bungalowparken niet in het
buitengebied van de gemeente Waalwijk.
De Capelsche Haven en Kerkvaart moeten meer herkenbaar worden gemaakt vanuit het
landschap door het beplanten van de bestaande dijk of naastliggende weg.
Door het ontwikkelen van groene zones aan de noordzijde van de industrieterreinen
langs het Oude Maasje worden deze terreinen landschappelijk ingepast. De bedrijfspanden en loodsen worden aan het zicht onttrokken en de overgang naar het landschap
wordt verzacht.
De EHS-natuurgebieden zijn op de kaart aangegeven. Deze gebieden moeten worden
beschermd en verder worden ontwikkeld.
De ecologische verbindingszones moeten worden gerealiseerd of verder worden
ontwikkeld. Hierdoor kunnen bestaande en nog te verwerven natuurgebieden met elkaar
worden verbonden waardoor een ecologisch netwerk ontstaat. De te realiseren of verder
te ontwikkelen ecologische verbindingszones zijn: het Drongelens Kanaal, de Sprangse
Sloot, het Oude Maasje, de Bergsche Maas, de sloten van Het Eendennest tot aan het
Halvezolenpad en vanaf de Donge tot aan het Halvezolenpad.
Het huidige industrieterrein Haven moet aan de oost- en westzijde landschappelijk
worden ingepast. Bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Baardwijk Buiten
moet meer aandacht worden besteed aan de landschappelijke inpassing van de industrie.
Tevens moet langs het Drongelens Kanaal een brede zone worden gereserveerd ten
behoeve van de ontwikkeling van landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Hierdoor
wordt vanaf het Drongelens Kanaal de industrie aan het zicht onttrokken en ontstaat een
buffer tussen de industrie en de Baardwijkse Overlaat.
Aan de westzijde van het industrieterrein Haven is het plan Haven 7 in aanleg. Samen
met dit uitbreidingsplan wordt de ecologische verbindingszone langs de Sprangse Sloot
ontwikkeld.
Belangrijke aandachtspunten zijn de overblijfselen van de Middeleeuwse
veenontginningen, de Meerdijk en de Oudestraat. Deze lijnstructuren zijn nu nog terug te
vinden in de verkaveling en worden in het nieuwbouwplan Landgoed Driessen ruimtelijk
versterkt.

Figuur 18: Groenstructuur Waspik
Schaal 1:10.000

3.3

Groenstructuur van de verschillende woonkernen

Op de kaarten is de groene hoofdstructuur aangegeven. Deze groene elementen bepalen
in grote mate de structuur van de woonkern en staan vaak in relatie met de
groenstructuur van het buitengebied. Het overige groen zijn elementen op wijkniveau en
behoren tot de groene nevenstructuur. Zij zijn niet op de kaarten aangegeven.
Op enkele kaarten zijn met pijlen locaties aangegeven waar doorzichten en open,
onbebouwde ruimtes gewaarborgd moeten worden. Deze adviezen zijn vanuit de ‘groene’
discipline benaderd en zullen in het kader van de Actualisering Bestemmingsplannen
Buitengebied nader worden bekeken. Dan zullen integrale afwegingen worden gemaakt
wat betreft de bestemming van deze plekken.
3.3.1 Waspik
Deze voormalige gemeente bestaat uit de oude dorpen Waspik, Waspik-Zuid en het
bedrijventerrein Scharlo/Maasoever.
De woonkern Waspik en het bedrijventerrein zijn met elkaar verbonden door middel van
de Havendijk met de karakteristieke dijkhuisjes die doorloopt in het bedrijventerrein als
de weg Scharlo/Achterste dijk. Halverwege de vorige eeuw is de oude haven, die hier in
de 15e eeuw was aangelegd, gedempt. De Havendijk met de karakteristieke dijkhuisjes
zijn bewaard gebleven. Visueel hebben Waspik en het bedrijventerrein geen relatie met
elkaar vanwege de doorsnijding door de A59. Er is een doorgang onder de snelweg en
een viaduct over de snelweg. De laatste is alleen voor snelverkeer.
De woonkernen Waspik en Waspik-Zuid zijn met elkaar verbonden door het oude
bebouwingslint van de Schoolstraat/Spoorstraat/Schotse Hooglandersstraat.
3.3.1.1

Waspik

Begrenzing
Waspik wordt aan de noordzijde begrensd door de A59 met daarachter het
bedrijventerrein. Door de dichte bossages van park Havendries en de begraafplaats
wordt het zicht op de snelweg ontnomen en is een besloten sfeer ontstaan. Hierdoor is de
snelweg visueel nagenoeg niet merkbaar en wordt er geen afbreuk gedaan aan de
woonkwaliteit aan deze rand van Waspik.
Aan de zuidzijde wordt de kern begrensd door het Halvezolenpad. Deze verhoogd
gelegen voormalige spoorlijn vormt enerzijds een uitloopgebied, als overgang tussen de
woonkern en het buitengebied, en anderzijds is het een belangrijke (recreatieve)
fietsroute op regionaal niveau.
Aan de oostkant vormen bebouwing en tuinen de begrenzing van de woonkern. Tussen
de snelweg en het Zuiderafwateringskanaal is de rand groen omdat de bebouwing
grotendeels schuilgaat achter de opgaande beplanting van de Nieuwe
Provincieweg/Schoutstraat.
Aan de rand van de ‘Vogelbuurt’ staat de bebouwing in verschillende richtingen
georiënteerd tegen een groene achtergrond. De afzonderlijke woningen staan weliswaar
gedraaid ten opzichte van de verkaveling van het landschap, maar omdat ze allemaal van
hetzelfde type zijn en vanwege de constante groene achtergrond en de tuinen is er toch
sprake van een rustige rand.
Aan de meest zuidelijk gelegen oostrand is de bebouwing goed zichtbaar. In dit
nieuwbouwplan ‘Kleijn Waterrijk’ zijn moderne woningen met opvallende gevels
gebouwd. Dit zorgt voor een speels contrast met de oude bestaande woningen aan de
rand van de ‘Vogelbuurt’. Langs de bebouwing is een waterpartij aangelegd die grenst
aan de polder Binnenbijster.

Ook aan de westzijde wordt de rand van de woonkern gevormd door bebouwing. Hier
staan de woningen met de voorzijde gericht op het omringende landschap en is een
harde en stenige begrenzing ontstaan. In het uitbreidingsplan Weasgeerd-West wordt de
bebouwingsgrens verlegd. Hierbij wordt de nieuwe bebouwing landschappelijk ingepast,
als definitieve beëindiging van het bebouwde gebied. Hierdoor ontstaat een zachte
overgang tussen de woonkern en het buitengebied.
Groenstructuur
• Lijnen:
Waspik wordt doorsneden door het Zuiderafwateringskanaal, dat in combinatie met brede
groenstroken en het park langs een gedeelte van de watergang een bijzondere
dooradering van de woonkern vormt. Het Zuiderafwateringskanaal is echter een
kunstmatige waterloop met steile oevers, gegraven in de 19e eeuw om de grond te
ontwateren voor het verbeteren van de omstandigheden voor de landbouw. In het
buitengebied loopt dit kanaal dwars door het natuurgebied van de Langstraat.
De Schoolstraat en Nieuwe Provincieweg (en Schoutstraat in het verlengde ervan) zijn
belangrijke verkeersroutes met grotendeels ruime groenstroken. In het verlengde van de
Schoolstraat ligt de Spoorstraat, die onbeplant is.
De Schoolstraat heeft naast de verkeersontsluitende functie ook een cultuurhistorische
waarde. Het is een oud bebouwingslint en is verbonden met de woonkern Waspik-Zuid.
Vroeger liep hier een turfvaart. De beplante taluds van de verhoogd gelegen Nieuwe
Provincieweg pakt de verkeersstructuur in. Het is de toegangsweg tot de snelweg.
Ook ’t Vaartje (de Winterdijk) en de Oudestraat zijn belangrijke groene en
cultuurhistorische lijnelementen. De Winterdijk met historische woningen aan de voet is
vanuit het landschap erg goed zichtbaar vanwege de hoge ligging en de begeleidende
bomenrij van essen. De Oudestraat is de oudste ontginningsas van Waspik, vermoedelijk
gesticht rond de 14e eeuw. Deze straat loopt voor een deel parallel aan het
Zuiderafwateringskanaal en door de bomenrij erlangs wordt het kanaal benadrukt.
De Stichtingsweg is een belangrijk groen lijnelement dat loopt vanuit het landelijk gebied
tot in het park in de ‘Vogelbuurt’. De bomenlaan van oude karakteristieke knotwilgen die
uitlopen in het park zorgen voor een overgang van het landelijke gebied naar de
woonkern.
Belangrijke cultuurhistorisch lijnelementen zijn het oude bebouwingslint van de
Benedenkerkstraat/Kerkstraat en de Havendijk met de karakteristieke dijkhuisjes die
doorloopt in het bedrijventerrein Scharlo (Scharlo/Achterste dijk). Het oude lint is
onbeplant, waardoor het een harde en stenige sfeer heeft. De Havendijk wordt, waar hij
parallel loopt aan de Veerstraat, gevormd door een gemetselde kade met een
karakteristieke bomenrij van lindes. Op het punt waar de Veerstraat en Havendijk
splitsen, is deze beplanting niet aanwezig. Op het bedrijventerrein Scharlo, aan de
andere kant van de snelweg, is de dijk weer beplant. De dijk wordt helaas niet ervaren
als één geheel vanwege de doorsnijding door de snelweg. De huidige doorgang onder de
snelweg naar het bedrijventerrein ligt ter hoogte van de Roonweg/Blokenweg langs de
begraafplaats.
Langs de noord-zuid gerichte watergang en door het park in de ‘Vogelbuurt’ ligt een
belangrijke langzaamverkeersroute.
• Vlakken:
Aan de noordzijde van Waspik, langs de A59, liggen park Havendries en de
begraafplaats. Zij vormen een groene buffer tussen de woonkern en de snelweg. De
groenstroken en het park langs een deel van het Zuiderafwateringskanaal vormen een
aantrekkelijk wandelgebied. Ook het park in de ‘Vogelbuurt’ en het park aan de

Raadhuisstraat vormen belangrijke groene vlakken. Vanaf het park in de ‘Vogelbuurt’ is
er mooi uitzicht over het landelijk gebied.
Het grasveld aan de Veerstraat/Havendijk is een historische plek. Vroeger heeft hier een
oud wiel gelegen. De openheid en ruimte van deze plek zijn bewaard gebleven en
vormen een contrast met de bossages van park Havendries en de begraafplaats.
Aan de zuidzijde wordt de kern begrensd door het Halvezolenpad. Deze voormalige
spoorlijn vormt enerzijds een uitloopgebied en anderzijds is het een belangrijke
(recreatieve) fietsroute op regionaal niveau. Het oude emplacement is in gebruik als
skatebaan en paardenwei.
Belangrijke groene vlakken op wijkniveau zijn de groenstroken langs de oude watergang
in de ‘Vogelbuurt’, de hertenweide aan de Wilhelminastraat en het parkje aan de Prins
Bernhardstraat. De groenstroken langs de watergang zijn restanten van oude slagen en
hebben hierdoor een cultuurhistorische waarde. Ze zijn cultuurlijk ingericht als gazon met
bomen, maar hier en daar zijn enkele elzenbosjes te vinden. Het water is erg goed te
ervaren door het ontbreken van onderbeplanting. Vanwege de geïsoleerde ligging van de
watergang, niet gestoord door autoverkeer, maar omsloten door tuinen, biedt deze
kansen voor de ecologie.
• Bijzondere plekken:
Het Dorpsplein is een bijzondere plek. Rondom het plein zijn diverse voorzieningen
gesitueerd (o.a. de Kerk en winkels). Het Dorpsplein ligt aan het oude lint en is een
belangrijke ontmoetingsplek voor Waspik.

Figuur 19: Visie Waspik
Schaal 1:10.000

Visie
De cultuurhistorische waarde van het oude bebouwingslint kan worden versterkt door het
beplanten van dit lijnelement met (lei-)bomen. De bestaande bomenlaan in de
Schoolstraat moet indien mogelijk worden doorgezet in de Spoorstraat en de
Schoutstraat, ter begeleiding van deze belangrijke verkeersroute. Met het doorzetten van
de bomenrij op de Havendijk tot aan de A59, worden de Havendijk en Scharlo/Achterste
dijk met elkaar verbonden tot één groen lijnelement. Op deze manier wordt dit
belangrijke historische dijklichaam versterkt en ontstaat er meer relatie tussen het dorp
Waspik en het bedrijventerrein Scharlo. Een absolute aanrader voor het versterken van
deze relatie is het realiseren van een langzaamverkeersroute onder de snelweg door. Op
deze manier wordt een aantrekkelijke recreatieve route gecreëerd voor voetgangers en
fietsers langs de bijzondere en cultuurhistorische oude Havendijk.
De verschillende groene vlakken krijgen meer betekenis als ze met elkaar worden
verbonden. Dit is mogelijk via de groenstroken langs het Zuiderafwateringskanaal.
Tevens moet er een aaneengesloten recreatieve route worden gecreëerd vanaf het
Halvezolenpad via parkje aan de Prins Bernhardstraat naar het Zuiderafwateringskanaal.
En vanaf het Zuiderafwateringskanaal (langs de oude begraafplaats aan de Schoolstraat)
naar het park aan de Raadhuisstraat.
Ook het verbinden van het groen langs de watergang in de ‘Vogelbuurt’ geeft de
langzaamverkeersroute meer waarde. Zowel cultuurhistorische als ecologische kansen
worden benut als de groenstroken langs deze watergang in de ‘Vogelbuurt’ natuurlijker
worden ingericht en inheemse soorten worden toegepast die van oudsher in dit gebied
voorkwamen. Hierbij moet wel worden voorkomen dat een aaneengesloten dichte en
hoge beplanting ontstaat waardoor het water niet meer te ervaren is.
Voor het Zuiderafwateringskanaal liggen kansen op het gebied van natuurontwikkeling en
natuurbeleving. Door het aanleggen van bijvoorbeeld plasbermen of flauwe ecologische
oevers op plekken waar er ruimte voor is, kan natuur worden ontwikkeld. Zo wordt de
natuur van de Langstraat het dorp ‘ingetrokken’. Door het uit laten lopen van de
wandelroute langs het Zuiderafwateringskanaal buiten de grenzen van de woonkern
ontstaat meer binding met het buitengebied en wordt de wandelroute verder uitgebreid.

Figuur 20: Groenstructuur Scharlo / Maasoever
Schaal 1:10.000

3.3.1.2

Bedrijventerrein Scharlo/Maasoever

Begrenzing
Het bedrijventerrein Scharlo/Maasoever wordt aan de noordzijde begrensd door het Oude
Maasje en aan de zuidzijde door de A59. Aan de oostzijde vormt de haven/Kerkvaart met
dijk de feitelijke begrenzing, maar vanuit het landschap gezien vormen de bedrijfspanden
en loodsen de omranding. Dit zorgt voor een erg rommelige indruk. De Kerkvaart met
onbeplante dijk is nagenoeg niet zichtbaar.
Aan de westzijde vormt de jonge bomenrij langs de Ruytenbergweg de begrenzing van
het gedeelte Maasoever. Het zicht vanuit het landschap op het zuidelijk gelegen deel van
het bedrijventerrein wordt grotendeels ontnomen door de beplanting van de voormalige
zandwinplas.
Groenstructuur
• Lijnen:
De belangrijkste verkeersroute is de weg Scharlo. De dijk langs deze weg met haar oude
dijkwoningen en bomen is tevens een belangrijk cultuurhistorisch en beeldbepalend
lijnelement. Dit dijklichaam (Achterste dijk/ Scharlo) loopt door in de woonkern Waspik
(Havendijk). De dijk wordt doorsneden door de A59. Tussen het bedrijventerrein en het
dorp Waspik is één doorgang onder de snelweg voor snel- en langzaamverkeer. Deze
doorgang ligt ter hoogte van de Blokenweg.
Andere belangrijke groene lijnen zijn de Ruytenbergweg met jonge beplanting en de
Dijkeindenweg. De bomenlaan langs de Dijkeindenweg vormt een markante lijn in het
open landschap tussen het bedrijventerrein en de zandwinplas.
• Vlakken:
De groene vlakken worden gevormd door de beplanting van de voormalige zandwinplas
en het oude wiel langs de weg Scharlo. De beplanting rondom de voormalige zandwinplas
vormt een markante massa in het open zeekleigebied.
Het wiel ligt verscholen in een natuurlijk opgegroeide beplanting. Vanwege de
geïsoleerde ligging is het wiel ecologisch waardevol.

Figuur 21: Visie Scharlo / Maasoever
Schaal 1:10.000

Visie
Door het beplanten van de dijk langs de haven en Kerkvaart wordt deze waterloop vanuit
het landschap goed zichtbaar. Door het beplanten van de Polanenweg met een bomenrij
of –laan wordt de aandacht van het rommelige uiterlijk van de bedrijfspanden en loodsen
afgeleid, zonder dat ze met een dichte beplanting omgeven hoeven te worden.
De oude dijk (Scharlo/Achterste dijk) met haar dijkwoningen en bomen is een belangrijk
cultuurhistorisch lijnelement en de toegangsweg naar het bedrijventerrein. Deze dijk
moet worden gekoesterd en beschermd.
Het is een absolute aanrader om ter hoogte van de Havendijk een doorgang onder de
snelweg te maken en een langzaamverkeersroute te creëren waardoor ook het oude wiel
beter wordt ervaren.
Als deze langzaamverkeersroute ook over de Achterste dijk wordt doorgezet, wordt
tevens de oude zandwinplas ontsloten.
De jonge bomenrij langs de Ruytenbergweg moet worden doorgezet tot aan de dijk langs
het Oude Maasje zodat eenheid ontstaat langs de westrand van het bedrijventerrein.
Door het doortrekken van de groene zones langs het Oude Maasje over het
bedrijventerrein wordt het terrein landschappelijk ingepast.
Indien het bedrijventerrein aan de westzijde wordt uitgebreid dan moeten kansen worden
benut om de geïsoleerde ligging van de voormalige zandwinplas op te heffen. Een
mogelijkheid hiervoor is de aanleg van een landschappelijke natuurlijke zone die de
zandwinplas verbindt met het Oude Maasje.
Er moet een zekere ruimte worden bewaard tussen de bedrijven en de zandwinplas. Zo
blijft het contrast tussen de massa van de beplanting rondom de plas en de openheid van
het zeekleigebied behouden.
Een aanvullende maatregel ten behoeve van de ecologie is het ondieper maken van de
plas, waardoor een beter milieu ontstaat voor het waterleven.

Figuur 22: Groenstructuur Waspik-Zuid
Schaal 1:10.000

3.3.1.3

Waspik-Zuid

Begrenzing
Waspik-Zuid wordt aan de noordzijde begrensd door de wijkontsluitingsweg
Carmelietenstraat. De weilanden en boerderijen aan de noordzijde van deze weg vormen
een zachte overgang naar het aangrenzende landschap. Aan de zuidzijde vormt
beplanting een waardevolle groene begrenzing van het woongebied. De toren van de
monumentale Theresiakerk (1925) steekt opvallend boven deze beplanting uit.
Aan de oostzijde vormt de karakteristieke oude lintbebouwing van de
Vrouwkensvaartsestraat met haar waardevolle erfbeplantingen de begrenzing. Aan de
westzijde wordt de begrenzing gevormd door de lintbebouwing waarmee de woonkern
Waspik-Zuid is verbonden met de kern Waspik.
Groenstructuur
• Lijnen:
De belangrijkste groene lijnen zijn de wijkontsluitingsweg Carmelietenstraat en de
gebiedsontsluitingswegen Schotse Hooglandersstraat, Vrouwenkensvaartsestraat en
Geallieerdenweg/Juffrouwsteeg.
De Carmelietenstraat bevat een bomenlaan van essen, die op enkele plekken
(bijvoorbeeld ter hoogte van de basisschool) is onderbroken. Vanaf deze straat is er mooi
uitzicht over aangrenzende weilanden en boerderijen ten noorden van de weg.
De Vrouwenkensvaartsestraat is ter hoogte van de oude lintbebouwing onbeplant, maar
omdat de particuliere kavels met mooie boerderijen oude waardevolle erfbeplantingen
bevatten is dit absoluut geen gemis. Ook vanaf deze straat zijn er mooie uitzichten over
het omringende landschap.
De Schotse Hooglandersstraat bevat brede groenstroken met een gevarieerde
beplanting, maar heeft toch een duidelijke groene hoofdstructuur. Vanaf de splitsing met
de Carmelietenstraat is de straat onbeplant tot aan de Schoolstraat in Waspik. Dit zorgt
voor en vrij hard en stenig beeld. In dit gedeelte van de straat zijn er tussen de
woningen van de lintbebouwing verschillende bijzondere doorkijkjes naar het omringende
landschap.
De Geallieerdenweg/Juffrouwsteeg bevat een mooie bomenlaan en is een mooie
verbindingsweg tussen Waspik-Zuid en Nieuwe Vaart.
• Vlakken:
In de woonkern Waspik-Zuid liggen geen groene vlakken die onderdeel uitmaken van de
groene hoofdstructuur. Het Halvezolenpad ten noorden van Waspik-Zuid vormt een
belangrijk groen vlak, maar ligt los van de woonkern.
• Bijzondere plekken:
De Theresiakerk is een bijzonder punt voor Waspik-Zuid. De markante toren van deze
monumentale kerk is vanaf grote afstand vanuit het landschap zichtbaar en is daarom
een belangrijk oriëntatiepunt.
Op de splitsing van de Carmelietenstraat met de Schotse Hooglandersstraat staat een
solitaire acacia bij een kapel. Verderop langs de Schotse Hooglandersstraat staat een
solitaire paardenkastanje in een plantsoen.

Figuur 23: Visie Waspik-Zuid
Schaal 1:10.000

Visie
Door het doortrekken van de bomenlaan in de Carmelietenstraat op de plekken waar hij
is onderbroken wordt de oorspronkelijke groenstructuur hersteld. Door het geven van
een hoge status aan de waardevolle erfbeplantingen langs de Vrouwenkensvaartsestraat
en het hanteren van terughoudendheid bij het verlenen van kapvergunningen voor deze
beplanting, kan het bijzondere en historische uiterlijk van deze straat worden behouden
en beschermd. Op plekken waar de kavels onbeplant zijn is het aanplanten van een
bomenrij van essen (die ook verderop in de Vrouwenkensvaartsestraat staan) gewenst.
Op deze manier ontstaat meer eenheid.
Er moet worden voorkomen dat de bebouwing van de woonkern vastgroeit aan het oude
bebouwingslint van de Vrouwenkensvaartsestraat. De aanwezige open ruimte tussen de
kern en het oude lint moet worden gewaarborgd. Op deze manier wordt bijgedragen aan
het behoud van het bijzondere en historische uiterlijk van deze straat.
Door het beplanten van het bebouwingslint van het noordelijke deel van de Schotse
Hooglandersstraat met (lei-)bomen wordt de cultuurhistorische waarde van dit
lijnelement versterkt en ontstaat meer relatie met het verlengde van dit bebouwingslint
(de Schoolstraat) in de woonkern Waspik. De transparantie en verschillende doorkijkjes
van de lintbebouwing moeten worden behouden en zo nodig worden hersteld.
Bij het eventueel aanvullen of vervangen van de bomen in de groenstroken langs de
Schotse Hooglandersstraat is het aan te raden om één boomsoort toe te passen. Dit
zorgt voor meer rust in het straatbeeld.

Figuur 24: Groenstructuur Sprang
Schaal 1:10.000

3.3.2 Sprang-Capelle
Deze voormalige gemeente bestaat uit het middeleeuwse bebouwingslint (Kerkstraat,
Raadhuisstraat, Heistraat) waaraan in de loop der jaren diverse uitbreidingen zijn
toegevoegd. Deze woongebieden zijn op zichzelf staande eenheden die niet aansluiten bij
het omringende landschap en structuur. Het oude lint is als constante factor het
belangrijkste cultuurhistorische en bindende element tussen de verschillende
woonkernen. Ook de Julianalaan/Hogevaart en Wendelnesseweg zijn belangrijke
cultuurhistorische elementen.
3.3.2.1

Sprang

Begrenzing
De woonkern Sprang wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de in aanbouw
zijnde wijk Landgoed Driessen. Landgoed Driessen wordt aan de noordzijde begrensd
door het Halvezolenpad, aan de oostzijde door het Sprangse Duin langs de N261 en aan
de westzijde door de woonkern Vrijhoeve.
Aan de zuidzijde van het oude bebouwingslint van Sprang is een op zichzelf staande
woonwijk gelegen, die aan de oostzijde wordt begrensd door een oude houtwal. Aan de
zuidzijde wordt deze wijk door opgaande beplanting omkaderd en aan de westzijde ligt
een gecultiveerde grondwal zonder landschappelijke waarde.
Groenstructuur
• Lijnen:
De groene lijnelementen worden gevormd door de ruime groenstroken langs de
Oudestraat en de Torenstraat. In de groenstructuur van de Oudestraat (beuken in gras)
zitten enkele onderbrekingen. Deze straat is de oudste ontginningsas van de woonkern,
maar de diverse overstromingen van de zee en de Maas hebben ervoor gezorgd dat de
woonkern zich meer zuidelijk ontwikkeld heeft.
Een belangrijk cultuurhistorisch lijnelement is het oude bebouwingslint van de Kerkstraat.
De Kerkstraat is slechts op enkele plekken aangeplant met (lei-)lindes, waardoor de
straat een vrij hard en stenig uiterlijk heeft. De oude lintbebouwing loopt door in de
woonkern Waalwijk via het oude lint aan Oosteind. In Landgoed Driessen loopt een
belangrijk groen lijnelement: de rondweg Noorder Allee.
In de woonwijk ten zuiden van het bebouwingslint worden de groene lijnelementen
gevormd door de brede groenstroken met bomen langs de Rembandtlaan en Mesdaglaan.
• Vlakken:
Langs de Oudestraat ligt het Molenplein. Dit forse gazon wordt omzoomd door bomen en
bevat speelelementen.
De woonwijk ten zuiden van de Kerkstraat heeft groene vlakken die bestaan uit de oude
houtwal aan de oostzijde en de opgaande beplanting aan de zuidzijde.
In de nieuwe wijk ligt aan de Mesdaglaan een ruime groene semi-openbare strook, het
terrein van de basisschool. Deze strook is belangrijk als verbindend groenelement tussen
het oude en nieuwe deel van Sprang.
In Landgoed Driessen vormen het Sprangse Duin en twee groene vensters de
belangrijkste groene vlakken. De groene vensters lopen vanuit het buitengebied in de
woonwijk, als groene inprikkers. Het zijn historische groenstructuren die zijn opgenomen
in het stedenbouwkundige plan.

Figuur 25: Visie Sprang
Schaal 1:10.000

• Bijzondere plekken:
In Sprang liggen twee bijzondere plekken: het Kerkplein en de monumentale molen ‘Dye
Sprancke’. Deze korenmolen is een herbouw van een afgebrande molen. Voor de
herbouw werd een rond 1768 gebouwde molen uit Vrijhoeve gebruikt. De molen heeft
een grote landschappelijke waarde vanwege de vrije ligging, maar wordt in het plan
Driessen ingepast in bebouwing.
Visie
Door het aanbrengen van (lei-)bomen langs het oude lint wordt de cultuurhistorische
waarde van dit lijnelement versterkt. Deze beplanting moet worden doorgezet in het
oude lint (Oosteind) in Waalwijk.
Daar waar er onderbrekingen in de groenstructuur langs de Oudestraat zijn, moet de
beplanting worden aangevuld. Zo ontstaat meer eenheid en wordt deze lijn versterkt. In
het plan Landgoed Driessen wordt dit verder uitgewerkt.
De grondwal die de westelijke begrenzing vormt van de woonwijk ten zuiden van de
Kerkstraat, moet worden beplant met soorten overeenkomstig de oude houtwal ten
oosten van de wijk. Zo ontstaat meer eenheid in de begrenzing van deze wijk en wordt
aansluiting gevonden bij het landschap.
Bij de uitwerking van het plan Landgoed Driessen wordt voldoende vrije ruimte rondom
de monumentale molen bewaard in verband met de hoge landschappelijke waarde
(molenbiotoop).

Figuur 26: Groenstructuur Capelle
Schaal 1:10.000

3.3.2.2

Capelle

Begrenzing
De woonkern Capelle is gelegen op een kruising van de Winterdijk
(Hoofdstraat/Waspiksedijk) en de Wendelnesseweg. Aan de voet van de Winterdijk staan
historische woningen. Aan de zuidzijde van de dijk liggen de natuurgebieden van de
Langstraat.
De kern wordt aan de noordzijde begrensd door de A59. Aan de oostzijde vormen de
haven met de beplante dijk en de Veerweg met bomenlaan de begrenzing en aan de
westzijde grenst de industrie aan het landschap. Aan de zuidzijde loopt het
bebouwingslint langs de Wendelnesseweg door tot aan de woonkern Nieuwe Vaart.
Afgezonderd van de woonkern ligt het recreatiebungalowpark ‘De Spranckelaar’ aan een
tot recreatieplas gegraven voormalige zandwinput met een dijk eromheen. De bebouwing
van dit park is van een omvang die niet in verhouding staat tot de kleine kern Capelle en
die niet past in het buitengebied. Vanaf de Winterdijk zijn de vakantiewoningen goed
zichtbaar, zij vormen een sterk contrast met de omringende natuurgebieden. Dit zorgt
voor een verstoring in het beeld van het landschap.
Groenstructuur
• Lijnen:
Belangrijke cultuurhistorisch lijnelementen zijn de oude Winterdijk met historische
woningen aan de voet van de dijk en de Wendelnesseweg met de oude lintbebouwing.
Beide wegen zijn beplant met bomen.
De Wendelnesseweg heeft een breed profiel omdat hier vroeger vaarten naar de haven
liepen. Inmiddels zijn deze grotendeels gedempt. De Wendelnesseweg is voor een klein
gedeelte onbeplant.
Vanaf de Winterdijk is er prachtig zicht op de natuurgebieden van het Langstraatgebied.
Tussen de bebouwing zijn er mooie doorzichten naar het achterliggende landschap. De
Winterdijk is vanuit het landschap erg goed zichtbaar vanwege de hoge ligging en de
bomen.
De Wendelnesseweg loopt door tot in de woonkern Nieuwe Vaart en zorgt voor een
relatie tussen de twee kernen.
Ten zuiden van de Winterdijk loopt het Zuiderafwateringskanaal, die in het buitengebied
dwars door het natuurgebied van de Langstraat loopt. Deze kunstmatige waterloop met
steile oevers staat in contrast met het natuurgebied en heeft een drainerende werking.
De groenstructuur van de Veerweg hangt samen met de belangrijke verkeersfunctie.
Deze weg ontsluit Capelle vanaf de A59. De bomenrij langs de Veerweg ontbreekt vanaf
de snelweg. Het bedrijventerrein aan de oostzijde van de woonkern grenst aan het
landschap en is niet ingepast. De loodsen domineren het aanzicht van Capelle vanaf de
oostzijde.
• Vlakken:
In Capelle zijn geen groene vlakken aanwezig.
• Bijzondere plekken:
Op de plek waar de Winterdijk, de haven en de Wendelnesseweg samen komen ligt een
plein. Dit plein is een belangrijk oriëntatiepunt en ontmoetingsplek van Capelle.
Een andere bijzondere plek is waar de Wendelnesseweg en het Zuiderafwateringskanaal
elkaar kruisen. Hier ligt een oud sluisje. Vanaf dit punt is een wandelroute (laarzenpad)
door het natuurgebied van de Langstraat te bereiken.

Figuur 27: Visie Capelle
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Visie
Door het doorzetten van de bomen langs de Veerweg tot aan het Oude Maasje wordt de
Capelsche Haven benadrukt en is het beter zichtbaar vanuit het landschap.
Voorkomen moet worden dat de woonkern Capelle en het recreatiebungalowpark
aaneengroeien, door het tegengaan van uitbreidingen.
Door het beplanten van het gedeelte van de Wendelnesseweg dat onbeplant is, ontstaat
er meer eenheid. De bijzondere plek bij het oude sluisje op de kruising van de
Wendelnesseweg met het Zuiderafwateringskanaal moet worden versterkt, omdat op
deze plek natuur en cultuurhistorie samenkomen. Hiervoor is reeds een eerste aanzet
gedaan door de aanleg van een poel en een klein parkeerterrein (t.b.v. wandelaars).
Het bedrijventerrein moet aan de westzijde landschappelijk worden ingepast zodat dat de
bedrijfsloodsen uit het zicht wordt onttrokken. Op deze manier krijgt Capelle vanaf de
oostkant gezien meer kwaliteit.

Figuur 28: Groenstructuur Nieuwe Vaart
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3.3.2.3

Nieuwe Vaart

Begrenzing
De woonkern Nieuwe Vaart wordt aan de noordzijde begrensd door het Halvezolenpad.
Aan de oost- en westzijde wordt de begrenzing gevormd door de historische
lintbebouwing van de Nieuwe Vaart en de Tolweg/Willem van Gentsvaart. Deze straten
zijn beeldbepalend voor de woonkern. De Nieuwe Vaart loopt door tot in Capelle
(Wendelnesseweg) en zorgt voor een relatie tussen de twee kernen. Vroeger liep hier een
vaart die in verbinding stond met de Capelsche Haven. Deze vaart was gegraven ten
behoeve van ontwatering en het exporteren van turf en hooi. Ook ter hoogte van de
Willem van Gentsvaart liep vroeger zo’n turfvaart.
Tussen de twee oude linten ligt een karakterloze blokvormige kernstructuur met weinig
tot geen groen. Aan de zuidzijde wordt de begrenzing gevormd door bebouwing.
Bijzonder zijn twee plekken aan de Schrevelstraat waar de bebouwing abrupt ophoudt en
zicht is op de omringende weilanden.
Ten westen van de woonkern is een sportpark geïsoleerd gelegen.
Groenstructuur
• Lijnen:
De lijnen worden gevormd door de wegen Nieuwe Vaart (die naar het noorden overgaat
in de Wendelnesseweg naar Capelle) Tolweg/Willem van Gentsvaart, Heistraat en
Juffrouwsteeg/Geallieerdenweg.
Het oude bebouwingslint Nieuwe Vaart bevat brede groenstroken met een weliswaar
gevarieerde beplanting, maar heeft toch een duidelijke groene hoofdstructuur. De
onderbeplanting zorgt soms voor een rommelige indruk. Vanwege de geschiedenis van
deze straat is het een belangrijk cultuurhistorisch element.
De Tolweg/Willem van Gentsvaart heeft ter hoogte van de oude lintbebouwing een mooie
bomenrij van lindes die past bij het historische karakter van dit oude lint. Vanaf de
Poolsestraat is de Willem van Gentsvaart vrijwel onbeplant, maar dit is niet storend
vanwege de aanwezige erfbeplanting. Op dit punt is een duidelijke overgang naar het
landelijk gebied.
De Heistraat is vrijwel onbeplant. Deze straat maakt onderdeel uit van de oude
lintbebouwing van Nieuwe Vaart, Vrijhoeve en Sprang. De Juffrouwsteeg /
Geallieerdenweg bevat een mooie bomenlaan en is een verbinding tussen Nieuwe Vaart
en Waspik-Zuid. De Poolsestraat is voor een klein deel beplant met essen in gras aan de
ene zijde en berken in plantvakken aan de andere zijde. Het onbeplante deel van deze
straat heeft een erg rommelig beeld, vanwege het ontbreken van een groenstrook en de
zeer uiteenlopend ingerichte voortuinen.
• Vlakken:
Het belangrijkste groene vlak wordt gevormd door het Halvezolenpad. De voormalige
spoorlijn vormt enerzijds een uitloopgebied en anderzijds een belangrijks fietsroute op
regionaal niveau.
Een ander vlak is de begraafplaats. Jammer is dat de begraafplaats een weinig
uitnodigende entree heeft en direct zicht biedt op een groot stenig parkeerterrein. De
begraafplaats zelf is wel groen en bevat monumentale bomen.
• Bijzondere plekken:
Het enige wijkgroen van betekenis zijn twee groenstroken met daarin enkele forse
platanen. Zij zijn herkenbare plekken binnen de wijk.

Figuur 29: Visie Nieuwe Vaart
Schaal 1:10.000

Visie
Door het doorzetten van de bomen in de Poolsestraat krijgt de straat meer eenheid en
wordt de aandacht van de voortuinen afgeleid. Door het beplanten van het oude
bebouwingslint van de Heistraat met (lei-)bomen wordt de cultuurhistorische waarde van
dit lijnelement versterkt.
Voorkomen moet worden dat de kernbebouwing vastgroeit aan het oude bebouwingslint
van de Tolweg. De twee doorkijkjes vanuit de Schrevelstraat naar de omringende
weilanden moeten worden versterkt. Door het ‘aankleden’ van deze twee plekken met
bijvoorbeeld knotbomen, ontstaat een overgang naar het landelijke gebied en worden
deze plekken benadrukt.
De variatie in de onderbeplanting in de groenstroken langs de Nieuwe Vaart moet worden
verminderd. Daarnaast moet bij het eventueel aanvullen of vervangen van de bomen in
de groenstroken langs de Nieuwe Vaart één boomsoort worden toegepast. Dit zorgt voor
meer eenheid en rust in het straatbeeld.
De entree van de begraafplaats moet uitnodigender worden. Een begraafplaats hoeft niet
alleen een plek te zijn waar mensen komen om overledenen te herdenken, maar kan ook
een verblijfsfunctie krijgen. Voor deze woonkern is dat essentieel, aangezien de
begraafplaats het enige belangrijke groene vlak is binnen de wijk. Het parkeerterrein
moet een groenere aankleding krijgen en meer relatie krijgen met de begraafplaats.
In het kader van de Actualisering Bestemmingsplannen Buitengebied zal worden bekeken
hoe het sportpark meer bij de woonkern kan worden betrokken.

Figuur 30: Groenstructuur Vrijhoeve
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3.3.2.4

Vrijhoeve

Begrenzing
Vrijhoeve is een woonkern waarin het groen zich vooral langs de randen bevindt. Binnen
de woonkern zijn het oude bebouwingslint dat de wijk doorsnijdt, en de waterloop die
door vrijwel de hele wijk loopt, structurerende en herkenbare elementen. Naast deze
groene hoofdstructuur is er in Vrijhoeve erg veel nevenstructuur, in de vorm van
‘buurtgroen’ te vinden.
Aan de noordzijde vormt het Halvezolenpad de begrenzing van Vrijhoeve. De zuidzijde
van de kern wordt begrensd door de Zuid-Hollandsedijk. Aan de oostzijde wordt de
woonkern begrensd door de Bernhardstraat/Irenestraat en aan de westzijde door de
Julianalaan/Loonsestraat.
Ten zuidoosten van de woonkern ligt het bedrijventerrein Berkhaag dat wordt begrensd
door de oude bebouwingsassen van de Raadhuisstraat en de Zuid-Hollandsedijk.
De woonkern bestaat uit twee gedeeltes die bijna geen relatie met elkaar hebben: het
gedeelte ten noorden van de Raadhuisstraat en het deel ten zuiden van deze straat.
Groenstructuur
• Lijnen:
De Spoorbaanweg, Bernhardstraat, Julianalaan en Oudestraat zijn de toegangswegen van
de woonkern en hebben een begeleidende groenstructuur. De Spoorbaanweg ligt
evenwijdig aan het Halvezolenpad. Vanaf deze weg is er prachtig zicht op het
slagenlandschap ten noorden van Vrijhoeve. Het Halvezolenpad vormt een mooie
overgang tussen de woonkern en het landelijke gebied. Langs de sportvelden aan
Bernhardstraat staat een houtwal met inheemse soorten.
Belangrijke cultuurhistorisch lijnelementen zijn de oude lintbebouwing van de
Raadhuisstraat en de Zuid-Hollandsedijk. Het bebouwingslint van de Raadhuisstraat met
de oude boerderijen loopt door naar Nieuwe Vaart (Heistraat) en Sprang (Kerkstraat).
Deze straat is alleen tussen het Raadhuisplein en Fazant beplant met lei-lindes. De ZuidHollandse dijk is alleen beplant in het westelijke deel, vanaf de Loonsestraat waarlangs
enkele historische boerderijen te vinden zijn. Vanaf de Johan Frisostraat vormt de dijk
een langzaamverkeersroute die doorloopt tot aan het einde van het bedrijventerrein
Berkhaag. Het bedrijventerrein is erg dicht op de Zuid-Hollandsedijk gelegen, waardoor
de dijk haar historische karakteristiek hier vrijwel heeft verloren.
Door Vrijhoeve loopt één wijkontsluitingsroute. Deze loopt vanaf de Oudestraat via
Akkerwinde/Weegbree/Roek/Fazant tot aan de Raadhuisstraat en is vrij eenduidig
ingericht, in tegenstelling tot het groen van de overige straten.
Structurerend voor de wijk zijn een waterloop door de gehele wijk met groenstroken die
restanten zijn van oude slagen. Langs de waterloop ligt een langzaamverkeersroute.
Vanuit de wijk lopen twee belangrijke langzaamverkeersroutes tot aan de ZuidHollandsedijk. Deze route heeft echter geen eenduidige inrichting. Het groen is
versnipperd.
Voor het bedrijventerrein Berkhaag zijn het oude bebouwingslint van de
Raadhuisstraat/Van der Duinstraat en de Zuid-Hollandsedijk de belangrijkste
lijnelementen. Maar aangezien ze onbeplant zijn heeft dit bedrijventerrein geen
groenstructuur. Ook de dwarswegen (Dick Flemingstraat, Dijkstraat) zijn onbeplant.

Figuur 31: Visie Vrijhoeve
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• Vlakken:
Aan de noordzijde en noordwestzijde (bij de brandweerkazerne) van de woonkern liggen
forse groenstroken. Bij de entrees van de wijk vanaf de Raadhuisstraat liggen twee
plantsoenen: aan de oostzijde ligt een ruim gazon met bomen, aan de westzijde ligt een
plantsoen voor de entree van het cultureel centrum Zidewinde. De laatste ervaar je
alleen als je de woonkern verlaat, niet als entree.
Structurerend voor de wijk zijn de restanten van oude slagen langs de waterloop. De
beplanting is echter te gecultiveerd en gevarieerd. Ook is het water op veel plekken
(m.u.v. Fazant) haast niet zichtbaar, behalve vanaf de diverse bruggen. Vanwege de
geïsoleerde ligging van de waterloop, niet gestoord door autoverkeer, maar omsloten
door tuinen of brede gazons of groenstroken, biedt deze waterloop kansen voor de
ecologie.
Verder ligt er nog groen rondom zorgcentrum Elzenhoven.
• Bijzondere plekken:
Het Raadhuisplein is een belangrijke ontmoetingsplek voor de woonkern. Het plein wordt
doorsneden door de Raadhuisstraat. Rondom het plein zijn diverse voorzieningen
gesitueerd (gemeentehuis, winkels, postkantoor en bank). De beplanting van lei-lindes
langs het oude lint houdt op bij het plein en gaat over in bolacacia’s. Hierdoor heeft het
plein weinig uitstraling.
Visie
Door het doorzetten van de beplanting van de Raadhuisstraat met lei-lindes wordt de
cultuurhistorische waarde van dit lijnelement versterkt en ontstaat meer eenheid in de
straat. Door het doorzetten van de beplanting van de Zuid-Hollandsedijk in het oostelijke
deel wordt ook de cultuurhistorische waarde van dit lijnelement versterkt. Op deze
manier krijgen de wijk en het bedrijventerrein Berkhaag een duidelijkere begrenzing.
Voor het bedrijventerrein moeten de belangrijkste dwarswegen (Dick Flemingstraat als
hoofdweg en Dijkstraat als beëindiging van het bedrijventerrein) worden voorzien van
beplanting.
Door het doorzetten van de beplanting van de Bernhardstraat en Julianalaan in de
Irenestraat en Loonsestraat krijgen de twee woongebieden ten noorden en ten zuiden
van de Raadhuisstraat meer relatie met elkaar. Ook door het verbeteren van de
groenstructuur van de twee langzaamverkeersroutes ontstaat meer samenhang. Op deze
manier ontstaat een aaneengesloten netwerk van langzaamverkeersroutes door héél
Vrijhoeve.
In de restanten van oude slagen moet meer eenheid worden gecreëerd door het
verminderen van het aantal beplantingssoorten. Ook moet worden gezocht naar een
meer natuurlijke inrichting met inheemse soorten die van oudsher op slagen
voorkwamen. Op die manier wordt de historische waarde van deze elementen versterkt
en worden tevens ecologische kansen benut. Daarnaast moeten het water op enkele
plekken beter zichtbaar worden, door middel van het creëren van verschillende
doorzichten.
De bijzondere plek het Raadhuisplein moet worden versterkt. Er moet worden gezocht
naar een inrichting waarbij het Raadhuisplein meer uitstraling krijgt en één geheel wordt.

3.3.3 Waalwijk
3.3.3.1

Industrieterrein Haven

Begrenzing
Het Industrieterrein Haven wordt begrensd door het Oude Maasje aan de noordzijde en
de A59 aan de zuidzijde. Vanaf de Zomerdijk zijn de bedrijfspanden en loodsen direct
zichtbaar. De industrie is niet landschappelijk ingepast. Vanaf de A59 is de bebouwing
voor een klein deel verstorend voor het beeld. Op het andere deel is de bebouwing
landschappelijke ingepast of is er voldoende afstand gehouden tot de snelweg.
Aan de oostzijde wordt de begrenzing gevormd door een oude houtwal, waarachter een
deel van de bebouwing schuil gaat. In het zuidoostelijke deel (vanaf de Weteringweg)
zijn vanuit het landschap de bedrijfspanden en loodsen goed zichtbaar.
Aan de westzijde is het plan Haven 7 in aanleg. Samen met dit uitbreidingsplan zal een
ecologische verbindingszone langs de Sprangse Sloot worden ontwikkeld. Zo wordt
tevens de industrie landschappelijk ingepast.
Groenstructuur
• Lijnen:
Over het industrieterrein lopen wegen met sloten en brede groenstroken. Dit zijn de
Industrieweg, Sluisweg, Kleiweg en Keurweg. Zij zijn dragers van de groenstructuur. De
Haven is een belangrijke waterloop, maar heeft geen groenstructuur en is volledig
ingesloten door industrie.
• Vlakken:
De dijken en de beplanting langs het Oude Maasje vormen belangrijke groene structuren.
Ter hoogte van het industrieterrein zijn ze echter onderbroken en vanaf de Zomerdijk
zijn de bedrijfspanden en loodsen direct zichtbaar. Dit zorgt voor een harde begrenzing.
Waar de Weteringweg en Industrieweg samenkomen ligt een brede groenstrook met
jonge boombeplanting van essen. Hierdoor is deze entree benadrukt.
De ecologische verbindingszone die langs de Sprangse Sloot wordt ontwikkeld zal een
belangrijke beëindiging en landschappelijke inpassing worden van het industrieterrein
aan de westzijde.
Visie
Door het ontwikkelen van een groene zone aan de noordzijde van het industrieterrein
langs het Oude Maasje, kan het industrieterrein landschappelijk worden ingepast. Op die
manier worden de bedrijfspanden en loodsen uit het zicht onttrokken en wordt de
overgang naar het landschap verzacht.
Tevens is aan te raden om het deel van de bebouwing van het industrieterrein dat vanaf
de A59 verstorend is landschappelijk in te passen.
Bij de toekomstige ontwikkeling van Baardwijk Buiten zal voldoende aandacht moeten
worden besteed aan de realisering van een stevige groene structuur en aan
landschappelijke inpassing van dit terrein.
Door het doorzetten van de groenstrook langs de Keurweg tot aan het Oude Maasje is
het patroon van wegen/sloten/groenstroken reeds voltooid.

Figuur 32: Groenstructuur Industrieterrein Haven
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Figuur 33: Visie Industrieterrein Haven
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3.3.3.2

Waalwijk

De stad Waalwijk ligt ingeklemd tussen de snelweg A59 aan de noordzijde, de autoweg
N261 aan de westzijde, het Drongelens Kanaal aan de oostzijde en aan de zuidzijde het
natuurreservaat de Loonse en Drunense duinen.
Waalwijk heeft zich ontwikkeld vanuit het oudste bebouwingslint dat is gelegen langs de
Winterdijk, het Westeinde, de Grotestraat, het Laageinde en Hoogeinde. De polders die
vroeger aan de zuidzijde van deze ontginningsas lagen, werden in noord-zuidrichting
ontsloten door ‘stegen’ en ‘stichten’. Deze wegen waren verbonden met de oost-west
georiënteerde ‘zeines’.
Het orthogonale patroon van zeines en stegen is uiteindelijk bepalend geweest voor de
latere stedelijke ontwikkeling van Waalwijk. De noord-zuid gerichte stegen en de oostwest gerichte zeines vormden de basis voor de latere hoofdassen van het
stedenbouwkundig netwerk van Waalwijk. De oude Halve Zolenlijn versterkt deze
historisch gegroeide orthogonale opzet. Van de drie oorspronkelijke zeines zijn nu slechts
restanten en benamingen bewaard gebleven.
Begrenzing
Aan de noordrand van Waalwijk, gelegen tussen de Winterdijk en de A59, ontbreekt de
structuur in het groen. Dit wordt mede veroorzaakt door de diversiteit aan functies die in
deze zone liggen. Een uitzondering hierop zijn de groenzone met de moskee langs de
Noordstraat en de groenzone langs de Winterdijk met het zicht op de oude kerktoren ter
hoogte van Laageinde. Zij vormen een karakteristiek beeld van Waalwijk.
De kantoorgebouwen en autobedrijven aan de Taxandriaweg die zijn gelegen op een
belangrijke zichtlocatie, ontnemen door hun bouwmassa het zicht op de Winterdijk. De
parkeerterreinen liggen voornamelijk aan de voorzijde van de kantoren waardoor een
stenig beeld is ontstaan. Het grotendeels ontbreken van groen langs de Taxandriaweg
versterkt dit beeld.
De oostzijde wordt begrensd door het Drongelens Kanaal dat met haar brede oevers,
dijken en beplanting een natuurlijke en landschappelijke groenstructuur vormt. De
houtwal op de dijk langs het Drongelens Kanaal vormt een prachtig contrast met de
uiterwaarden van het Drongelens Kanaal en het open agrarisch gebied tussen Drunen en
Waalwijk (de Baardwijkse Overlaat). Het kanaal en het overlaatgebied vormen een
groene buffer tussen de bebouwde gebieden van Waalwijk en Drunen.
De groenstructuur langs het kanaal loopt vanaf de A59 door tot het Hoefsvengebied in
het zuiden van Waalwijk. Ecologisch gezien is de structuur ook waardevol. Het is namelijk
een verbinding tussen de hogere zandgronden (Loonse en Drunense Duinen) en de
kleigronden (langs de Bergsche Maas).
In de zuidwestelijke hoek van Waalwijk ligt het Hoefsvengebied. Dit natuurrecreatief
gebied is een uitloop van de Loonse en Drunense Duinen. Het vormt een overgang tussen
de bebouwde stad en de natuur van het Nationale Park de Loonse en Drunense Duinen.
In dit bosgebied ligt het Galgenwiel: een overblijfsel uit de tijd van de overstromingen en
dijkdoorbraken. De Meerdijk vormt hier een scheiding tussen twee landschappen: de
overgang van lagere naar hogere gronden, van klei naar zand, en van slagenlandschap
naar bos en heide.
Meer naar het westen vormt een houtwal langs de Meerdijk de grens tussen de woonkern
Waalwijk en het kleinschalige landschap van het Loonse hoekje dat is gelegen in de
gemeente Loon op zand. Hier domineren manegebakken en verspreid staande bebouwing
het beeld.
De N261 domineert het beeld aan de westzijde. Aan deze zijde is Waalwijk visueel
afgesloten van het buitengebied, als gevolg van de verhoogde ligging van de autoweg.
Vanuit het bebouwde gebied is er weinig tot geen relatie met het landelijke gebied.

Langs de N261 liggen bedrijventerreinen op zichtlocaties. De groenstructuur beperkt zich
op deze bedrijventerreinen tot een strook gras met een enkele boom. Een belangrijke
entree van Waalwijk vanaf de N261 bevindt zich ter hoogte van de Prof. Kamerlingh
Onnesweg. Hierbij bepaald de woonboulevard het beeld.
Groenstructuur
De groene hoofdstructuur wordt in Waalwijk bepaald door de orthogonale
stedenbouwkundige structuur. Deze structuur is gerelateerd aan de
ontstaansgeschiedenis van Waalwijk. De oude verbindingswegen zijn drager van de
hoofdstructuur, meestal vormgegeven in een boombeplanting.
De kwadranten die tussen de noord–zuid en oost-west lopende assen liggen zijn in de
loop van de laatste 60 jaar één voor één ingevuld. Ieder kwadrant heeft een eigen
wijkstructuur die past bij de woningbouw van de betreffende periode. Door de
ontwikkeling van woonbuurten in verschillende perioden heeft elke wijk een duidelijke
andere groenstructuur die zorgt voor herkenbaarheid. Naast deze nevenstructuren
(wijkgroen) zijn een aantal hoofdstructuren te onderscheiden die geënt zijn op het
oorspronkelijke landschap. Zo zijn in de wijk “de Hoef” een aantal oude stegen en slagen
bewaard gebleven.
• Lijnen:
In Waalwijk vormen de bermen en bomenrijen van de ontsluitingswegen (vaak gelegen
langs mooie singels) lijnvormige elementen die bepalend zijn voor de beleving en
herkenning van de infrastructuur. We onderscheiden hierin noord-zuid gerichte lijnen die
doorsneden worden door oost-west lopende dijken en wegen. De
Bachlaan/Reigerbosweg, Stationsstraat/St. Antonius-straat/Kloosterweg, Putstraat/Burg.
Smeelelaan en Akkerlaan worden doorkruist door de oude ontginningsas langs de
Winterdijk/Westeinde/Grotestraat/Laageinde/Hoogeinde, het oude spoortracé (en de
wegen erlangs), de zuidas (Mozartlaan/Blyde Incomste laan/Groenewoudlaan) en de
Meerdijk. Typerend voor het oude bebouwingslint van Waalwijk is de beplanting van
leibomen aan de noordzijde van de straat. Helaas is de oude beplanting grotendeels
verdwenen. Slechts op enkele plekken zijn deze monumentale bomen nog aanwezig: in
Westeinde/Grotestraat staan nog enkele bomen, in een deel van Laageinde/Loeffstraat
en Hoogeinde staat een mooie lange rij. Ter hoogte van het centrum zijn onlangs nieuwe
leibomen aangeplant.
Het industrieterrein Zanddonk wordt langs de Bachlaan enigszins aan het zicht
onttrokken door een houtwal. Deze is echter vaak onderbroken en de beplanting is
grotendeels erg laag. Bovendien laat het (extensieve) onderhoud van deze houtwal te
wensen over.
Langs een deel van de Reigerbosweg staat een mooie bomenrij in beplanting, waardoor
het directe zicht op de industrie wordt ontnomen.
Een belangrijk lijnelement is de Winterdijk. De Winterdijk heeft nog altijd een
waterkerende functie en is door de monumentale beplanting van lindes een bijzonder
waardevol lijnelement. De Winterdijk is echter gedeeltelijk verscholen achter de
bedrijven en kantoren die in de zone tussen de dijk en A59 zijn gebouwd.
Vanaf de Laageindse Stoep tot aan de Groenstraat is de Winterdijk volledig verdwenen
door de bouw van een enorm bedrijf.
Tussen de Groenstraat en de Heulstraat heeft de dijk een mooi profiel met monumentale
boombeplanting. Tussen de Tempelierstraat en de N261 heeft de dijk een breed profiel
en is aangeplant met een jongere bomen. Het gedeelte van de Winterdijk gelegen achter
de Van Andelstraat wordt verstoord door zicht op achterkanten van bedrijven en
woningen.

Figuur 34: Groenstructuur Waalwijk
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Figuur 35: Visie Waalwijk
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De eerste bebouwing werd net achter de Winterdijk gebouwd. De toen ontstane eerste
Langstraatdorpen Besoyen, Waalwijk en Baardwijk zijn op den duur aan elkaar
vastgegroeid. Vanuit dit lange bebouwingslint (Westeinde, Grotestraat, Laageinde en
Hoogeinde) lopen een viertal oude straten naar het zuiden: de Besoyensestraat, de
Stationsstraat/St. Antonius-straat/Kloosterweg, de Putstraat/Burg. Smeelelaan en de
Baardwijksestraat. Tot op heden zijn zij belangrijke verkeersaders. De oude
karakteristieke bebouwing is grotendeels intact gebleven. Zowel de cultuurhistorische
functie als de verkeersfunctie worden ondersteund door een boombeplanting. Een
uitzondering hierop is de Baardwijksestraat. In deze straat zijn aan de oostzijde nieuwe
woningen gebouwd en deze straat bevat geen bomen. In de Besoyensestraat is de
boombeplanting erg gevarieerd, waardoor er geen eenheid is in de straat en geen sprake
is van een groene hoofdstructuur maar een nevenstructuur. De Antoniusstraat heeft
slechts hier en daar een boompje. De Putstraat bevat een mooie bomenrij van lindes
vanaf de zijstraat Looierij.
Naast de groene hoofdstructuur langs verkeerswegen, wordt de groenstructuur tevens
bepaald door de vele watersingels. De singels zorgen voor de afvoer van water uit de
zuidelijk gelegen gebieden en het noordelijk gelegen centrum naar de waterlopen langs
het voormalige spoortracé. Hier wordt het water in oostelijke richting afgevoerd naar het
Drongelens Kanaal. De waterlopen zijn belangrijke lijnelementen en in combinatie met de
brede groenstroken (vlakken) zijn ze structurerend voor een groot deel van Waalwijk. Bij
veel van deze singels zijn beschoeiingen verwijderd en vervangen door flauwe oevers.
Het Drongelens Kanaal vormt samen met de begeleidende dijken een belangrijk
lijnelement. Bovendien ligt een recreatieve langzaamverkeersroute langs het kanaal.
Vanaf deze route is er mooi zicht over het kanaal met haar brede oevers, dijken,
beplanting en uiterwaarden en het Baardwijkse Overlaatgebied.
• Vlakken:
Waalwijk onderscheidt een aantal grote groene vlakelementen. Het belangrijkste gebied
is het Hoefsvengebied dat in het zuidoosten van de gemeente ligt. Het gebied is gelegen
tegen de bossen van de Loonse en Drunense Duinen en wordt vooral voor recreatieve
doeleinden gebruikt. Het gebied wordt gekenmerkt door een grote zandwinplas
(surfvijver), een schaatsvijver en grote groene weiden, omzoomd door bossages. De
verschillende onderdelen zijn verbonden door bomenlanen.
In het in ontwikkeling zijnde masterplan zal gezocht worden naar een relatie met de
omringende woonwijken, naar aanleiding van de ontwikkeling van het nieuwe zwembad
aan de Drunenseweg.
Ten noorden van het Hoefsvengebied, langs de Drunenseweg, ligt een semi-openbaar
gebied waarin sportvelden, scholen, een begraafplaats en een verpleegtehuis liggen in
een groene omgeving. Deze zone vormt een groene spie die vanaf het oosten in het
woongebied van Waalwijk steekt.
Het voormalige spoortracé dat dwars door Waalwijk loopt wordt binnenkort gevormd tot
een stevige groenstrook met water die de buitengebieden ten oosten en ten westen van
Waalwijk met elkaar verbindt en de relatie tussen het centrumgebied en de verschillende
woonwijken versterkt. Op het voormalige emplacement wordt een park aangelegd.
Naast de afzonderlijke groene vlakken wordt de groenstructuur van Waalwijk grotendeels
bepaald door de vele watersingels met de brede groenstroken. Deze groenstroken
vormen belangrijke, telkens terugkerende vlakelementen.
In het centrumgebied ligt het Wandelpark. Dit in Engelse landschapsstijl ingerichte
stadspark vormt een groene oase in het dicht bebouwde gedeelte van het centrum. Het
groene hart van de wijk Besoyen wordt gevormd door een halfrond park, waarbij groene
inprikkers de wijk in steken.

Op het industrieterrein Zanddonk ontbreken groene vlakelementen. In de wijk Zanddonk
vormen het park aan de Beethovenlaan met de kinderboerderij en het Willaertpark de
groene vlakelementen. Ze zijn grootschalig van opzet en vormen tezamen met de
groenstructuur langs de Beethovenlaan een evenwichtige drager.
In de oudere wijken van Waalwijk zoals de St. Antoniusparochie, Bloemenoord en
Laageinde zijn geen grote vlakelementen, zoals de parken in Zanddonk, aanwezig. In St.
Antoniusparochie vormen de gazons / speelvelden langs de Blyde Incomste laan en
Vondel de groene vlakelementen. In Bloemenoord liggen enkele singels met brede
groenstroken. Overige groenelementen in de vorm van kleine speelterreintjes worden tot
de nevenstructuur gerekend.
In de wijk De Hoef liggen drie groene vlakken: een oude slag, de begraafplaats en het
ruime gazon rondom de school aan de Heermanslaan. De oude slag is een overblijfsel
van het oorspronkelijk landschap en een prachtige groene ruimte in de dicht bebouwde
wijk. De begraafplaats wordt omgeven door een singel en de beukenhagen aan de
Hofstad vormen een uitnodigende entree.
Ook ligt in deze wijk een langzaamverkeersroute, de Hoefsteeg, door een lange
groenstrook. Via dit fietspad wordt de basisschool De Hoef ontsloten. Omdat de
groenstrook vrij geïsoleerd is gelegen, ingeklemd tussen tuinen, behoort de strook nu tot
de nevenstructuur. Ook de enorme diversiteit in de beplanting draagt hieraan bij. Deze
strook biedt wel potenties voor herinrichting.
De wijk Meerdijk is een ruim opgezette wijk met brede straatprofielen waarin
boombeplating en watersingels zorgen voor een rijke groene uitstraling.
Aan de zuidzijde van Meerdijk ligt een langwerpig park dat een zachte overgang vormt
naar de Loonse en Drunense Duinen. Tevens fungeert het park als buffer tussen het
galgenwiel en de woonwijk.
Haaks op de Vincent van Goghlaan ligt een wandelpad door een parkachtige groenzone.
Het park, dat is gelegen tussen de Zeelandstraat en Kempenlandlaan, is een groene long
in de wijk en vormt samen met de groenzone langs de Burg. Smeelelaan een prachtige
noord-zuid gerichte structuur.
Het Drongelens Kanaal vormt met haar brede oevers, dijken en beplanting een
natuurlijke en landschappelijke groenstructuur en een mooie begrenzing van Waalwijk.
• Bijzondere plekken:
Het kapelletje aan de zuidzijde van de Kloosterweg op de kruising met de Meerdijk, het
gemeentehuis en de gedempte haven zijn belangrijke (cultuurhistorische) plekken voor
Waalwijk.
De St. Janskerk is een opvallend gebouw en haar markante verschijning is op grote
afstand vanuit het buitengebied zichtbaar.
Het Vredesplein is een belangrijke ontmoetingsplek in het centrum van Waalwijk.
Rondom het plein zijn verschillende functies gesitueerd waaronder het theater en de
bibliotheek. Recentelijk is dit plein opnieuw ingericht.
Op het Antoniusplein staan zes monumentale paardenkastanjes.
De verschillende wijken
• Besoyen:
Het oostelijke deel van Besoyen is een oude wijk. Deze wijk is ruim opgezet, met brede
bermen met forse boombeplanting. In (bijna) elke straat zijn bomen aanwezig. Opvallend
is de singel bij het Twee Steden ziekenhuis met brede groenstroken.
De nieuwe wijk van Besoyen (het westelijke deel) is ook ruim opgezet met brede straten
waarbij veel ruimte is bewaard voor groen. Centraal in dit deel is het halfronde plantsoen
aan de Gradenboog, waarop de wijk is georiënteerd. Vanuit dit plantsoen steken groene
vlakken in de wijk in de vorm van bomen in plantsoen met een wandelpad aan

weerszijden. De wijk wordt begrensd door een waterloop die de scheiding vormt tussen
het woongebied en het bedrijventerrein aan de Cartografenweg. Deze wordt echter niet
ervaren omdat aan de ene zijde (oostkant) tuinen direct aan het water grenzen. Op de
andere oever (westkant) vormen schouwpad, opgaande beplanting en achterzijden van
bedrijven het beeld.
• Centrum:
In het centrumgebied is veel jonge boombeplanting aanwezig (Grotestraat, Stationsstraat, Margrietstraat, Irenestraat). Het Wandelpark vormt een belangrijk groen vlak, als
oase binnen een druk bebouwd gebied. Vanuit het Wandelpark loopt een brede groene
zone met een dubbele rij monumentale inheemse eiken langs de Dr. Mollerlaan. Langs
het toegangspad vanaf de Grotestraat loopt een monumentale beukenarcade.
Bijzonder is het ruime profiel van de Victoriestraat/Mgr. Zwijsenstraat met brede berm
en lindes.
Niet behorend tot de groene hoofdstructuur, maar wel waardevol is de groenstrook
rondom woonzorgcentrum Antoniushof. Dit is een opvallend element vanwege de
grasheuveltjes en slingerpaadjes, maar heeft een private sfeer vanwege de omheining.
Verder zijn het Unnaplein en een van de parkeerterreinen van winkelcentrum De Els
stenige vlaktes zonder enige groenstructuur.
In Structuurvisie Centrum worden richtlijnen gegeven voor de vormgeving van deze
parkeerterreinen en de te realiseren groenstructuur.
• Industrieterrein Zanddonk:
Dit industrieterrein heeft een groene omkadering, in de vorm van het Halvezolenpad, de
Bachlaan/Reigerbosweg met aan één zijde de singel met brede gazons en de
groenstroken met bomen langs de N261. Op het industrieterrein zelf is erg weinig groen.
Verrassend is de bomenlaan van ca. 45 jaar oude knotwilgen langs de Zanddonkweg.
Langs de Sprangseweg staan (oude) woningen, in het verlengde van het oude lint van
Besoyen. Hier is echter geen groenstructuur aanwezig.
• Zanddonk:
Dit is een groen opgezette wijk. De waardevolle groenstructuur bevindt zich langs de
singels en brede bermen langs wegen. Ook op wijkniveau is er voldoende groen. In de
woonstraten is de beplanting soms ‘truttig’: erg gevarieerd en kleinschalig.
In de wijk liggen twee ruime parken: het park langs de Beethovenlaan en het
Willaertpark. Belangrijke cultuurhistorische overblijfselen zijn de Eerste en Derde Zeine.
Langs de Eerste Zeine ligt een mooie singel waarlangs de aanwezige zieke
boombeplanting wordt vervangen. De Derde Zeine bestaat uit drie gedeeltes: een stenige
parkeerplaats met doodlopend paadje, een singel met opgaande beplanting die slechts op
één plek te ervaren is (vanaf de Aubertstraat), en een doodlopend paadje vanaf de
Kloosterweg (in de wijk Meerdijk).
Zanddonk-Zuid is een nieuwe wijk met veel groen en een ruime opzet. Aan de zuidkant
wordt de wijk begrensd door de Meerdijk. Langs de Meerdijk liggen appartementen in
een ruime groenstrook. Samen met de Meerdijk vormt deze zone een overgang naar het
landelijke gebied.
• St. Antonius Parochie:
St. Antonius Parochie is een oude wijk en bevat een combinatie van oude woningen en
nieuwbouw (als gevolg van vernieuwing). Aan de noordzijde ligt een bedrijventerrein.
De groene lijnen in deze wijk worden gevormd door de deels aanwezige boombeplanting
langs de Eerste Zeine en de monumentale platanen langs de Past. Kuijpersstraat / Weth.
Smoldersstraat. Belangrijke groene vlakken zijn het gazon met trapveld en skatebaan
aan de Tweede Zeine en de speelvelden die langs Vondel de wijk insteken.
De Eerste en Tweede Zeine zijn straten met een belangrijke cultuurhistorische betekenis.

• Bloemenoord / Groenewoud:
Bloemenoord is net als St. Antonius Parochie een oudere wijk. In Bloemenoord wordt de
groenstructuur bepaald door enkele singels met brede groenstroken. Op de meeste
plekken bevatten deze groenstroken gebiedseigen bomen. Op enkele plekken zijn echter
coniferen toegepast (Metasequoia’s) die geen relatie hebben met de omgeving.
Voorbeelden van deze plekken zijn het oostelijke deel van de singel aan de
Klaproosstraat en de singel aan de Hazelaarstraat. De kleine speelterreintjes in deze wijk
worden tot de nevenstructuur gerekend.
Aan de noordzijde wordt de wijk Bloemenoord begrensd door het sportpark Olympia met
aan de zuidzijde de Coubertinlaan met een dubbele bomenrij van eiken.
Vanaf de Groenewoudlaan loopt een belangrijke verkeersroute naar de Coubertinlaan.
Deze route bestaat uit de Eikenlaan en Beukenlaan. Langs een deel van de Eikenlaan
staat een bomenrij van zomereiken (vanaf de Lijsterbesstraat). De Beukenlaan bevat een
prachtige dubbele rij van gewone beuken langs een singel.
Aan de westzijde wordt de wijk Groenewoud begrensd door de Akkerlaan. De Akkerlaan
is onlangs aangeplant met een bomenlaan van eiken. Langs de Akkerlaan ligt een singel
met een brede groenstrook. Het beeld wordt voor een deel verstoord door de
Populierendreef met woningen die erg dicht bij de waterloop liggen.
• Meerdijk:
Deze wijk is erg ruim en groen van opzet, met brede straatprofielen. De wijk vormt een
overgang tussen het dichter bebouwde deel van Waalwijk en de Loonse en Drunense
duinen. Aan de zuidzijde van Meerdijk ligt een langwerpig park dat dient als buffer tussen
het galgenwiel en de woonwijk. De groene vlakken worden gevormd door de
groenstroken langs de vele singels, het park aan de Meerdijk, het park tussen de
Kempenlandlaan en de Zeelandstraat en het park aan de Frans Halslaan dat vanuit het
zuiden de wijk insteekt.
In het oostelijke deel van Meerdijk wordt de belangrijkste verkeersroute door de wijk
gevormd door de Frans Halslaan en Vincent van Goghlaan. Deze straten bevatten een
waardevolle groenstructuur van bomen in een brede groenstrook.
De wijk bevat veel langzaamverkeersroutes door een vaak parkachtige omgeving. Een
voorbeeld hiervan is het wandelpad vanaf de Vincent van Goghlaan tot aan de Frans
Halslaan.
• Laageinde:
Laageinde is net als St. Antoniusparochie en Bloemenoord een oudere wijk van Waalwijk.
In deze wijk zijn geen grote vlakelementen (zoals de parken in Zanddonk) aanwezig,
maar op wijkniveau bevat het opmerkelijke en soms verrassende groene elementen. Een
voorbeeld hiervan zijn de plantsoenen langs de Ir. Lelystraat of de grote platanen in het
gazon aan de Domela Nieuwenhuisstraat.
De groene vlakken die wel tot de hoofdstructuur worden gerekend zijn de gazons langs
de singels, de groenstrook langs de Groen van Prinstererlaan waarin woonblokken staan,
en het park met grote populieren en speelvoorzieningen langs de Mr. Roëllstraat.
De groene lijnelementen in Laageinde worden gevormd door de Prof. Nolenslaan / Mgr.
Zwijsenstraat en de Thorbeckelaan. De Prof. Nolenslaan bevat een bomenrij van lindes in
een brede grasstrook met een wandelpad. De bomenrij stopt ter hoogte van de Mr. van
de Brugghenstraat. Vanaf de Mgr. Zwijsenstraat bevat deze grasstrook weer lindes, die
doorlopen in de Victoriestraat.
De Thorbeckelaan bevat een opmerkelijke bomenlaan van monumentale platanen.
• Baardwijk:
In Baardwijk is het terrein rondom de basisschool aan de Heermanslaan het belangrijkste
groene vlak. Op deze plek wordt een woonzorgzone ontwikkeld waarbij het groen een
belangrijke functie krijgt voor de wijk.
In de verschillende woonstraten is veel groen aanwezig in de vorm van speelplekken,
brede bermen en forse bomen, met name eiken.

• De Hoef:
Deze wijk bevat veel groen op wijkniveau. Vaak is dit groen te gevarieerd en ‘truttig’
(veel kleine boomsoorten in erg kleine vakjes met heesters). Hierdoor is er gebrek aan
eenheid in de wijk en herkenbaarheid in de afzonderlijke straten. Erg waardevol en
behorend tot de groene hoofdstructuur, is het restant van een oude slag midden in de
wijk.
In de wijk De Hoef wordt de belangrijkste verkeersroute door de wijk gevormd door de
Burg. Teijssenlaan en Ds. Louwe Kooymanslaan. Langs deze weg ligt een vrijliggend
fietspad. De groenstrook langs deze weg heeft echter weinig structuur vanwege de
diversiteit aan boomsoorten. Daarnaast is de overwegend gebruikte boomsoort van de 3e
grootte (Japanse sierkers) waardoor het groen te weinig volume heeft.
Belangrijk in deze wijk zijn de langzaamverkeersroutes: de Spoorbrugweg, het fiets- en
wandelpad langs het Drongelens Kanaal, de Hoefsteeg en het Clemenspad.
De Spoorbrugweg loopt langs het voormalige Halvezolenlijntje. Vanaf de Annie
Romeinstraat is een waardevolle beplanting van eiken aanwezig op de oude spoordijk. In
het overige deel is het talud van oudsher in gebruik geweest als volkstuintjes. Nu zijn
deze gronden in gebruik als paardenwei (gepacht).
De Hoefsteeg bevat een groenstrook die vrij geïsoleerd is gelegen, ingeklemd tussen
tuinen. Hierdoor behoort de strook nu tot de nevenstructuur. Ook de enorme diversiteit
in de beplanting draagt hieraan bij.
Visie
De groene hoofdstructuur langs de doorgaande wegen moet daar waar deze onderbroken
is worden aangevuld en verder worden ontwikkeld. Deze oost-west en noord-zuid
gerichte assen vormen zowel het stedenbouwkundige als het groene ‘frame’ van
Waalwijk en moeten worden gewaarborgd. Hierbij moet worden gestreefd naar een zo
uniform en eenduidig mogelijke opzet met forse inheemse bomen.
In de dicht bebouwde gebieden met weinig groen moet worden gezocht naar
groenstructuren die (verder) ontwikkeld kunnen worden om de hoofdstructuur van
Waalwijk aan te vullen en te voltooien. De afzonderlijke groene vlakelementen en
langzaamverkeersroutes moeten zoveel mogelijk met elkaar worden verbonden zodat er
een aaneengesloten netwerk ontstaat van aantrekkelijke en logische looproutes tussen
de verschillende gebieden.
De vele watersingels met de brede groenstroken vormen belangrijke structurerende en
herkenbare elementen. Daarom moeten zij worden gewaarborgd en waar nodig worden
heringericht.
De Winterdijk moet daar waar ze in de loop der tijd is aangetast in ere worden hersteld.
Het is het belangrijkste lijnelement van Waalwijk met een rijke historie. Het profiel van
de dijk en de karakteristieke lindebeplanting moeten zoveel mogelijk worden hersteld.
Het belangrijkste voor de Winterdijk is dat de delen die nog intact zijn met elkaar worden
verbonden zodat weer één dijklichaam ontstaat. Diverse plekken, zoals bijvoorbeeld het
parkeerterreintje aan de kop van Vooreinde, moeten worden heringericht. Op deze
manier wordt de Winterdijk hersteld en ontstaan kansen om een stevige groene buffer te
ontwikkelen tussen de Winterdijk en de A59. Hierdoor wordt een waardevolle
groenstructuur aan de noordzijde van Waalwijk gerealiseerd.
De oorspronkelijke beplanting van leibomen langs het oude bebouwingslint moet zoveel
mogelijk worden hersteld.
De zichtlocaties van bedrijven moeten daar waar deze geen kwaliteit hebben middels een
fraaie lage groene beplanting worden aangekleed of zelfs worden gecamoufleerd door
een hogere beplanting. Dit geldt voor de bedrijventerreinen langs de Taxandriaweg en de
N261. Langs deze randen moet een aaneengesloten stevige groene zone worden

ontwikkeld. Ter hoogte van de Bachlaan en de Reigerbosweg, aan de oostrand van het
industrieterrein Zanddonk, moet de bestaande houtwal op grote delen worden aangevuld
waardoor de bedrijfspanden uit het zicht worden genomen. Ook aan de sortimentskeuze
en het onderhoud moet meer aandacht worden besteed.
In de Besoyenstraat moet meer eenheid in de beplanting worden aangebracht. Zo
ontstaat een uniform en rustiger beeld en gaat deze straat onderdeel uitmaken van de
groene hoofdstructuur.
Aan de overblijfselen van de Derde Zeine moet meer aandacht worden besteed. Door het
ontwikkelen van een aantrekkelijke wandelroute langs de singel krijgt deze historische
plek meer uitstraling. Ook de twee verharde doodlopende paadjes moeten worden
heringericht. Nu hebben ze weinig functie.
Bij de verdere ontwikkeling van het centrum moet een oost-west verbinding ten zuiden
van het Vredesplein worden ontwikkeld zodat de Van der Merwedelaan en het
Wandelpark via een duidelijke lijn van bomen met elkaar verbonden worden. Hiertoe
moet de groenstructuur langs de Prof. Nolenstraat en Victoriestraat worden verbeterd
zodat aansluiting ontstaat bij de Irenestraat, Margrietstraat en Burg. Moonenlaan. Het
ontwikkelen van een aantrekkelijke langzaamverkeersroute zorgt voor een betere
bereikbaarheid van het centrum voor voetgangers.
De groenstrook langs de belangrijkste weg in de wijk De Hoef (Burg. Teijssenlaan en Ds.
Louwe Kooymanslaan) moet meer structuur krijgen. Ook de groenstrook met de
langzaamverkeersroute (Hoefsteeg) moet verder worden ontwikkeld tot bijvoorbeeld een
parkachtige zone en in de beplanting moet meer eenheid worden gebracht. Hierdoor
wordt dit groene vlak opgewaardeerd van neven- tot hoofdstructuur en ontstaat een
meer aantrekkelijke recreatieve route.
De groene nevenstructuur van Waalwijk (het zogenaamde wijkgroen) moet in het kader
van gebiedsontwikkelingsplannen erg zorgvuldig worden bekeken. De enorme diversiteit
aan beplanting in (veelal kleine) plantvakken moet worden herzien. Dit soort plantvakken
zijn vaak erg onderhoudsintensief. Dit heeft met name betrekking op de wijken De Hoef
en Zanddonk en in gedeelten van de componistenbuurt. Een voorbeeld hiervan zijn de
plantvakjes in de Geerde in de wijk De Hoef.
Visie voor de verschillende wijken
• Besoyen:
Aandacht moet worden besteed aan de inrichting van de groenstrook tussen het
bedrijventerrein en de waterloop. Door meer opgaande beplanting aan te brengen langs
de bedrijven wordt een buffer gerealiseerd tussen het woongebied en de bedrijven.
• Centrum:
Bij de ontwikkeling van parkeerterreinen in het centrum moet zorg worden gedragen
voor voldoende groene aankleding.
• Industrieterrein Zanddonk:
Om de Sprangseweg te betrekken bij het woongebied moet hier een groenstructuur
worden ontwikkeld die aansluit op de Besoyensestraat en de Zanddonkweg.
• St. Antonius Parochie:
Door het doorzetten van de reeds aanwezige boombeplanting langs de Eerste Zeine
ontstaat meer eenheid en wordt dit cultuurhistorische element versterkt. Bij
herontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Eerste Zeine moet een duidelijke groene
relatie worden gelegd met het spoortracé.

• De Hoef:
De hoofdroute door de wijk moet worden ondersteund door het toepassen van bomen
van één soort om meer eenheid te realiseren en door het toepassen van bomen van de
1e grootte wordt meer zwaarte aan de route gegeven. Indien er te weinig ruimte is voor
grote bomen met een ronde kroon, zijn zuilvormige eiken die al plaatselijk in de straat
voorkomen een goed alternatief.
De gronden langs de oude spoordijk (nu gepacht) moeten worden benut om de
spoorsloten langs het oude tracé van de spoorlijn natuurvriendelijk in te richten zodat er
een kwalitatief hoogwaardig gradiënt ontstaat van nat naar droog. Dit zal een
meerwaarde opleveren voor de beleving van het oude Halvezolenlijntje.
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