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INLEIDING

1.1 Aanleiding Glas-Nat
De glastuinbouw in de gemeente Waalwijk is van oudsher voornamelijk
geconcentreerd aan weerszijden van de Wendelnesseweg tussen Capelle en
Nieuwe-Vaart. Daar is een 11-tal glastuinbouwbedrijven gelegen. Daarnaast is
in de omgeving, ten westen van die concentratie, nog een 6-tal verspreid
gelegen (solitaire) glastuinbouwbedrijven gevestigd.
Rondom genoemd concentratie en solitaire glastuinbouwbedrijven liggen enkele
zeer waardevolle natuurgebieden met daartussen agrarisch gronden, met
eveneens hoge natuurwaarden. Dit gebied is in het Natuurbeleidsplan (1990)
van het rijk aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en nadien in het
Streekplan van Noord-Brabant (1992) aangewezen als Groene Hoofdstructuur
(GHS).
Het beleid binnen de EHS/GHS is zeer terughoudend wat betreft ontwikkeling
en uitbreiding van intensieve land- en tuinbouw. Dit betekent dat de ontwikkeling
van de bestaande glastuinbouwbedrijven in voornoemd gebied volgens het
huidige beleid van rijk en provincie aanzienlijk beperkt of zelfs bevroren zou
moeten worden.
Anderzijds zijn er, volgens de nu nog geldende gemeentelijke bestemmingsplannen voor dat gebied, op verschillende locaties in principe nog aanzienlijke
uitbreidingsmogelijkheden aanwezig voor de huidige glastuinbouwbedrijven.
Ontwikkeling van glastuinbouw volgens het bestemmingsplan komt daarmee
echter in strijd met het actuele beleid van hoger hand voor het gebied. Het zal
leiden tot frustratie van de te realiseren EHS en de bescherming van de GHS
wordt daarmee ernstig geweld aangedaan.
Voor de omgeving van de Wendelnesseweg is daarmee sprake van een ernstig
dilemma tussen:
-

de beoogde natuurbescherming en -ontwikkeling van EHS/GHS;
de (te) beperkte ontwikkelingsmogelijkheden voor een perspectiefvolle en
duurzame glastuinbouw bij de daar gevestigde bedrijven.
Om dit dilemma te kunnen doorbreken, is het initiatief geboren om tot een, voor
die beide belangen, op een win-win-situatie gerichte oplossing te komen.

1.2 Doelstellingen van Glas-Nat
Het hiervoor geschetste dilemma is als eerste opgepakt door een werkgroep
van LTO Waalwijk die daarmee het proces van herstructurering in gang heeft
gezet. Vervolgens is door de verschillende betrokken en/of belanghebbende
partijen de Stuurgroep Glastuinbouw Waalwijk opgericht en later de Stuurgroep
Glas-Nat.
Vertrekpunt was in hoofdlijnen het idee om door een interactief planproces het
volgende te bereiken:
- de gewenste natuurdoelstelling versneld te ontwikkelen en op een robuuste
wijze onderling te verbinden;
- de glastuinbouw perspectiefvolle/teeltonafhankelijke en tegelijk duurzame
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.
Dit werd mogelijk geacht door de met name de volgende herstructureringsmaatregelen in het gebied:

1

-

de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven te beëindigen en te verplaatsen
naar elders;
de cluster van bestaande bedrijven rond de Wendelnesseweg te isoleren en
af te schermen ten opzichte van de omringende natuurgebieden.

Lokaal zijn in stuurgroepverband de vertegenwoordigers van natuur- en
milieuorganisaties, LTO Waalwijk, de tuinders uit het gebied vertegenwoordigd
door Agro AdviesBuro B.V. en de gemeente Waalwijk, in overleg met een
vertegenwoordiging van de Provincie Noord-Brabant, overeengekomen de
ontwikkelingen en herstructurering volgens voornoemde idee op hun
mogelijkheden te bezien en waar mogelijk te realiseren.
Dat idee is daarna verder uitgewerkt en expliciet verwoord in een convenant
tussen de verschillende partijen die vertegenwoordigd waren in de genoemde
stuurgroep (zie onder 3.2). Dit is gebeurd via een intensief overleg- en
planproces met alle betrokken en/of belanghebbende partijen. Zij hebben
daaraan een positieve en opbouwende bijdragen geleverd in uiteenlopende
vorm. Het resultaat daarvan is een, maatschappelijk en bestuurlijk, breed
gedragen herstructureringsplan voor zowel de natuur als de glastuinbouw in het
gebied.
Ontwikkeling van de glastuinbouw in de GHS/EHS staat op zeer gespannen
voet met het provinciale Streekplan (uit 1992) en is op grond daarvan
planologisch eigenlijk niet meer aanvaardbaar. De bestaande solitaire
glastuinbouwbedrijven zullen op vrijwillige basis zonder vergoeding en een
passend flankerend beleid niet willen en kunnen beëindigen of verplaatsen. Als
ze verspreid blijven liggen in de GHS/EHS kan deze daardoor niet volgens de
bedoelingen worden gerealiseerd. Ook kunnen de beide natuurgebieden dan
niet (robuust) met elkaar worden verbonden.
Gezien de gegroeide situatie, met van oudsher een glastuinbouwgebied met
nog vigerende ontwikkelingsmogelijkheden en tegelijk de aanwijzing als EHS en
GHS, is ook door de Provincie Noord-Brabant het hiervoor geschetste dilemma
en de daarvoor nodige oplossingsrichting onderkend.
In de Beleidsnota Glastuinbouw (1999) is aangeven dat hierbij een aangepast
beleid met betrekking tot de glastuinbouw noodzakelijk was. Daartoe is het
gebied aan de Wendelnesseweg in die notitie aangewezen als zogenaamd
‘doorgroeigebied met aparte status’ (zie ook onder 2.3.2).

1.3 Doel en opzet van deze toelichting
Via de diverse rapportages van de stuur- en werkgroepen is in de loop van het
planproces veel informatie verzameld over het studiegebied en is daarmee de
herstructurering op hoofdlijnen verder uitgewerkt in een masterplan. Daarover
na is ook aan de Provinciale Planologische Commissie advies gevraagd en
verkregen. Dit advies kan gezien worden als een belangrijk tussentijds eikpunt
in het planvormingsproces (zie onder 4.4). Vervolgens zijn aanvullende externe
onderzoeken ingesteld naar de geohydrologie, cultuurhistorie, archeologie en de
actuele natuurwetenschappelijk waarden en is het masterplan verdere
uitgewerkt en verfijnd.
De informatie is verspreid over diverse (deel)rapporten en daarmee minder
toegankelijke en minder overzichtelijk geworden. Daardoor is de noodzaak
ontstaan om de aanwezige informatie te bundelen en meer toegankelijk te
maken.
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Het doel van deze samenvattende toelichting is om voor de verdere
planvorming duidelijkheid te scheppen over de stand van zaken. Via deze
toelichting kan de lezer snel doordringen tot de kern van het beoogde
herstructureringsplan Glas-Nat.
De toelichting zal ook worden gebruikt bij de verdere planvorming in het kader
van het bestemmingsplan.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van deze toelichting beschreven.
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de huidige situatie en relevant beleid
vanuit verschillende invalshoeken.
Hoofdstuk 3 gaat nader in op de geformuleerde hoofddoelstellingen voor GlasNat.
Hoofdstuk 4 omvat de uitwerking van de hoofdoelstellingen, onderscheiden naar
natuurdoelstellingen en glastuinbouwdoelstellingen. Daarbij komt ook het advies
van de Provinciale Planologische Commissie aan de orde.
In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste sectorale effecten en maatregelen
beschreven.
In hoofdstuk 6 tenslotte worden de bevindingen samengevat en eindconclusies
over het realiseren van het project getrokken.
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HUIDIGE SITUATIE

2.1 Ruimtelijk-functionele situatie
2.1.1 Ligging van het gebied en planbegrenzing
Het aandachtsgebied behoort tot de Langstraat, ten westen van Waalwijk en
oostelijk van Waspik en wordt gevormd door de Binnenpolder van Capelle en
de polder de Binnenbijster. Zie figuur 1, ligging van het plangebied.
In het gebied westelijk van de Tolweg ligt ‘Den Dulver’; een natuurgebied rond
een eendenkooi. Oostelijk van de Wendelnesseweg ligt het natuurgebied ‘De
Dullaard’. Beide natuurgebieden zijn in eigendom van een natuurbeherende
instantie (Staatbosbeheer).
In het aandachtsgebied zijn 18 glastuinbouwbedrijven gevestigd, waarvan er 11
zijn geconcentreerd aan de Wendelnesseweg. Daarnaast is een 6-tal bedrijven
solitair in het gebied westelijk van die concentratie gesitueerd. Hiervan ligt één
bedrijf tegen de kern van Waspik aan.
De Tolweg en de Wendelnesseweg vormen de wegenstructuur van het gebied.
Tevens vormt de Wendelnesseweg een ontsluitingsweg voor de kernen
Nieuwe-Vaart en Capelle. De Wendelnesseweg bestaat grotendeels uit 2
parallel liggende wegen. Er is daarom sprake van de Wendelnesseweg West en
de Wendelnesseweg Oost. Zie foto 2, Wendelnesseweg.
De plangrens van het aandachtsgebied wordt aan de noordzijde gevormd door
het Zuider-afwateringskanaal en aan de zuidzijde door het Halvezolen Pad, een
fietspad op het voormalig spoortraject tussen Raamsdonksveer en Waalwijk.
Zie foto 3, Halvezolen Pad; oostelijk van de Wendelnesseweg. De westgrens
bestaat uit de randbebouwing van de kern Waspik en oostgrens is gelegen nabij
het natuurgebied ‘De Dullaard’.

Figuur 1: Ligging van het plangebied
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Foto 2: Wendelnesseweg

Foto 3: Halvezolen Pad; oostelijk van de Wendelnesseweg.

2.1.2 Ruimtelijke beeld van het gebied
Het aandachtsgebied beslaat een groot gedeelte van het waardevolle
laagveenontginningslandschap van de Langstraat. Binnen en rond het
aandachtsgebied liggen ook enkele voor dat landschap kenmerkende
historische lintbebouwingen.
Laagveenontginningen kenmerken zich door opstrekkende verkavelingspatronen met lange smalle percelen en sloten die het veengebied insteken.
Door de lintbebouwingen en de kavelgrensbeplantingen langs de sloten zijn
delen van het gebied landschappelijk enigszins besloten.
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Momenteel worden gronden in het gebied voornamelijk gebruik ten behoeve
van de agrarische sector in de vorm van met name weidebouw of glastuinbouw.
In de nabijheid van de natuurgebieden van Staatbosbeheer, vindt naast
weidebouw ook beperkte akkerbouw en vollegrond groenteteelt plaats. Zie foto
4, Gebied oostelijk van Waspik.

Foto 4: Gebied oostelijk van Waspik
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2.2 Natuur en ecologie
2.2.1 Natuurlijke en ecologische waarden
Het aandachtsgebied mag tot één van de belangrijkste (potentiële)
natuurgebieden in Noord-Brabant worden gerekend (EHS-Begrenzingenplan
West-Brabant 1999). Naast hoge dichtheden moeras- en struweelvogels komen
er veel bijzondere plantensoorten voor. Het gebied is zeer kansrijk voor
natuurontwikkeling. Deze kansrijkdom heeft vooral betrekking op de bijzondere
hydrologische situatie: er is sprake van actuele en potentiële kwel van zeer
goede kwaliteit. Daarnaast biedt het gebied goede mogelijkheden voor het
realiseren van duidelijk afgebakende en hydrologische geïsoleerde
natuurgebieden.
Het natuurdoeltype bestaat uit laagveenmoeras met lokaal schraallanden,
bloemrijke graslanden en moerasbos. Het beheer bestaat uit nietsdoen,
extensieve begrazing en lokaal maaibeheer. Dit extensieve beheer zal leiden tot
verbetering van de kwaliteit van het instromende water.
Het aandachtsgebied is een van de weinige zo niet de enige locatie in
Nederland waar ontwikkeling van laagveenmoeras nog daadwerkelijk kansrijk
is.
2.2.2 Natuurbeleid
EHS beleid
Dit beleid onderscheidt beheers-, reservaats- en natuurontwikkelingsgebied.
Met de begrenzing van gebieden wordt het, op basis van vrijwilligheid voor de
landbouw, mogelijk om beheersovereenkomsten te sluiten in beheers- en
reservaatgebied en om gronden te verkopen in reservaats- en natuurontwikkelingsgebied aan terreinbeherende instanties. Daar staat in laatst
genoemde gevallen overigens een aankoopverplichting door de Dienst Landelijk
Gebied tegenover.
Deze mogelijkheden hebben de duurzame instandhouding, het herstel en de
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in de Ecologische
Hoofdstructuur ten doel.
Begrenzingenplan West- Brabant (1999)
Dit plan geeft de concrete begrenzing weer van het EHS-gebied. Zie figuur 2,
EHS en GHS.Voor het aandachtsgebied worden daarin onderscheiden:
Bestaande bos-en natuurgebieden: Den Dulver en de Dullaart en omgeving.
Natuurontwikkelingsgebied: gebieden ten westen en direct ten oosten van
Den Dulver. Het betreft gebieden die nu weinig natuurwaarden hebben,
maar waar goede mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling of aanzienlijke
verhoging van natuurwaarden van (inter)nationale betekenis. Het accent ligt
sterk op wijziging van het grondgebruik en inrichting.
Hierbij zijn ook drie bestaande glastuinbouwbedrijven begrensd, hetgeen
impliceert dat er een aankooptitel voor deze bedrijven bestaat
Reservaatgebieden: de zone direct ten noorden van het doorgroeigebied en
ten westen van de Wendelnesseweg; het gebied direct ten oosten van het
doorgroeigebied; enkele percelen ten zuiden van Den Dulver. In
reservaatgebieden is het uiteindelijk gewenste natuurbeheer moeilijk
inpasbaar in een rendabele agrarische bedrijfsvoering. Daarom streeft de
overheid er naar de gronden te kopen tegen de agrarische waarde op basis
van vrijwilligheid en in te richten als natuurreservaat.
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Figuur 2: EHS en GHS

Streekplan 1992/Nota Ecologische Bouwstenen (1993)
De kaart van de Groene Hoofdstructuur geeft aan dat het aandachtsgebied
volledig (op een bedrijf na dat is gelegen tegen de kom van Waspik) in de GHS
is opgenomen. Het aandachtsgebied valt geheel in een natuurkerngebied voor
moerasvogels, deels in een natuurkerngebied voor struweelvogels en deels in
een natuurkerngebied voor planten en plantengezelschappen. Zie figuur 2, EHS
en GHS.
Het beleid voor de GHS is gericht op het bieden van een planologische
basisbescherrning. Daarbij worden uitbreiding, intensivering en nieuwvestiging
van stedelijke ontwikkeling en onder andere glastuinbouw alsmede ruimtelijke
ingrepen in bodem- en waterhuishouding zoveel mogelijk tegengegaan.
Als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en onderzoek
heeft aangetoond dat vanwege ruimtelijke aspecten geen alternatieve locaties
voorhanden zijn buiten de GHS, worden dergelijke ingrepen toegestaan. Daarbij
dient gezorgd te worden voor voldoende compensatie van de aan te tasten
waarden.
Compensatie heeft betrekking op zowel het feitelijke ruimtebeslag als het
negatieve uitstralingseffect van de ingreep. Voorwaarde bij de toepassing is dat
hieraan een zodanige invulling wordt gegeven, dat ‘geen netto verlies’ aan de
aangetaste waarden resteert. Bij de bepaling van de mate van compensatie,
zullen de aanwezige waarden, de kwaliteit van de groeiplaats en mitigerende
maatregelen ter plaatse van de ingreep een belangrijke rol vervullen. Een goede
ecologische inventarisatie is daarvoor noodzakelijk.
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Bij het vaststellen van het Streekplan en is aanvankelijk voorbijgegaan aan de
belangen van de (geclusterde) glastuinbouwbedrijven in het gebied. Inmiddels is
dit beleid bijgesteld in de Beleidsnota Glastuinbouw (1999), waarin de
glastuinbouwcluster is aangegeven als ‘doorgroeigebied met bijzondere status’,
waar ontwikkeling in afstemming met de GHS onder voorwaarden mogelijk
wordt geacht, zij het nog als afwijking van het streekplan (zie onder 2.3.2).
Ontwerp streekplan 2002
In het ontwerp-streekplan Noord-Brabant 2002, welke op 26 juni 2001 is
vastgesteld door Gedeputeerde Staten, is het gehele aandachtsgebied opnieuw
aangeduid als ‘Groene Hoofdstructuur’.
Een te verwachten aanduiding van voornoemd ‘doorgroeigebied (met bijzondere
status) ontbreekt echter. Niet geheel duidelijk is of het ontbreken daarvan
voortvloeit uit de bij het ontwerp-streekplan gehanteerde selectiemethodiek of
dat dat abusievelijk is gebeurd.
Als volgens het ontwerp-streekplan nader uitwerking van het (nu nog
ontbrekende) doorgroeigebied op lokaal niveau plaats heeft gevonden zal dat
niet meer als GHS, maar als AHS-landbouw aangemerkt worden. In dat geval
wijkt dat niet (meer) af van het nieuwe streekplan. Dit laatste is ook in overleg
met de provincie bevestigd.
2.2.3 Knelpunten
Aangezien momenteel een 6-tal solitaire glastuinbouwbedrijven zijn gevestigd in
het aandachtsgebied, waarvan 5 bedrijven in EHS/GHS, is een optimale
natuurontwikkeling daar niet mogelijk.
Een op natuurbeheer afgestemd peilbeheer is dan evenmin mogelijk. Daarom
kunnen de potentiële natuurwaarden niet waargemaakt worden. Ook zijn 2
bedrijven gevestigd in een strook tussen de bestaande natuurgebieden De
Dullaart en Den Dulver waardoor deze geïsoleerd van elkaar gelegen blijven
omdat een robuuste ecologische verbinding niet uitvoerbaar is. Zie foto 5,
Bedrijf aan de Tolweg in de EHS.

Foto 5: Bedrijf in de EHS (met op de achtergond de Eendekooi)
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2.3

Glastuinbouw

2.3.1 Huidige situatie van de glastuinbouw
Het gebied rond de Wendelnesseweg is reeds lange tijd in gebruik voor
tuinbouw. Zie foto 6, luchtfoto van het gebied rond de Wendelnesseweg. De
kassen zijn voornamelijk gesitueerd op de gronden die voorheen benut werden
voor vollegrondsgroente onder platglas (Algemene rapportage Prospect
herstructurering glastuinbouw in de gemeente Waalwijk, Opgesteld ten behoeve
van de Stuurgroep Glastuinbouw Waalwijk, Projectgroep Glastuinbouw
November 1998). Enkele bedrijven stammen uit de jaren dertig en zijn van
vader op zoon over gegaan. Destijds betrof het vooral vollegrondbedrijven met
platglas. In de jaren na de Tweede WO werden de eerste kassen gebouwd. In
de jaren zestig hebben de bedrijven een fase doorlopen in het bouwen van
nieuwe kassen. Zo werd in die periode de kasoppervlak vaak geheel vernieuwd.
Daarnaast zijn er in die periode veel bedrijven bijgekomen. Vervolgens is
daarna de kasoppervlakte uitgebreid met om de 5 jaar gemiddeld 2.500 m² kas.
Veel bedrijven zijn vervolgens eind jaren zeventig, begin tachtig geheel
vernieuwd. De gemiddelde bedrijfsomvang ging daarna van 5.000 m²
glasopstanden naar ruim 10.000 m² op dit moment.

Foto 6: Luchtfoto van het gebied rond de Wendelnesseweg (Projectgroep
herstructuering glastuinbouw)
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In de jaren zeventig en tachtig zijn de meeste bedrijven overgeschakeld van
groenteteelt op snijbloemen of potplanten. De bedrijven aan de
Wendelnesseweg telen hoofdzakelijk potplanten. Daarnaast worden groenten
als komkommer en paprika’s geteeld. Enkele bedrijven telen nog in de
vollegrond (voornamelijk snijbloemen), maar de meeste bedrijven telen op
substraat. Naast de glastuinbouwbedrijven is ook een hoveniersbedrijf annex
kwekerij van heesters aanwezig die ook gebruik maakt van glasopstanden. Dit
bedrijf en 2 andere bedrijven (snijbloemen en potplanten) maken ook gebruik
van containervelden.
De groenteteeltbedrijven (waaronder alle solitair gelegen bedrijven) telen met
inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Deze bedrijven kunnen
nagenoeg het hele jaar een biologische evenwicht in de kas bewerkstellingen.
Dit is mede mogelijk doordat geen ziektedruk wordt ervaren van buiten het
bedrijf. Ook de bedrijven in de cluster zelf ervaren weinig ziektedruk van
buitenaf, gezien de afwisseling in geteelde gewassen.
Momenteel zijn in het doorgroeigebied, langs de Wendelnesseweg-oost en west, 11 bedrijven gevestigd.
Ten westen van de Wendelnesseweg gebruiken 7 bedrijven ca. 8,5 ha aan
glasopstanden voor de teelt van potplanten, snijbloemen, tuinplanten en
komkommers. Ten oosten van de Wendelnesseweg hebben 4 bedrijven een
totaal aan glasopstanden van ca. 3,5 ha. Ook hier worden voornamelijk
sierplanten geteeld. Daarnaast komt hier nog verspreid ca. 0,5 tot 1 ha
bestaand glas voor.
In totaal is in het doorgroeigebied nu ca. 12 - 13 ha glas aanwezig.
Westelijk van het doorgroeigebied, langs de Tolweg, de Vrouwkensvaartsestraat en aan de Stationstraat (in Waspik) zijn nog 6 solitaire bedrijven gelegen,
met in totaal ca. 6,5 ha aan glasopstanden.
Binnen het totale aandachtsgebied Glas-Nat is op dit moment sprake van 17
bedrijven met in totaal ca. 19 ha glas.
In 1984 is er een voorziening gekomen voor het gebruik van restwarmte van de
Amercentrale te Geertruidenberg. Nagenoeg alle kwekers aan de
Wendelnesseweg maken gebruik van restwarmte van de Amercentrale voor
verwarming van hun kassen. Dit naast de reguliere verwarmingsinstallaties. De
solitaire bedrijven, op één bedrijf aan de Tolweg na, maken geen gebruik van
restwarmte. In totaal maken 3 bedrijven gebruik van opslag van afvalwarmte
(warmtebuffer).
Bij een gemiddelde waterbehoefte van maximaal 1000 mm en een gemiddelde
neerslag van 750 mm wordt aanvullend, leidingwater en grondwater gebruikt.
Vooralsnog is ongeveer de helft van de bedrijven voorzien van een waterbassin
ten behoeve van de opvang van hemelwater. Voor de watergifte wordt geen
gebruik gemaakt van oppervlaktewater. Het drainwater wordt door de meeste
bedrijven opgevangen en hergebruikt. Alle bedrijven in het aandachtsgebied zijn
aangesloten op de riolering.
In totaal bieden de kwekers werk aan ca. 250 – ca. 300 mensen die volwaardig
of gedeeltelijk werkzaam zijn in de glastuinbouw (zijnde ca. 165 volwaardige
arbeidskrachten).
Ten westen en ten oosten van de Wendelnesseweg zijn volgens de daar
geldende bestemmingsplannen nog diverse ontwikkelingsmogelijkheden voor
glastuinbouw via rechtstreekse bouwrechten en wijzigingsbevoegdheden.
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In het daarvoor nu nog bestemde glastuinbouwgebied, van ca. 57 ha, zou in
principe naar schatting ca. 40 ha glas gebouwd kunnen worden. Op dit moment
wordt daarvan, zoals hiervoor aangegeven, ca. 12 - 13 ha benut.
Bij de solitaire glastuinbouwbedrijven gelden eveneens vergelijkbare
bouwmogelijkheden, voor in totaal ca. 12 ha glas, waarvan nu ca. 6,5 ha benut
is.
In totaal gaat het in het onderhavige aandachtsgebied Glas-Nat op dit moment
om ca. 52 - 53 ha aan bouwmogelijkheden voor glas, waarvan ca. 19 ha benut
is.

2.3.2 Glastuinbouwbeleid
Streekplan (1992)/Beleidsnota Glastuinbouw (1999)
De beleidsnota glastuinbouw 1999 (Het provinciale beleid omtrent glastuinbouw
is in deze beleidnotitie door Gedeputeerde Staten in 1999 vastgesteld) gaat uit
van het principe van enerzijds clustering van bedrijven in bepaalde gebieden en
anderzijds verplaatsing van solitaire bedrijven die vanuit natuur, milieu, water en
cultuurhistorie gezien op plekken liggen waar ontwikkeling niet mogelijk is.
‘Sprang-Capelle’ is aangegeven als ‘doorgroeigebied met bijzondere status’. Dit
gebied verdient daarom een oplossing ‘op maat’.
De mogelijkheid bestaat dat (een deel van) de bestaande bedrijven door
kunnen(kan) groeien. In geval de lokale partijen tot een evenwichtige afweging
zijn gekomen en daaruit blijkt dat er geen wezenlijke belemmeringen zijn om het
gebied als doorgroeigebied aan te merken, werkt de provincie mee aan de
plannen en stelt geen limiet aan de oppervlakte van de glastuinbouwbedrijven
binnen het doorgroeigebied die daarmee ruimtelijk bepaald en beperkt zijn.
Indien de ruimtelijke en andere overwegingen het toelaten, gaat de
Provincie/GS ervan uit dat gemeenten een maatvoering aanhouden die voor de
betreffende bedrijven de feitelijke vereiste groeimogelijkheden bieden.
Met betrekking tot Sprang-Capelle staat in de beleidsnotitie het volgende
vermeld:
‘Het is van belang de vestigingsdruk en uitstraling van de overige bedrijven op
de GHS zoveel mogelijk af te zwakken. Een groeigebied waar bestaande
bedrijven uit kunnen breiden zonder ruimtelijke beperking is hier niet mogelijk.
Anderzijds is het niet reëel om deze concentratie volledig te verplaatsen of de
kansen voor enige uitbreiding aan alle hier gelegen bedrijven te ontnemen.
Herstructurering van dit gebied is gewenst, waarbij een optie is dat enkele
bedrijven naar het nabij gelegen glastuinbouwontwikkelingsgebied verkassen,
daardoor de ontwikkelingsmogelijkheden van de overblijvende bedrijven wordt
vergroot. Behoud van dynamiek van de bedrijven is een voorwaarde. Wij kiezen
voor het vertrek van een aantal ongunstig gelegen bedrijven en behoud van de
ontwikkelingsmogelijkheden voor de overige glastuinders, met in achtneming
van de doelen van de EHS.
Wij verwachten dat de uitwerking van de beleidsnota Glastuinbouw voor de
locatie Wendelnesseweg een afwijking van het streekplan in zal houden. De
voorstellen impliceren een beperkte uitbreiding van de glastuinbouw in het
gebied dat op de streekplankaart als GHS is aangegeven’.
Ontwerp-streekplan 2002
In het ontwerp-streekplan is het betreffende gebied niet opgenomen als
‘doorgroeigebied (met bijzondere status)’, zoals ook onder 2.2.2 al is
aangegeven. Uit contacten tussen de gemeente en de provincie is inmiddels
duidelijk geworden dat de uitspraken uit de Beleidsnota Glastuinbouw, met
betrekking tot Sprang-Capelle, gestand gedaan zullen worden.
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In haar reactie op het ontwerp-streekplan verzoekt de gemeente nadrukkelijk
om, conform de afgesloten convenanten, een gedeelte van het gebied in het
nieuwe streekplan op te nemen als ‘doorgroeigebied’.
Verwacht mag worden dat dit verzoek zal worden gehonoreerd.
2.3.3 Knelpunten
Aangezien het aandachtsgebied grotendeels ligt is in de EHS/GHS zijn de
ontwikkelingsmogelijkheden van de glastuinbouwbedrijven van hoger hand
aanzienlijk beperkt, ondanks diverse vigerende mogelijkheden. Hierdoor is er
voor de bedrijven geen toekomstperspectief meer.

2.4 Waterhuishouding
Ten behoeve van deze paragraaf is onder andere gebruik gemaakt van het
rapport ‘Hydrologisch onderzoek realisatie functies EHS, glastuinbouw en
stedelijk gebied in de Westelijke Langstraat’ (24 juli 2001, Oranjewoud). Zie het
rapport Hydrologisch onderzoek.
2.4.1 Hoogteligging en bodem
Het terrein in het aandachtsgebied helt af, van maximaal NAP+1,00 m aan de
zuidkant nabij het Halve Zolenpad tot minimaal rond NAP-1,00 m aan de
noordkant nabij het S.. Ten westen van de Wendelnesseweg varieert de
maaiveldligging wat minder dan aan de oostkant. Aan de westkant varieert de
maaiveldligging maximaal van ca. NAP+0,50 m tot minimaal ca. NAP-0,50 m
aan de noordkant van het gebied.
2.4.2 Waterhuishouding
Het natuurgebied De Dullaard ligt in het laagst gelegen gebied. Hier treedt kwel
op. Den Dulver ligt iets hoger, maar is van origine eveneens een kwelgebied.
Vanwege de afgenomen kweldruk in de afgelopen decennia is daar op dit
moment plaatselijk sprake van infiltratie, waarbij in drogere jaargetijden ook
water vanuit het ZAK wordt geïnfiltreerd. Beide gebieden bezitten reeds hoge
actuele natuurwaarden, die mede verband houden met kwelsituatie of hoge
grondwaterstand.
De onderliggende hydrologie van het gebied en de aanwezige kwelsituatie is
karakteristiek voor de overgang van zand-veen-klei, en uniek voor NoordBrabant. De aanwezige kweldruk vormt een ideale uitgangssituatie voor het
ontwikkelen van karakteristieke vegetaties in bestaande en toekomstige
natuurgebieden.
De hoofdwatergang ‘De Kwekel’, is gesitueerd tussen de Wendelnesseweg en
de Tolweg. ‘De Kwekel’ heeft een bodemhoogte die varieert tussen NAP-1,31 m
en NAP-1,37 m benedenstrooms. De bodembreedte bedraagt 1,60 m bij een
taludhelling van 1:1,5. De oostgrens van het doorgroeigebied valt samen met
een bestaande watergang.
2.4.3 Waterbeleid
Waterhuishoudingsplan 2/Streekplan (2002)
Het doorgroeigebied heeft de functie ‘water voor de overige GHS’. Het gebied
daaromheen heeft een dubbelfunctie: ‘water voor landnatuur’ en ‘waternatuur’.
‘Water voor de landnatuur’ is een functie die betrekking heeft op
ecosystemen die afhankelijk zijn van de toevoer van kwelwater of van een
gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand, onder natuurlijke condities van
40 cm onder maaiveld.
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Gezien de sterke relatie tussen de gewenste grondwatersituatie en het
oppervlaktewaterbeheer, heeft de deelfunctie ook betrekking op het
oppervlaktewater in deze functiegebieden.
‘Waternatuur’ is een functie die betrekking heeft op oppervlaktewateren met
bestaande of potentiële aquatische of semi-aquatische natuurwaarden. Het
beleid richt zicht op het oppervlaktewater, de waterbodems en de oevers.
Doelstellingen betreffen het behoud en het scheppen van randvoorwaarden
voor ecologische ontwikkelingen zoveel mogelijk via brongerichte
maatregelen.
Dit impliceert dat alle maatregelen erop gericht zijn om het water zo min
mogelijk gestoord door de omgeving in de gebied te laten stromen. Negatieve
invloeden van buitenaf moeten worden voorkomen of er moeten maatregelen
tegen dergelijke invloeden worden genomen.
Nieuwe en te verplaatsen bedrijven krijgen volgens het WHP2 geen vergunning
voor het onttrekken van grondwater als zij zijn gelegen in, dan wel binnen een
straal van 500 meter van de natte GHS.
In het ontwerp-streekplan Noord-Brabant 2002, welke 26 juni 2001 is
vastgesteld door Gedeputeerde Staten, zijn delen van het aandachtsgebied
tevens aangeduid als ‘Zoekgebied waterberging’.
2.4.4 Knelpunten
De aanwezigheid van de bestaande glastuinbouwbedrijven (en dan met name
de solitaire bedrijven) belemmert een ongestoorde stroming van het water
binnen het aandachtsgebied en het realiseren van op grond van het
waterhuishoudingsplan 2 aangewezen functies.

2.5 Cultuurhistorie en archeologie
Ten behoeve van deze paragraaf is ondermeer gebruik gemaakt van het
rapport ‘2e fase Cultuurhistorische waardenkaart van Waalwijk’ (Adviesbureau
MSP, 10 juli 2001).
2.5.1 Cultuurhistorische- en archeologische waarden
Het aandachtsgebied bestaat, zoals eerder vermeld, uit een waardevol
laagveenontginningslandschap en wordt gekenmerkt door de historische
lintbebouwingen. Het ontginnen van het gebied begon aan de zuidzijde van de
Maas. Dit gebeurde in het voor het laagveenontginningen kenmerkende
opstrekkende verkavelingspatroon met smalle percelen en sloten.
De sloten staken het veen in voor de ontwatering. Na verloop van tijd klonk het
veen in en was men genoodzaakt om met de (lint)dorpen en de landbouw meer
e
naar het zuiden te trekken. In de 13 eeuw lag de bebouwing van de Langstraatdorpen circa een kilometer ten noorden van de huidige bebouwing.
Vanaf circa 1300 vond er turfwinning plaats in het aandachtsgebied. De
verkaveling langs de noord-zuid lopende vaarten was vaak oostwest gericht. Op
kruisingen tussen de vaarten en de wegen onstonden dorpskernen.
Later werd het veengebied met klei overspoeld. Na de St.-Elisabethsvloed is het
land bedijkt en in gebruik genomen als hooiland. Daarbij werd de middeleeuwse
opstrekkende verkaveling aangehouden. Vanaf de 18e eeuw werd dit deel
gebruikt als weidegrond voor het vee.
In het aandachtsgebied komen nog in ruime mate oude structuren voor. Enkele
kenmerkende en daarom waardevolle structuren voor het landschap, de dijken
en de turfvaarten, zijn nog aanwezig zoals: Wendelnesseweg West en Oost; de
Kruisvaart; de Tolweg; het Zuidelijk Afwateringskanaal/ZAK; de voormalige
spoorlijn (nu Halve Zolenpad).
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De Kwekel herinnert aan een oorspronkelijke kleinere sloot. Ten oosten van de
Wendelnesseweg zijn nog oude structuren aanwezig in het landschap in de
vorm van percelering en achterkaden en turfvaarten die thans wegen zijn. Deze
zijn als zeer kenmerkend en zeldzaam aan te merken.
De verkaveling in deze polder was divers. Zowel verkaveling noord – zuid als
oost – west komt voor. De ruilverkaveling uit de jaren 70 heeft de
verkavelingsrichting niet wezenlijk aangetast maar wel de fijnmazige
verkavelingsstructuur. Percelen zijn samengevoegd door sloten te dempen en
enkele wegen aan te leggen of door te trekken. Ook heeft de ruilverkaveling een
verstoring van de historische indeling en sloten/afwateringsstructuur tot gevolg
gehad. Op een enkele plaats is de oorspronkelijke verkavelings- en
eigendomrichting nog aanwezig.
Het gebied tussen Tolweg en Wendelnesseweg is dermate met kassen en
bedrijfsgebouwen bebouwd, dat de cultuurhistorische waarden daardoor zijn
aangetast.
De Kwekel vormt hierop in zekere zin nog een uitzondering, met name wat
betreft het noordelijk gedeelte buiten het eigenlijke kassengebied. Deze sloot
geeft de historische verkaveling/eigendomssituatie nog enigszins herkenbaar
aan en kan om die reden als cultuurhistorisch waardevol relict worden
aangemerkt. Met name het noordelijke gedeelte daarvan is nog het meest gaaf.
Ten westen van de Tolweg zijn op twee plaatsen eveneens forse kassen
gebouwd, die de cultuurhistorische waarden aantasten.
Aan de Wendelnesseweg bevinden zich een tweetal gemeentelijke
monumenten en diverse beeldbepalende panden met soms een fraaie oudere
erfbeplanting. Ook is bij een glastuinbouwbedrijf aan de Wendelnesseweg-west
nog een oude en karakteristieke (verwarmings)schoorsteen aanwezig.
2.5.2 Cultuurhistorisch beleid
Nota Belvedere (1999)
Het aandachtsgebied wordt door het rijk (ministerie van OC&W, LNV, VROM en
V&W) aangemerkt als ‘Belvedère-gebied’, hetgeen aangeeft dat sprake is van
nationale, cultuurhistorische waarden. De nota Belvedere (1999) geeft als fysiek
dragers voor cultuurhistorie in het gebied langstraat onder andere de volgende
aspecten aan:
-

-

Langs de oude bebouwingslinten en op de hogere pleistocene delen onder
het veen kunnen mogelijk bewoningsresten te vinden zijn.
Het open laagveenontginningslandschap met opstrekkende verkaveling,
lintdorpstructuur op de ontginningsbasis, oude dijken, kaden, wegen,
turfvaarten, eendenkooien en petgaten als restant van de turfwinning.
Lintdorpen met een op de verkaveling gerende ontginningsas bij Vrijhoeve.
De oude spoordijk met daaraan gekoppelde stations.

De nota Belvedere geeft aan dat cultuurhistorie goed meegenomen en
beschermd dient te worden binnen nieuwe bestemmingspannen. Daarnaast
dient de cultuurhistorische identiteit versterkt te worden. Tevens geeft de nota
aan dat een zorgvuldige inpassing noodzakelijk is van uitbreidingen van
bestaande glastuinbouwlocaties waaronder die bij Sprang en Capelle.
Provinciale cultuurhistorische waardenkaart (2000)
en Ontwerp- Streekplan (2002)
De zone van Den Dulver (eendenkooi) tot aan de Wendelnesseweg beschikt
over zeer hoge cultuurhistorische waarden als gevolg van de eendenkooi zelf en
de hier aanwezige historische groenstructuur.
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Cultuurhistorische waardenkaart Waalwijk
In het verlengde van het rijks- en provinciaal beleid wordt ook op gemeentelijk
niveau een historische waardenkaart opgesteld door Adviesbureau MSP. In de
tweede fase daarvan is ook het gebied Binnenpolder van Capelle, fase GlasNat-gebied nader onderzocht, zoals hiervoor al aangegeven.
2.5.3 Archeologie
Volgens het mede door Nederland ondertekende Verdrag van Malta (januari
1992) dienen archeologische belangen tijdig te worden betrokken bij het
ruimtelijke ordeningsbeleid.
Op basis van de onder 2.5.2 genoemde inventarisatie van cultuurhistorische
waarden is gebleken dat een klein gedeelte van het doorgroeigebied
aangemerkt kan worden als een gebied met een middelhoge archeologische
verwachtingswaarde. Voor dat deelgebied is vervolgens door bureau BAAC een
(aanvullend/verkennend) archeologisch onderzoek verricht (zie onder 5.2.3).
2.5.4 Knelpunten
De cultuurhistorische waarden van onderdelen van het aandachtsgebied zijn
plaatselijk door de huidige glastuinbouw ernstig aangetast, zowel binnen als
buiten het doorgroeigebied. Verder uitbreiding van glastuinbouw met de daarbij
behorende vereisten voor een doelmatige bedrijfsvoering kunnen nog
aanwezige waarden verder aantasten.
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3

HOOFDDOELSTELLINGEN GLASTUINBOUW EN
NATUUR

3.1 Inleiding Glas-Nat proces
Wanneer op de diverse beleidsterreinen de gewenste doelstellingen moeten
worden gerealiseerd zal er sprake zijn van conflicterende belangen. Door de
bestaande situatie (en rechten) zal sprake zijn van een blijvende situatie waarin
geen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
Op grond daarvan is op locaal niveau een aantal doelstellingen geformuleerd
die dienen te leiden tot een integrale gebiedsgerichte oplossing waardoor alle
deelbelangen kunnen worden gerealiseerd
Hierbij is gekozen voor een interactieve benadering, die heeft geleid tot het
instellen van een locale stuurgroep.
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van deze doelstellingen die op locaal niveau
zijn geformuleerd door de participanten.

3.2 Hoofddoelstelling natuur en glastuinbouw
Door partijen is als vertrekpunt de centrale hoofddoelstelling geformuleerd om
via een interactief planproces:
- de natuur versneld te ontwikkelen en op een robuuste wijze te kunnen
verbinden;
- de glastuinbouw duurzame teeltonafhankelijke ontwikkelingsmogelijkheden
te bieden.
Dit werd mogelijk geacht door de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven te
beëindigen en te verplaatsen naar elders en de bestaande bedrijven rond de
Wendelnesseweg te isoleren ten opzichte van deze natuurgebieden

3.3 Doelstellingen van het Eerste Convenant (1999)
Ter verwezenlijking hiervan hebben partijen besloten de gezamenlijke
Stuurgroep Glastuinbouw Waalwijk in te stellen. Deze bestaat uit: de Gemeente
Waalwijk, Brabantse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, LTO Waalwijk, Agro
AdviesBuro B.V. namens de tuinders, Ministerie van Landbouw, Natuur en
Visserij, PNEM, Provincie Noord Brabant, de Rabobank Midden Langstraat en
het Waterschap De Dongestroom.
De stuurgroep heeft gestreefd naar:
-

het verkrijgen van een optimaal evenwicht tussen glastuinbouw en natuur;
het op een juist moment, situatie afhankelijk, laten voorgaan van de
agrarische of natuurbelangen.

Door de Stuurgroep Glastuinbouw Waalwijk zijn daartoe meerdere opties
onderzocht (zie het rapport ‘Op weg naar Maatwerk’).
Optie 1:
Optie 2:

Optie 3:
Optie 4:

Bestaand locatie herinrichten zonder verplaatsingen.
Bestaande locatie herinrichten, met verplaatsingen naar elders
c.q. de polder Beoosten in de gemeente Waalwijk (inmiddels naar
een glastuinbouw concentratiegebied elders, zie onder 4.2.1).
Nieuwe projectlocatie Polder Beoosten.
Nieuwe projectlocatie ten noordoosten van de Maasroute in
combinatie met bedrijventerrein.
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Gekozen is voor optie 2. De overige opties zijn afgevallen wegens de
planologische beperkingen, geen (optimale) verkeersontsluiting, ontbreken van
energievoorzieningen, onvoldoende ontwikkelingsruimte en/of veel te onzekere
financiële haalbaarheid.
De Stuurgroep Glastuinbouw Waalwijk heeft daartoe in het rapport ‘Op weg
e
naar Maatwerk’ op hoofdlijnen overeenstemming (1 convenant) bereikt over de
begrenzingen en ontwikkelingsmogelijkheden van glastuinbouw en de natuur.
Deze hoofdlijnen zijn (zie figuren 3,4 en 5):
A Een aantal tuinbouwbedrijven, gelegen binnen de EHS en/of de GHS,
verdwijnt en verplaatst eventueel naar de polder Beoosten (inmiddels naar
een glastuinbouw concentratiegebied elders).
B Voor een optimale natuurontwikkeling wordt een robuuste natte ecologische
verbindingszone aan de noordzijde en een droge verbindingszone aan de
zuidzijde gerealiseerd.
C De waterhuishouding wordt zodanig geregeld dat een optimale
bedrijfsvoering en een optimale natuurontwikkeling gegarandeerd is.
D De tuinbouwbedrijven in het doorgroeigebied worden geclusterd. Zij krijgen
op duurzaamheid gerichte teeltonafhankelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Figuur 3: Uitplaatsingslocaties
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Figuur 4: Ecologische verbinding en hydrologische isolatie

Figuur 5: Doorgroeigebied
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4

UITWERKING HOOFDDOELSTELLINGEN

4.1

Inleiding

Hoofdstuk 4 is als volgt opgebouwd. Eerst wordt de uitwerking van de
convenanten nader beschreven. Vervolgens worden de natuur- en
glastuinbouwdoelstellingen nader uitgewerkt. Daarna wordt nader aandacht
besteed aan de uitvoerbaarheid en tot slot wordt het uitgebrachte advies van de
Provinciale Planologische Commissie weergegeven.

4.2

Uitwerking in Tweede Convenant (2000)

Op basis van de aanbevelingen uit het rapport ‘Op weg naar maatwerk’ is een
nieuwe stuurgroep samengesteld. In de Stuurgroep Glastuinbouw en Natuur
(Glas-Nat) zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: de gemeente
Waalwijk, ZLTO-Waalwijk, PNEM, Brabantse Milieufederatie, de tuinders
vertegenwoordigd door Agro AdviesBuro B.V., Staatsbosbeheer, de Provincie
Noord-Brabant, Rabobank Midden Langstraat, Waterleidingmaatschappij
Noord-West Brabant en Waterschap De Dongestroom.
Deze Stuurgroep Glas-Nat heeft voorstellen uit de eerder Adviesrapportage c.q.
e
1 convenant, nader uitgewerkt. Deze Stuurgroep heeft haar beslissingen
vastgelegd in een nieuw Convenant (juni-oktober 2000). De beslissingen (zie
het convenant) zijn in een ‘Masterplan’ uitgewerkt. Het Masterplan maakt
daarmee deel uit van het Convenant. Het Convenant en het Masterplan
gebaseerd op diverse werkrapporten van door de Stuurgroep ingestelde
werkgroepen.
De uitwerking alsmede het daaraan ten grondslag liggende eerste convenant
zijn aan de P.P.C. aangeboden, met het verzoek een principe-uitspraak te doen.
4.2.1 Uitwerking natuurdoelstellingen
Voor de integrale hoofdlijn wordt verwezen naar doelstelling A en B in paragraaf
3.3.
Uitplaatsing bedrijven uit EHS/GHS en AHS
De hoge (potentiële) natuurwaarden in het gebied kunnen onvoldoende
ontwikkeld worden zolang een aantal glastuinbouwbedrijven aanwezig is.
Daarom worden de 6 aanwezige solitaire bedrijven beëindigd (2) of verplaatst
(4). De te verplaatsen bedrijven kunnen naar een vestigingsgebied voor
glastuinbouw elders gaan. Aanvankelijk werd daarbij nog gedacht aan een
locatie in de Polder Beoosten binnen de gemeente Waalwijk.
Op dit moment wordt door de provincie en gemeenten in de regio, waaronder de
gemeente Waalwijk, mede aan de hand van het nieuwe ontwerp-streekplan,
bezien waar dergelijke (nieuwe) vestiginggebieden nog gesitueerd of nader
begrensd kunnen/moeten worden. Of daarbij nog mogelijkheden binnen de
gemeente Waalwijk in aanmerking komen is op dit moment niet te zeggen.
Van de te amoveren bedrijven zullen de gronden van één bedrijf, dat gelegen is
in de AHS, met een perceel van ca. 2,75 ha met daarop nu ca. 1 ha glas,
gebruikt worden voor de afronding van de aanliggende woonwijk in Waspik.
Er verdwijnt in totaal, door verplaatsing of beëindiging van de 5 overige
glastuinbouwbedrijven, ca. 5,5 ha glasopstand uit de GHS, waarvan ruim 3 ha
tevens in de EHS is gelegen.
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Foto 7: Uit te plaatsen bedijf aan de Tolweg t.b.v. de robuuste verbinding

Voor de 3 bedrijven in de EHS bestaan, door de aanwijzing van de EHS,
aankooptitels en kunnen gelden ten behoeve van de realisatie van de EHS
ingezet worden voor de beëindiging van die bedrijven ter plaatse.
De oppervlakte glasopstand van de 2 andere bedrijven in de GHS (buiten de
EHS) is ca. 2,5 ha. Voor deze bedrijven zijn op provinciaal niveau extra
middelen beschikbaar, specifiek bedoeld voor uitplaatsing van dergelijk gelegen
glastuinbouwbedrijven.
Voor het beëindigen en/of verplaatsen van de solitaire bedrijven hebben partijen
een financieel convenant afgesloten waardoor aankoop van de bedrijven op
korte termijn mogelijk is.
Naast het fysieke amoveren van glasopstanden zullen ook de (nog maar ten
dele benutte) vigerende ontwikkelingsmogelijkheden voor glas in de GHS
wegbestemd worden. Daarbij gaat het in totaal om een oppervlakte van ca. 10
ha (waarvan nu nog maar ca. 5,5 ha benut is). Binnen de EHS is hiervan ca. 5,5
ha (met 3,5 ha benut) gelegen.
Optimale natuurontwikkeling
De natte verbinding tussen de beide natuurgebieden oostelijk en westelijk van
de Wendelnesseweg kan worden gevormd door het Z.A.K. Voor de inrichting
daarvan wordt gedacht aan plas-dras-oevers met inhammen en tevens
geïsoleerde poelen in de directe nabijheid van het Z.A.K. ten behoeve van
voortplanting van o.a. amfibieën.
Om deze verbinding te versterken en daarmee tot een robuuste ecologische
verbinding te komen, zullen de 2 glastuinbouwbedrijven ten noordwesten van
het voorgestelde doorgroeigebied beëindigd en uitgeplaatst worden. Zie foto 7,
uit te plaatsen bedrijf aan de Tolweg t.b.v. de robuuste verbinding. Verder zal
het noordelijk gedeelte van de Tolweg, die nu ter plaatse een barrière vormt,
nabij het Z.A.K. zo mogelijk gedeeltelijk opgebroken worden of selectief
afgesloten worden.

24

Een en ander is mede afhankelijk van de wijze waarop de ontsluiting van de
daar te handhaven (voormalige bedrijfs)woningen precies uitgevoerd zal
worden. Daar waar de weg opgebroken wordt zal ter plaatse nog wel een
‘laarzenpad’, door het omringende natuurgebied, in stand kunnen blijven.

Foto 8: Z.A.K., te ontwikkelen natte verbinding

Foto 9: Halve Zolenpad, ten westen van de Wendelnesseweg
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Hydrologisch wensbeeld natuur
Om een optimale ontwikkeling van zowel de natuur als de glastuinbouw te
mogelijk te maken zijn aanpassingen in de waterhuishouding over en weer
noodzakelijk. Daarbij is het uitgangspunt, dat de nieuwbouw en aanpassingen
van de glastuinbouw zodanig plaatsvinden dat geen negatieve invloed daarvan
uitgaat voor het ter plaatse kenmerkende (natuurlijke) grondwatersysteem.
Dit spitst zich toe op de volgende 3 punten:
In het natuurgebied wordt gestreefd naar hoge oppervlaktewaterpeilen en
grondwaterstanden terwijl onder de kassen voldoende diepe grondwaterstanden aanwezig moeten zijn.
De kwaliteit van het oppervlaktewater in het kassengebied voldoet niet aan
de eisen van het natuurgebied. Het af te voeren oppervlaktewater van het
kassengebied mag niet in het natuurgebied terechtkomen.
De kwaliteit van het grondwater in het kassengebied voldoet niet aan de
eisen van het natuurgebied. Het is ongewenst als vanuit de kassen veel
water infiltreert in de bodem en als kwelwater bovenkomen in het
natuurgebied.
Aan de gebieden van de EHS, grenzend aan het doorgroeigebied, is
hoofdzakelijk het natuurdoeltype vochtig schraalgrasland toegekend met een
gewenste voorjaarsgrondwaterstand tussen 0,10 m-mv en 0,40 m-mv.
Op basis hiervan wordt de laagst toelaatbare gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand voor dit natuurdoeltype gesteld op 0,40 m-mv.
In de bestaande natuurgebieden (De Dullaart en Den Dulver) kunnen de hoge
grondwaterstanden worden verhoogd tot maximaal ca. NAP-0,45 m. Bij een
hogere grondwaterstand zal het overtollige water snel naar de sloten worden
afgevoerd.
Het gestelde natuurdoeltype vochtig schraalgrasland is alleen te bereiken door
een combinatie van peilverhogingen in het gebied en maaiveldverlagingen.
Peilverhogingen zijn niet onbeperkt mogelijk daar aanvoer uit het oogpunt van
waterkwaliteit niet is gewenst en wordt geminimaliseerd. Het gebiedsvreemde
water zou de invloed van kwelwater in het gebied reduceren. Door aanvullende
maaiveldverlagingen kan het natuurdoeltype worden bereikt, hetgeen tevens
dient als een verschraling van de percelen (verwijderen toplaag). De gewenste
maaiveldverlagingen voor de hogere delen van het gebied (ten westen en ten
oosten van het doorgroeigebied) liggen in de orde van grootte van 20 tot 30 cm,
waarmee een maaiveldhoogte van ca. NAP+0,20 m wordt bereikt.
4.2.2 Uitwerking doelstelling hydrologische isolatie natuur-glas
Voor de integrale hoofdlijn wordt verwezen naar doelstelling C in paragraaf 3.3.
Voor het hydrologisch wensbeeld glastuinbouw, dat in dit verband eveneens van
belang is, wordt verwezen naar 4.2.3.
Om de wederzijdse negatieve hydrologische invloed tussen het kassengebied
en de EHS te minimaliseren is het noodzakelijk te komen tot een duurzame
oplossing voor de hydrologische situatie over en weer. Onderbemaling, als
mogelijk technische oplossing voor het glastuinbouwgebied, wordt daartoe niet
gerekend. Daarom wordt voorgesteld om in de laagste delen van het
doorgroeigebied, dat is met name in het zuidwesten langs de Tolweg, het
maaiveld plaatselijk op te hogen. Hiervoor zijn twee inrichtingsvarianten
uitgewerkt:
- Variant 1: ophoging van het maaiveld tot NAP+0,70 m.
- Variant 2: ophoging van het maaiveld tot NAP+0,40 m.
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Daarnaast wordt er van uitgegaan dat voor het omringende natuurgebied de
gewenste natuurdoeltypen het beste kunnen worden bereikt door een
combinatie van peilverhogingen en beperkte maaiveldverlaging (tevens
verschraling door weghalen toplaag).

Op basis van een vergelijking van de effecten is gekomen tot een keuze voor
variant 2 in combinatie met beperkte maaiveldverlaging in het nabijgelegen
natuurgebied. In deze variant zijn geen noemenswaardige negatieve
wederzijdse beïnvloedingen van kassengebied en EHS.
Daarnaast blijft de benodigde ophoging van het maaiveld in het doorgroeigebied
beperkt en kan dat uitgevoerd worden met aanvoer van grond uit nabijgelegen
te verlagen natuurgebied. Zo ontstaat ook een min of meer gesloten
grondbalans en kunnen de uitvoeringskosten over en weer aanzienlijk beperkt
worden.
Om te voorkomen dat oppervlaktewater tijdens pieken uit het kassengebied in
het natuurgebied terechtkomt, dient de maaiveldhoogte rondom het
kassengebied, direct grenzend aan de watergang, tenminste 0,10m+NAP te
bedragen.
4.2.3 Uitwerking glastuinbouwdoelstellingen
Voor de integrale hoofdlijn wordt verwezen naar doelstelling C en D in
paragraaf 3.3. Zie figuur 6, Plankaart Doorgroeigebied.
Hydrologisch wensbeeld glastuinbouw
Voor de glastuinbouw geldt als hydrologische randvoorwaarde dat de drains van
de kassen op 80 cm beneden maaiveld dienen te liggen. Het
oppervlaktewaterpeil komt 10 cm lager te liggen zodat de drains het overtollige
water vrij kunnen lozen. In het toekomstige glastuinbouwgebied liggen de
laagste terreindelen op omstreeks NAP 0,00 m. Dit betekent dat het
oppervlaktewaterpeil NAP-0,90 m zou moeten gaan bedragen.
Ten opzichte van de huidige situatie met grondwaterstanden rond NAP-0,50 m
betekent dit dat de drains en de watergangen in het toekomstige
glastuinbouwgebied drainerend gaan werken op de omgeving. In de toekomst,
bij een verhoging van de grondwaterstanden ten behoeve van de natuur, neemt
deze drainerende werking toe. Het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil en
de maximaal haalbaar geachte hoge grondwaterstand is dermate groot dat van
het kassengebied een belangrijke drainerende of verlagende werking op de
grondwaterstanden in het natuurgebied uitgaat.
Concluderend kan worden gesteld dat een minimalisatie van de wederzijdse
hydrologische beïnvloeding tussen het EHS gebied en het toekomstige
glastuinbouwgebied niet plaats kan vinden zonder ingrepen in de
maaiveldligging van het toekomstige glastuinbouwgebied.
Met de oplossingsrichting zoals die is opgenomen in paragraaf 4.2.2. kan ook
de doelstelling voor het doorgroeigebied worden gerealiseerd.
Duurzame teeltonafhankelijke glastuinbouw
Hierbij kan een nader onderscheid gemaakt worden vanuit een viertal
invalshoeken.
1 Duurzaamheid vanuit bedrijfscontinuïteit
Met betrekking tot een op de toekomst gerichte glastuinbouw is door de
Stuurgroep Glas-Nat het volgende profiel opgesteld/gehanteerd, als vertrekpunt
voor een toekomstig en duurzaam glastuinbouwbedrijf:
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Het bedrijf dient een gemiddelde glasoppervlak te hebben/te kunnen
realiseren van minimaal 3 ha; de oppervlakte voor het perceel wordt daarbij
gemiddeld minimaal 4,25 ha; dit bij een gebruikelijke verhouding van perceel
: glas als 100% : 70%.
De kavel dient rechthoekig te zijn, met een breedte van minimaal 80 m.
Dat profiel is geënt is op sierteelt en/of groenteteelt onder glas, omdat dat op dit
moment ook maatgevend is voor het onderhavige gebied. Voor bedrijven die op
dit moment (deels) andere teelten onder glas hebben dient een dergelijk profiel
eveneens uitgangspunt te zijn.
Voor een op toekomst gerichte ruimtelijke situatie voor de glastuinbouw in het
doorgroeigebied dienen er zodanige ruimtelijke mogelijkheden te zijn dat
gedeeltelijke of gehele verandering van de producten die geteeld worden of de
teeltwijze mogelijk is. Dit geldt zowel voor de nu zittende telers met hun
ontwikkelingsplannen als hun eventuele toekomstige opvolgers.
In de verder toekomst kan het bovendien zijn dat bij toenemende
schaalvergroting voor bepaalde teelten en/of de glastuinbouw in het algemeen,
er ook in het doorgroeigebied verdere schaalvergroting zal optreden.
Op de langere termijn wordt voor bepaalde teelten al aan doorgroei naar 5 tot 7
ha glas, op percelen van 7 tot 10 ha gedacht.
Vanuit deze optiek wordt daarom ook wel gesproken van bedrijfs- c.q.
teeltonafhankelijke (ruimtelijke condities voor) de glastuinbouw
Op basis van voornoemd profiel en van de in 1998 opgestelde bedrijfsplannen,
met een onlangs gepleegde actualisatie, wordt uitgegaan van een toekomstige
situatie in het doorgroeigebied waarbij vooralsnog voor een 8-tal glastuinbouwbedrijven ontwikkelingsmogelijkheden, volgens voornoemd profiel, aanwezig
zullen moeten zijn.
Uitgaande van de algemene normering van 8 bedrijven, zoals geschetst in het
profiel, mag worden uitgegaan van een glasoppervlak van ca. 3 ha per bedrijf.
Met een dergelijke oppervlakte blijft een eventuele toekomstige teeltwisseling
mogelijk. Naast de netto oppervlakte aan glasopstand heeft een dergelijk bedrijf
ook gronden nodig voor ondersteunende voorzieningen zoals bedrijfsruimte,
laad en loskuil, erfverhardingen, waterbassins, ketelhuis e.d. Met deze
voorzieningen onstaat een benodigd perceelsoppervlak per bedrijf van ca. 4,25
ha. Voor 8 bedrijven die door wensen te gaan in het doorgroeigebied wordt de
benodigde ruimtebehoefte in totaal tenminste ca. 24 ha netto-glas en in totaal
tenminste ca. 34 ha perceelsruimte.
Wat betreft de omvang van het beoogde doorgroeigebied kan uitgegaan worden
van de volgende globale berekening:
- omvang glastuinbouwgedeelte voor percelen (100%) = ca. 38
ha;
- waarvan zeker ca. 70% - 80% bruikbaar voor kassen = ca. 27-30 ha;
- waarvan inmiddels al benut voor glastuinbouw
= ca. 13 ha;
- waarvan beschikbaar voor verdere ontwikkeling
= ca. 14–17 ha.
Op basis van vergelijking van beide kan geconstateerd worden dat in het
doorgroeigebied voldoende ruimte is voor in eerste instantie de 8
glastuinbouwbedrijven die door wensen te gaan, met eventueel een iets ruimere
gemiddelde omvang dan hiervoor, als minimum (teeltonafhankelijke) omvang bij
het bedrijfsprofiel voor het doorgroeigebied, geschetst is.
Gelet op het ontwikkelingsperspectief op langere termijn is die (beperkte) extra
ontwikkelingsruimte op dit moment echter zeker geen overbodige ruimteclaim
voor een duurzame ontwikkeling.
Het doorgroeigebied, zoals nu beoogd te midden van de omringende natuur,
kan op termijn bovendien ook niet meer verder uitgebreid worden.
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Daardoor kan verwacht worden dat, op lange termijn bij toenemende
schaalvergroting in de sector, het aantal glastuinbouwbedrijven verder zal
teruglopen. De omvang per bedrijf zal daarbij dan toenemen. Een dergelijke
ontwikkeling blijft via bedrijfsovernames of samenvoegingen altijd mogelijk
binnen de ruimtelijk kaders voor het doorgroeigebied, zoals die in ook een
nieuw bestemmingsplan zullen worden vastgelegd.
Om de beoogde rechthoekige kavelindeling mogelijk te maken wordt een aantal
bestaande kavelsloten vervangen door het realiseren van twee nieuwe
instekende watergangen, aan weerszijde haaks op de Wendelnesseweg.
Deze sluiten aan op bredere watergangen aan de buitenkant van het
doorgroeigebied. Deze bredere watergangen zijn tevens van belang om de
doelstellingen ten aanzien van natuurontwikkeling, hydrologische isolatie en
landschappelijke inpassing van de glastuinbouw te kunnen realiseren.
2 Duurzaamheid vanuit interne en externe milieu
Onder duurzaamheid vanuit het interne milieu wordt verstaan dat de tuinders
gebruik gaan maken van de restwarmte voorzieningen van de Amercentrale, de
regenwatervoorzieningen, opvang en hergebruik van drainwater, gebruik van
warmte opslag tank, energieschermen en naar verwachting nieuwe
glasopstanden realiseren volgens de eisen van een ’Groenlabel-kas’.
Duurzaamheid voor het externe milieu heeft te maken met de aanwezige
woonhuizen in of direct nabij het doorgroeigebied, langs de Wendelnesseweg.
Volgens de AMvB Bedekte Teelten dient bij de bouw van de kassen en
bedrijfsruimte een minimale afstand aangehouden te worden ten opzichte van
woonhuizen van derden van 25 meter. De nieuwe te bouwen kassen en
bedrijfsruimte zullen aan deze eis voldoen.
Via de gebruikelijke wetgeving in het kader van de Wet Milieubeheer (normaliter
de AMvB Bedekte Teelten en incidenteel, voor daarvan afwijkende situaties,
een milieuvergunning) en aanverwante wetgeving (o.a. Wet verontreiniging
oppervlaktewater) worden per bedrijf, eisen gesteld ten aanzien van het interne
en externe milieu. Dit aanvullend op de in het bestemmingsplan vast te leggen
punten.
3 Duurzaamheid vanuit landschap
Door de begrenzing van het gebied wordt voldoende toekomstige
ontwikkelingsruimte geboden aan de gezamenlijk glastuinbouwbedrijven.
Gedurende langere tijd zal er geen verandering meer optreden in de omvang
van het gebied. Door de realisatie van het doorgroeigebied is een gezamenlijke
planologische afweging gemaakt, waardoor niet voor iedere individuele
uitbreiding een planologische afweging gemaakt hoeft te worden.
Rondom het gebied kan daardoor tevens een gezamenlijke blijvende, en
daardoor duurzame, landschappelijke inpassing ten opzichte van de omgeving,
in het bijzonder de natuurgebieden, gemaakt worden.

4.3 Uitvoerbaarheid van Glas-Nat
De volgende zaken zijn van belang voor het daadwerkelijk realiseren van het
project Glas-Nat. Daarbij gaat het om een gecombineerde uitvoering van zowel
de EHS/GHS ontwikkeling, met bijbehorende uitplaatsing van de solitaire
glastuinbouwbedrijven, als de realisering van het doorgroeigebied met
ontwikkelingsruimte voor de daar gevestigde glastuinbouwbedrijven.
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4.3.1 Uitvoerbaarheid en inzet middelen
Financieel
Voor het beëindigen van de zes solitair gelegen bedrijven hebben partijen een
financieel convenant afgesloten waardoor aankoop van de bedrijven op korte
termijn mogelijk is (zie ook paragraaf 4.2.1).
Voor de herstructurering van het doorgroeigebied is een indicatieve en globale
begroting opgezet. De kosten voor de herstructurering betreft o.a.:
- verwerving van gronden voor de watergangen en de groenstroken;
- vergraven/ophogen van gronden voor de watergangen/groenvoorziening en
het dempen van andere kavelsloten;
- ophoging van de laagst gelegen percelen c.q. afgraving van nabijgelegen
natuurgebied;
- aanpassen van nutsvoorzieningen.
Over de dekking van deze kosten, daarmee samenhangende grondverkoop /ruil en het toekomstig beheer van een aantal openbare/algemene
voorzieningen, zijn eveneens afspraken gemaakt tussen partijen.
Zo vindt verkoop/ruil van gronden van de huidige en nieuwe Kwekel plaats
tussen tuinders en Waterschap; gebeurt het dempen van kavelsloten door de
eigenaren in overleg met het waterschap; vindt ophoging en afgraving plaats in
samenwerking/overleg tussen tuinders en Staatsbosbeheer; ook zullen er
anderszins nog bijdragen van partijen zijn zoals het Waterschap (watergangen),
de Gemeente Waalwijk (groenaanleg en bestemmingsplan) en de Provincie
Noord-Brabant.
Kavelruil/(door)verkoop
Binnen het doorgroeigebied zal er kavel- of grondruil en beperkt ook nog (door-)
verkoop van gronden plaats dienen te vinden. Dit zowel tussen de huidige
bedrijven onderling, om de beoogde verkaveling kunnen realiseren, als tussen
de bedrijven en het waterschap en/of de gemeente, waar het gaat om nieuwe
watergangen, afschermende groenvoorzieningen en inbreng van gemeentelijke
of anderszins nog te verwerven gronden. Het waterschap zal ten behoeve van
de aanleg van vervangende watergangen (indien er door demping minder
vierkante meter grondoppervlakte beschikbaar komt dan voor nieuwe aanleg
noodzakelijk) geen grondoppervlakte bijkopen.
Om dat proces te ondersteunen zal een gebiedsmanager of gebiedscommissie
worden aangesteld. Tevens kan deze algemene (nuts)voorzieningen voor en
andere vormen van samenwerking tussen de tuinders helpen realiseren.
Uitvoerbaarheid bestemmingsplan
Naast voornoemde uitvoeringsaspecten speelt ook de nog aanwezigheid van
enkele niet-glastuinbouwfuncties in het doorgroeigebied. Een particulier perceel
met volkstuinen en een van de gemeente gehuurd hondensportterrein, beide
langs de Tolweg, zullen uitgekocht respectievelijk verplaatst worden.
Derhalve worden die bestaande functies niet opgenomen c.q. 'wegbestemd' in
het bestemmingsplan.
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4.3.2 Doorvertaling naar bestemmingsplan
De onderdelen van het plan Glas-Nat die planologisch van belang zijn zullen
ook opgenomen (moeten) worden in een nieuw bestemmingsplan voor het
plangebied. Wat betreft de doorvertaling in het bestemmingsplan van een en
ander zullen daarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd worden.
Te beëindigen/verplaatsen glastuinbouwbedrijven.
Er wordt vanuit gegaan dat binnen de planperiode c.q. de komende 10 jaar de
beëindiging van de betreffende bedrijven (in EHS/GHS en AHS) in voldoende
mate verzekerd is, zoals hiervoor aangegeven. Dit betekent in planologisch
opzicht de volgende vertaling in het bestemmingsplan:
Enkel de in het buitengebied ter plaatse overblijvende (voormalig agrarische
bedrijfs-)woningen met bijbehorend erf, dat beperkt zal worden tot een
daarbij gebruikelijke omvang (tot ca. 0,5 ha), zullen nog positief bestemd
worden; dit betreft 5 woningen.
De bestemming, van die woningen met erven, zal een voor (burger-)
woningen in het buitengebied gebruikelijke regeling krijgen.
De overige (voormalige bedrijfs-) gronden van de huiskavels met
kassen/bouwrechten, dus buiten de te handhaven woningen met erven,
zullen een passende natuurbestemming krijgen conform de omringende
(EHS/GHS) gronden.
Het te beëindigen bedrijf in de AHS zal opgenomen worden onder een
passende (nader uit te werken of daartoe te wijzigen) woonbestemming;
deze zal toegesneden worden op een planologische regeling voor de ter
plaatse beoogde kleinschalige uitbreiding van de woonbebouwing (van de
kern Waspik).
Het glastuinbouw-doorgroeigebied
Dit zal in hoofdlijnen als volgt vertaald worden in het bestemmingsplan.
Woningen (zowel van de bedrijven als de bestaande burgerwoningen)
mogen uitsluitend in de bouwstrook (langs de Wendelnesseweg oost/west)
worden gebouwd, met een gebruikelijke maatvoering afgestemd op de
huidige woonsituatie ter plaatse; de aan sommige woningen te onderkennen
cultuurhistorische waarden worden daarbij in acht genomen.
Het achterliggende gebied aan weerszijden, waar de bouw van (nieuwe)
kassen mogelijk wordt gemaakt krijgt een glastuinbouwbestemming.
Daarbinnen wordt de bouw van nieuwe kassen en bijbehorende
voorzieningen, volgens de meest actuele bedrijfswensen en –vereisten
(zoals breedkappers en warmtebuffers/-opslagsystemen) mogelijk gemaakt.
Als richtlijnen voor de bedrijfsbebouwing wordt aangehouden:
- afstand kassen tot woningen(in bouwstrook): minimaal 25 m;
- goothoogte: maximaal 6 m;
- nokhoogte/hoogte: maximaal 11,5 m.
Oprichten van nieuwe bedrijfsbebouwing zal niet rechtstreeks maar alleen
via vrijstelling mogelijk zijn onder een voorwaarden van verzekerd zijn van:
- voldoende berging van regenwaterafvoer en hydrologische isolatie ten
opzichte van de omgeving, via de waterhuishoudkundige voorzieningen
in het doorgroeigebied en/of aanvullende voorzieningen op
bedrijfsniveau;
- voldoende landschappelijke afscherming ten opzichte van de omgeving;
deze moet verzekerd zijn door aanleg van de omringende ‘blauwgroene
jas’ en/of extra landschappelijk inpassing op bedrijfsniveau.
De verschillende hoofdwatergangen/waterbergingen (de verlegde Kwekel
met aansluitende watergang en de oostelijke randsloot met aansluitende
waterspie) krijgen een waterhuishoudkundige annex landschaps-ecologische
bestemming; afdoende/flexibele waterberging met natuurlijke oeverinrichting
worden daarin nader geregeld.
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De overige omringende bestaande/geprojecteerde natuurlijke en/of
landschappelijke beplantingen krijgen een bestemming als natuur-/
landschapselement.
Het omringende EHS/GHS gebied
De regeling van dit plangedeelte zal op de daarvoor gebruikelijke wijze
plaatsvinden.
De bestaande natuurterreinen (van terreinbeherende instanties) krijgen
direct een bestemming natuurgebied.
De agrarisch in gebruik zijnde gronden, met daaraan tevens te onderkennen
natuurwaarden, krijgen een passende bestemming waarin beide
componenten afdoende veiliggesteld/beschermd worden.
Voor die agrarische gronden met natuurwaarden zal tevens de bevoegdheid
opgenomen worden dat wijziging in een bestemming natuurgebied mogelijk
is; dit laatste kan pas nadat, op vrijwillige basis overdracht/verkoop van die
gronden ten behoeve van natuurontwikkeling/reservaatsvorming door een
natuurterreinbeherende instantie heeft plaatsgevonden of wanneer
anderszins een passend en duurzaam agrarisch natuurbeheer voldoende
verzekerd is.

4.4 Advies van de PPC
De Provinciale Planologische Commissie (PPC) heeft op 1 februari 2001 advies
uitgebracht met als onderwerp: Principe-uitspraak ‘Lokaal convenant Glas-Nat’.
Een en ander kan als volgt worden samengevat.
Geconstateerd wordt door de PPC dat het doorgroeigebied strak ligt ingekaderd
in EHS/GHS.
Doel voor de glastuinbouw is de continuïteit van bestaande bedrijven te
behouden, zodat zij zich aan kunnen passen aan de eisen die vanuit een
duurzaam functioneren worden gesteld. De ontwikkelingen van de glastuinbouw
mogen de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurgebied niet
aantasten.
Bestaande glastuinbouwbedrijven kunnen uitbreidingsmogelijkheden krijgen in
geval wordt voldaan aan eisen met betrekking tot water, milieu, natuur, energie
en landschap.
De betekenis van het aandachtsgebied voor natuur, water en cultuurhistorie is
groot en het realiseren van een breder verbindingszone langs het Z.A.K. tussen
Den Dulver en De Dullaart is voor de ontwikkeling van het totale gebied van
eminent belang. Noodzakelijke voorwaarde is dat de glastuinbouw bedrijven die
hier (in de potentiële verbindingszone) zijn gevestigd verdwijnen.
In lijn met de Beleidsnotitie Glastuinbouw (1999) ziet de PPC mogelijkheden om
mee te werken aan het locaal gepresenteerde arrangement als aan en aantal
aanvullende gestelde voorwaarden is voldaan. Het gaat dan met name om
beantwoording/verduidelijking of uitwerking van de volgende (vraag)punten,
waarbij de beantwoording direct/onder verwijzing cursief is weergegeven:
1 Onvoldoende duidelijke is waarom voor het beperkte aantal bedrijven dat
hier is gevestigd het gehele gebied tot glastuinbouwgebied ontwikkeld moet
worden.
Dit is in 4.2.3 onder het punt 1. Duurzaamheid vanuit bedrijfscontinuïteit
nader toegelicht.
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2 De groenstrook die wordt voorgesteld is smal en kan niet als adequate
buffer tussen natuur en glastuinbouw worden beschouwd. Daarmee wordt
geen gevolg gegeven aan de opmerkingen in de beleidsnota dat het van
belang is om de vestigingsdruk en de uitstraling van de bedrijven zo veel
mogelijk af te zwakken.
Dit komt nog nader aan de orde in 5.2.4 en meer in het bijzonder onder
5.3.
3 Mee werken aan de ruimtelijke ontwikkeling die wordt voorgesteld, impliceert
hoe dan ook enige aantasting van de GHS. Dat vraagt om een
streekplanafwijking. Deze is bespreekbaar als dat leidt tot een integraal plan
dat enerzijds leidt tot een compact, duurzaam glastuinbouwgebied en
anderzijds tot uitplaatsing van bedrijven uit de EHS en de GHS. Beoordeling
van de afwijking vraagt om een aantal formele stappen plus daarbij
behorende vereisten.
In deze toelichting komt dit, vanuit diverse invalshoeken, aan de orde
waarbij zeker gesproken kan worden van een integraal plan. Op basis
daarvan mag verwacht worden dat een afwijking van het nu (nog)
vigerende streekplan c.q. een inpassing in het nieuwe streekplan 2002
positief ontvangen en gehonoreerd zal worden.
4 Het plan van de waterlopen zal zo moeten worden opgesteld dat
beïnvloeding van grond- en oppervlakte water tussen natuurgebied en
doorgroeigebied minimaal is middels hydrologische isolatie.
Dit is/wordt onder met name 4.2.2 en aanvullend onder 5.2.1 uitvoerig
toegelicht.
5 Het is mogelijk en wenselijk om bij de ontwikkelingsmogelijkheden voor de
tuinders voorwaarden te stellen met betrekking tot de wateraanvoer teneinde
de onttrekking van grondwater te beperken.
Dit komt onder 5.2.1 nog specifiek aan de orde. Daarbij gaat het
overigens om een onderdeel waarbij het provinciale beleid en
provinciale vergunningverlening een nadrukkelijke rol speelt.
6 De commissie acht het ongewenst om voor 2 bedrijven een nieuw plan te
ontwikkelen om zich in de polder Beoosten te vestigen.
Inmiddels is de planvorming op dit punt dusdanig geworden dat de
planlocatie Polder Beoosten is komen te vervallen. Onder 4.2.1 is dit
nader toegelicht.
7 Tot slot worden, vanwege de aanwezige cultuurhistorische en
archeologische waarden, door de commissie voorwaarden gesteld om
zorgvuldig om te gaan met de inpassing van de uitbreidingen van de
glastuinbouwbedrijven, waarbij aandacht besteed zal moeten worden bij de
inrichting aan de archeologische waarden.
Onder 2.5 en in het bijzonder onder 5.2.3 is/wordt daarop nader
ingegaan.
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5

SECTORALE EFFECTEN EN MAATREGELEN

5.1 Inleiding
Op basis van het P.P.C.-advies is het gerechtvaardigd om te veronderstellen
dat de integrale gebiedsgerichte uitwerking van de doelstellingen gerealiseerd
kan worden.
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het, mede op basis van het P.P.C.advies, benodigde aanvullende onderzoek naar de diverse sectorale effecten en
de benodigde maatregelen.

5.2 Sectorale effecten en maatregelen van het plan
5.2.1 Waterhuishouding
Gescheiden toe- en afvoer van water
De afwatering van glas en natuur, vindt in verband met de kwaliteit, gescheiden
plaats richting het Z.A.K. Wateraanvoer naar het glastuinbouwgebied kan
plaatsvinden vanaf het Halve Zolenpad. Daar is een bestaande inlaat. In het
oosten zal een nieuwe inlaatvoorziening aangebracht worden. Inlaat kan, naast
het op peil houden van het water, eventueel nodig zijn voor doorspoeling.
Wateraanvoer middels ontrekking van grondwater is vanwege het natuurbelang
geen optie. Gestreefd wordt wateraanvoer t.b.v. het natuurgebied te
minimaliseren. Gebiedseigen kwelwater heeft de voorkeur. Voor Den Dulver
wordt water aangevoerd vanuit het Z.A.K. Dit water wordt nagezuiverd door een
zuiverend moeras (helofytenfilter).
De Kwekel wordt verlegd naar de Tolweg. De Kwekel vormt de afscheiding
tussen de glastuinbouw en de natuur.
Kavelsloten/watergangen
De kavelsloten van de percelen aan de Wendelnesseweg en aan de Tolweg
voeren het water naar de Kwekel af, richting Z.A.K.. Om de percelen optimaal te
kunnen benutten voor glastuinbouw worden enkele kavelsloten gedempt.
Daartoe wordt waterafvoer die op de Kwekel uitmond gesaneerd of omgelegd.
Tussen de toekomstige glastuinbouwpercelen worden, haaks op beide
voornoemde wegen, een tweetal nieuwe watergangen gerealiseerd voor met
name de berging van regenwater. Hierbij wordt de watergang oostelijk van de
Wendelnesseweg in de vorm van een spie uitgevoerd om het cultuurhistorische
patroon (met daar een gerende verkaveling) te behouden. Inmiddels wordt door
het Waterschap ‘De Dongestroom’ onderzocht of deze spie ook een rol kan
vervullen voor de opvang van regenwater ten behoeve van gietwater, in
perioden zonder hoge neerslagverwachtingen.
Gietwatervoorziening
Op dit moment onttrekt een aantal tuinders grondwater om dit te gebruiken als
gietwater. Nieuwe onttrekkingen zijn niet toegestaan. Verder is het beleid er op
gericht om bestaande ontrekkingen te saneren.
Met de tuinders is afgesproken dat, in het kader van een duurzame
inrichting/ontwikkeling en als de herinrichting van het doorgroeigebied
daadwerkelijk plaatsvindt, zij de bestaande vergunningen voor
grondwateronttrekkingen zullen inleveren/afbouwen.
De tuinders zullen zelf voor hun watervoorziening (moeten) zorgdragen middels
opvang van regenwater, hergebruik van drainwater en aanvullende gebruik van
leidingwater. Binnen het doorgroeigebied is hiervoor op de bedrijfspercelen en
bij de hiervoor besproken watergangen ruimte beschikbaar.
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De tuinders hebben afgezien van een centrale gietwatervoorziening, gezien het
kostprijs verhogende effect. Wel wordt het onderzoek van het waterschap naar
de aanvullende mogelijkheden van de hiervoor genoemde nieuwe watergangen
in dit opzicht afgewacht.
Tijdelijke berging afvoerpieken
Door de toename van de verharde oppervlakte in het doorgroeigebied worden
neerslagpieken niet meer geborgen in de bodem en versneld afgevoerd. Het
Waterschap stelt als randvoorwaarde dat afvoerpieken tijdelijk in het
kassengebied moeten worden geborgen.
De tijdelijke berging van de afstromende neerslag dient plaats te vinden in de
oppervlakte open water in het kassengebied. Deze wordt gevormd door de
verlegde Kwekel, de oostelijke randsloot, de nieuwe watergang die gepland is
westelijk van de Wendelnesseweg en de waterspie die gepland is oostelijk van
de Wendelnesseweg plus de overige bestaande, maar in de toekomst mogelijk
te dempen, kavelsloten. Met de berging van neerslag in regenwaterbassins van
de kassen wordt geen rekening gehouden omdat deze bassins vol kunnen
raken.
In de berekening wordt uitgegaan van ca. 35 ha ‘verhard oppervlak’.
Dit op basis van:
- ruim 80% van het nieuwe glastuinbouwgebied (ca. 38 ha)
= ca 31 ha;
- ruim 60% van het overig voorgebied langs de
Wendelnesseweg (bestaande woonpercelen en voorterrein
bij glastuinbouwbedrijven, ter grootte van ca. 6,5 ha)
= ca 4 ha;
- Totaal verhard oppervlak:
= ca 35 ha.
Over dit oppervlak zal de neerslag versneld afstromen. Gehanteerd wordt een
neerslaghoeveelheden die eens per 50 jaar worden bereikt of overschreden. Dit
geeft een benodigde berging per ha 'verhard oppervlak' van 46,5 mm.
De berging is berekend op een toe te laten peilfluctuatie van ca. 60 cm op het
peil van het oppervlaktewater.
Voor het doorgroeigebied vormt deze incidentele peilstijging geen probleem. Het
peil blijft immers 0,30 m beneden maaiveld. De waterstromen van het
kassengebied en de EHS-natuurgebieden worden gescheiden gehouden.
Hiertoe zal aan de kant van het natuurgebied langs de buitenste watergangen
van het doorgroeigebied de maaiveldhoogte minimaal NAP+0,10 m dienen te
bedragen.
In het toekomstige bestemmingsplan zullen de nieuwe Kwekel, de oostelijke
watergang en de twee nieuwe grotere watergangen (incl. de spie) vastgelegd
worden. De overige kavelsloten kunnen indien nodig bij de realisatie van het
doorgroeigebied gewijzigd worden, met als voorwaarde dat de oppervlakte ten
behoeve van de waterberging gelijk moet blijven (zie voor het profiel van de
verlegde/nieuwe Kwekel en de oostelijke watergang ook onder 5.3 blauwgroene
jas).
Conclusie/keuze ten aanzien van de waterhuishouding
De geplande oppervlakte open water in het kassengebied, zoals voorgesteld
door/in overleg met het waterschap voldoet volgens de Stuurgroep Glas-Nat
aan de gestelde eisen met betrekking tot de benodigde berging van regenwater
in het doorgroeigebied.(Oranjewoud, 24 juli 2001, Hydrologische onderzoek
realisatie van de EHS, glastuinbouw en stedelijk gebied in de Westelijke
Langstraat).
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5.2.2 Compensatie natuurwaarden
Voor de balans van de natuurcompensatie binnen het doorgroeigebied is een
rapport opgesteld door Zoon, buro voor ecologie (april 2001). Het rapport stelt
(na inventarisatie van gronden binnen het doorgroeigebied die momenteel niet
door de glastuinbouw gebruikt worden) dat er 3,3 ha aan waardevolle terreinen
aanwezig. Door de realisatie van de glastuinbouw in het doorgroeigebied zullen
deze waardevolle terreinen komen te vervallen.
Aan de hand van inrichtingsschetsen zijn de oppervlakten berekend die
potentieel waardevol kunnen worden. Daaruit blijkt dat er 2,9 ha aan waardevol
terrein terug kan komen. Hierbij treedt een verschuiving op tussen de
terreintypen. Namelijk de typen sloot en oevers nemen sterk af en de
kavelgrensbeplanting vervalt volledig. Daar tegenover neemt de oppervlakte
aan percelen bossages en graslanden toe. Totaal neemt de oppervlakte aan
waardevolle terreinen in de geplande situatie 0,4 ha af ten opzichte van de
huidige situatie. De graslanden zijn bijna allemaal onderhoudspaden en smaller
dan de meest bestaande graslanden. Dit komt de kleinschaligheid ten goede.
Daarnaast zal de Tolweg gedeeltelijk worden opgebroken, daar waar die niet
meer nodig is voor ontsluiting van resterende woningen. Daardoor wordt ter
hoogte van het huidige natuurreservaat de barrièrewerking van de Tolweg
opgeheven en komen gronden vrij.
Ook zal de restkavel langs de Kruisvaart gebruikt voor natuur. Tot slot zal de
verlegde Kwekel en de oostelijke watergang, op een natuurvriendelijke wijze
worden ingericht en beheerd.
Conclusie/keuze ten aanzien van de compensatie natuurwaarden
Het rapport ten aanzien van de natuurcompensatie geeft aan dat op basis van
de provinciale berekeningssystematiek door de realisatie van het
doorgroeigebied, de oppervlakte aan waardevolle terreinen met 0,4 ha terug
loopt. Het rapport geeft daarna adviezen die een winst voor de natuur opleveren
aan (potentiële) waardevolle terreinen. Door het (gedeeltelijk) opbreken van de
Tolweg, de restkavel langs de Kruisvaart en het natuurvriendelijk inrichten van
de verlegde/nieuwe Kwekel zal het tekort van 0,4 ha, naar de mening van de
Stuurgroep Glas-Nat, voldoende worden gecompenseerd.
De Stuurgroep Glas-Nat stelt daarnaast vast dat met het vrijkomen van ruimte
om een robuuste verbinding te realiseren tussen de natuurgebieden Den Dulver
en De Dullaart, het beëindigen van de solitaire glastuinbouwbedrijven in de
EHS/GHS en voornoemde natuurcompensatie het verlies aan natuurwaarden,
door de realisatie van het doorgroeigebied, voldoende en structureel duurzaam
gecompenseerd is.
5.2.3 Cultuurhistorie en archeologie
Cultuurhistorie
Voor de cultuurhistorische waarden is opdracht verstrekt aan Adviesbureau
MSP voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart van Waalwijk.
Als 2e fase binnen het totale onderzoek is 10 juli 2001 het deelonderzoek met
betrekking tot de Binnenpolder van Capelle, fase Glas-Natgebied Waalwijk,
verschenen.
Dit onderzoek is tot de conclusie gekomen dat in het algemeen kan worden
gesteld dat de cultuurhistorische waarden van het landschap in het
doorgroeigebied niet kenmerkend, niet zeldzaam en weinig gaaf zijn.
Dit met uitzondering van de bestaande Kwekel, en met name noordelijk
gedeelte daarvan, het verkavelingpatroon ter hoogte van de beoogde spie en
enige oude landschapsstructuren ten oosten van de Wendelnesseweg.
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De cultuurhistorische inrichting dient, voor zover deze nog aanwezig is, zo
mogelijk, behouden te blijven of hersteld te worden.
Met het realiseren van de gewenste doelstellingen zullen de genoemde
landschapsstructuren niet worden aangetast. De aantasting van het zuidelijk
gedeelte van de Kwekel is onontkoombaar. Waar mogelijk zal deze in de te
realiseren noordelijke natuurverbindingszone in tact blijven, waardoor deze
structuur gedeeltelijk aanwezig blijft. Op het te verwijderen deel van de Tolweg
zal een laarzenpad aangelegd, waardoor ook deze structuur herkenbaar blijft.
Het oostelijke verkavelingspatroon komt terug in de vorm van de spie.
Conclusie/keuze ten aanzien van cultuurhistorie
De Stuurgroep Glas-Nat is van mening dat alleen bij een geclusterde
ontwikkeling structurele historische grenzen/lijnen in het landschap mogelijk (ten
dele) ingepast of ontzien kunnen worden. Anderzijds kunnen enkel bij
verplaatsing of beëindiging van glastuinbouwbedrijven de cultuurhistorische
waarden plaatselijk hersteld worden.
Door het aanleggen van de waterspie oostelijk van de Wendelnesseweg,
kunnen de hoofdlijnen van de verkavelingspatronen daar (gerende verkaveling)
zoveel als mogelijk behouden blijven..
Wegens optimale gebruiksmogelijkheden van de percelen ten behoeve van de
glastuinbouw is het niet mogelijk gebleken de loop van de Kwekel daar te
behouden. Verlegging van het beloop van de Kwekel wordt daarmee
onontkoombaar geacht.
Daar staat naar de mening van de Stuurgroep tegenover dat door het
verdwijnen van glastuinbouw in de uitplaatsinglocaties de cultuurhistorische
waarden van deze gebieden aanzienlijk verbeteren. Mede omdat van de
solitaire bedrijven een grote invloed uitgaat op de cultuurhistorische waarden in
de omgeving.
Archeologie
Een deel van het onderzochte gebied bestaat uit oude akkercomplexen ofwel
esdekken. Het oorspronkelijke oppervlak is op deze plaatsen vanaf de
Middeleeuwen (oudere esdekken) en Nieuwe tijd (16de en 17de eeuw)
kunstmatig opgehoogd door bemesting. Dit betekent dat eventuele
archeologische resten uit de perioden van vóór de Middeleeuwen (steentijd,
bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen) onder de oudere
esdekken bewaard zijn gebleven. Ten aanzien van de archeologische waarden
wordt opgemerkt dat deze volgens de Indicatieve kaart Archeologische
Waarden een middelhoge verwachtingswaarde hebben.
Deze verwachtingen zijn gebaseerd op het gegeven dat binnen de gemeente
Waalwijk (nog geen) archeologisch waardevolle terreinen liggen zoals deze
worden opgenomen op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van NoordBrabant. Wel zijn er enkele archeologische vindplaatsen uit de gemeente
bekend bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Inmiddels is door bureau BAAC een Archeologisch onderzoek verricht. Dit
onderzoek (Brief van Bureau BAAC, 31 juli 2001 aan de Gemeente Waalwijk),
heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd, die duiden op de
aanwezigheid van een archeologische ‘nederzetting’. Ook bleek dat het
aanwezig bodemtype tot de lage enkeerdgronden behoort, die ontstaan zijn
door diepe grondbewerking en in het geval van het onderzochte terrein zelfs zijn
opgehoogd met een zandpakket, omdat het anders te nat was. Dit type bodem
heeft geen middelhoge of hoge archeologische verwachtingen, zoals dat wel het
geval is bij hoge enkeerdgronden. Gezien het onderzoek heeft het onderzochte
gebied een lage archeologische verwachting en is de kans op het aantreffen
van een archeologische vindplaats klein.
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Conclusie/keuze ten aanzien van archeologie
Nader onderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd. Ook de
daadwerkelijke ingrepen in de diepere bodem zullen zeer beperkt zijn.
De gronden in het doorgroeigebied worden plaatselijk enkel beperkt opgehoogd
en natuurterreinen wordt slechts zeer beperkt/oppervlakkig afgegraven.
Bestaande sloten worden overwegend gedempt en slechts zeer plaatselijk zal
voor nieuwe watergangen tot beperkte diepte uitgegraven moeten worden.
De Stuurgroep Glas-Nat komt tot de conclusie dat met de realisatie van het
kassengebied en nieuwe natuur er geen (noemenswaardige) verstorende
effecten zullen uitgaan naar de eventuele en vermoedelijk geringe
archeologische waarden. Zij acht het project in dit opzicht daarmee alleszins
verantwoord.
5.2.4 Landschappelijke inpassing
In aanvulling op de huidige beplanting rondom zal het beoogde doorgroeigebied landschappelijk extra worden ingepast en afgeschermd, met name in de
richting van de omringende natuur.. Deze landschappelijk inpassing is
uitgewerkt in een zogenaamde ‘blauwgroene jas' (zie onder 5.3). Daarbij zal
tevens zoveel mogelijk inheemse beplanting worden gebruikt.
Verder zal daarbij schaduwwerking, als gevolg van opgaande begroeiing, voor
de glastuinbouw voorkomen worden.
Conclusie/keuze ten aanzien van de landschappelijke inpassing
De Stuurgroep Glas-Nat is van mening dat daarmee op dit onderdeel over en
weer gesproken kan worden van optimale en duurzame oplossing.
5.2.5 Verkeer, woon- en leefmilieu
De kwekerijen in het aandachtsgebied bieden aan ca. 250 tot 300 mensen werk
(ca. 165 VAK’s). Naast de vervoerbewegingen van deze mensen kennen de
bedrijven ook vervoerbewegingen voor het aan- en afvoeren van producten. Met
name bij de potplantenteelt- bedrijven vindt intensief afvoer plaats van
producten. Door de groei van de glastuinbouw (in ha glas, bij afname van het
aantal bedrijven) zullen de verkeersbewegingen in de toekomst enigszins gaan
toenemen.
Enerzijds zal dat beperkt zijn wat betreft het personeel, omdat dit
verspreid/periodiek en vaak per fiets vanuit de direct omgeving komt.
Anderzijds zal het vrachtverkeer omvangrijker worden, met naar verwachting
niet zozeer meer bewegingen maar wel grotere eenheden. De huidige
ontsluiting via met name de Wendelnesseweg wordt daarvoor afdoende geacht.
Voor de afstand tussen nieuwe te bouwen kassen, bedrijfsruimte e.d. tot
woonhuizen wordt minimaal 25 meter aangehouden, zodat problemen ten
aanzien van de Wet milieubeheer worden voorkomen. Mede dient deze afstand
aangehouden te worden om problemen met betrekking tot het gebruik van
assimilatieverlichting te voorkomen. Daarnaast gelden ingevolge de AMvB
voorwaarden om hinder door het gebruik van assimilatieverlichting te
voorkomen.
Conclusie/keuze ten aanzien van verkeer, woon- en leefmilieu
De Stuurgroep Glas-Nat is van mening dat op voornoemde punten geen
noemenswaardige nadelige/ongewenste effecten op zullen treden ten opzichte
van de bestaande situatie.
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5.3 Blauwgroene jas
Voor een goede hydrologische en landschappelijke inpassing van het
doorgroeigebied in de omgeving als ook t.b.v. de zuidelijke droge
verbindingszone langs het Halve-Zolenpad is rondom een duurzame
groenblauwe afscheiding (water en groen) gewenst.
Deze zal over bijna de gehele lengte rondom het doorgroeigebied bestaan uit
een brede watergang (deels de verlegde/nieuwe Kwekel, deels bestaande
watergangen of te verbreden kavelsloten) in combinatie met een meer of minder
brede/forse groensingel
Daarbij zal schaduwwerking, als gevolg van opgaande begroeiing, voor de
glastuinbouw voorkomen worden, door voldoende afstand tussen het hoger
opgaand groen en kassen.
Samenvattend kan de blauwgroene jas als volgt beschreven worden:
Noordzijde:
Bij de Wendelnesseweg- west wordt de noordelijke kant van
het doorgroeigebied begrensd door de verlegde Kwekel met
aan beide zijde een schouwstrook van 4 meter. De
schouwstroken dienen onbebouwd te blijven. (Ten noorden van
deze grens zal de robuuste verbinding worden gerealiseerd).
Bij de Wendelnesseweg-oost wordt de noordzijde van het
doorgroeigebied begrensd door de Kruisvaart, met de
daarlangs bestaande zeer forse laanbeplanting (zie foto 10).
Daarop aansluitend wordt nog een extra agrarisch perceel (met
natuur- en landschapswaarden, als groenbuffer gehandhaafd.
Oostzijde:
De oostzijde van het doorgroeigebied wordt begrensd door een
hoofdwatergang. Deze hoofdwatergang heeft aan twee zijde
een schouwstrook. Op het direct aangrenzende natuurterrein
van Staatsbosbeheer zal nog een extra groensingel, met
opgaande inheemse soorten, van ca, 8 m breedte worden
aangelegd. Zie figuur 7.
Zuidzijde:
De zuidzijde wordt begrensd door het hoog gelegen Halve
Zolenpad. Tussen het Halve Zolenpad en het doorgroeigebied
wordt onder aan de het talud een smalle lage bermbeplanting
aangebracht. Deze beplanting zal een minimale schaduw
veroorzaken in de kassen. Vanaf de waterinlaat van het gebied
tot de nieuwe Kwekel blijft een bestaande watergang
gehandhaafd. Langs deze watergang moet aan twee zijden een
schouwstrook zijn. Zie figuur 8.
Westzijde:
Het doorgroeigebied wordt daar begrensd door een ca. 28 m
brede strook langs de Tolweg. Deze blauwgroene strook geeft
een ruime afscheiding tussen natuur en het glas in het
doorgroeigebied. Door de grotere maat is hier een 6 m brede
hoger opgaande beplanting mogelijk plus een ecologisch
oeverinrichting/-beheer langs de nieuwe Kwekel. Zie figuur 9.
Conclusie/keuze ten aanzien van blauwgroene jas
De Stuurgroep Glas-Nat is van mening dat juist met deze blauwgroene jas een
optimale, afdoende en tevens duurzame afscherming/isolatie van het
doorgroeigebied temidden van de omringende (deels nieuw te ontwikkelen)
natuurgebieden wordt verkregen.
De blauwgroene jas, met beoogde inrichting en beheer, is in breed overleg met
alle betrokken partijen diverse malen uitvoerig aan de orde geweest in het
planproces. Het eindresultaat wordt door alle betrokkenen onderschreven en
gezien als een optimale duurzame oplossing voor verschillende knelpunten die
daarmee integraal ondervangen c.q. opgelost kunnen worden.

40

Foto 10: Forse laanbeplanting Kruisvaart

Figuur 7: Dwarsprofiel oostzijde van het doorgroeigebied
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Figuur 8: Dwarsprofiel zuidzijde doorgroeigebied (Halvezolen Pad)

Figuur 9: Inrichtingsprofiel westzijde doorgroeigebied (Tolweg)
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6

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

6.1 Inleiding
Deze rapportage richt zich op een integrale, gebiedsgerichte concretisering van
natuurontwikkeling en duurzame glastuinbouw in het aandachtsgebied.
In de voorgaande hoofdstukken zijn de doelstellingen, de concretisering en de
effecten daarvan uitvoerig beschreven.
In dit hoofdstuk worden deze bevindingen nog eens beknopt samengevat en de
haalbaarheid in een conclusie weergegeven.

6.2 Samenvatting
Natuurontwikkeling
Door de uitplaatsing van 5 bestaande glastuinbouwbedrijven uit gebieden die
aangewezen zijn als EHS (3 bedrijven) en GHS (2 bedrijven) met de hiervoor
beschikbare middelen, kan de realisatie van de EHS/GHS versneld worden
uitgevoerd. Ook onstaat hierdoor ruimte voor het realiseren van een natte
robuuste verbinding tussen de natuurgebieden Den Dulver en De Dullaart, via
een brede zone (noordelijk van het doorgroeigebied voor glastuinbouw) tot en
met het Zuider-afwateringskanaal.
De potentiële natuurwaarden van het aandachtsgebied kunnen zich mede door
Glas-Nat volledig ontwikkelen.
Glastuinbouw
De van oudsher aanwezige glastuinbouw aan de Wendelnesseweg krijgt ruimte
voor een duurzame ontwikkeling, voor in totaal ca. 27 – 30 ha glas, waarmee in
aanvang 8 bestaande glastuinbouwbedrijven, die door wensen te gaan, zich
verder kunnen ontwikkelen.
De kavels, de drooglegging en de waterhuishouding, alsmede de
nutsvoorzieningen kunnen optimaal afgestemd worden op duurzame, op de
toekomst gerichte teeltonafhankelijke glastuinbouwbedrijven.
Blauwgroene jas
Door de aanleg van deze overgangszone, tussen de EHS/GHS en het
doorgroeigebied, kan een hydrologische afscheiding worden gerealiseerd en
kan in meerdere opzichten een robuuste landschappelijke inpassing
plaatsvinden van het glastuinbouwgebied ten opzichte van de omringende
natuur.

6.3 Eindconclusie
.

Het is de Stuurgroep Glas-Nat gebleken dat, binnen een interactief
planvormingsproces, natuurontwikkeling en duurzame teeltonafhankelijke
glastuinbouw binnen één gebied gerealiseerd kunnen worden op een zodanige
wijze dat ook voldaan kan worden aan de provinciale doelstellingen.
Het saldo/de balans van de verschillende onderdelen van dit herstructureringsproject kan als volgt in schema worden samengevat.
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Bestaande situatie

Boogde situatie

Aantal

5 bedrijven

5 woningen (bestaande)

Oppervlakte glas

Ca. 5,5 ha

0 ha

Bouwrechten glas

Ca. 10 ha

0 ha

Overig agrarisch gebied

Ca.1,5 ha

0 ha

EHSreservaats/natuurontwikkeling/GHSontwikkeling

0 ha

Ca. 16 ha

Aantal

1 bedrijf

1 best. en ca. 38 nieuwe woningen

Oppervlakte glas

Ca. 1 ha

0 ha

Bouwrechten glas

Ca. 2 ha

0 ha

Overig gebied

Ca. 0,8 ha
(agrarisch)

Ca. 2,8 ha toevoeging woonkern

Aantal

11 bedrijven

8 bedrijven (in 1e instantie)

Oppervlakte glas

Ca. 13 ha

Maximaal ca. 27 - 30 ha

Bouwrechten glas (netto benutbaar)

Ca. 40 ha

Ca. 27 - 30 ha

Glastuinbouw gebied (bruto rechten)

Ca. 57 ha

Ca.38 ha

Waardevol natuurterrein/-elementen

Ca. 3,3 ha

Ca. 2,9 ha + compensatie in
blauwgroene jas/nabijheid

Blauwgroene jas

0 ha

Ca. 5,5 ha (incl. berm HZ-pad en
strook langs Kruisvaart)a

Aantal

17 bedrijven

8 bedrijven (in 1e instantie)

Oppervlakte glas

Ca. 19,5 ha

Maximaal ca. 27 – 30 ha

Bouwrechten glas (netto benutbaar)

Ca. 52 ha

Ca. 27 - 30 ha

Glastuinbouw gebied (bruto rechten)

Ca. 72 ha

Ca. 38 ha

Waardevol natuurterrein/-elementen

Ca. 3,3 ha

Ca. 2,9 ha + compensatie in
blauwgroene jas/nabijheid

Blauwgroene jas

0 ha

Ca. 5,5 ha (incl. berm HZ-pad en
strook langs Kruisvaart)

EHSreservaats/natuurontwikkeling/GHSontwikkeling

0 ha

Ca. 16 ha

Solitaire bedrijven EHS/GHS

Solitaire bedrijven AHS

Doorgroeigebied

Glas-Natgebied

Rosmalen, 17 oktober 2001
Croonen Adviseurs b.v.
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Opmerking [P1]: KLOPT DIT NOG??
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