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Van spoorlijn naar Halvezolenpark

Voorwoord
Op 31 augustus 2007 is de oost-west-fietsverbinding te Waalwijk gelegen in een fraaie,

als hun domein beschouwen. Nog voordat het werk klaar was, namen zij al bezit

groene omgeving officieel geopend onder de naam: ’t Halvezolenpark. Decennia lang

van dit gebied. Daar waar de auto niet mag komen, genieten zij van het water en het

heeft deze strook die oud en nieuw Waalwijk scheidt, braak gelegen en was het een

groen. Voor het realiseren van dit Halvezolenpark heeft de gemeenteraad veel geld

troosteloze herinnering aan een roemrijk verleden. Over het voormalige spoortracé

uitgetrokken, verleende de provincie Noord-Brabant ruimschoots subsidie en moesten

treft u in dit boekje prachtige impressies aan.

in eerste instantie nogal wat bomen en struiken het loodje leggen.

In 1990 was er al een bekwaam Waalwijks politicus die

Ik hoop dat jarenlang velen erkennen dat dit unieke werk

ervoor pleitte om op deze strook een fietsverbinding aan

meer dan de moeite waard is geweest. En dat zij nog lang

te leggen. Ook de Federatie Behoudt de Langstraatspoor-

mogen genieten van het langste park van Nederland.

bruggen heeft zich hiervoor nadrukkelijk ingezet. Het
verwerven van de grond heeft echter zo lang geduurd, dat
andere gemeenten het fietspad al lang hebben gerealiseerd. Maar met deze ontbrekende schakel is het mooiste
tot het laatst bewaard. Ik maak dan ook graag van deze gelegenheid gebruik om
aannemer Van den Elshout & De Bonth, projectleider Catrien Kuijpers en niet in het
laatst uitvoerder Bert van den Meijdenberg te feliciteren en te complimenteren met dit
geweldige resultaat.
Het leuke van dit park is dat fietsers, wandelaars, skeeleraars en hondenuitlaters het
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Drs. Jan van Groos
Wethouder gemeente Waalwijk

28 Oktober 1886: ‘de dageraad van een nieuw tijdperk voor waalwijk’

31 Augustus 2007: ‘het langste park van nederland ligt in waalwijk’

Het is donderdag 28 oktober 1886. Waalwijk is een

straatbeeld met vuurwerk, luchtballonnen en veel mu-

Het is vrijdag 31 augustus 2007. Op het voormalige spoortracé

bedrijvige stad met een kleurrijk straatbeeld. Mensen

ziek. Het wordt een spetterend feest.

is het een drukte van jewelste. Ruim 120 jaar na de opening van
de Halve Zolenlijn hebben de trein en de spoorrails plaatsge-

te voet, met kruiwagens, handkarren, hondenkarren
of met paard en kar. Iedereen is opgetogen en enthou-

De Echo van het Zuiden

maakt voor een ruim vier kilometer lang fiets- en wandelpark

siast. Vandaag is de feestelijke opening van de nieuwe

Het nieuwsblad De Echo van het Zuiden doet op 31

dwars door Waalwijk. Iedereen is opgetogen en enthousiast.

spoorweg Zwaluwe-Waalwijk.

oktober verslag van de opening. Het slot van het artikel

Vandaag is de feestelijke opening van het Halvezolenpark.

luidt: “En zo eindigde de dag, die wij begroeten als de
Vuurwerk, luchtballonnen en veel muziek

dageraad van een nieuw tijdperk van bloei. Niet alleen

Een expositie, waterspelen en veel muziek

Rond een uur of acht ‘s avonds komt de feesttrein in

voor Waalwijk, maar voor de hele Langstraat. Want

Drie uur ’s middags is het zover. Het feest barst los! Uit de

zicht. Uit de massa - verzameld op het station in Waal-

zeker is dat een gebeurtenis, als de directe aansluiting

massa - verzameld bij café De Langstraat aan de Besoyensestraat

wijk - klinkt een oorverdovend gejuich. De schoen- en

aan het algemeen spoorwegnet, grote invloed uitoefent

in Waalwijk - klinkt een oorverdovend gejuich. De spectaculaire

lederstad verwelkomt de nieuwkomer in het

op de toestand van een gemeente. Zelfs van een hele

openingshandeling is een groot succes. Waalwijk opent de

streek.” De Halve Zolenlijn is geboren.

Groene Long van de stad met champagne en tal van feestelijke
activiteiten in het park. Jong en oud genieten van waterspelen,
een expositie in het Schoenenmuseum en veel muziek.

De feiten
De Langstraatspoorlijn is tussen 1886 en 1890 aange-

Brabants Dagblad

legd door de Nederlandse Staat. De spoorlijn, ook wel

“Het langste park van Nederland,” schreef het Brabants Dagblad

“Halve Zolenlijn” genoemd, liep van Lage Zwaluwe via

in 2004 over de toekomstvisie van het voormalige spoortracé.

Waalwijk naar ‘s-Hertogenbosch. Vanwege de schoenen-

Vierduizend geladen vrachtwagens, zesendertigduizend bomen

industrie werd de bijnaam Zolenlijn gegeven. Omdat

en planten, genoeg asfalt voor vier kilometer fietspad, vijf bij-

hij maar enkelsporig was aangelegd, werd het Halve

zondere bruggen en ontelbare manuren later is het Halvezolen-

Zolenlijn. In augustus 1950 is het lijntje gesloten voor

park een feit. Waalwijk heeft er een trots bezit bij.

reizigersvervoer. In 1972 ging ook het goederenvervoer
ter ziele.
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“Sporen van onze geschiedenis moeten zichtbaar blijven”
J.R.H. Maij-Weggen
Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant:
“Ik maakte als minister van Verkeer en Waterstaat in 1992 voor het eerst kennis met

Veel geluk

de projecten van het Halve Zolenlijntje. Ik kon toen in het kader van mijn Masterplan

“Ik vind het plezierig te kunnen zeggen dat ook Gedeputeerde en Provinciale Staten

Fiets een bijdrage leveren aan het veiligstellen van verschillende oude spoorbruggen.

van de provincie Noord-Brabant daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Met

In oktober 2006 was ik als Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant betrok-

de opening van het Halvezolenpark in Waalwijk wordt weer een deel van het Halve

ken bij de openstelling van de Moerputtenbrug, inmiddels zeer geliefd bij wandelaars

Zolenlijntje opengesteld voor wandelaars en fietsers. Ik wens alle betrokkenen daar-

en fietsers. Ik vind het belangrijk dat in onze bebouwde omgeving, in het landelijke

mee van harte geluk.”

gebied en in onze natuurgebieden sporen van onze geschiedenis zichtbaar blijven.
Het Halve Zolenlijntje is daar een fraai voorbeeld van. Het is dan ook goed dat het
behouden is gebleven.”

De Moerputtenbrug in ‘s-Hertogenbosch is één van de Langstraatse spoorbruggen die in 2001 op de Rijksmonumentenlijst is gezet. Deze en onder andere ook de
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Waalwijkse spoorbrug zijn nu een belangrijk onderdeel in de Halve Zolenfietsroute.

Strijd tegen de sloophamer
Op die manier wilden zij de

Stichtingen keren tij

de verantwoordelijke politici mee te krijgen in de

165 meter lange brug over het

Hoewel er aanvankelijk bij de stichting veel scepsis

redding- en restauratiegedachten. Zo kon de prachtig

Drongelens Kanaal in Waalwijk

was of het tij nog was te keren (de gemeentebesturen

gerestaureerde Waalwijkse fietsspoorbrug over het

weer toonbaar en begaanbaar

van ’s-Hertogenbosch, Vlijmen, Drunen en Waalwijk

Drongelens Kanaal op 9 mei 1992 worden geopend

maken.

hadden in januari 1987 immers al een sloopvergun-

door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat

In februari 1987 ging ook de

ning afgegeven) slaagde zij er samen met de Drunense,

mevr. J.R.H. Maij-Weggen, die de stichtingen vanaf

11-jarige actievoerster Chantal

Vlijmense en Bossche stichting in om de gemeenten

1991 altijd politiek gesteund heeft. Op 25 oktober 2006

van Esch in verweer tegen

en de provincie (voor de prachtige 600 meter lange

is een grotendeels gerestaureerde Moerputtenbrug (te

de plannen om de vakwerk-

Moerputtenbrug!) te bewegen de sloper af te kopen.

bezichtigen via de Deutersestraat in ’s-Hertogenbosch)

spoorbruggen te slopen. Zij

Vooral de rol van de Vlijmenaar Jan Verboord en zijn

door diezelfde mevrouw Maij-Weggen, maar nu als

bestookte politici en media

volhardende stichtingsmensen van De Bosschenaar

Commissaris van de Koningin, geopend. Het beteken-

met reddingsverzoeken en

van de Eeuw (Mr. Hein Bergé en het Bossche bestuurs-

de een tweede grote droom die uitkwam!

kreeg daarbij de steun van klas

lid Jac van Dongen) was in de strijd voor de mooiste

5 van de Pastoor van Haar-

cultuur-in-natuurbrug van Europa (de Moerputten-

Waalwijkse bijdrage

enschool en van de stichting

brug), samen met de voortvarende restauratieaanpak

In deze geschiedschrijving mag niet onvermeld blijven

Redt de Waalwijkse spoorbrug,

van Staatsbosbeheer, doorslaggevend.

dat in Waalwijk, vooral dankzij de toenmalige burge-

die bestond uit de inmiddels
Februari 1987: de 11-jarige actievoerster Chantal van Esch biedt de Waalwijkse wethouder
Ad van Rijen 1.500 handtekeningen aan om de Waalwijkse spoorbrug en het spoortracé te
behouden voor de stad.

April 1985: de eerste brugredders Hubert Brokken
(links) en Peter Claassen (rechts, zittend op de
muur) in actie om de Baardwijkse Spoorbrug in
ere te herstellen.

meesters drs. J. van Casteren en Mr. R. van Schaik,

17-jarige Peter Claassen en de

Een droom die uitkwam

wethouder mevr. H. Smits van Kwawegen, de oud-

volwassenen Gerard van Esch,

In april 1987 werd door vijf stichtingen, die intussen

raadsleden Barth van Eeten en drs. Nol Kleijngeld

Stichting Redt de Waalwijkse Spoorbrug in 1992.

Henk Klerks, Ad van Mierlo en

waren opgericht voor behoud, restauratie en herbe-

(onze huidige burgemeester) met de gedegen onder-

Bovenste rij: Henk van Gelder, Chantal van

Gerard van der Steen. In 1988

stemming van de spoorbruggen, een samenwerkings-

steuning van ambtenaar mr. Hans van de Ven, uitein-

Esch, Gerard van Esch, Annelies van Mierlo,

In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er plannen om

kreeg deze club versterking van Anton en Wouter

verband gesloten onder de naam Stichting Federatie

delijk de rest van het college en de gehele gemeente-

Anton Kroot, Thérèse van Leijden en

de spoorbruggen te slopen. Twee 15-jarige jongens, Hu-

van Tuijl, Anton Kroot, Ad Henkelman, Johan Süoss,

Behoudt de Langstraatspoorbruggen. Na vijf jaren van

raad ‘over de brug’ getrokken konden worden!

Johan Süoss.

bert Brokken en Peter Claassen, wilden dit voorkomen

Henk van Gelder, Annelies van Mierlo, Harold Sof-

reddingsstrijd en vele acties wisten zij in vijf Langstraat-

Onderste rij: Wouter van Tuijl, Ad van Mierlo,

door in 1985 aan de slag te gaan als privé--restaurateurs.

fner en Jeanne van Esch.

gemeenten, bij de Provincie en het Ministerie van O&W

Peter Claassen, Anton van Tuijl en
Jeanne van Esch.
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Een industrieel en cultureel juweel om trots op te zijn!
De uit 1885 daterende Waalwijkse fietsspoorbrug werd

door toenmalig Minister van Verkeer en Waterstaat

zijn aangebracht. Het landhoofd heeft dezelfde con-

oorspronkelijk gebouwd voor het personen- en goede-

J.R.H. Maij-Weggen geopend en daarna geheel geïnte-

structie, maar rust op 96 eikenhouten palen.

renvervoer van Lage Zwaluwe naar ’s-Hertogenbosch.

greerd in de Halve Zolenfietsroute.

Nergens in Nederland ( behalve de spoorbruggen op de

Met zijn 881,4 meter lengte (!) overspande de brug de

Halve Zolenlijn tussen Geertruidenberg en

Baardwijksche Overlaat tussen Waalwijk en Drunen.

Bijzonder 19e eeuws welijzer

’s-Hertogenbosch) is nog een spoorbrug te vinden van

De Baardwijksche Overlaat verloor na de voltooiing van

Alle 52 oorspronkelijke, welijzeren vakwerkbrugdelen

dit bijzondere welijzer uit de 19e eeuw!

de Maasmondverlegging( 1904) en de daarop aanslui-

zijn door onze voorvaderen met duizenden klinknagels

tende aanleg van het Afwateringskanaal van ’s-Herto-

handmatig geklonken! De massief gemetselde pijlers

genbosch naar Drongelen ( 1910) haar functie.

rusten ieder op 33 lange palen met daarop eikenhou-

Veertien oorspronkelijke bruggen

ten biels. Het geheel is voorzien van kespen, waarop

Tekening van Peter Claassen van één van de originele 52

metselwerk en natuurstenen afdekplaten en hoekstenen

pijlers. (Afb. 53a, blz. 86 boek “Fietsen over Monumenten”)

In 1916 werden 26 van de oorspronkelijke 53 overspanningen door een aarden dam vervangen. De 10 stuks
aan de westzijde van het Afwateringskanaal en de 17
aan de oostzijde bleven gehandhaafd. In 1944 vernielden terugtrekkende Duitse troepen het westelijk deel.
Het herstel begon in 1946. Men gebruikte daarvoor 13
van de 17 overspanningen van het oostelijk deel van
de brug. Deze werden vervangen door een dijk. Met
de 13 zo vrijgemaakte delen kon de westelijke brug
geheel hersteld worden. Nu telt de brug nog veertien
van de oorspronkelijk 53 overspanningen: tien hier bij

9 mei 1992: Met een band van vuurwerk opent

Waalwijk, drie bij de Eindstraat in Drunen en één bij

Minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat de fiets-

de Overstortweg in Drunen. Deze bruggen zijn in 2001

spoorbrug en tegelijkertijd de Landelijke Fietsdag in Waalwijk.

op de Rijksmonumentenlijst gezet en vanaf 9 mei 1992
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De Waalwijkse fietsspoorbrug is gebouwd in 1885. Ruim 120 jaar later heeft de

De Doorlaatbrug over den Baardwijkschen Overlaat, juni 1885.

inmiddels monumentale brug nog steeds een belangrijke functie in de stad.

(Deze foto is genomen vanuit de Korenmolen in Drunen).

Nu voor de fietser in plaats van de trein.
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Politiek volgt jonge visionairs
In maart 1990 kwamen er vanuit de Waalwijkse politiek

Waalwijks Groene Long. Dankzij enkele enthousiaste,

via de media geluiden dat we heel erg zuinig moesten zijn

volhardende leden van de Federatie in de nieuw opgerichte

Ondanks je strijd met gewesten en water

op Waalwijks waardevolle Groene Long. Het idee werd

stichting Redt de Groene Long/ Leefbaar Waalwijk én de

trok je jouw spoor als een kaarsrecht tracé

geopperd om die Groene Long als een soort wandelpark in

onmisbare steun van de Jeugdnatuurwacht, van ruimtelijk

bracht je Langstraats plaatsen wegen naar later

te richten. Het sterkst kwamen deze geluiden van raadslid

vormgever Kees van Spijk en van landschapsarchitect Ber-

nam je mensen, valiezen vol dromen mee

Henk Heuverling. En dan te bedenken dat de Jeugdnatuur-

tram de Rooij samen met grote groepen uit de bevolking en

wachters Ralph Bergmans (10) en Chantal van Esch (11)

de meerderheid van de Waalwijkse politici, werd deze ‘strijd’

Ook al zweeg op je baan het gedender van wielen

deze zelfde geluiden zo jong als ze waren reeds drie jaar

met succes beslecht in het voordeel van de liefhebbers van

eerder hadden laten horen tijdens de Nationale Boomplant-

de Groene Long.

Het Halve Zolenlijntje…

ook al dreigden er wolken van kaalslag en sloop
jouw ijzeren wilskracht bleef jongeren bezielen
soms slechts geschoeid op wat pijlers van hoop
Nu is het verleden door het heden verwonnen
smeden mensen en steden bewegend een band
de bruggen behouden, de toekomst begonnen:
Were Di Waalwijk, en ons edel Brabantse land!
Toon Gouda
Waalwijk, december 2006.

dag. Op 27 maart 1987 om precies te zijn. Zij zeiden toen
dat een brug zonder een aangrenzend fietstracé eigenlijk

Halvezolenpark krijgt tempo

nog een “eenzaam monument, zonder functie” zou zijn.

Met het aantreden van wethouder Herman Bleekendaal in

1992: Op de grenssteen van Drunen en Waalwijk de toenma-

Ook zou volgens hen er zeker geen autoweg of woningbouw

2004 kregen de plannen voor de uitvoering van ’t

lige burgervaders van beide plaatsen. Links burgemeester Van

op het tracé mogen komen omdat er teveel waardevolle flora

Halvezolenpark een hoog tempo. Anno 2007 loopt het

Schaik en rechts burgemeester Breeveld (Drunen).

en fauna verloren zou gaan. Over visie gesproken!

4.100 meters tellende, naar Engels voorbeeld aangelegde
unieke fiets- en wandelpark vanaf oost naar west Waalwijk.

Gemoederen bedaard totdat…

Vanwege de loop over het Halve Zolenlijntje heeft het park

In 1996 sprak de toenmalige gemeenteraad zich eindelijk

de toepasselijke naam ’t Halvezolenpark gekregen. De

uit voor de aanleg van een fietspad over het spoortracé. De

laatste verbinding tussen Den Berg en ‘s-Hertogenbosch

gemoederen kwamen tot bedaren…. Totdat een deel van het

over het voormalige Halve Zolenlijntje heeft hiermee op een

toenmalige college samen met een deel van de toenmalige

meer dan formidabele manier gestalte gekregen.

nieuwe gemeenteraad in 1998 adembenemende voorstellen ging doen in de richting van een “snellere oost-west-
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autoverbinding” over het spoortracé dwars door Waalwijk.

Voor zijn aandeel in de totstandkoming van het Halvezolenpark

Er volgde een heuse reddings- en herbestemmingsstrijd

ontvangt wethouder Bleekendaal (links) in 2006 de gouden

voor de aanleg van een uniek fiets- en wandelpark door

oorkonde van de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen.

“Dat kan toch niet, voor een gemeente als waalwijk!”
Ondanks de weemoedige toestand richt Willem zijn

Vooral als er sprake is van de aanleg van een autoweg

blik al snel op de toekomst. Hij constateert dat het

op het oude spoortracé lopen de emoties hoog op.

groen langs de rails er zeer slecht aan toe is. “Dat kan

Samen met de Federatie Behoudt de Langstraatspoor-

toch niet, voor een gemeente als Waalwijk!” Daar zijn

bruggen gaan de Jeugdnatuurwachters onmiddellijk

alle aanwezigen het meteen roerend over eens. Ter

demonstreren (21-11-1998).

plekke worden allerlei suggesties aangedragen. Enkele
jaren later krijgen die gestalte.

Brabant Landschap in de Maak
Kort daarna (november 1999) start het Natuurmu-

Waalwijks eigen Jeugdnatuurwacht

seum Tilburg - samen met de Provincie Noord Brabant

Voor Willem en zijn aanhangers komt die kans in juni

- het project Brabant Landschap in de Maak. Onmid-

1978. Hij wordt voortrekker van de pas opgerichte

dellijk schrijft de Jeugdnatuurwacht Waalwijk zich in.

Waalwijkse afdeling van Jeugdnatuurwacht (JNW)

Dit wordt hét project om de aandacht van alle inwo-

Nederland. Ze starten met het project Het behoud van

ners van Waalwijk te trekken voor de veelbesproken

een groen Halve Zolenpad. Tijdens het project leren

spoorbaan.

kinderen - groep 7 en 8 basisschool - spelenderwijs hoe

Al snel vormt zich een grote groep mensen om zich

ze hun eigen bijdrage kunnen leveren aan het groenbe-

hard te maken voor een prachtige tentoonstelling in de

houd.

bibliotheek van Waalwijk. Deze opent op 1 april 2000

De Jeugdnatuurwacht actief tijdens de Boomfeestdag.

en trekt erg veel belangstelling.
Een autoweg!
Ook hun opvolgers laten zich niet onbetuigd. Vol vuur

Tijdens de meest recente excursie van de JNW

worden ideeën geuit, prachtige tekeningen gemaakt,

(17-3-2007) kan de parkaanleg van nu de goedkeuring

toekomstvisioenen beschreven, excursies gelopen,

van alle kinderen ruimschoots wegdragen. Vanzelf-

laatste, luide en lange klank uit de treinhoorn stopt het

gedemonstreerd en meegedacht met het inrichten van

sprekend blijven het bestuur en alle medewerkers

de indruk en een beetje weemoedig - kijkt naar de al-

voertuig. Vlakbij de Waalwijkse Spoorbrug. Eén van de

tentoonstellingen over dit onderwerp. Iedere nieuwe

- ook in de toekomst - dit project van harte steunen.

lerlaatste goederentrein op de Halve Zolenlijn. Na een

personen uit het groepje mensen is Willem Kolff.

lichting (de 28e in 2007) krijgt ermee te maken.

Demonstratie Jeugdnatuurwacht, 21-11-1998

Het is april 1972. Een groepje mensen - diep onder

De eerste visie voor het Halvezolenpark in de maak.
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Een toekomstvisie verwerkt tot een plan

“Als je het eerste knoopsgat mist, krijg je de jas nooit meer goed dicht”

Kees van Spijk

de bibliotheek van Waalwijk, kwam ik in contact met

Ir. Bertram de Rooij

het balletje rollen. Samen een objectieve analyse ge-

Toekomstvisionair en adviseur van Federatie Behoudt

Gerard van Esch, voorzitter van de Federatie Behoudt

Landschapsarchitect BNT:

maakt, het verhaal van het Halve Zolenlijntje verteld en

de Langstraatspoorbruggen:

de Langstraatspoorbruggen (FBL). Ik legde hem mijn

de kansen uiteengezet voor mogelijke ontwikkelingen.”

wens uit om mijn toekomstvisie voor het park ook in

“Onlangs gebruikte een collega dit citaat van J.W. von

“Sinds mijn kindertijd in Drunen heb ik een bijzonde-

een soort boekwerkje uiteen te zetten door middel van

Goethe. Nu mij gevraagd is wat de beweegredenen wa-

Voortvarend te werk

re band met het Halve Zolenlijntje. Ik woonde daar aan

korte, bondige teksten en bewerkte foto’s. Ik wilde

ren om mee te werken aan het plaatsen van de figuur-

“Gezien het draagvlak bij de politiek, de media en de

het spoor, speelde tussen de rails, langs de spoorsloten

vooral het college, de raadsleden én de politieke partij-

lijke knoop in het ‘eerste knoopsgat’ voor het Halvezo-

inwoners van Waalwijk, deed het mij deugd dat na

en ben zelfs eenmaal ternauwernood ontsnapt aan de

en inspireren om mijn plan concreet op te pakken voor

lenpark vat dit citaat ook in deze context de essentie.

enige tijd en politieke discussie de gemeente ook de

goederentrein.”

realisatie. Het gesprek met Gerard van Esch leidde er

Ik zag een kans voor verbetering van leefbaarheid,

‘eerste knoop’ greep en voortvarend te werk is gegaan.

toe dat ik mijn boekwerk kon gaan maken en op kosten

ruimtelijke kwaliteit en het behoud van een belangrijk

In de ontwerpfase heb ik nog regelmatig contact gehad

stuk Waalwijkse geschiedenis. Als deze kans niet snel

met Hans Snijders, de landschapsarchitect die het

gegrepen zou worden, zou Waalwijk een wezenlijk

aansprekende ontwerp heeft gemaakt.”

Vier meter maquettewensen

van de FBL in een beperkte oplage kon uitbrengen. Het

“In 1999 ontwikkelde ik op basis van mijn persoon-

eerste exemplaar werd een paar maanden later, tegelijk

Deel maquette
Twee
illustraties uit het plan van Kees van Spijk.

De Bachlaan in de oude en nieuwe situatie.

lijke wens om het oude spoortracé in Waalwijk voor

met de landschapsanalyse van Bertram de Rooy en in

de toekomst te behouden, een maquette voor een

aanwezigheid van de pers, aangeboden aan

fiets- en wandelpark. In deze meer dan vier meter

Peter van de Wiel, wethouder van cultuur, waarna alle

Een grote kans

“Wat is er mooier dan dat je anno 2007 de droom in

lange maquette werkte ik al mijn ideeën voor mijn

andere partijen het toegestuurd kregen.”

“Ik studeerde Landschapsarchitectuur in Wageningen

werkelijkheid mag betreden. Te voet of op de fiets, op

en kwam tijdens mijn stage weer regelmatig terug

een zomerse dag, waarbij, hoewel hij dicht kan, de jas
niet meer nodig is.”

toekomstvisie in kleur uit: een goed verlicht fietspad

stukje identiteit en potentiële kwaliteit laten liggen.”

Doel bereikt

in Waalwijk. Landschapsarchitectuur is niet zozeer

wegen, spannende vergezichten, speelmogelijkheden,

“Inmiddels zijn wij acht jaar verder en is er enorm veel

een kwestie van massa’s plaatsen, maar kennis van

waterpartijen en natuurlijk groen. Ik gaf ‘mijn’ park de

gebeurd. Door animo en inzet van de FBL, het bestuur

en inhaken op het verhaal van een gebied. Tja, dan rij

naam: het Halvezolenpark.”

van Waalwijk, de politieke partijen, veel gemeenteamb-

je opeens elke dag langs een groene, verwilderde en

tenaren, de ontwerper en de uitvoerders, is het park nu

vergeten strook, dwars door de stad Waalwijk. Ooit een

bijna helemaal gerealiseerd. En mijn doel bereikt.”

kapitale verbinding, nu compleet functieloos en preten-

Een heus boekwerk
“Toen mijn maquette in het jaar 2000 tentoongesteld

tieloos. Hier lag een grote kans. Ik schreef de Federatie

werd tijdens de expositie Landschap in de Maak in

Behoudt de Langstraatspoorbruggen aan en toen ging
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en de Bachlaan (boven)
Droom is werkelijkheid

van rood asfalt met veilige aansluitingen op de diverse

Maart 2007: Overzichtsfoto’s van de Burg. van der Klokkenlaan

Geen bebouwing op het oude spoortracé
Na de laatste trein in 1972 word het spoortracé alleen

Parallelweg

bindt het Drongelens Kanaal met het fietstunneltje on-

nog gebruikt voor het uitlaten van honden, als volkstuin

In de visie voor het Halvezolenpark maken de wegen

der de provinciale weg. Het pad deelt het groene gebied

of als parkeerterrein voor het circus en de kermis. In

aan de noordzijde van het spoortracé onderdeel uit van

in een intensief te gebruiken parkdeel aan de centrum-

2001 koopt de gemeente Waalwijk het voormalig spoor-

het hoofdwegennet van Waalwijk. De gemeente ver-

zijde en een rustig, natuurlijk deel aan de zuidzijde.

tracé van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De NS

wacht dat deze wegen in de komende tien jaar drukker

heeft één voorwaarde: er mag niet gebouwd worden op

worden door een toename van het autobezit. Voor een

Water

het voormalige spoortracé. In 2003 gaat de gemeente

snelle doorstroming van het verkeer en de veiligheid is

Water speelt op deze plek een belangrijke rol. De oude

Waalwijk de uitdaging aan. Ze start met het uitwerken

in de visie een extra weg, de zogenaamde parallelweg

spoorsloten voeren zowel het water uit het noordelijke

van een plan voor het gebied met als belangrijkste voor-

geïntroduceerd. Deze parallelweg zorgt voor de ont-

deel als uit het zuidelijke deel af naar het Drongelens

waarde: geen bebouwing op het tracé.

sluiting van de woningen en de kleine woonstraten die

Kanaal. De verbinding van de waterpartijen is erg

Een ambtelijke werkgroep, uitgebreid met verte-

aan de noordzijde van het toekomstige Halvezolenpark

belangrijk voor de migratie van plant en dier. Door het

genwoordigers van de Federatie Behoudt de Lang-

liggen. De weg mag door auto’s in één richting bereden

graven van nieuwe waterwaterpartijen en het natuur-

straatspoorbruggen, bedenkt een visie waarin de

worden.

vriendelijk inrichten van oevers vervult het spoortracé

elementen groen, water, verkeer en historie op geraf-

“In de oude situatie vroegen hotelgasten mij of ze het bos in
mochten wandelen. Nu is er geen twijfel meer en heb ik een
prachtig park voor de deur.”
N.J. Verheij
Directeur Hotel Waalwijk

een functie als ecologische corridor. Om al dit water te

fineerde wijze zijn verweven. Het is een plan om een

Vrijliggend fietspad

passeren zijn er een aantal bruggen in het plan opgeno-

groen gebied - dwars door Waalwijk – te combineren

Op het tracé is een vrijliggend fietspad aangelegd met

men. Deze bruggen zijn een moderne uitvoering van de

met een langzaamverkeerroute.

zowel een regionale als locale functie. Het fietspad ver-

oude spoorbrug over het Drongelens Kanaal.
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Het Halvezolenpark is in 6 fases uitgevoerd

“Onverklaarbaar gelukkig”

“Een park voor iedereen”

Hans Snijders

aan de schoenindustrie. En er is het landschap, met

Catrien Kuijpers

Landschapsarchitect Halvezolenpark:

lange slagen en elzen in het noorden en de Roestelberg

Projectleider Halvezolenpark gemeente Waalwijk:

op het zand. Deze plekken hebben allemaal iets ge“In ‘Onverklaarbaar gelukkig’ schrijft de Amster-

meenschappelijks. Het zijn de plekken die Waalwijk

“Ik sta te wachten voor het stoplicht bij de Bachlaan.

damse ecoloog Martin Melchers: ‘Een tinteling

tot Waalwijk maken.”

Ik hoor een moeder tegen haar zoontje zeggen dat hij
volgend jaar zeker kan vissen in de nieuwe waterpar-

loopt over mijn lichaam en een onverklaarbaar
geluksgevoel maakt zich van me meester. Bij het

Kwaliteit maakt Waalwijk

tijen. Het park is dan nog lang niet klaar. Maar mensen

zien van rondfladderende vlinders, jagende libellen

“Bedrijventerreinen, de Vinexwijken en de eenheids-

maken er al gebruik van, zien zichzelf al aan de water-

en zonnende slangen krijg ik kippenvel. Het is een

worst van winkelketens. Ze zijn nodig, je verdient

kant zitten. Dit hebben we willen bereiken: een park

onbegrijpelijk gevoel van geluk.’ Hoe mooi is het dan

er je brood mee, maar ze hebben het niet. Althans,

voor iedereen, voor jong en oud. Een plek waar je kunt

om zo’n natuurtheater midden in je stad te hebben,

ik word daar nou juist zo verklaarbaar ongelukkig

mijmeren in de zon, waar kinderen kunnen struinen

vraag ik me af. Maar ja, onverklaarbaar gelukkig

van. Alles lijkt op elkaar. Er is geen onderscheid

en rollen van grashellingen. Nu moeten de flora en de

hoeft toch niet groen of natuur te zijn?”

meer, geen eigenheid. Dus ik stel iedere liefhebber

fauna aan de zuidzijde zich ook zo thuis gaan voelen

van Waalwijk, maar in het bijzonder de politiek, de

zoals de mens aan de noordzijde van het park. De tijd

Een eigen cultuur en sfeer

volgende vraag: wat maakt Waalwijk tot Waalwijk?

zal het leren.”

“Eigenlijk is Waalwijk in mijn jeugd zo´n onver-

In het antwoord vindt u louter kwaliteit. Dus, maak

klaarbaar gelukkige plek geweest. Als kleinzoon van

de klus van het park af. Ga door met het herprofile-

Een spannende periode

geboren en getogen Waalwijkers weet ik, of beter

ren van de wegen. U schrijft geschiedenis, u maakt

”De realisatie van het park was een spannende periode.

voel ik, dat de stad een eigen cultuur en sfeer heeft.

Waalwijk tot een mooie stad vol van eigen sfeer,

Gaat het lukken met de Groene Long dwars door

Het is goed dit levend te houden. Plekken als het

cultuur en fladderende vlinders. De spoorbrug, de

Waalwijk? En wordt het park straks gebruikt zoals we

Halvezolenpark zijn hierbij belangrijk. Ze maken

bielzen, het spoorwachtershuisje, ze liggen er nog!

verwachten? Gelukkig spreekt het grote aantal positieve

nieuwe geschiedenis.

Het maakt mij onverklaarbaar gelukkig!”

reacties die ik heb mogen ontvangen boekdelen.

Waalwijk heeft lange straten met karakter. Er zijn

Ik wens Waalwijk veel plezier met dit unieke en

scholen met historie, we vinden er herinneringen

bijzondere park.”
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(Spoor)wegwerkers…
Waar locomotieven
zich eens hijgend verhieven
boven het rechte ijzeren spoor
shovelen nu kranen
zacht slingerende banen
bereiden scheppend de toekomst voor
zij vormen met verve
waar het water kan zwerven
waar plaats is voor het groen wuivend riet
waar al wat kan leven
een t’rein wordt gegeven…
mij inspireert tot een dichterlijk lied
Toon Gouda
Waalwijk zomer 2006
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“Een parel voor Waalwijk”

“Het Halvezolenpark leeft”

Bert van den Meijdenberg

Erwin Muijs

Directievoerder gemeente Waalwijk:

Directeur Van den Elshout en de Bonth Waalwijk BV:

“Als directievoerder ben ik vanaf het startmoment bij

“Voor ons begon ‘de trein’ te rijden op 23 februari

de ontwikkeling van het voormalige spoortracé betrok-

2006: de aanbesteding van de herinrichting van het

ken geweest. Van de gunning tot aan het grondwerk,

spoortracé. Één van de spannendste momenten die

van het rooiwerk tot aan de komst van het nieuwe

ik heb meegemaakt bij Van den Elshout en de Bonth

groen en van het straatwerk tot aan het plaatsen van

Waalwijk. Van de ruim twintig bedrijven die inschre-

de prachtige fietsbruggen. Een parel voor Waalwijk. Ik

ven kwamen wij als laagste uit de bus. Niet alleen de

ben dan ook trots op het feit dat ik een bijdrage heb

omvang en complexiteit van het werk, maar ook het

mogen leveren aan dit 4.100 meter lange fietspark.

feit dat het midden in Waalwijk ligt, de stad waar wij

De realisatie van het Halvezolenpark is een mooi

gevestigd zijn en waar veel van ons personeel woont,

compliment voor de bewoners en de bedrijfseigenaren

maakt dit project speciaal. Je merkt binnen ons bedrijf

rondom het tracé. En ik verzeker u: het wordt nog

dat het Halvezolenpark leeft! Evenals de aanleg van

mooier!

de winkelpromenade in het centrum. Het komt

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om ieder-

maar zelden voor dat een project in uitvoering zoveel

een die aan dit project heeft (mee)gewerkt hartelijk

aandacht en waardering krijgt. De combinatie van dit

te bedanken. Want iedereen - van de bewoners tot de

fraaie ontwerp en de juiste chemie op de werkvloer en

plaatselijke middenstand - heeft meegeholpen de klus

met de opdrachtgever hebben dit project op het goede

te klaren. Een speciaal woord van dank voor aannemer

spoor gezet.”

Van den Elshout en de Bonth Waalwijk. Dit bedrijf
heeft zijn werk meer dan goed gedaan.
Waalwijk; geniet ervan en zorg ervoor dat het park ook
zo fraai blijft!”
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“Er zijn plannen die meteen overtuigen”
Johan van Grinsven

Een groene corridor dwars door Waalwijk. Een

Om de gedachten van passanten andere richtingen

Redactie Brabants Dagblad:

langgerekt park van maar liefst vier kilometer met

in te sturen.”

een veilig fietspad erin dat diverse fietsroutes met

Toekomstdroom?
Er zijn in het totaal zeven wereldwonderen

Jeroen Bosche woorden als de Moerputtenbruggen

wijd over de aarde uitgespreid

herbergen een schoonheid ongekend

maar nu... hoor het nieuws, over ‘t mooie bijzondere

een stilte rond vogels, dol dansende muggen,

het achtste is nakend, het is een kwestie van tijd

en er drijven wolken in het water: een schoolplatenprent

elkaar verknoopt. Dat klonk meteen aanlokkelijk.

Een belofte is ingelost

Dus geen steen en beton, maar gewoon groen. Bo-

“Het Halvezolenpark overtuigde vanaf het begin.

men, struiken, planten, bloemen en gras. En veel

En heeft die belofte ingelost. Zo gaat dat met goede

water. Natuurlijk was het even schrikken toen een

plannen. Nu zijn er ook ideeën van de gemeente

paar honderd bomen gerooid werden voor de aan-

die het succes heel wat minder in zich dragen.

leg van het Halvezolenpark. Er kwamen doorkijkjes

Maar daarover leest u vast en zeker elders. In het

het komt niet in Rome, in Berlijn of in Londen

bloot te liggen die best verscholen hadden mogen

Brabants Dagblad bijvoorbeeld.”

zoek het ook niet ver weg overzee

het is het land van De Langstraat, het land van mijn dromen

blijven. Maar meer dan een tijdelijk ongemak was

het is een park vlak bij huis, met De Langstraat verbonden

het land van leder, schoenen en hooi

dat niet. En gelukkig maar.”

het draagt zijn naam ‘halve zolen’ als een eerbetoon mee.

het land waar zwervende harten steeds thuis mogen komen
het land van toen en de toekomst, wereldwonderlijk mooi!

Dit wordt iets moois

bomen, grassen met struiken en stenen verweven

“Op het moment dat het park de eerste vormen be-

vormen er saam een kleurrijke band

Toon Gouda

en daar waar het water grond uiteen heeft gedreven

Waalwijk, mei 2007

gon te krijgen, kreeg al snel dat eerste gevoel weer
“Er zijn plannen die meteen overtuigen. De eerste

de overhand: dit wordt iets moois voor Waalwijk.

contouren worden in tekst en beeld geschetst en

En dat is het ook geworden.

je bent gelijk overstag. Zelfs als journalist, een

En toch ook weer niet. Want het park moet nog tot

beroepsgroep waarvan boosaardige tongen beweren

leven komen. Het vraagt om fietsers en wandelaars.

was het een baan waarop treinen monotoon reden

dat bij de leden ervan geen bloed maar azijn door

Om picknickende gezinnen op een zomerse zon-

sporend naar een wijdwegzijnd geluk?

de aderen vloeit.”

dagmiddag. Om kinderen die er badmintonnen of

nu schenkt een pad, door boeiend verleden en heden,

met een bal spelen. En er mag kunst in het park.

reizende mensen blijdschap van binnen, stuk voor stuk

Even schrikken

Ter versterking van al het fraaie groen, maar ook als

“Het plan voor het Halvezolenpark was er zo een.

contrapunt.
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reiken bruggen zuster natuur een helpende hand

Aan deze uitgave werkten mee:

Aan deze uitgave werkten mee:

Peter Claassen
Penningmeester van Federatie
Behoudt de Langstraatspoorbruggen en Stichting Red de Groene
Long/Leefbaar Waalwijk

Chantal van Esch
Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen

Gerard van Esch
Voorzitter van Federatie Behoudt
de Langstraatspoorbruggen en
bestuurslid van Stichting Red de
Groene Long/Leefbaar Waalwijk

Thijs Zandwijk
Communicatieadviseur
Gemeente Waalwijk

Trees Kolff
Jeugdnatuurwacht

Willem Kolff
Jeugdnatuurwacht
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Toon Gouda
Gedichtenschrijver

Anton Kroot
Tweede secretaris van Federatie
Behoudt de Langstraatspoorbruggen en Stichting Red de Groene
Long/Leefbaar Waalwijk

Johan van Grinsven
Redactie Brabants Dagblad

Bert van de Meijdenberg
Directievoerder gemeente Waalwijk

Erwin Muijs
Directeur Van den Elshout en de
Bonth Waalwijk B.V.

Bertram de Rooij
Landschapsarchitect BNT en adviseur van Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen en Stichting Red
de Groene Long/Leefbaar Waalwijk

Catrien Kuijpers
Projectleider Halvezolenpark
gemeente Waalwijk

Hans Snijders
Landschapsarchitect Aura

Kees van Spijk
Toekomstvisionair en adviseur
van Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen en Stichting Red
de Groene Long Leefbaar Waalwijk

Anton van Tuijl
Eerste secretaris van Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen en
Stichting Red de Groene Long/Leefbaar Waalwijk

Het Halvezolenpark
Hier lag ooit de spoorlijn Lage Zwaluwe - Den Bosch
wiegelden wagons achter een kokende kolos
hier bouwde men bruggen, voeten in het water
wees welvaart ons wegen naar dromen van later
Hier stopten de treinen voorgoed eens hun vaart
leek een leerrijk erfstuk haast geen halve zool waard
hier bedachten toen mensen vol jeugdig elan:
behoudt Langstraats spoorbruggen!; een ijzersterk plan
Hier ligt nu een park, een oase, uniek in zijn soort
voor wandelaars, fietsers een reisminnend oord
hier werd historie echt met daden geschreven:
wordt Langstraats verleden weer toekomst gegeven.

Toon Gouda,
Waalwijk, november/december 2006.
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Colofon
Uitgave van de gemeente Waalwijk.

Oplage

Ter gelegenheid van de opening van het Halvezolenpark op 31 augustus 2007.
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