
 

 

 

 
 

Steenbergen, 20 september 2016 

 

Onderwerp: Vragen in het kader van artikel 40 van de verordening gemeenteraad Steenbergen. 

 

Geacht college, 

 

Bij de aanleg van de A4 is bepaald dat de weg landschappelijk wordt ingepast met o.a. bomen en brede 

sloten met Rietvegetatie. Na signalen van omwonenden is door ondergetekende in september 2016 

geschouwd. Daarbij werd duidelijk dat lang niet alles volgens plan is uitgevoerd. Het beloofde Riet in de 

bermsloten ten oosten en zuiden van de A4 tussen Stierenweg en Dinteloordseweg ontbreekt bijna overal.  

 

1. Het Riet dat er ooit is geplant/gezaaid, is gemaaid en weggebaggerd (zie foto nr 1448). 

Omwonenden hebben hiervan al melding gemaakt bij RWS, maar herstelwerkzaamheden blijven uit.  

a. Volgens het Tracébesluit moet langs de A4 over een totale lengte van circa 4,5 a 5 km Riet in 

de 14 meter brede bermsloten groeien. Is het u bekend dat er nagenoeg geen Riet groeit in 

deze bermsloten ? 

b. Naar verluid zijn dit jaar de Rietkragen gemaaid en uitgebaggerd. Wilt u als 

vertegenwoordiger van Steenbergen druk uitoefenen op RWS om zo snel mogelijk te zorgen 

voor de afgesproken, flinke Rietvegetatie?  

c. Omwonenden wensen een goed beheer van de bermsloten, op zo’  a ier dat de 

Rietvegetatie het gehele jaar aanwezig blijft, zo hoog mogelijk en over een zo breed mogelijk 

gebied (aan weerszijden van de bermsloot een meter of 4, totaal 8 m). Dus niet maaien. Dit 

is ook conform het Tracébesluit (2011) en daarin Bijlage L. Landschapsplan. De in het 

Tracébesluit genoemde Rietsoort (Phragmites australis / Phragmites communis) kan 

gemakkelijk 3 meter hoog worden. Ook vanuit ecologische overwegingen bepleiten wij een 

beheer zonder maaien. Zie als voorbeeld het Riet op foto nr 1419. Wilt u zich bij RWS sterk 

maken voor het zojuist omschreven beheertype Riet, totdat het gewenst resultaat er is ? 

 

2. Op aandringen van omwonenden, natuurexperts en Gewoon Lokaal! zijn in de polders Westland en 

Aanwas in totaal circa 365 essen langs de A4 geplant (Fraxinus excelsior, Gewone Es). De nog jonge 

Essen kunnen binnen enkele jaren uitgroeien tot mooie, grote inheemse bomen. Als het goed is. 

Want volgens een alarmerend krantenbericht valt de Es de komende jaren in Nederland ten prooi 

aan een schimmelziekte waardoor 90 procent van de bomen dood zal gaan (BNDeStem, 19 augustus 

2016, Pas op, de es staat op o valle ). 

a. Hoe is de gezondheidstoestand van de 365 Essen langs de A4 bij Steenbergen? 

b. Moeten deze bomen worden vervangen door een andere soort of kunnen zij blijven staan ? 

 

3. Soms wordt gebruik gemaakt van alternatieve, illegale sluiproutes naar de A4. Zo zit in de bocht 

Drielindekensweg een zijweg  waarover naar de A4 kan worden gereden. Wilt u er bij RWS op 

aandringen de illegale sluiproutes onmogelijk te maken? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Veraart 

Fractie Gewoon Lokaal! 

 

Bijlage Foto 1448: A4 en polder Aanwas, met links de 14 meter brede bermsloot bestemd voor 

Rietvegetatie: er groeit geen Riet. Naast deze sloot een rij Essenbomen (sept. 2016). 

Bijlage Foto 1419: Doornedijkje, met links een poldersloot met hoog Riet (sept. 2016). 

 


