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Aan de Raad, 

U bent in oktober 2016 door middel van een raadsmededeling (BM 1603536) geïnformeerd over de 
voortgang van het project West Brabantse Waterlinie. Middels deze mededeling willen we u op de hoogte 
stellen van de laatste stand van zaken binnen het project. 

Bergen op Zoom 

De projecten op het grondgebied van Bergen op Zoom hebben het afgelopen jaar een gezicht gekregen. 

Waterschans 
De werkzaamheden bij de Waterschans vorderen, na gunning van de opdracht aan de aannemer in maart 
2017. 
Ravelijn 
Het werk aan het Ravelijn is zo goed als afgerond. Het muurwerk (vestigmuur) en het muurwerk van de 
kazematten zijn hersteld. De grondwallen zijn hersteld en de terre is teruggebracht naar het 
oorspronkelijke niveau. 

Fort de Roovere * waterspeelplaats/inundatiepark 
De theater/uitkijktoren op Fort de Roovere heeft eind oktober het hoogste punt tijdens de bouw bereikt. 
Medio december wordt de toren geopend. De Schaft op Fort de Roovere voorziet duidelijk in een 
groeiende behoefte voor een horecagelegenheid en wordt door de aannemer van de toren ook gebruikt 
als schaftlokaliteit voor zijn werknemers. Voor de waterspeelplaats wordt gewerkt aan het maken van het 
bestek. Het ontwerp van de waterspeelplaats is uitgebreid met een inundatiemaquette van 900 m2. Als de 
provincie akkoord gaat, dan komt de maquette in plaats van een voorzieningengebouw. De verwachtte 
realisatie is doorgeschoven naar medio 2018. 

Fietspad door het Laag 
Het definitief ontwerp van het fietspad door Het Laag is vastgesteld en het concept bestek is afgerond. 
Met grondeigenaren, o.a. Staatsbosbeheer, zijn gesprekken geweest over de voorwaarden waaronder het 
fietspad op hun eigendommen mag worden aangelegd. Dit levert vertraging op, waardoor de realisatie in 
de zomer van 2018 verwacht wordt. 



Gemeente Steenbergen 

De projecten op het grondgebied van Steenbergen zijn vergevorderd. 

Inundatiegebied 
In de Cruijslandse kreken is de belevingspoort Blauwe Sluis gerealiseerd en officieel geopend op 15 juni 
2017. Na het overzien van het praktische gebruik in de zomer, is besloten dat er nog enkele kleine 
aanpassingen nodig zijn die de veiligheid vergroten. Deze worden in december 2017 aangebracht. 
De realisatie van het belevingspunt aan de Roode Weel, inclusief parkeerplaatsen aan de Kruislandsedijk 
(t.h.v. Boonhil) is aanbesteed. De aannemer is vóór 1 maart klaar met de werkzaamheden, om zo het 
naderende broedseizoen ruim voor te blijven en verstoring voor de natuur tot een minimum te beperken. 

Bij Logement de Blauwe Sluis, van fam. De Witte, zijn alle werkzaamheden behorende bij het project 
West Brabantse Waterlinie afgerond. 

Langs de Beek/de Baak was een wandelroute gepland, waar ook de aanleg van een trekpontje over de 
Lage Derriekreek in voorzien was. Helaas is er geen overeenstemming bereikt met alle grondeigenaren 
over het gebruik van hun grond. De beoogde wandelroute kan daarom niet gerealiseerd worden. De 
realisatie van het pontje over de Derriekreek is onderdeel van de route. Er zijn twee alternatieve locaties 
op het oog om het trekpontje toch aan te leggen. Hiervoor is toestemming nodig van de provincie. Dit 
wordt aangevraagd. 

In het gebied zijn diverse markeringspunten van het vroegere inundatiegebied te vinden. Deze willen we 
weer zichtbaar maken door middel van bijzondere panelen, vergelijkbaar met de panelen van Slot 
Padmos en de Slag op het Slaak. De realisatie vindt plaats in het tweede kwartaal van 2018. 

Recreatieve poort Steenbergen 
De ontwikkeling van de recreatieve poort Steenbergen is inmiddels vrijwel afgerond. De openbare ruimte 
is heringericht, de publieksvoorzieningen zijn aangebracht. Slechts de ontvangstruimte en de 
bewegwijzering wachten nog op verdere uitwerking en realisatie. Die is gepland voor 3 e kwartaal 2018. 

Fort Henricus 
De werkzaamheden aan Fort Henricus gaan volgens planning. De uitvoering van het werk is in het 
voorjaar van 2017 opgestart. Realisatie is gereed in juli 2018. De opening vindt plaats tijdens de Open 
Monumenten Dag in september 2018. Inmiddels wordt onderzocht of de verhaallijn van de 
Zuiderwaterlinie al voor afronding van dit project een toepassing voor Fort Henricus kan krijgen. 

Benedensas 
Bij Benedensas is medio november het herinrichten van het parkeerterrein afgerond. 
De games die onderdeel zijn van deelproject Benedensas waren grotendeels afgerond. De leverancier 
heeft aanpassingen aan de onderliggende software gedaan waardoor de spellen aangepast moeten 
worden. Het streven is om in het voorjaar van 2018 het publiek de games te laten ervaren. 
Het ontwerp voor ontsluiting van het eiland over water is definitief. Er zijn gesprekken met de leverancier 
over realisatie. Realisatie is verwacht voor het zomerseizoen van 2018. 

De brug naar de Dintelse Gorzen wordt vervangen door een bredere brug, welke ook toegankelijk is voor 
de nog aan te schaffen off-road rolstoelen. Het toegangsgebied moet aangepast worden. De nodige 
aanpassingen zijn besproken met Kenniscentrum Groen en Handicap. De werkzaamheden, incl. nieuwe 
brug, zijn vóór de zomer van 2018 afgerond. 
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Thematische Routes 
De Thematische Routes, die over het grondgebied van beide gemeenten gaat, is aanbesteed in mei 
2017. De uitvoering is kort daarna gestart. De officiële aftrap is begin september geweest op Fort de 
Roovere. Er zijn inmiddels twee ontwerpconcepten van de Thematische Routes gepresenteerd. De 
opdrachtnemer deelt regelmatig het laatste nieuws via social media, waaronder een indruk van de 
concepten. De werkplanning voorziet realisatie in februari 2018, met een mogelijke uitloop tot en met 
uiterlijk 31 maart 2018. 

Algemeen 

In de media 
Over de West Brabantse Waterlinie zijn het afgelopen jaar ruim vijftig krantenartikelen verschenen. 
Daarnaast is er in de social media van beide gemeenten en V W Brabantse Wal veel aandacht geweest 
voor de fotowedstrijd die tot en met september 2017 is gehouden. We hebben veel mooie foto's 
ontvangen, die te zien zijn op de projectwebsite. 

Zuiderwaterlinie 
De samenwerking binnen de Zuiderwaterlinie krijgt steeds meer vorm op basis van de ondertekende 
intentieovereenkomst in 2016. Inmiddels hebben gemeenten akkoord gegeven op de financiering en 
uitvoering van de Linieplanner. Deze is in papieren vorm aan u uitgereikt. De Linieplanner moet ertoe 
bijdragen dat in het Europees jaar van het Erfgoed (2018) de Zuiderwaterlinie bij een breed publiek in 
Brabant (en daarbuiten) op het netvlies komt te staan. Enkele bekende projecten hieruit zijn het LAW pad 
(2018), de verhaallijn (narrative, 2017) en het onderzoek naar bezoekerscentra in de afzonderlijke 
stellingen. 
Er wordt tegelijkertijd nagedacht over de manier waarop de investeringen uit de Linieplanner en de 
Zuiderwaterlinie als geheel voor de lange termijn in stand kunnen worden gehouden. 

Wij gaan er vanuit u door middel van deze mededeling voldoende te hebben geïnformeerd over de status 
van het project West Brabantse Waterlinie als onderdeel van de Zuiderwaterlinie. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, de secretaris 

R.P.van 
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