
Uitvoeringsprogramma Recreatie

versie 1 oktober 2018

Thema's en acties Actor Partners Communicatie Planning

Algemeen

Aanbod routes (programma Brabantse Wal)                                                   Fiets- 

en wandelroutes op peil houden gemeente VVV, Brabantse Wal gemeenten 1 op 1 overleg loopt al

Bijhouden en vernieuwen bruine bordjes gemeente loopt al

Agentschap VVV gemeente VVV Brabantse Wal loopt al

Evenementen (lokaal programma)                                                               

Faciliteren van evenementen georganiseerd door derden derden gemeente 1 op 1 overleg loopt al

Recreatieve kansenkaart (lokaal programma)                                             Maken 

van een handzaam boekje met korte toelichting op de recreatieve 

kansenkaart gemeente gereed

Geopark Schelde Delta (programma Brabantse Wal)                                       Op 

de kaart zetten van het grensgebied tussen Zeeland, Noord-Brabant en de 

Belgische provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen door het gebied in te 

dienen voor een UNESCO-nominatie

diverse gemeenten, provincies 

Noord-Brabant en Zeeland, 

Belgische provincies Oost-

Vlaanderen en Antwerpen overleg projectgroep loopt al

Landschap

Dinteloord (lokaal programma)                                                                           Een 

kwaliteitsimpuls van de CentrumHaven door opwaardering van de havenkom gemeente

ondernemers, gemeenschap, 

bewoners klankbordgroep

planvorming gereed,  

uitvoering 2019

De Heen (lokaal programma)                                                                               Een 

kwaliteitsimpuls van de havenkom door opwaardering van de openbare 

ruimte gemeente

ondernemers, gemeenschap, 

bewoners klankbordgroep

Plan van aanpak gereed 

Uitvoering 2019

Volkerak (lokaal programma)                                                                         Gebied 

Benedensas en Heense Dijk - maken van een fietspad gemeente

Provincie, waterschap, 

Natuurmonumenten, eigenaren 1 op 1 loopt al



Gorzen en slikken (programma's West-Brabantse Waterlinie en 

Zuiderwaterlinie)                                                                                              Gebied 

rolstoeltoegankelijk maken

Akkermans en 

Natuurmonumenten gemeente, provincie, waterschap 1 op1 overleg bijna gereed

Natuur Oudland (programma's West-Brabantse Waterlinie en 

Zuiderwaterlinie)                                                                                                    

Bestaande Floris V pad omlabelen tot Waterliniepad. Langs oostelijk deel van 

de inundatiegebieden Floris V pad maken gemeente Wandelnet en ondernemers 1 op1 overleg gereed 2019

Roode Weel (lokaal programma)                                                           

Doorontwikkelen als onderdeel van Cruijslandse Kreken en creëren van vogel 

uitkijkpunt groen gemeente Brabants landschap en provincie 1 op1 overleg vogeluitkijkpunt gereed

Waterpoort - integrale gebiedsopgave als onderdeel van het 

Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta (programma's West-Brabantse 

Waterlinie en Zuiderwaterlinie)                                                                        

Maken van narratives ter ondersteuning van de stellingen en onderzoeken 

mogelijkheden in het waternetwerk van riviercruises (dagtripjes naar 

Steenbergen) provincie

diverse gemeenten, provincies 

Noord-Brabant en Zeeland, Zuid-

Holland overleg projectgroep loopt al

Cultuurhistorie

Storytelling (programma's West-Brabantse Waterlinie en Zuiderwaterlinie). 

Het versterken van recreatieve en toeristische ontwikkelingen door er 

verhalen aan te verbinden gemeente

VVV Brabantse Wal, provincie, 

NHTV

VVV, nieuwsbrief, 

overleg loopt al

Fort Henricus (programma's West-Brabantse Waterlinie en Zuiderwaterlinie)      

Verder herstel en doorontwikkeling recreatieve mogelijkheden Natuurmonumenten

Provincie, ondernemers,  

gemeente, waterschap

projectgroep 

Waterpoort loopt al

Beneden Sas (programma's West-Brabantse Waterlinie en Zuiderwaterlinie)       

Doorontwikkeling recreatieve mogelijkheden 

Akkermans en 

Natuurmonumenten gemeente, provincie, waterschap 1 op 1 overleg najaar 2018 gereed

Liberation Route en Cross Roads (programma Brabantse Wal)                          

Steenbergen beter zichtbaar maken in beide projecten alsook een gidsenpool 

starten voor WOIIroutes in Welberg gemeente

Brabantse Wal gemeenten en 

gemeenschap (werkgroep 75 

jaar bevrijding, canon)

vanuit werkgroep en 

gemeente loopt al

De Heense Molen (lokaal programma)                                                                    

Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een horecagelegenheid bij de 

molen Ondernemer Akkermans gemeente 1 op 1 overleg loopt al

Vlasloodsen (lokaal programma)                                                                       

Onderzoek doen naar de herbestemmingsmogelijkheden en het 

daadwerkelijk herbestemmen van de vlasloodsen externe gemeente 1 op 1 overleg loopt al

Buitenplaats Arcadia (lokaal programma)                                                   

Onderzoek doen naar de herbestemmingsmogelijkheden en het 

daadwerkelijk herbestemmen van de buitenplaats externe gemeente 1 op 1 overleg loopt al



Vesting Steenbergen (programma's West-Brabantse Waterlinie en 

Zuiderwaterlinie). Verder uitvoeren en doorontwikkelen van Expeditie 

Nassau. Een specifiek uitvoeringsprogramma hiervoor volgt.

gemeente en 

gemeenschap

werkgroep Expeditie, 

bibliotheek, ondernemers projectgroep loopt al

Fort De Roovere (programma's West-Brabantse Waterlinie en 

Zuiderwaterlinie). Verbinding maken tussen Steenbergse deel  van West-

Brabantse Waterlinie en het recreatieve aanbod in het inundatiegebied 

doorontwikkelen

gemeente en gemeente 

Bergen op Zoom

provincie, Staatsbosbeheer en 

waterschap 1 op 1 overleg loopt al

Zuider Waterlinie (programma's West-Brabantse Waterlinie en 

Zuiderwaterlinie)                                                                                                          

Uitrol van de linieplanner  gemeente

ondernemers, provincie en 

gemeenten binnen de 

Zuiderwaterlinie 

projectgroep, 1 op 1 

overleg loopt al

Nederlandse Vereniging van Vestingsteden (programma's West-Brabantse 

Waterlinie en Zuiderwaterlinie                                                                              Als 

gemeente aansluiten bij de vereniging gemeente gemeenten binnen de vereniging vereniging 2018

Nieuw-Vossemeer Sunclasspark (lokaal programma)                                    

Onderzoek doen naar het toekomstig gebruik van het park 
gemeente eigenaar en gebruikers, buren 1 op 1 overleg 2018

Recreatie

Akkermans vakantiewoningen (lokaal programma)                                                   

Opwaarderen van de vakantiewoningen Ondernemer Akkermans gemeente 1 op 1 overleg loopt al

Knooppunt Dinteloord (programma Waterpoort)                                   

Onderzoek doen naar herstructurering van het gebied rond de Sasdijk

diverse gemeenten, provincies 

Noord-Brabant en Zeeland, 

Zuidholland groep loopt al

Prioritering aangeven in kleuren

Gebeurt al of wordt uitgevoerd

In planning

Voorstel perspectiefnota



Middelen (structureel of 

incidenteel) Afdeling Opmerkingen

kennis, 

educatie

zichtbaar, 

beleefbaar

behoud, 

ontwikkeling

vesting, ZWL, 

WBWL WO II

kosten 

inciden-

teel

kosten 

structu-

reel

Structureel-ambtelijke inzet

Wonen, werken 

& beleven x x x x 7500

Structureel-ambtelijke inzet

Wonen, werken 

& beleven x 1000

Structureel-ambtelijke inzet

Wonen, werken 

& beleven huur en licentie VVV x x 37000

Incidenteel-ambtelijke inzet

Wonen, werken 

& beleven

In de nieuwe Erfgoednota is 

de aanbeveling opgenomen 

om voor 

projecten/evenementen op 

gebied van cultureel 

erfgoed een kleine 

subsidieregeling in het leven 

te roepen x x x

5.000 - Incidenteel

Wonen, werken 

& beleven x x x x x 5.000

Structureel, ambtelijke inzet; 

volgt projectplan met 

begroting

Wonen, werken 

& beleven

Streekorganisatie Brabantse 

Wal is trekker x x x

kosten onderdeel 

ontwikkeling haven

Wonen, werken 

& beleven combinatie met Waterpoort x

125.000 - Incidenteel, geen 

budget R&T

Wonen, werken 

& beleven x

20.000 gereserveerd, 

mogelijk duurder vanwege 

natuurwet - incidenteel

Wonen, werken 

& beleven

check op flora- en faunawet 

moet nog gebeuren x 20.000



Incidenteel-kosten ntb

Wonen, werken 

& beleven x x

ca. 5.000 -Incidenteel

Wonen, werken 

& beleven

moet nog projectplan en 

begroting komen x x x 5.000

Incidenteel 

Wonen, werken 

& beleven x x

Structureel

Wonen, werken 

& beleven x x

5.000 - Structureel

Wonen, werken 

& beleven sluit aan op narratives ZWL x x x 5.000

Incidenteel 


Wonen, werken 

& beleven x x x ntb

Incidenteel 

Wonen, werken 

& beleven x x x

8.000 - Incidenteel, niet uit 

budget R&T

Wonen, werken 

& beleven

programma 75 jaar 

bevdrijding in 2019 x x x

Incidenteel

Wonen, werken 

& beleven x

Incidenteel

Wonen, werken 

& beleven x

Incidenteel

Wonen, werken 

& beleven x



Incidenteel en structureel

Wonen, werken 

& beleven

Drie projecten: Levensboek, 

Vestinghuys en Vesting 5.0 x x x x ntb

Incidenteel

Wonen, werken 

& beleven thematische route WBWL x x

Incidenteel 15.000

Wonen, werken 

& beleven x x 15.000

6.000 - Structureel

Wonen, werken 

& beleven x x 6.000

Incidenteel

Wonen, werken 

& beleven

Incidenteel

Wonen, werken 

& beleven

Structrureel

Wonen, werken 

& beleven

56500


