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Onderwerp
Restauratie coupure Kruisland

Steenbergen; 25 januari 2022

Aan de Raad,

Inleiding
Tussen 1893 en 1936 liep er een spoorlijn van Oud-Gastel over Kruisland naar Steenbergen en 
verder naar St. Annaland. Op de plek waar het lijntje bij Gastelsveer de Vliet overstak is een 
doorgang (coupure) in de dijk gemaakt. De zuidelijke steunmuur van de coupure is nog bewaard 
gebleven, echter in vervallen staat. De dorpsraad Kruisland wil de muur herstellen en de plek een 
nieuwe inrichting geven zodat het verhaal van de spoorlijn weer zichtbaar en beleefbaar wordt.

Achtergrond
Een belangrijke functie van het spoorlijntje was het vervoer van bieten. Daarnaast werd het ook 
gebruikt voor personenvervoer. Het was daarmee van groot belang voor de economie en 
leefbaarheid van de inwoners van dit gebied. Na opheffing van de lijn is letterlijk elk spoor 
verdwenen. De coupure in de Holderbergsedijk is het enige tastbare overblijfsel van deze voor de 
ontwikkeling van Steenbergen zo cruciale historische infrastructuur.

De steunmuur is nog geheel in de oorspronkelijke staat van 1893 maar bevindt zich in 
bouwvallige toestand. Een deel van de natuurstenen omlijsting ligt ernaast en de muur vertoont 
steeds meer gaten. Vanwege de slechte staat is het makkelijk bakstenen uit de muur te trekken 
wat regelmatig gebeurt.

De Holderbergsedijk en daarmee de coupure is eigendom van de gemeente. Deze staat nu voor 
de keus om het werk in zijn geheel af te breken vanwege de slechte staat of het te herstellen in 
oude staat.

De dorpsraad Kruisland heeft zich in zijn dorpsvisie uitgesproken om meer aandacht te besteden 
aan de cultuurhistorie van het dorp. Als een van de eerste projecten hebben zij de coupure 
opgepakt. Zij willen het verhaal van deze plek zichtbaar en beleefbaar maken en het opnemen in 
een dorpsommetje. De dorpsraad wil bij de coupure acht meter rails terugbrengen zodat 
duidelijk is wat de functie van de coupure was. Ze hebben de hand weten te leggen op een partij 
historische rails die afkomstig is van dit spoorlijntje. Verder komt er een paneel en bankje te 
staan. Voorwaarde is dat de gemeente de steunmuur opknapt.

Vanwege de hoge cultuurhistorische waarde verdient dit civiele kunstwerk een plek op de 
gemeentelijke monumentenlijst.
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Na de restauratie is de gemeente voornemens de coupure voor te dragen als gemeentelijk 
monument inclusief het stuk oorspronkelijk spoor dat weer wordt teruggebracht.

De restauratie kan eerste helft 2022 plaatsvinden, evenals plaatsing van de rails. De dorpsraad 
draagt zorg voor een paneel en bankje. Naar verwachting is de inrichting uiterlijk Q2 voltooid en 
kan zomer 2022 feestelijk geopend worden.

Risico's
De gemeente heeft cultuurhistorie hoog in het vaandel staan. Het is een slecht signaal naar 
particuliere eigenaren als de gemeente zelf een historisch waardevol object laat verkommeren en 
eventueel zelfs afbreken.

Middelen
De totale investering bedraagt C 21.500 en bestaat uit:
Restauratie steunmuur C 20.000
Aanschaf * aanleg spoor C 1.500

C 21.500

Voor dergelijke investeringen (vergelijkbaar met kademuur, dijk, spoortalud) geldt een 
afschrijvingstermijn van 60 jaar zodat de jaarlijkse kapitaallasten C 358,33 bedragen.

Conform de financiële verordening moeten nieuwe investeringen vooraf aan de raad worden 
worden voorgelegd. Nu doet zich de situatie voor dat er i.v.m. de aanstaande verkiezingen de 
komende maanden geen raadsvergadering gaat plaatsvinden. Omdat het een relatief kleine 
investering is met beperkte jaarlijkse kapitaallasten, omdat het project een prioriteit voor de 
dorpsraad Kruisland betreft en omdat het object zienderogen achteruit gaat zodat restauratie 
niet veel langer kan wachten, hebben wij besloten toestemming voor restauratie te geven en uw 
raad te informeren met deze raadsmededeling. Het voorstel voor de dekking van de
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