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“Het symbool Δ (spreek uit: “delta”, de Griekse hoofdletter D)
betekent verandering of verschil. ”

The Dutch Everglades
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West-Brabant tussen de Randstad, BrabantStad en de Vlaamse Stedenrij. Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northwestern_Europe_at_night_by_VIIRS.jpg
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The Dutch Everglades
Landschap in transitie op de grens van zand en klei
De Brabantse Delta
Het westen en noordwesten van Brabant is onderdeel van de Nederlandse delta en is in vele
opzichten een transitielandschap. Dat is al merkbaar in de ondergrond met dynamische
overgangen tussen nat en droog, zand en klei, hoog en laag, zoet en zout. Deze graduele
overgangen bieden gevarieerde condities voor bijzondere en gewaardeerde landschappen zoals
slikken, schorren en kwelnatuur.
West-Brabant is ook een landschap van stromen, sporen, buizen en wegen waarlangs mensen,
goederen en grondstoffen onderweg zijn tussen Rotterdam, Antwerpen en Brabantstad. Het
open landschap biedt ruimte aan de teelt van suikerbieten en aardappelen. Maar ook aan
chemische clusters, logistieke parken en grootschalige glastuinbouw. Ook historisch gezien
fungeerde West-Brabant vaak als doorgangsgebied en militaire bufferzone. Op weg naar de
Hollandse en Zeeuwse steden werden de Spanjaarden en Fransen op afstand gehouden door
grote aaneengesloten gebieden te inunderen.
En nu, aan de vooravond van transities in de landbouw, industrie, energie, watersysteem en
natuur, zal het grootschalige, open landschap en het stedelijk gebied opnieuw transformeren.
Dit is het juiste moment om de identiteit van het gebied te ijken en koers te bepalen. Biedt
het transitielandschap ook kwaliteiten die het tot een prettige leefomgeving en recreatieve
bestemming maken? Kan de centrale ligging en goede bereikbaarheid worden verenigd
met het landschappelijke en cultuurhistorisch potentieel? Kan dit gebied uitgroeien tot
een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied midden in het meest verstedelijkte gebied van
Noordwest Europa? Waarom wordt het gebied nog niet als zodanig herkend? Wat is daarvoor
nodig?
Door middel van ontwerpend onderzoek trachten wij antwoorden te geven op bovenstaande
vragen. Wij denken dat schaal daarbij een belangrijke rol speelt. Veel van de huidige
gewaardeerde landschappen zijn te gefragmenteerd en hebben onvoldoende ruimtelijke
identiteit. De schaal van bedrijvenclusters en infrastructuren vraagt om een verblijfs- en
recreatielandschap van formaat. Dit kan grotendeels worden gecreëerd door bestaande
landschappen te versterken en te verbinden. Daar waar de bestaande landschappelijke,
cultuurhistorische en infrastructurele structuren elkaar kruisen, ontstaan onverwachte knopen,
overgangen en spannende contrasten.

The Dutch Everglades

5/35

Schelde-Rijnkanaal
Dintel

Roosendaalse Vliet

Mark
Aa
Mark

Donge

Brabantse steden verbonden aan het water

Theodorushaven

Antwerpen
Vliegbasis Woensdrecht

Rotterdam

AFC Prinsenland

SITA ReENergy / Borchwerf

Moerdijk
LPM

Emer / Krogten
Plukmade
Amercentrale

De wereld van grootschalige logistiek, (bio)chemie en maintenance, centraal gelegen tussen de Randstad, BrabantStad en de Vlaamse Stedenrij.
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Economische potentie
Het landschap van de Zuidwestelijke Delta kent een bewogen geschiedenis. Hier komen de
invloed van zee en de invloed van rivieren samen. In de ontwikkelingsgeschiedenis van de
regio is het water altijd de bepalende factoren geweest. Daarbij gaat het niet alleen om de
strijd tegen het water, maar ook om het water als bondgenoot in de strijd tegen vijandelijke
troepen en als vestigingsvoorwaarde en bron van beschaving. De regio heeft te maken met een
teruglopende economie waardoor het aantal inwoners afneemt en het voorzieningenniveau
daalt. De traditionele landbouw die voorheen succesvol was, heeft het moeilijk op de mondiale
markt. Grote delen van de regio zijn dankzij de Deltawerken de directe verbindingen met zee
kwijtgeraakt. Er werd daardoor ook een aanslag gepleegd op de waterkwaliteit en ecologische
waarden. Ook de landschappelijke en historische waarden in de regio kwamen onder druk te
staan. Historische stadskernen verloren hun verbinding met het water en oude vestingen liggen
geïsoleerd in het landschap.
De Zuidwestelijke Delta heeft een sterke stimulans nodig om de weg terug naar boven te
vinden. Wij zijn er van overtuigd dat de opkomende biobased economy in dit gebied daarvoor
de beste kaarten heeft. Omdat de biobased economy letterlijk en figuurlijk in de regio geworteld
is, zal het in staat zijn de regio weer een internationaal leidende concurrentiepositie te
bezorgen. Het verder uitbouwen van de biobased economy zal bovendien ook leiden tot nieuwe
ontwikkelkansen en investeringsmogelijkheden in water, nieuwe gewassen, landschap en
cultuurhistorie.
De investeringsmogelijkheden van de overheid zijn beperkt en ontwikkelingen in het gebied
zullen vooral in gang worden gezet door andere stakeholders, die in het gebied actief zijn. Het
ontbreekt momenteel echter aan een inspirerende, integrale en richtinggevende visie voor
de regio en ruimtelijke concepten die de belangen van deze stakeholders adresseren en hen
uitnodigt tot participatie in de realisatie daarvan. De stakeholders die het verschil kunnen
maken bij de economische welvaart van de regio worden wat ons betreft ook onvoldoende
betrokken bij de planvorming. Er dient veel beter gekeken te worden naar de ruimtelijke en
programmatische randvoorwaarden die voor een economische renaissance van de regio
kunnen zorgen. Zo zijn er in het gebied veel kansen voor een circulaire economie. Er bevinden
zich grote productieclusters die hun concurrentiepositie kunnen versterken door onderling
samen te werken en reststromen uit te wisselen. Daarmee zal ook hun gezamenlijke impact op
milieu en omgeving afnemen.
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De grootschalige productielandschappen waarin voedsel, groene grondstoffen en energie worden geproduceerd op de vruchtbare klei.

Agro meets Chemistry
Niet alleen fossiele brandstoffen, maar ook fossiele grondstoffen worden schaarser. De
petrochemische industrie is daarom naarstig op zoek naar plantaardige grondstoffen die op
termijn fossiele grondstoffen kunnen vervangen. Met deze grondstoffen kunnen vervolgens
biobased producten worden gemaakt zoals verf, bouwmaterialen en plastics. De ontwikkeling
hiervan staat nog in de kinderschoenen, maar zal bijvoorbeeld voor de farmaceutische
industrie en de bouw van grote betekenis zijn. De groene grondstoffen zullen voor een groot
deel gebaseerd zijn op organisch restmateriaal afkomstig van de land- en tuinbouw en uit de
natuur. In de toekomstige biobased economy wordt deze biomassa eerst gecascadeerd en
opgewerkt (gevaloriseerd) tot voor verschillende stakeholders bruikbare grondstoffen, waarna
uiteindelijk het resterend organisch materiaal beschikbaar is voor duurzame energieopwekking.
De hierna resterende grondstof in de vorm van koolstof of compost komt terug in de cyclus.
Door een combinatie van fortuinlijke omstandigheden vervullen de chemische industrie en de
agrosector in de Zuidwestelijke Delta momenteel op Europees niveau een voortrekkersrol in de
transitie naar een biobased economy. Het regionale bedrijfsleven heeft zich inmiddels verenigd
en presenteert zich als Biobased Delta. Het gaat in dit gebied voornamelijk om de ontwikkeling
van zogenaamde biobased building blocks, ‘groene’ basismoleculen voor de vervaardiging
van materialen en groene chemicaliën. Bijzonder aan deze regio is de aanwezigheid van zowel
organische grondstoffen (land- en tuinbouw) als verwerkende (chemische) industrie. Nergens
bestaat ook al zoveel samenwerking tussen beide sectoren.
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De nieuwe vlag van Noord-Brabant

De Biobased Delta heeft daarnaast een gunstige geografische ligging op de as AntwerpenRotterdam en er zijn goede aanvoermogelijkheden via weg, spoor, rivieren en zee
(diepzeehavens). Eén van de epicentra van de biobased activiteiten in de regio is momenteel
de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Hier ontwikkelt innovatief MKB, samen
met universiteiten en kennisinstellingen nieuwe methoden voor de valorisatie van organisch
restmateriaal (zoals bietenpulp). Deze methoden worden opgeschaald en getest o.a. bij
Biobase Europe in Gent, voordat ze worden geïmplementeerd in de chemische industrie. Maar
ook elders in het gebied, zoals bij het Cosun Food Technology Center, wordt onderzoek gedaan
naar het gebruik van suiker, cellulose, vezels en andere nuttige stoffen uit suikerbiet, bietenblad
en vezelgewassen als groene bouwsteen.

Productief landschap
Het is ook de vraag welke ontwikkeling het voedselproducerend landschap zal doormaken.
Nu staat de regionale landbouw vooral in het teken van de productie van pootaardappelen
en suikerbieten. Met het Kierbesluit en de onvermijdelijke terugkeer van zout en getij in het
Volkerak-Zoommeer is de zoetwatervoorziening niet vanzelfsprekend. Het is niet ondenkbaar
dat er vanuit de biobased economy steeds meer behoefte zal ontstaan aan specifieke
gewassen (ook zilte en aquatische gewassen) die de ideale basis vormen voor een bepaalde
groene grondstof. Zeker als bedrijven in deze regio innovatie centraal stellen, ontstaan er
in de regio mogelijk meer kleinschalige proeftuinen met bijzondere gewassen. Toch lijkt de
groene chemie zich vooralsnog te concentreren op het organisch restmateriaal van de huidige
voedselproducerende gewassen.
Naast de productie van gewassen voor voedsel en grondstoffen, zullen delen van het open
landschap ook benut gaan worden voor de productie van duurzame energie. Het gebied leent
zich goed voor de productie van zowel wind- als zonne-energie. Dat betekent dat de komende
jaren windmolens en pv-panelen plaats zullen gaan nemen in het landbouwgebied, maar ook
in de bedrijvenclusters. Zelfs in grotere natuurgebieden lijkt met name windenergie goed
inpasbaar.
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Geomorfologie: West-Brabant op de grens van zand en klei

Hoge kweldruk

Kweldruk op de Naad van Brabant
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Best of three worlds
Samenvattend kunnen er in de Brabantse Delta drie ‘werelden’ worden onderscheiden.
Allereerst de wereld van grootschalige logistiek, biochemie en maintenance waarin de
economische potentie van de delta en de positie tussen Rotterdam en Antwerpen wordt
geoogst. Daarnaast toont zich in de Brabantse Delta de naakte wereld van de grootschalige
productielandschappen waarin voedsel, groene grondstoffen en energie worden verbouwd op
de vruchtbare klei.
De verdere doorontwikkeling van deze werelden is echter niet mogelijk zonder de
doorontwikkeling van een derde wereld, namelijk de leefomgeving van de ‘human resource’. Om
tot de top van Europese kennis- en innovatieregio’s te behoren is ook een aantrekkelijke leef-,
woon- en werkomgeving een steeds belangrijkere ‘asset’. De vestingsteden, de voorzieningen
en het omringende landschap van de Biobased Delta spelen in dit opzicht een belangrijke rol in
het concurrerend vermogen van de regio en dragen bij aan het vestigingsklimaat. Omgekeerd
zal de nieuwe biobased economy niet alleen fungeren als economische motor en werkgever
voor het gebied, maar ook tot investeringen in het ruimtelijk domein en de leefomgeving leiden.
Om weerstand te kunnen bieden tegen de grootschalige bedrijvenclusters, windparken en
bietenvelden, moet het leeflandschap van eenzelfde robuuste orde zijn.
Het landschap wordt hierbij vaak gezien als fysieke en mentale ‘contramal’ van de bruisende
stad en een dynamisch bestaan. Hier kom je tot rust, kun je genieten van de natuur, stilte en
de frisse lucht, op korte afstand van de stad en goed bereikbaar via een fijnmazig netwerk van
aantrekkelijke routes voor o.a. fietsen en wandelen. Het landschap is echter ook steeds vaker
het decor voor een dynamisch leven buiten kantoortijden met ‘active leisure’ zoals kanoën,
ribvaren en mountainbiken. Een omgeving waarin grenzen worden verlegd en zelfontplooiing en
teambuilding centraal staan.
West-Brabant kent beide soorten landschappen. Er zijn lieflijke, arcadische plekken waar de tijd
lijkt stil te hebben gestaan. Maar het zijn toch vooral de forten, het open water, de windmolens
en de ruige natuur die het ruimtelijk DNA van het ‘wilde westen’ van Brabant bepalen. Samen
vormen ze een stoer en avontuurlijk landschap dat uniek is in West-Europa. Je moet echter
uitzoomen om de geomorfologische samenhang en de cultuurhistorische verbanden te zien.
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Het voormalig militair landschap met vestingwerken en inundatievlakken

Zuiderwaterlinie
Op de overgang van zand naar klei, de zogeheten Naad van Brabant, een 1 tot 4 kilometer
brede en bijna 200 kilometer lange strook van west naar oost, is de grondwaterdruk hoog en
komt kwelwater aan de oppervlakte. Dit kwelwater is honderden jaren geleden als regen- en
rivierwater op hogere zandgronden in de grond gezakt. Het stroomde over oude, naar het
noorden afhellende leemlagen tot aan de ondoordringbare kleigronden. Militaire strategen
maakten slim gebruik van dit natuurlijk fenomeen. Zo konden ze voorkomen dat vijandelijke
troepen de Brabantse vestingsteden konden belegeren. De polders in deze strook konden onder
water gezet worden met water uit de beken, zonder dat het water vervolgens in de bodem
wegzakte. Als dit niet voldoende was of niet snel genoeg ging, kon er zoet water ingelaten
worden uit de Maas of zout water uit het Hollands Diep of Volkerak. Het uitgebreide stelsel van
ontwateringskanalen, vaarten en sluizen dat door de eeuwen heen was aangelegd ten behoeve
van turfwinning en landbouw, kon nu gebruikt worden om het land juist weer gelijkmatig onder
water te zetten. Samen vormden deze geïnundeerde polders een landsbrede waterbarrière, die
we nu de Zuiderwaterlinie noemen. De Brabantse vestingsteden op de hoger gelegen delen
fungeerden als bolwerken. In de loop der tijd werd het systeem verder versterkt met forten,
schansen en redoutes. De waterlinie, ooit gevormd door het landschap, gaf zo opnieuw het
landschap vorm.
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Voor wie het wil zien, is de Zuiderwaterlinie nog steeds herkenbaar in het landschap
als complex van fortificaties, vestingwerken en inundatievlakten. Van de fortificaties en
vestingwerken is een groot deel nog intact of gereconstrueerd. Andere vestingwerken zijn
verlaten en veroverd door de natuur. Deze vestingwerken, die ooit dekking gaven aan soldaten,
bieden nu beschutting aan bijzondere flora en fauna. Maar er zijn ook vestingwerken geslecht,
bijvoorbeeld voor stadsuitbreiding. Zelfs daar verraden kenmerkende geometrische structuren
in het landschap of een bocht in de weg de aanwezigheid van een andere ruimtelijke orde met
een geheel eigen, militaire logica. De meeste van de voormalige inundatievlakten vormen ook
nu nog open landschappen. Om bruikbaar te blijven voor landbouw, moet het water er goed
worden afgevoerd. Sommige van deze gebieden bleken echter te nat of te zilt en helemaal
niet geschikt voor landbouw. Hier kon de natuur ongestoord haar gang gaan. Op deze
moerassige en zilte gronden komen plant- en diersoorten voor die ooit kenmerkend waren
voor het Nederlandse deltalandschap, maar nu nog maar zelden in ons land voorkomen. Deze
‘onbruikbare’ gronden zijn inmiddels gewaardeerde grote en kleine natuurgebieden, sommige
zijn onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Het bijzondere natuurlijke karakter
bracht een aantal van deze moerassige gebieden de status van ‘natte natuurparel’.

The Dutch Everglades

13/35

Bergen op Zoom

Steenbergen
Willemstad

Roosendaal

Etten-Leur

Breda

Oosterhout

Geertruidenberg

Het amfibisch en cultuurhistorisch landschap op de Naad van Brabant rijgt de Brabantse steden aaneen tot een robuust en onderscheidend leef- en recreatielanschap.

Klimaatlinie
Bij hevige regenval en hoge waterstanden in de beken en rivieren heeft Brabant veel
wateroverlast. Door de verandering van het klimaat neemt dat alleen maar toe. De voormalige
inundatievelden hebben zich al bewezen als waterbuffers. Ook in de toekomst kunnen
we ze strategisch inzetten door hier het overtollige water tijdelijk op te slaan. Zo ontstaat
er een nieuwe nutsfunctie voor de relatief natte agrarische gronden én een functionele
en economische drager voor natuur- en landschapsontwikkeling. Zelfs de historische
inundatiesluizen die een sleutelrol hadden in de Zuiderwaterlinie, kunnen opnieuw een rol van
betekenis krijgen bij het onder water zetten van de voormalige inundatievlakten.
De Zuiderwaterlinie kan weer in stelling worden gebracht, ditmaal tegen het wassende
water als gevolg van klimaatverandering. Er staan bij Rijkswaterstaat en de waterschappen,
provincies en gemeenten al tal van projecten (Deltaprogramma en KRW) op stapel in WestBrabant die kunnen bijdragen aan het zichtbaar maken van de Zuiderwaterlinie. Door bij de
planvorming en uitvoering kennis te nemen van de cultuurhistorische structuren kan er werk
met werk gemaakt worden.
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Amfibisch landschap
Het natuurlijke fenomeen van de Naad van Brabant en het inventief gebruik als waterlinie
bieden ook aanknopingspunten voor een toekomstperspectief. In een van de meest
dichtbevolkte gebieden van Europa kunnen we hier een recreatie- en leeflandschap van
formaat ontwikkelen, waar cultuurhistorie en natuur- en landschapsontwikkeling hand in hand
gaan. Sommige verdedigingswerken fungeren er als stadparken, andere als natuurpoorten
naar natuurgebieden tussen de steden. Samen met het tussenliggende landschap ontstaat
zo een groene ruggengraat die de Brabantse vestingsteden aaneenrijgt, waaronder Bergen
op Zoom, Steenbergen, Willemstad en Breda. Met deze ontwikkeling evolueert een voormalig
grensgebied tot recreatieve en ecologische verbindingszone.
De Zuiderwaterlinie kan uitgroeien tot een robuust natuur- en landschapsontwikkelingsgebied.
Op steeds meer plaatsen krijgt de amfibische natuur de ruimte op de dynamische grens van
land en water. Geen lieflijk, arcadisch landschap met aangeharkte paden, maar woeste en deels
ondoordringbare ‘grensnatuur’. Een deltalandschap van schorren en slikken, natte graslanden,
plas-dras, broekbossen, moerassen, turfputten en boekweitpercelen. Er zijn al veel bestaande
kleine en grotere natuurgebieden die samen een amfibisch landschap van formaat kunnen
vormen. Deze bestaande stukjes waardevolle natuur kunnen op strategische plekken worden
uitgebreid en verbonden. Door kalk- en ijzerhoudend kwelwater terug te laten keren, krijgt dit
oerlandschap een uniek en onderscheidend karakter met zeldzame plant- en diersoorten. Door
de grootschalige ontwatering van de bestaande gebieden voor landbouw is er slechts nog een
fractie over van de natuurlijke kwel. In sommige delen, zoals in het Halstersch Laag, maakt
men al bewust ruimte voor deze bijzondere kwelnatuur.
Een woest amfibisch landschap aan de rand van de Nederlandse delta kent niet alleen unieke
flora en fauna, maar daagt ook uit tot bijzonder recreatief gebruik. Het landschap van de
Zuiderwaterlinie en de Naad van Brabant kan, samen met andere delen in het rivierengebied
(zoals de Biesbosch) de Nederlandse evenknie van de Everglades worden. Een landschap dat
je kan doorkruisen met kano’s en amfibische voertuigen. Waar avontuurlijk overnachten de
standaard is. Maar ook een landschap dat doorspekt is met forten en vestingsteden, geladen
met heroïsche verhalen en legendes. Het open water met de slikken en gorzen, het amfibisch
en cultuurhistorisch landschap op de Naad van Brabant, samen rijgen zij de Brabantse steden
aaneen tot een robuust en onderscheidend leef- en recreatielandschap.

The Dutch Everglades

15/35

Best of three worlds

Birdseye view van het voorstel voor het West-Brabantse Landschap
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Productielandschap
Oerlandschap
Brabantse kust
Het open water
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Doorsnede van het voorstel voor het West-Brabantse landschap

1

Zware (zee) klei.

2

Rivierklei.

3

Diepte zoet-zout grensvlak van het grondwater.

4

De Naad van Brabant. Dit is een 1 tot 4 kilometer brede en 175 kilometer lange strook die door Noord-Brabant loopt, van west
(Ossendrecht) naar oost (Maashees). Deze strook wijkt af van het omliggende landschap en vormt een scheidslijn tussen de zandgrond
in het zuiden en de kleigrond in het noorden.

5

Zandgronden, watervoerende laag.

6

Laagveengronden.

7

Dekzandgronden.

8

Moeilijk doordringbare leemgronden.

9

Op de overgang van het relatief hoog en droog gelegen dekzandplateau naar de rivier- en zeekleigebieden die ten noorden liggen
daarvan, is sprake van een sterke kweldruk. Dit water is honderden jaren geleden als regen- en rivierwater op hogere zandgronden in de
grond gezakt tot de slecht doordringbare leemlaag eronder.

10

Deze leemlaag helt licht af naar het noorden, zodat het grondwater doorstroomt tot de ondoordringbare kleigronden.

11

Het regenwater stroomt voortdurend via de leemlaag naar de kleigronden. Dat stuwt het water hier omhoog. Het gesloten systeem dat
zo ontstaat, zorgt dat de grondwaterstand op gelijke hoogte blijft. Doordat de zandgronden hoger liggen, komt het grondwater bij deze
grens omhoog: de wet van de communicerende vaten.

12

Deze kweldruk manifesteert zich het duidelijkst op de zogenaamde Naad van Brabant: de overgangen van zand/veen naar klei in een
langgerekte zone tussen Woensdrecht en ’s-Hertogenbosch. In deze strook komt een grote hoeveelheid kwelwater aan de oppervlakte.
Door de hoge grondwaterstand is het inunderen van deze polders gemakkelijker, het water zakt niet de bodem in.
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13

Door het bemalen van polders wordt in West-Brabant de zoetwaterlaag in het grondwater dunner, en stroomt zout grondwater vanuit de
diepere bodemlagen omhoog.

14

Brabantse steden gebouwd op de zandgronden, maar wel verbonden aan het water.

15

De Zuid-Brabantse vennen en stuifzandgronden.

16

Aspergeteelt op de zandgronden.

17

Het voorgestelde Oerlandschap op de Naad van Brabant.

18

Vestingswerken van de Zuiderwaterlinie.

19

Het krekenlandschap

20

Grootschalige polders op kleigronden, het productielandschap.

21

De Brabantse kust, gorzen en slikken.

22

De grotere rivieren en kanalen worden gebruikt voor de scheepvaart.

23

Pernis, aan de monding van de Nieuwe Maas.
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Legenda bij figuur op volgende pagina

20/35

Blind Spot #2

1

West-Brabant is goed verbonden met Antwerpen en Rotterdam via spoor, weg en het Schelde-Rijnkanaal. Dit vormt het raamwerk voor
verdere ontwikkeling.

2

Daar waar nu de Green Chemistry Campus gevestigd is wordt de Theodorushaven bij Bergen op Zoom verder getransformeerd naar een
Biobased industriecomplex.

3

De toename van de visstand door het weer zout maken van het water en het openen van de sluizen zorgt voor de terugkeer van de
historische weervisserij, de ansjovis zwemt weer rond Bergen op Zoom.

4

Door de terugkeer van eb en vloed ontstaan verschillend biotopen voor gebiedseigen flora en fauna aan het Volkerak-Zoommeer.

5

Door het zout maken van het water keren zoutminnende planten zoals Zeekraal, Lamsoor en Zeekamille terug aan de Brabantse Kust.

6

Sommige planten met een lage zouttolerantie sterven.

7

Het leefgebied van dieren de leven op de grens van zoet en zoet, zoals de aalscholver, wordt vergroot.

8

Recreatie en natuurontwikkeling gaan hand in hand, hier vormen zich unieke, locatie specifieke verblijfsrecreatie op land en water.

9

Kanoroutes, struinpaden, gorzen- en slikkenpaden worden uitgebreid door het uitgebreide slikken en gorzen landschap.

10

De recreatieve waarde van het open water wordt optimaal benut door de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

11

Door gefaseerde begrazing door schaapskuddes ontstaan bloemrijke dijkgraslanden.
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Impressie: Slikken en schorren langs het Schelde- Rijnkanaal.
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Blind Spot #2

2

7

1

De Naad van Brabant vormt de leidraad van de nieuwe Oernatuur: (Kalkrijke) Kwel komt hier aan het oppervlak en zorgt voor de terugkeer van
het historische West-Brabantse landschap.

2

In het Oernatuur landschap worden de condities geschapen voor de historische West-Brabantse begroeien vóór de ontginning, broekbossen,
natte graslanden en rietmoerassen.

3

Dit uitgestrekte landschap verbindt de Brabantse steden met elkaar en vormt het uitloopgebied voor de stedeling.

4

Kanoroutes, struinpaden en andere locatie specifieke paden zoals het Lange-Afstands-Wandelpad de Zuiderwaterlinie
lopen door dit landschap heen.

5

Omdat dit landschap zo uitgestrekt is biedt het ook ruimte voor meer intensief gebruik zoals bijvoorbeeld mountainbikeroutes en wildkamperen.

6

Infrastructuur zoals de spoorverbinding tussen Antwerpen, Rotterdam en de Brabantse Stedenrij doorkuizen het landschap. Ook vanaf de weg
en het spoor is het landschap te beleven.

7

Dit landschap werd vanaf de Tachtig Jarige Oorlog tot en met de Koude Oorlog gebruikt als verdedigingslinie. De historische inundatievelden
komen overeen met de Naad van Brabant. De forten en vestingwerken liggen daarom ook aan de rand van dit Oerlandschap en vormen de
natuurpoorten tot het gebied.

8

Het realiseren van nieuwe natuur rondom bestaande natuurgebieden biedt ruimte voor locatie specifieke verblijfsrecreatie op water en land.

9

Schotse Hooglanders zorgen voor een extensieve begrazing en natuurbeheer.

10

Dit uitgestrekte landschap kan ook samengaan met energieproductie, zoals biomassateelt en het plaatsen van windturbines.

11

Wilgenbossen en grienden in dit gebied zorgen voor grondstoffen voor de Brabantse Biobased Economy.

12

Gebiedseigen fauna zoals de libel, salamander en andere amfibiesoorten krijgen weer de ruimte.

13

Biomassa uit het landschap, zoals bijvoorbeeld algen, eendenkroos of wilgen, kan worden geoogst voor de Biobased Economy.
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Impressie: Het amfibisch landschap op loopafstand van Breda.
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Blind Spot #2

1

De zoutindringing in het landbouwgebied in West-Brabant betekent dat er wordt gezocht naar nieuwe zilte landbouwmethodes en plantsoorten.

2

De verzilting van de landbouwgrond betekent dat het gebied een transformatie zal ondergaan. Dit gebied kan daarom de inter)nationale
koploper op het gebied van innovatieve landbouwtechnieken, precisielandbouw en bio-based processen worden.

3

Het productielandschap biedt ruimte voor grootschalige (zilte) landbouw en logistieke hallen.

4

Gecombineerde clusters, van bijvoorbeeld logistiek en glastuinbouw krijgen hier de ruimte om zich te ontwikkelen.

5

De realisatie van de nieuwe 380 kV lijn.

6

Het productielandschap wordt doorkruist door de kenmerkende West-Brabantse krekenstructuur. Deze lijnen worden versterkt door de oevers
natuurvriendelijke te profileren en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) hiermee te verbinden.

7

Het grootschalige landschap biedt ruimte voor grootschalige windparken. Worden deze in dit landschap geplaatst, dan bied dit ruimte om de
meer cultuurhistorisch waardenvolle landschappen te vrijwaren van windturbines.

8

Het versterken van de krekenstructuur en het verbinden aan het NNN zorgt voor de terugkeer van gebiedseigen fauna en flora.

9

De kreken worden ook de verbinding tussen de omliggende dorpen en het ommeland en kunnen recreatief gebruikt worden.

10

Dit landschap biedt zich ook uitstekend voor meer intensieve en unieke active leasure. Hier is het ecoduct gecombineerd met een kanowaterval.
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Impressie: Het krekenlandschap nabij Logistiek Park Moerdijk
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Blind Spot #2

1

Forenzen kunnen met een nieuwe waterverbinding tussen Rotterdam en West-Brabant reizen. Deze waterbussen zijn voorzien van sport- en andere
dagelijkse voorzieningen zoals een supermarkt, hiermee wordt reistijd efficiënt benut.

2

Door de snellere verbinding via het water ligt Willemstad niet meer in de periferie, maar rechtstreeks aan de Randstad.

3

De oevers van de Brabantse kust worden natuurvriendelijk geprofileerd en gorzen en slikken kunnen floreren. In totaal wordt x km aan kustlijn versterkt.

4

De Haringvlietbrug (A29)

5

Langs de infrastructuur wordt de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening voortgezet, er komen meer windturbines.

6

Industriegebieden en het grootschalig productielandschap bieden ruimte voor windturbines en andere duurzame energievoorzieningen.

7

Door het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer keren de steur en de zalm terug.

8

De visserij bloeit op, Zalmschouwen varen uit de haven van Willemstad.

9

Er ontstaan kansen voor de weervisserij door de terugkeer van het getij.
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Impressie: Zicht op Willemstad vanaf het Hollands Diep
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