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“Een groen bondgenootschap tussen verleden en heden”





Welkom in Bergen op Zoom, de eeuwenoude groene parel op de Brabantse Wal. En dat is niet zomaar een loze kreet. 
Bergen op Zoom heeft een unieke natuur. Het is de enige gemeente in Nederland waar drie verschillende landschapsty-
pen bij elkaar komen: zandgronden, kleigronden en de natte natuur van de Schelde. Deze mix maakt Bergen op Zoom 
tot dé plek om te wonen, te werken en te recreëren. 

Daarnaast kent Bergen op Zoom een rijke historie. Een historie als handelsstad, maar ook als garnizoensstad. Die peri-
odes hebben ook grote gevolgen gehad voor het groen en maken Bergen op Zoom tot wat het nu is. Omdat we trots zijn 
op onze geschiedenis, wordt in Bergen op Zoom bij alle ontwikkelingen rond groen eerst naar de geschiedenis gekeken. 
Wat waren de vroegere functies van dit gebied? Wat weten we van de ontstaansgeschiedenis? Dat willen we steeds 
terug laten komen. Een mooi voorbeeld is het herstel van de West-Brabantse Waterlinie, een eeuwenoud verdedigings-
werk tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. De linie en het bijbehorende fort zijn de afgelopen jaren helemaal in stijl 
gerestaureerd. Op dit moment wordt ook het Ravelijn op deze manier hersteld. 

Dat deze werkwijze gewaardeerd wordt en dat Bergen op Zoom inderdaad over unieke natuur beschikt, blijkt uit het feit 
het gebied de Brabantse Wal, waar ook Bergen op Zoom deel van uitmaakt, door de provincie Noord-Brabant is aange-
wezen als Landschap van Allure. De provincie investeert zelf veel geld in het aantrekkelijker maken van deze gebieden. 
Twee Bergse projecten, te weten de West-Brabantse Waterlinie en De Zoom, hebben al subsidie toegezegd gekregen. 
Dit laat zien dat er ook buiten de gemeentegrenzen veel waardering is voor de unieke natuur in en om Bergen op Zoom. 

Maar mooi groen aanleggen is één, het onderhoud is zeker net zo belangrijk. Groen niet onderhouden is kapitaalvernie-
tiging. Omdat we steeds minder middelen hiervoor hebben, zijn we dit anders gaan benaderen. We staan als gemeente 
garant voor een basisniveau wat betreft groenonderhoud in onze gemeente. Daarnaast streven we waar mogelijk met 
burgerparticipatie een nog hoger onderhoudsniveau na. Groen maken we tenslotte samen. 

Maar genoeg hierover. Groen moet je immers beleven. Dus stap op de fiets en trek aan die 
wandelschoenen. Laat je onderdompelen in de prachtige omgeving van Bergen op Zoom. 
De eeuwenoude, groene parel op de Brabantse Wal.

Burgemeester Bergen op Zoom
Frank Petter
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Bergen op Zoom
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de stad haar stedenbouwkundige vorm. Eerst werd deze omslo-
ten door een aarden omwalling en tijdens het eerste kwart van 
de veertiende eeuw met een stenen muur. Door de eeuwen heen 
ontwikkelde de stad zich tot een belangrijke handelsstad aan het 
water. Later werd Bergen op Zoom een bekende garnizoensstad en 
werden de bestaande vestingwerken ingrijpend gemoderniseerd 
door vestingbouwer Menno van Coehoorn. 

Bergen op Zoom is één van de oudste steden van Nederland. Al in 
de Romeinse tijd was het gebied bewoond. De stad ligt  op de rand 
van de Brabantse Wal, vlakbij de Schelde. Door haar ligging kreeg 
Bergen op Zoom al vroeg een marktfunctie die tijdens de late mid-
deleeuwen economische voorspoed bracht. Aanvankelijk maakte 
Bergen op Zoom deel uit van het Land van Breda, maar rond 1300 
werd dit gebied opgesplitst en ontstond het Land van Bergen op 
Zoom. Haar stadsrechten kreeg Bergen op Zoom rond 1200. De 
kern van de stad werd toen gevormd door de Grote Markt. 
Gedurende de tweede helft van de dertiende eeuw ontwikkelt 

  Een versterkt landschap: de maquette van Bergen op Zoom en omgeving in 1747  
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Door de komst van nieuwe bedrijven, de uitvoering van de Delta-
werken en de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal kreeg Bergen op 
Zoom in het midden van de vorige eeuw een belangrijke econo-
mische impuls.
Bergen op Zoom groeide als stad en met de gemeentelijke her-
indeling van 1997 werden Halsteren en Lepelstraat aan de ge-
meente toegevoegd. Momenteel telt Bergen op Zoom ruim 66.000 
inwoners.
De gemeente Bergen op Zoom investeert samen met onderne-
mers, bewoners en maatschappelijke organisaties in het vitaal 

houden van de binnenstad en bedrijventerreinen, innovatie, 
duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid. Steeds meer bedrij-
ven zien ontwikkelkansen in Bergen op Zoom. Dat komt door de 
unieke, centrale ligging tussen Antwerpen, Zeeland en Rotterdam 
en de aanwezigheid van biobased en agro-food bedrijven.

De Theodorushaven in Bergen op Zoom is direct verbonden met de 
drukste vaarweg van Europa, het Schelde-Rijnkanaal en in 2015 
zorgt het doortrekken van de A4 voor de snelste verbinding tussen 
Rotterdam en Antwerpen.

  In het industriegebied zijn de bomen de dragers van de groenstructuur  

  Een versterkt landschap: de maquette van Bergen op Zoom en omgeving in 1747  
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Deze omschrijving vormt de positionering van 
Bergen op Zoom. 
Om elke inwoner en bezoeker duidelijk te laten 
weten waar Bergen op Zoom voor staat, is dit 
stadsmerk ontwikkeld. Het vertelt kort wat Ber-
gen op Zoom te bieden heeft. De combinatie van 
deze kenmerken maakt  Bergen op zoom onder-
scheidend: historie, groen en water, de ligging 
tussen Brabant en Zeeland, theater en evene-
menten en genieten van het leven. 

Aangenaam Bergen op Zoom
Bergen op Zoom is een vestingstad met een rijke historie, gelegen 
op de Brabantse Wal op de overgang van land en zee, zand en klei, 
hoog en laag. Het is een compacte stad met een historische kern, 
omgeven door water, bos en heide. Het dorp Halsteren en de ker-
nen Lepelstraat en Heimolen vormen samen de woonkernen in het 
landelijk gebied van de gemeente. De unieke ligging aan het groen 
en water tussen de wereldsteden Rotterdam en Antwerpen en een 
rijke cultuurhistorie zijn enkele belangrijke kenmerken. De inwo-
ners van Bergen op Zoom hechten grote waarde aan de identiteit 
van hun stad en er is sprake van een bloeiend verenigingsleven. De 
stad is bekend om een groot aantal 
evenementen: de Maria Ommegang, 
het Jazzweekend, de Zoomerspelen, 
Kunsten in de Monumenten, Proef-
mei, de Krabbenfoor en natuurlijk 
’vastenavend’ (carnaval). 

Toekomstvisie Bergen op Zoom
Bergen op Zoom heeft een toekomstvisie opgesteld; “Toekomst-
visie Bergen op Zoom  2025”.  De toekomstvisie geeft richting 
aan de ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren. De 
toekomstvisie is opgesteld met bewoners, bedrijven en instanties 
in Bergen op Zoom. Samen met de gemeente droomden en dis-
cussieerden zij over hoe Bergen op Zoom zich de komende twin-
tig jaar zou kunnen ontwikkelen. Het interactieve proces naar de 
toekomstvisie inspireerde en leidde tot nieuwe inzichten van de 
keuzes waar de gemeente voor komt te staan. De toekomstvisie 
geeft een samenhangend beeld van de gewenste ontwikkelings-
richting voor Bergen op Zoom. Deze worden als volgt samengevat:
Bergen op Zoom heeft een eigen identiteit, die is ontstaan dankzij 
de overzichtelijke schaal en een aantal bijzondere kenmerken van 

de gemeente. De veelal creatieve en trotse inwoners van Bergen op 
Zoom, de historische binnenstad met een Bourgondische sfeer, de 
ligging aan het water en de bosrijke omgeving zijn de belangrijk-
ste pijlers van de identiteit van de gemeente. Het is van belang dat 
toekomstige ontwikkelingen bij de identiteit van Bergen op Zoom 
passen en waar mogelijk versterken. Voor de toekomstige ontwik-
keling van Bergen op Zoom moet worden ingezet op duurzaam-
heid, kwaliteit, diversiteit en samenwerking. Dat betekent een 
keuze voor een ontwikkeling die gericht is op de leefbaarheid van 
Bergen op Zoom. De besluitvorming hierover houdt rekening met 
de gevolgen voor toekomstige generaties. Die duurzaamheid komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in het versterken van het stedelijk 
groen, natuur en water. De keuze voor kwaliteit zal af te lezen zijn 
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aan onder andere de leefomgeving, het onderwijs en de zorg. Dit 
moet ertoe leiden dat de mensen die in Bergen op Zoom wonen en/
of werken de ruimte krijgen voor hun eigen ontplooiing. De keuze 
voor diversiteit zal zich vertalen in de authenticiteit van wijken en 
dorpen, een brede  werkgelegenheid en daarop aansluitende vor-
men van onderwijs. Voor deze ontwikkeling moet intensief worden 

samengewerkt met de inwoners en bedrijven in Bergen op Zoom. 
De samenwerking richt zich ook naar buiten. De gemeente is in 
toenemende mate afhankelijk van de samenwerking met andere 
gemeenten, met name met de duostad Roosendaal en de andere 
West Brabantse gemeenten binnen de regio, maar ook gemeenten 
in Zeeland en Vlaanderen. Ook met diverse partners op het gebied 
van wonen, werken, onderwijs, zorg, vervoer, toerisme & recre-
atie, natuur, water, sport, veiligheid en milieu is een intensievere 
samenwerking nodig. Altijd gericht op een positieve ontwikkeling 
voor inwoners, bedrijven en bezoekers van Bergen op Zoom. 

De strategische keuzes op het gebied van openbaar groen kunnen 
kortweg worden samengevat in het credo: Groen geeft kleur en 
verbindt…..!

Wensbeeld  concept Planvisie Gemeente Bergen op Zoom
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Visuele & Ruimtelijke 
kwaliteit
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De ontwikkeling van Bergen op Zoom in de afgelopen acht eeu-
wen is in direct verband te brengen met het  omliggende land-
schap. Uniek voor Nederland is dat in Bergen op Zoom drie land-
schapstypen bij elkaar komen: 
- de zandgronden van de Brabantse Wal met bossen, heides, land-
   goederen en buitenplaatsen met dag- en verblijfsrecreatie;
- de zeekleipolders van West Brabant en Tholen met voormalige 
  kreken en vlieten, dijken, melkveehouderijen en grootschalige 
   glastuinbouw; 

- het voormalige Schelde-estuarium met de natuur rond het Mar-
   kiezaatsmeer, de waterrecreatie op de Binnenschelde, Zoommeer 
  en Oosterschelde en de beroepsvaart op de verbinding tussen 
  Antwerpen en Rotterdam.
Deze ligging maakt het buitengebied van Bergen op Zoom heel 
divers en gevarieerd; het oostelijk deel van de stad heeft veel bos-
gebied en het westelijk deel waterrijke grasland natuur. 

  concept van de groenstrucstuurvisie  



13

Groene opbouw 
De stedelijke groenstructuur in de gemeente Bergen op Zoom be-
staat uit landschapsgroen; de landschapsvingers en landschaps-
relicten. Het landschapsgroen is door de jaren heen in de stad 
opgenomen. Veel historische elementen die vroeger belangrijk 
waren voor de verdediging van de stad, hebben een stedelijke 
functie gekregen en zijn omgevormd tot park, zoals het Anton van 

Duinkerkenpark, Kijk-in-de-Pot en de West-Brabantse Waterlinie. 
Dit landschapsgroen heeft een grote invloed op de stad. Het is van 
groot belang voor de stedelijke ecologie en leefbaarheid van de 
stad. In Hoofdstuk 3 (Groen & Beleid) wordt verder ingegaan op de 
groenstructuren in de stad.

  In het noordelijk deel van het stadscentrum, een prachtige parkstrook tussen de straten van het Bolwerk  
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Thematische gebiedsontwikkeling
Binnen de stad is een robuuste groen-
structuur ontstaan. Dit draagt bij aan de 
leefkwaliteit en biodiversiteit van de stad 
en het geeft ruimte aan allerlei sociale, 
culturele en recreatieve activiteiten. In 
aansluiting hierop werkt Bergen op Zoom 
aan verschillende thematische gebieds-
ontwikkelingen. Belangrijk hierbij is de 
aandacht voor de overgang van stad naar 
land. Stad en landschap moeten elkaar 
duurzaam versterken. De volgende the-
ma’s en projecten staan bij gebiedsont-
wikkeling centraal: 
• levendige historie langs de nieuwe 
  Fortenlinie 
• wonen en wandelen in de natuur 
  (Dal van de Molenbeek) 
• wonen en recreatie rond de Binnen-
  schelde 
• natuurpoort Brabantse Wal  (Balsedreef)
• fietsen langs de Zoom (route van de turf)
• landschapspark Bergse Heide

  Een steiger door het natte grasland van het Dal van Molenbeek  
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Verbindingspark Kijk in de Pot  
Een mooi voorbeeld van een historisch element dat een stedelijke functie heeft gekregen is verbindingspark 
Kijk in de Pot. Het stadspark was onderdeel van de verdedigingswerken en werd daarna gebruikt als militair 
oefenterrein. Het park heeft een belangrijke ruimtelijke betekenis voor de stad. De weidsheid en openheid 
worden benadrukt door de lange zichtlijnen die de binnenstad met de Binnenschelde verbinden. Bijzonder 
zijn de ecologische waarden die het park heeft. De potenties van de lagere ligging zijn benut in een natte 
natuurzone die het hoger gelegen park scheidt van de boulevard met haar recreatieve voorzieningen. Op de 
‘droge’ Brabantse Wal is in het park bij de inrichting gekozen voor ruigte met beperkt opgaande beplanting en 
bomen. Net als bij de overige groenstructuren in de stad worden er ecologische verbindingen gelegd met de 
andere groenstructuren. 

  Een steiger door het natte grasland van het Dal van Molenbeek  
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Cultuurgroen & 
Buiteninrichting
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Naast grootschalige gebiedsontwikkeling vinden er in Bergen op 
Zoom kleinschalige stedelijke ontwikkelingen plaats op het ge-
bied van stadsuitbreiding en -vernieuwing. Hier spelen ruimtelijke 
invulling en de functionaliteit van groen in het stedelijk gebied 
een belangrijke rol in. Andere punten zijn het beheer, het onder-
houd, de financiën en het natuurecologisch aspect van het groen. 
Investeren in groen betekent juiste keuzes maken en kiezen voor 
kwaliteit. Een belangrijk onderdeel bij nieuwe stedelijke ontwik-
kelingen binnen de gemeente Bergen op Zoom is het geven van 

invulling  aan de eisen op het gebied van klimaat en duurzaam-
heid. Het klimaatbestendig maken van de gemeente betekent 
investeren in binnenstedelijk groen en water, het scheiden van 
schone en vuilwaterstromen en het zichtbaar maken van hoog-
waardige water- en groenstructuren. Duurzaamheid heeft in dit 
kader ook betrekking op het levensloopbestendig maken van de 
openbare ruimte door aanleg van goede wandel- en fietsstructu-
ren, waarbij het bewegen door de wijk wordt gestimuleerd.

  Het Accaciapark is een nieuwbouwplan, waarbij de oude boomstructuur van accacia’s van voormalige woonwijk De Blokkendoos zijn behouden  
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Groenstructuren
De belangrijkste dragende groenstructuren in het centrum van 
Bergen op Zoom zijn het stadspark Kijk in de Pot, Bolwerk, het An-
ton van Duinkerkenpark en het Ravelijn. In het noorden zijn dit de 
Kleine Melanen en het Oscar van Hemelpark en bij de oostelijke 
groenstructuur De Mondaf, Rozenoord, het Cort Heyligerspark, het 
A.M. de Jongpark en Vijverberg-Zuid. De belangrijkste dragende 
groenstructuur in Halsteren wordt gevormd door de omgeving 
Kruisberg en landgoed De Beek. Daarnaast kent Halsteren een 
aantal uitloopgebieden, zoals de Grote Melanen en Fort de Roove-
re. In Lepelstraat is dit het park bij het bouwplan Bloemendaal. 
Naast deze structuren speelt het groen gekoppeld aan het 
verkeersnetwerk en het wijk- en buurtgroen natuurlijk een rol. 
Dit groen komt tot stand bij de ontwikkeling en uitbreiding van 
de stad. Het begeleidt het verkeer en heeft een aankledende en 

sfeerbepalende functie. Dagelijks rijden mensen door de straten 
en ze beleven dit groen vaak onbewust. 

  Nieuw onwikkeld woongebied in het park in bij Bloemendaal te Lepelstraat  
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grote stedelijke groenstructuren

sector ROB, afdeling Beleid, Ruimte & Volkshuisvesting, maart 2006

Verklaring

groene wijk bestaande stedelijke ecologie

historische kern

historisch groen element

historisch lint

uitvalsweg

te ontwikkelen recreatieve verbinding

te ontwikkelen laanstructuur

sport / tuinen

te ontwikkelen (grote) stedelijke groenstructuur

Groenstructuurvisie 2006-2016

Groen & Beleid
Om het groen voor de toekomst te waarborgen, 
ligt er een breed scala aan beleidsplannen. In 
de structuurvisie-plus is de hoofdgroenstruc-
tuur voor Bergen op Zoom vastgelegd. In deze 
visie zijn groentangenten en ecologische ver-
bindingszones aangegeven. De tweede scha-
kel in de ‘groene’ uitwerking van de stad is het 
Groenstructuurplan. Dit is een totaalvisie op het 
stedelijke groen met concrete projecten voor de 
ontwikkeling van een duurzame groenstructuur. 
Het doel hiervan is het creëren van een sterkere 
samenhang tussen het groen in de wijken on-
derling en tussen de hoogwaardige stedelijke 
groen- en waterstructuren, zodat zij samen een 
robuuste groene structuur gaan vormen. De 
stedelijke groenstructuren zijn de dragers om 
een verbinding met het buitengebied te maken. 
Hierdoor ontstaat een sterke verwevenheid van 
stad,  land en het groen in de wijken, waardoor 
groene eenheden een meer structurele waarde 
krijgen. Het beleid voor het buitengebied is 
vastgesteld in het Landschapsontwikkelings-
plan. Bomen zijn de groene dragers van de stad. 
Om deze groene dragers veilig te stellen, is een 
Boombeleidsplan in de maak en kent de stad 
een monumentale bomenlijst.
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Groen & Ontwerp
Bij nieuwe ontwerpen spelen de ruimtelijke invulling en de func-
tionaliteit van groen in het stedelijk gebied een belangrijke rol. 
Uitgangspunt hiervoor vormt het voornoemd beleid. Het groen 
moet in dienst staan van de overige openbare ruimte of invulling 
geven aan het verfraaien ervan. Andere punten zijn het praktische 
beheer, de onderhoudskosten en het natuurecologisch aspect van 
het groen.
Bij een nieuw groenontwerp wordt het ontwerp altijd beheer-
technisch getoetst om te bepalen of het onderhoud in de huidige 

tijd uit te voeren is.  De   beplanting wordt zodanig gekozen dat er 
voldoende variatie in het openbaar groen blijft, waarbij de biodi-
versiteit gestimuleerd wordt door het gebruik van beplantingsty-
pes die als leefgebied dienen voor bijvoorbeeld diverse insecten. 
Uiteindelijk wordt een  beplanting gekozen die voor wat betreft de 
groeivorm (hoogte en breedte) past binnen de beschikbare open-
bare ruimte. Hiermee  ontstaat een duurzame, onderhoudsarme 
groene ruimte.  

  Wonen aan De Baden, Okkernoot in Gageldonk oost. Voormalig openlucht zwembad Gageldonk  
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Groen & Beheer
Om het aanwezige groen duurzaam in 
stand te houden, heeft de gemeente een 
beheerplan. Om voor de gemeenteraad en 
inwoners meer duidelijkheid te creëren, 
wordt sinds 2002 gewerkt met beeldkwali-
teit. Het openbaar groen maakt onderdeel 
uit van de gehele openbare ruimte en be-
paalt mede de uitstraling van de stad en het 
ommeland. Daarom is in 2012 gekozen om 
een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 
2013-2017 op te stellen. Dit plan vormt het 
kader voor het beheer en onderhoud van de 
gehele openbare ruimte van de gemeente. 
Bij het vaststellen van de ambitieniveaus 
is gebruik gemaakt van de landelijk geac-
cepteerde beeldkwaliteitcatalogus (CROW* 
2010) en is  gekozen voor een ambitieni-
veau dat past bij de gemeentelijke begro-
ting. Daardoor is gekozen voor een dif-
ferentiatie in kwaliteit voor verschillende 
functionele gebieden.

* Kenninsplatform voor infrastructuur, verkeer, ver-
voer en openbare ruimte.
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De ambitie varieert van een R  tot een R-- kwaliteit, waarbij R staat 
voor het referentieniveau. Het ingrijpmoment is thema- afhanke-
lijk en hiervoor wordt het meest optimale moment gekozen, zowel 
uit financieel oogpunt als uit het oogpunt voor het behoud van 
de openbare ruimte.  Voorop staat behoud van kwaliteit; er mag 
in geen geval sprake mag zijn van kapitaalsvernietiging of achter-
stallig onderhoud. Tevens wordt belang gehecht aan het behoud 
van groen. Zo kan wanneer er na de huidige financiële mindere 
tijd een betere tijd aanbreekt een snelle omslag gemaakt worden 
om het onderhoudsniveau weer op te schroeven.   
Ondanks de lagere onderhoudsbegroting - een gevolg van de 
economische mindere tijd - wordt gemeentebreed toch een goed 

kwaliteitsbeeld behaald. Hieronder treft u een extract aan van de 
resultaten van de diverse beleidsschouwen van de afgelopen ja-
ren. 

In het IBOR-plan 2013-2017 is uitgesproken dat de gemeente 
hiermee een minimale basiskwaliteit voor het onderhoud van de 
openbare ruimte garandeert, maar dat verschillende sporen wor-
den ingezet om te komen tot  een hogere kwaliteit. Deze kwaliteit 
willen we bereiken door inzet van burgers, bedrijven en andere 
strategische partners in de openbare ruimte zoals de woningstich-
ting. Met andere woorden: participatie.
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Groen & Wonen
De aanwezigheid van groen in de directe woonomgeving wordt 
steeds belangrijker. Het vergroot de leefbaarheid van de stad en 
haar wijken. Wonen in een goed ingerichte wijk met mooi en 
functioneel groen geeft sfeer, leef- en woongenot en daagt uit tot 
buiten zijn. Groen is niet alleen mooi om te zien, het vervult ook 
een functie als het gaat om het welzijn van mensen. Groen in de 
leefomgeving is van invloed op de gezondheid en sociale cohesie. 
Daarnaast is er een stijgende behoefte aan stadsrecreatie. Mensen 
willen genieten van de levendigheid van steden, de historie van 

een stadskern ervaren en deelnemen aan evenementen. De mid-
delgrote omvang van Bergen op Zoom maakt de stad bijzonder 
geschikt om te wonen, werken en recreëren; groen is nooit ver weg 
en ook het Zeeuwse water ligt tegen de stad aan. Uiteraard wil Ber-
gen op Zoom een aantrekkelijke en leefbare stad zijn en blijven. Bij 
nieuwe plannen en ontwerpen wordt nadrukkelijk gekeken naar 
de rol van groen in de wijk. Ook particuliere initiatieven sluiten 
steeds meer aan bij wonen, welzijn en zorg gekoppeld aan een 
groene omgeving.

  Voormalig terrein Cort Heijligerskazerne, tussen de bestaande boomstructuur komt het nieuwe woongebied “het Groene Gordijn”  
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Groen & participatie
Zowel bij beleid als ontwerp en onderhoud worden inwoners en 
belanghebbenden zo veel mogelijk betrokken. Participatie en 
communicatie is noodzakelijk om tot een product te komen dat 
het beste aansluit bij de wensen van alle partijen. De gemeente 
heeft daarbij de regierol en waarborgt daarbij het algemeen be-
lang. 
Voor burgerparticipatie bij het dagelijks onderhoud (conform het 
IBOR-plan) is in 2012 gestart met het gebruik van de participa-
tiekaart (www.participatiekaart.nl); een platform voor burgerini-
tiatieven in de openbare ruimte. Op dit moment zijn er ruim 60 
participatieprojecten aangemeld, waarbij de vorm varieert van 

goed burgerschap, spontaan burgerinitiatief, burgerparticipatie 
en omvormingen tot adoptie van rotondes. Uitgangspunt bij alle 
genoemde vormen van burgerparticipatie in onze gemeente is dat 
het een plus moet generen op het gemeentelijke onderhoudsni-
veau.
In wijken met bijzondere aandacht wordt in het historische ste-
denbouwkundig ontwerp rekening gehouden met het verbeteren 
van de groene structuur, het verbeteren van bijvoorbeeld fiets-
paden en het aanleggen van fitnessroutes om meer beweging 
voor en door inwoners te stimuleren. In 2012  is het Masterplan 
Gageldonk-West vastgesteld. Vanuit sociaal-maatschappelijk per-

  Een participatie initiatief met bewoners van Strand- en Zilverplevier, die het het groenonderhoud in hun omgeving een plus geven   



26

spectief is in het plan bijzonder aandacht voor zowel burgerpartici-
patie als gezondheid. Hoe dit tot synergie leidt, blijkt onder andere 
uit het project dat is gerealiseerd op de Vijverberg.Vijverberg-Zuid 
is aangewezen als hét park waar men elkaar in het groen kan 
ontmoeten. Deze bijzonder historische plek is een erfenis uit de 
Tweede Wereldoorlog en betreft een door dwangarbeid gegraven 
antitankgracht. Later is de gracht omarmd als park. Bewoners van 
Gageldonk-West  hebben het initiatief genomen om meer bewe-
ging rondom de plek te organiseren. 

Na een aantal ontwerpsessies zijn zij met een ontwerp gekomen 
voor de Vijverberg, waarin ruimte moest zijn voor een doorlopend 
pad rondom de Vijverberg met trimtoestellen. De financiering kon 
plaatsvinden door een bijdrage uit het Bewonersbudget, een sub-
sidie vanuit het Rijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen. 
Deze parkachtige setting wordt straks stevig vergroot door het 
park de wijk ‘in te trekken’. Met dit project wordt tegemoet geko-
men aan het participeren van inwoners, het stimuleren van bewe-
ging in de wijk en het versterken van de groenstructuur in de wijk. 

Masterplan van Gageldonk West, waarin revitaliseringsplannen voor de wijk zijn gemaakt
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Groen & Spelen
“Kinderen spelen. Spel is het belangrijkste wat ze bezighoudt. Voor 
kinderen is spelen een serieuze zaak. Spelen is leren op een na-
tuurlijke wijze. Kinderen moeten hiervoor de ruimte krijgen.” 
Dit is een citaat uit het Speelruimteplan van de gemeente waar-
mee het belang van spelen en speelvoorzieningen wordt aange-
duid. Inmiddels hebben we 172 speelvoorzieningen, 4 trimbanen 
en 1 skatevoorziening. Voor de speelvoorzieningen geldt dat de 
inrichting varieert van formele inrichting, informele inrichting, na-
tuurlijk spelen tot (kunstgras) trapveldjes. Dit alles niet alleen om 
kinderen de mogelijkheid te bieden om te bewegen, maar ook om 
de sociale cohesie in de wijk te versterken. Het speelruimteplan 
dient als kader en om richting te geven aan:
• Beleid voor de aanleg van nieuwe speelterreinen;
• De toetsing van initiatieven en verzoeken voor de aanleg van
  nieuwe speelvoorzieningen;
• Het beleid ten aanzien van de instandhouding en het beheer van 
  de speelruimte;
• De financiering van het beheer en de aanleg van speelterreinen;

Het vigerende speelruimte plan (2007-2011) wordt geactualiseerd 
zodat dit aansluit op de actuele situatie en behoeften (trends). Zo is 
een huidige trend het ‘Natuurlijk Spelen’. Spelen in de natuur maar 
ook met natuurproducten ingerichte speeltuinen staan hierbij 
centraal. Aandachtspunt van het spelen op informele speelplek-
ken is dat dit in de meeste gevallen zal resulteren in een verhoogd 
onderhoud. Kinderen en jongeren tot 23 jaar, maar ook ouderen, 
hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen spelen en zich er-
gens op te houden. In de gemeente Bergen op Zoom gaat het om 
ongeveer 14.000 kinderen waarvoor een speelplek beschikbaar 
zou moeten zijn. De zorg voor voldoende speelmogelijkheden in 
de openbare ruimte is een primaire taak van de gemeente. Naast 
het beschikbaar stellen van voldoende ruimte, is het ook aan de 
gemeente om te zorgen dat de speelruimte aansluit bij de behoef-
ten van de kinderen en jongeren. Voor de ouderen zijn er een aan-
tal jeu de boules banen en trimbanen ingericht. 

   De speeltuin aan de Griekenlandstraat, die  met zijn robuust natuurlijke uitstraling dat aansluit op het  aangelegen Meilustbos  
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Smalle straatjes, oude pleintjes en eigenzinnige monumenten 
vertellen in Bergen op Zoom het verhaal van een rijk en bewogen 
verleden, dat al meer dan achthonderd jaar teruggaat. In het com-
pacte stadscentrum staan meer dan 800 monumenten, waarvan 
er ruim 200 op de Rijksmonumentenlijst staan. Parel van Bergen 
op Zoom is Het Markiezenhof, het voormalige woonpaleis van de 
heren en markiezen van Bergen op Zoom uit de 15e eeuw. 

De hoogteverschillen en het stratenpatroon dat sinds 1300 niet of 
nauwelijks is gewijzigd, kenmerken de stad. Rond het centrum be-
vindt zich een groene gordel van voormalige vestingwerken. Veel 
inwoners en toeristen komen graag naar de Bergse binnenstad om 
te genieten van deze  monumentale schoonheid.

  Tegenover stadspaleis  Het Markiezenhof het Beurspleintje, omringd door leilindes  
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Pleinenplan
Bergen op Zoom is van historie een vestingstad en hierdoor is er in 
het centrum minder ruimte voor groen. De pleinen en brede stra-
ten zijn de aangewezen plaatsen om de binnenstad een groene 
uitstraling te geven. Bij een  groenontwerp in de binnenstad ligt  
daarom de focus vooral op de beleving van het groen. Naast de 
restauratie van de monumentale panden wordt er door de uit-
voering van het Pleinenplan Stadskern Noordoost veel geïnves-
teerd in de openbare ruimte van de binnenstad. De pleinen zijn 
voor een groot deel bepalend voor de identiteit van de historische 
binnenstad waarbij een sterk accent wordt gelegd op de groene 
uitstraling. Het Pleinenplan heeft als doel te komen tot een alge-

mene opwaardering van dit deel van de binnenstad, zowel voor 
de gebouwde omgeving als op het gebied van leefbaarheid en 
veiligheid. De sterke punten van dit deel van de binnenstad zijn de 
binnenterreinen; groene hoven (binnenterreinen Markiezenhof,  
Korenmarkt, Gertrudishof, Dumontsdreef en Stadspark) die een 
functie hebben of krijgen voor bezoekers en omwonenden. Deze 
groene en beschutte plekken zorgen voor een aantrekkelijk woon-
milieu in dit deel van het centrum van de stad. Voor de bewoners 
van de smallere straten in het centrum bestaat de mogelijkheid 
om een geveltuin aan te leggen, wat op sommige plaatsen ook al 
is gebeurd. 

  De aanwezigheid van geveltuinen geeft een  groene uitstraling aan straten waar weinig ruimte is voor groen  

  Tegenover stadspaleis  Het Markiezenhof het Beurspleintje, omringd door leilindes  
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Erfgoedvisie
Het cultuurhistorisch erfgoed vormt een belangrijke basis in de 
identiteit van Bergen op Zoom. De gemeente erkent de economi-
sche en toeristische waarde van het erfgoed. Het is dan ook van 
groot belang om zorgvuldig om te gaan met de sporen die het 
verleden zichtbaar en onzichtbaar heeft achtergelaten. Daarbij is 
het belangrijk om ruimte te laten voor nieuwe ontwikkelingen, 
waarbij respectvol met de sporen uit het verleden wordt omge-
gaan. Om de juiste stappen te blijven zetten binnen het cultuur-
historische erfgoed en daarbij de stad beter te vermarkten heeft 
de gemeente recentelijk een Erfgoedvisie opgesteld. Een visie die 

tot stand is gekomen door intensieve samenwerking met de cul-
tuurhistorische organisaties die de stad rijk is. De visie die omgezet 
is in het materiële erfgoed en een uitvoeringsprogramma op de 
onderdelen monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorische 
landschappen heeft de instemming gekregen van de raad en zal 
in de periode van 2014 tot en met 2020 worden uitgevoerd. Bin-
nen de cultuurhistorische landschappen zijn de groenelementen 
opgenomen, zoals het vastleggen van historisch groen en water in 
bestemmingsplannen voor wat betreft behoud en onderbouwing 
van veranderingen. Daarnaast is het monumentale bomenbeleids-
plan opgesteld. Het aanwijzen van bomen als gemeentelijk monu-
ment is hier een uitvloeisel  van. 

Een bijzonder rijksmonument in het centrum is de 
Grebbe. In de middeleeuwen is deze oude turfvaart 
dienst gaan doen als riool. Het inmiddels onder-
grondse riool is ruim 700 meter lang. Ondanks zijn 
ouderdom is het riool nog volledig in gebruik.
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West-Brabantse Waterlinie
De West-Brabantse Waterlinie behoort tot het vestingverleden 
van Bergen op Zoom. De linie loopt tussen Bergen op Zoom en 
Steenbergen. Vanaf 1628 heeft deze waterlinie weerstand gebo-
den aan meerdere Europese legers. De linie bestond uit vier forten 
(Moermont, Pinssen, de Roovere en Henricus), het Halsters Laag, 

de Liniewal en de Waterschans. De West-Brabantse Waterlinie is 
daarmee een van de oudste waterlinies van Nederland en vormt 
de bakermat van (gecontroleerde) inundatietechniek. Er werd hier 
met zout en zoet water geïnundeerd. De waterlinie diende ter ver-
dediging van Zeeland en het scheepvaartverkeer tussen Zeeland 
en Holland. Bovendien vormden ze een aanvalsbasis richting het 
zuiden, waar de vijand zat. Wanneer er gevaar dreigde, konden  
door een ingenieus systeem van sluizen grote stukken land onder 
water worden gezet. 
De West-Brabantse Waterlinie is een van de projecten waarin de 
provincie Noord-Brabant in het kader van ‘’Landschappen van Al-
lure’’ investeert. Dit project wordt verder beschreven in het hoofd-
stuk  ‘Natuur en Landschap’. 

  Ravelijn op den Zoom, een prachtig decor voor evenementen en theater is al aanwezig  
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droog naar nat en van voedselarm naar voedselrijk zorgen voor 
een mooie natuur met een grote biodiversiteit. Het gebied  maakt 
deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur binnen Nederland, als 
Natura 2000-gebied staat het onder bescherming van Europese 
wetgeving. 
Bergen op Zoom heeft een areaal van 463 hectare natuur in het 
bezit. Van deze oppervlakte bestaat 380 hectare uit relatief grote 
aaneengesloten stukken bos. De overige terreinen bestaan uit klei-
nere bosgebieden, heide grasland, vennen en landschappelijke be-
plantingen in de vorm van lanen, houtwallen en cultuurhistorische 
elementen. Vrijwel alle bossen zijn aangeplant. Op enkele oudere 

Bergen op Zoom ligt midden op de Brabantse Wal. De wal is ont-
staan door het afschuren van het hogere Brabantse zandland door 
de rivier de Schelde. Deze natuurlijke wal scheidt Zeeland van Bra-
bant en valt op door een grote verscheidenheid aan landschap-
pen. Een landschap met een rijke en waardevolle cultuurhistorie 
van oorlogen, overstromingen, inundaties en inpolderingen die 
hun sporen in het landschap nalieten. Aan de oostkant van de 
steilrand liggen hoge zandgronden met bossen, heide, duinen, 
vennen en kleinschalige akkers en weilanden. Aan de westkant, 
liggen polders met oude dijken, kreken en akkers. De overgan-
gen in het landschap, van hoog naar laag, van zand naar klei, van 

  De  heidevelden en stuifduinen op Landgoed Lievensberg  
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bossen uit de 19e eeuw na zijn deze aangeplant tussen 1930 en 
1950. Het gaat voornamelijk om ontginningsbos met grove den, 
Corsicaanse den en zomereik. Deze gebieden worden conform het 
Bosbeheerplan integraal onderhouden, waarbij de beheerdoel-
stelling als volgt is: het zo optimaal mogelijk laten samengaan 
van de functies recreatie, natuurbehoud en houtproductie, waar-
bij gestreefd wordt naar lage beheerskosten. Het maaibeleid van 
de graslanden en wegbermen is gebaseerd op het principe van 
maaien en afvoeren om zo de vegetatie te verschralen en de biodi-
versiteit te vergroten.

Vanuit de provincie Noord-Brabant wordt al jaren een onder-
houdssubsidie ontvangen op onze natuurterreinen, namelijk de 
SNL-subsidie (Subsidiestelsel Natuur en Landschap). Deze wordt 
steeds toegekend voor een periode van zes jaar. Alleen percelen 
die in het natuurbeheerplan van de provincie zijn opgenomen, 
komen in aanmerking voor subsidie. Daarbij moet in de gehele 
subsidieperiode aan de subsidievoorwaarden voldaan worden.

  De natte graslanden met kwelgebieden in het Dal van Molenbeek  
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Landschap van Allure
De Brabantse Wal is één van de drie ‘Landschappen van Allure’ 
waar de provincie Noord-Brabant de komende jaren in investeert. 
Met deze investering wil de provincie de komende jaren een bij-
drage leveren aan de realisatie van drie hoogwaardige ‘allurevolle’ 
landschappen. Deze landschappen zijn van groot belang voor een 
aantrekkelijk vestiging- en leefklimaat in Brabant. Door de finan-
ciering vanuit Landschappen van Allure kan het landschap Bra-
bantse Wal verder worden ontwikkeld. De komende jaren inves-
teren de provincie en gemeente fors in het duurzaam ontwikkelen 
en verhogen van de kernkwaliteiten van provinciaal landschap de 
Brabantse Wal. Als voorbeelden zijn te noemen de realisatie van 
een nieuw natuurgebied rondom de Kraggeloop op de Bergse 
Heide en de restauratie van het Ravelijn op den Zoom als laatste 
relict van de voormalige stenen vestingwerken die ooit rond de 
stad hebben gelegen.
Van oudsher zijn op de Brabantse Wal landgoederen aangelegd, 
die er voor gezorgd hebben dat de natuur in overvloed aanwezig is 
in een cultuurhistorische setting. Forten, veen en waterwegen, al 
deze sporen zijn er nog. Ze moeten alleen beter zichtbaar en toe-
gankelijk worden gemaakt. De Brabantse Wal is een ecologisch en 
landschappelijk zeer waardevol gebied, maar daarnaast ook aan-
trekkelijk voor agrarische en recreatiebedrijven. 
Door de grote verschillen in landschap komen er, op betrekkelijk 
korte afstand van elkaar, veel verschillende planten en dieren voor. 

Dat maakt de natuur van de Brabantse Wal bijzonder,  zo is het bij-
voorbeeld een van de vogelrijkste gebieden van Nederland.

Project ‘De Zoom’
Het grensoverschrijdende project De Zoom werd in juni 2013 door 
de provincie uitgekozen als één van de projecten die een provinci-
ale subsidie krijgt in het kader van Landschappen van Allure. In het 
project ’’De Zoom’’ worden voormalige turfvaarten beleefbaar en 
bereikbaar gemaakt. De Zoom is primair een groenblauw lint, dat 
door contrastrijke landschapstypen snijdt. Het halfopen coulisse 
landschap aan de noordoost zijde contrasteert met het besloten 
kleinschalige landschap op de kruin van de Wal. De Zoom verbindt 
haar brongebied op de Kalmthoutse Heide met de Zeeuwse grote 
wateren bij haar monding in het westen. Hierbij doorsnijdt de 
Zoom de steilrand en zorgt daarbij voor on-Nederlandse hoogte-
verschillen. In de directe nabijheid van de Zoom worden belang-
rijke ontwikkelingen op landschapspark Bergse Heide, landgoed 
Wouwse Plantage en langs de Huijbergse vaart en landgoed Vis-
donk in Roosendaal gestimuleerd. Ook komt er een bezoekerscen-
trum op landgoed Lievensberg. De rode draad door De Zoom wordt 
een wandel- en fietsroute, die de hele Brabantse Wal doorkruist.  
Met de ontwikkeling van De Zoom wordt een nieuwe impuls gege-
ven aan de Brabantse Wal als een uniek landschap en aantrekkelijk 
gebied om te wonen, werken en recreëren.
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Project ‘West Brabantse Waterlinie’
Recent is bekend gemaakt dat ook het project ‘’West Brabantse 
Waterlinie’’ een forse subsidie krijgt in het kader van Landschappen 
van Allure. De laatste jaren is er al hard gewerkt aan de reconstruc-
tie van de grotere aarden vestingwerken van de waterlinie. Met de 
bijdrage vanuit de provincie kunnen een aantal historische loca-
ties, zoals het Ravelijn, Waterschans, Fort de Roovere en het inun-
datiegebied opnieuw worden vormgegeven, ingericht en gebruikt. 
Belangrijke punten hierbij zijn het verbeteren van de cultuurhis-

torische waarde, de landschappelijke en ecologische kwaliteit 
en het recreatieve gebruik. Door de bestaande en nieuwe recon-
structies wordt de West-Brabantse Waterlinie zowel over land als 
over water beter toegankelijk en beleefbaar. Ook de schaal en het 
vernuft van de waterlinie als militair systeem worden hierdoor 
beter leesbaar in het landschap. Het is daarbij van belang dat de 
onderlinge samenhang van deze elementen ook zo wordt ervaren. 
Samen geven ze identiteit aan het landschap. 

Participatieproject van formaat!
Het herstelde Fort de Roovere krijgt met een nieuwe uitkijktoren een burgerparticipatieproject van formaat. Van moertje tot 
schroef, van traptrede tot plank, alle onderdelen kunnen door inwoners of bedrijven worden gekocht.  Dit voorjaar komen 
certificaten op de markt voor de uitkijktoren, die later dit jaar op het volledig herstelde Fort de Roovere bij Halsteren moet 
verrijzen. Het project genaamd ‘Pompejus’ toont de betrokkenheid van de burger bij het fort en met zoveel mede-eigenaren 
wordt dit echt een toren van de inwoners. Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van onder meer de gemeente, 
verenigingen, bedrijfsleven en onderwijs zorgt ervoor dat de toren er echt door samenwerking komt!
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Binnenschelde
Aan de rand van Bergen op Zoom ligt de Binnenschelde, een re-
creatieplas die grenst aan woongebied de Bergse Plaat. De plas 
ontleent zijn naam aan de Oosterschelde die vroeger tot aan Ber-
gen op Zoom reikte, maar nu door de aanleg van eerst de Markie-
zaatskade en vervolgens de Oesterdam een eind verder westelijk 
zijn oostkust vindt. De Binnenschelde is naast de historische bin-
nenstad en bosrijke omgeving van de Brabantse Wal een van de 
toeristische parels van Bergen op Zoom waar kansen liggen voor 
toeristische en recreatieve activiteiten. De gemeente zet de ko-
mende jaren in op het versterken en aantrekkelijker maken van de 

Binnenschelde. De focus ligt daarbij op de boulevard en het verbe-
teren van de waterkwaliteit. Dit heeft geleid tot een aantal actie-
punten: het vergroten van de beleefbaarheid van het water, het 
beter benutten van zwembad De Schelp als recreatief centrum en 
het stimuleren van watersport en waterrecreatie, meer horeca aan 
de boulevard, het mogelijk maken van evenementen in het gebied 
en het verbreden van de stranden. Deze ontwikkeling heeft een 
economisch en maatschappelijk belang en draagt bij aan een pret-
tig woon-, leef- en vestigingsklimaat. Deze stap kan als katalysator 
werken voor het gehele gebied. 

  Het kunstwerk  ‘Windvanen’ van Hugo Vrijdag  aan de Binnenschelde, verwijst naar de zeeslag bij Bergen op Zoom in 1574  
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Natuurpoort Lievensberg 
Natuurpoort Lievensberg ligt aan de oostzijde van Bergen op Zoom 
bij Landgoed Lievensberg.
Lievensberg is al jaren voor velen een gewild startpunt van fiets-, 
wandel- en ruiterroutes door de overweldigende natuur. De aan-
wezige horeca, overnachtingsmogelijkheden en toeristische in-
frastructuur maken het tot een aantrekkelijke trekpleister. Deze 
natuurpoort is de belangrijkste uitvalsbasis vanuit de stad Bergen 
op Zoom richting de Brabantse Wal. Het gebied wordt intensief ge-
bruikt voor verschillende vormen van dagrecreatie en aan de rand 
van het landgoed zijn diverse horecagelegenheden gevestigd. 
Door het gebied lopen verschillende recreatieve routes. 

Landgoed Lievensberg is aangewezen als een van de drie hoofd-
poorten van de Brabantse Wal. Om deze functie te versterken, is 
er de afgelopen tijd veel in het gebied geïnvesteerd en ook de 
komende jaren gaat er veel gebeuren. De snelweg rond de stad 
heeft gezorgd voor een sterk contrast tussen de stad en de groene 
mantel hier omheen. Met de herinrichting van Lievensberg is ge-
tracht dit contrast te vergroten. Door toevoeging van recreatieve 
dagvoorzieningen worden nieuwe doelgroepen de natuur inge-
trokken. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanleg van het Klimbos 
Brabantse Wal in 2013.

  Een tokkelbaan in het klimbos op Landgoed Lievensberg  
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Vrije tijd is van belang in de maatschappij. 
De economische betekenis van vrijetijdsbe-
steding is groot en kan de lokale structuur 
versterken, wanneer wordt ingespeeld op 
de wensen van de consument. 
De vrijetijdssector wordt gezien als belang-
rijke drager voor het verbeteren van het 
woon-, leef- en vestigingsklimaat. Op soci-
aal-cultureel vlak kan het hebben van vrije 
tijd en de besteding daarvan positief bij-
dragen aan welzijn, zelfontplooiing, maat-
schappelijke participatie, volksgezondheid 
en geluksgevoelens met daarbij behoud en 
versterking van de sociale cohesie.
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Om een toekomstbestendig en gunstig vestigingsklimaat te creë 
ren blijft Bergen op Zoom investeren in zowel de kernen als in het 
buitengebied. Vooral de verbinding tussen stad en ommeland 
zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers een prettige omgeving 
ervaren om te wonen, werken en recreëren. Door op de Brabantse 
Wal te investeren in de toeristisch/ recreatieve sector met hoog-
waardige verblijf- en dagrecreatieve voorzieningen wordt ver-
wacht nieuwe inkomstenbronnen te genereren. Daarnaast is het 
voor de algemene volksgezondheid van groot belang dat we als 
overheid blijven investeren in goede voorzieningen en infrastruc-
tuur die bewegen en verblijven in de natuur stimuleren.

Door de ligging aan de Deltawateren en het landschap de Bra-
bantse Wal heeft Bergen op Zoom uitstekende kansen om voor 
verschillende doelgroepen haar toeristische attractiviteit uit te 
breiden en te versterken.
Vanuit het toeristisch en recreatief beleidsveld wordt ingezet op 

de binnenstad, doorontwikkeling van de Binnenschelde en Land-
schappen van Allure. Uitgangspunt bij het toeristisch beleid is de 
vraag vanuit de markt.  
Door de demografische veranderingen en het teruglopend beste-
dingspatroon zijn mensen meer geneigd dichter bij huis op vakan-
tie te gaan. De consument is op zoek naar belevenissen dicht bij 
huis en voor kortere periodes op verschillende momenten in het 
jaar. Een bestemming wordt voor de consument interessant wan-
neer het DNA van het gebied samenkomt met de marktontwik-
kelingen én als deze past bij de identiteit van het gebied.
De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven op het gebied 
van recreatie en toerisme die passen bij het DNA van Bergen op 
Zoom: water, bos en heide met een historisch centrum als schar-
nier tussen dit alles. Belangrijk is dat dit gebeurt op een integrale 
wijze, waarbij de verschillende recreatieve producten met elkaar 
verbonden zijn en iedere entiteit afzonderlijk zo authentiek moge-
lijk vorm wordt gegeven.

  De bossen  in en rondom Bergen op Zoom kennen tal van recreatie en sportroutes  
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Bergen op Zoom heeft de afgelopen jaren met de kadernota Mi-
lieu en Duurzaamheid laten zien dat men zich bewust is van de 
noodzaak om te bouwen aan een duurzame toekomst. Al in 2009 
werd door de gemeenteraad aangegeven dat duurzaamheid 
een leidend principe moet zijn in beleid, denken en handelen. 
Duurzaamheid staat in Bergen op Zoom niet los van de andere 
beleidsterreinen maar is een toekomstgerichte en integrale ma-
nier van kijken, werken en denken. Middels de thema’s Bouwen, 

Energie, Mobiliteit, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en 
Natuur- en Milieueducatie zijn de eerste stappen gezet naar een 
klimaatneutrale gemeente, een sterke blauw-groenstructuur en 
het toepassen van de Cradle to Cradle principes. (Cradle to Cradle 
betekent “van wieg tot wieg” en richt zich op het verlengen van de 
levencyclus van grondstoffen en (half)fabricaten. Daarbij worden 
afvalproducten steeds weer opnieuw gebruikt als grondstof voor 
hetzelfde of andere producten.)

Participatie & Duurzaamheid
Bij het realiseren van de doelstellingen uit de Kadernota Milieu en 
Duurzaamheid heeft de gemeente een regierol. Hierbij hoort het 
stimuleren en het bij elkaar brengen van partijen die een rol van 
betekenis spelen voor duurzaamheid. In 2012 is de inspiratieavond 
Duurzaam Durven Doen georganiseerd. Uit deze inspiratieavond is 
gebleken dat er veel maatschappelijke energie is voor het thema 
duurzaamheid bij zowel het bedrijfsleven, het onderwijs als bij 
maatschappelijke organisaties. Een netwerk gericht op duurzaam-
heid was hierop een logisch vervolg. Het netwerk maakt de geza-
menlijke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid zichtbaar. Dit 
netwerk bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van duur-
zaamheid. Begin dit jaar werd een tweede succesvolle inspiratie-
avond met het thema ‘Samen kansen pakken’ gehouden.

  Een sfeerbeeld van het nieuwe Natuur en Milieu Educatiecentrum , dat gerealiseerd moet worden bij de natuurpoort Bergen op Zoom  
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Groen & Duurzaamheid
Schoon Water Brabant
De gemeente Bergen op Zoom is sinds 2002 aangesloten bij 
Schoon Water Brabant. Een stimuleringsproject om het grond- en 
oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn de pro-
vincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, de ZLTO, 
stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en 
oppervlaktewater zijn een bron voor drinkwater. Loonwerkers, 
aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant 
doen hier aan mee. Vanuit de deelname zijn er met de provincie, 
het Waterschap de Brabantse Delta en Brabant Water (waterbe-
drijf voor Bergen op Zoom), Evides (waterbedrijf voor Halsteren 
en Lepelstraat) afspraken gemaakt voor de gebiedsaanpak van 
de betreffende grondwaterbeschermingsgebieden. Voor de ge-
meente houdt dit onder andere in dat er al jaren geen gebruik 
meer wordt gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen 
in de grondwaterbeschermingsgebieden en op termijn ook in de 

overige gebieden.

Bij nieuwe aanplant van plantsoenen wordt bewust gekozen voor 
snelgroeiende planten met een kleine plantafstand. Hierdoor is de 
bodem snel bedekt en wordt de groei van onkruid tegengegaan. 
Hiermee wordt geanticipeerd op het toekomstig verbod vanuit de 
wetgeving om vanaf 2015 onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat te 
verbieden. Om ons goed voor te bereiden op het verbod is er in 
2013 een interne projectgroep gestart. Tot op heden wordt er nog 
in een aantal gebieden met round-up, dat glyfosaat als werkende 
stof bevat, onkruid bestreden op de verharding en de plantsoenen. 
De gemeente werkt toe naar een tijstip van omschakeling naar ge-
heel niet-chemisch werken voordat dit wettelijk verplicht is. 

  Bij een niet chemisch onkruidbeheer is om bepaalde beheergroepen te behouden een juiste plantkeuze van belang  
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FSC Keurmerk
Al 10 jaar heeft de gemeente het FSC keurmerk voor het beheer 
van de bossen in Bergen op Zoom. Deze afkorting staat voor Fo-
rest Stewardship Council, vrij vertaald naar ‘Raad voor goed Bos-
beheer’. Deze raad heeft tien principes voor goed bosbeheer met 
elkaar afgesproken. In de praktijk houdt dit in dat bij het beheer 
moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieu-
vriendelijk en economisch gebied. Deze principes zijn algemeen 
van aard en wereldwijd van toepassing.

Groenafval
Wij stimuleren als gemeente duurzame verwerking van het groen-
afval middels keurcompost en biomassa. 
In groenbestekken staat opgenomen dat bij de waardering van de 
inschrijving van de aannemer een hogere waardering wordt toe-

gekend bij duurzame verwerking van vrijkomende groenstromen. 
Ook ten aanzien van de groenstromen die vrijkomen bij onder-
houdswerkzaamheden van de eigen dienst wordt gekozen voor 
een duurzame verwerking. 

Vitamine G
Groen maakt gezond! Onderzoekers van het Vitamine G-onder-
zoeksprogramma (KPMG rapport en TEEB methode) hebben over-
tuigend aangetoond dat én waarom een groene omgeving de ge-
zondheid bevordert. Een bezoek aan een groene omgeving geeft 
mensen een goed en gezond gevoel. Of het nu stadsgroen, parken, 
tuinen, recreatiegebieden, bossen en duinen of landbouwnatuur 
is. Het blijkt dat bewoners van groene wijken zich gezonder voelen 
en minder vaak de huisarts bezoeken. Groen heeft onze samenle-
ving nog veel meer te bieden. Het zuivert de lucht, slaat CO2 op, 
geeft schaduw en vergroot biodiversiteit. 
De gemeente werkt samen met partners in verschillende arrange-
menten die de relatie tussen groen en gezondheid inzichtelijk ma-
ken, inwoners inspireren, motiveren en uiteindelijk in beweging 
brengen door het aanbieden van Vitamine G-activiteiten. Partners 
zijn terreinbeheerder of recreatiebedrijf, sportorganisaties, GGD, 
onderwijs en welzijnswerk. Iedereen kan in 2014 vanuit zijn eigen 
aandachtsgebied en belang bijdragen aan vernieuwende  elemen-
ten. 
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Duurzame ’’Biobased Economy’’
In Bergen op Zoom heeft de Biobased Economy vorm ge-
kregen sinds de opening van de Green Chemistry Campus 
in 2011. De Biobased Economy gaat over de overgang van 
een economie die draait op fossiele grondstoffen, naar een 
economie die biomassa of ‘groene grondstoffen’ gebruikt. 
In zo’n duurzame economie wordt de aarde niet meer ‘op-
gebruikt’ maar wordt met slimme technologieën en mate-
rialen duurzaam met onze grondstoffen omgegaan. Op de 
Green Chemistry Campus werken ondernemers, overheden 
en kennisinstellingen gezamenlijk aan biobased innovaties 
op het snijvlak van agro en chemie. De Campus vergroot de 
slagingskans van biobased ondernemers en draagt zo bij 
aan de overgang naar een duurzame biobased economy.

Biobased Economy 
Realiteit op de Green Chemis-
try Campus in Bergen op Zoom 
: plastic uit aardappelschillen, 
natuurvezels in dashboards en 
verpakkingen uit suikerbieten-
loof. Toekomstmuziek of niet? 
De Green Chemistry Campus in 
Bergen op Zoom laat zien dat 
de biobased economy in West-
Brabant realiteit is!
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