
Recreatie Noordrand Midden

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de
waterhuishouding in Noordrand Midden verbeteren, zodat de waterminnende natuur zich
hier kan ontwikkelen. Dat gebeurt in de deelgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk,
Zwartenbergse Polder en Kelsdonk/Zwermlaken, ten noorden van Etten-Leur en
Prinsenbeek.



Samen met de omgeving
Hiervoor werken we samen met de gemeenten Breda en Etten-Leur en
belanghebbenden in de omgeving. Omdat we benieuwd waren naar wensen en
ideeën uit het gebied, organiseerden we begin 2021 drie recreatiesessies. Die
leverden allerlei interessante ideeën op. 

We hebben bekeken welke ideeën financieel en technisch realiseerbaar en te
beheren zijn. Ook is nagegaan welke recreatieve voorzieningen kunnen leiden tot
ongewenst gebruik, overlast of verstoring van de natuur en daarom niet gewenst
zijn. 

Op de kaart
Op de kaart ziet u welke ideeën in ieder geval worden meegenomen in de
ontwikkeling van het projectgebied. Deze ideeën voldoen aan de voorwaarden én
dragen bij aan de natuurbeleving in Noordrand Midden. Op de kaart ziet u alle
nieuwe voorzieningen in het gebied én de voorzieningen die we behouden. 

Dit nemen we mee
Een wandelroute om het deelgebied Weimeren, deels over de regionale kering en
de historische kade. Hierbij wordt rekening gehouden met overlast van loslopende
honden. Daarnaast komen op deze route uitkijkpunten, waarbij de privacy van
omwonenden wordt geborgd. Een nieuwe brug over de Halsche Vliet (in het
verlengde van de Hooglaarsestraat ) vormt een nieuwe fiets- en wandelverbinding.
En er komt een wandelverbinding langs de Halsche Vliet van de Hooglaarsestraat
naar de Langeweg. Ook komen er extra bankjes en informatieborden over het
project en de gebieden. Tot slot is ook het idee van een tweede wandelrondje bij
Kelsdonk met enthousiasme ontvangen. Ook al is er op dit moment nog geen
budget voor, we proberen dit toch voor elkaar te krijgen.

Dit onderzoeken we
Aanvullende wandelroutes en verbindingen worden onderzocht (zoals van de
Langeweg richting het noorden, langs de Halsche Vliet), inclusief veilige oversteken
over drukke wegen (zoals de Strijpenseweg). Daarnaast wordt nog gekeken naar
parkeergelegenheden bij de natuurgebieden. Dit geldt ook voor de mogelijkheid
van een vogelkijkscherm in Kelsdonk/Zwermlaken. Uiteraard nemen we contact op
met degenen die al deze ‘nog te onderzoeken ideeën’ hebben ingebracht.

 

Terugkoppeling recreatiesessies



Dit nemen we niet mee
Er worden geen sanitaire voorzieningen in het buitengebied geplaatst, in verband
met vernielingen en onderhoud. Dat geldt ook voor extra afvalbakken. Bezoekers
zijn zelf verantwoordelijk om hun afval mee te nemen. Loslopende honden zijn
niet toegestaan in de natuurgebieden, omdat die de fauna verstoren.
Overlappende fiets- en wandelroutes worden niet gescheiden, omdat er
voldoende ruimte is, ook voor wandelaars. De aanleg van gescheiden routes is
kostbaar en niet overal te realiseren. Er worden geen nieuwe ruiterroutes
aangelegd, vanwege kosten voor aanleg, beheer en onderhoud. Vanwege de
verstorende werking worden er geen faciliteiten voor mountainbikers en crossers
aangelegd en zijn suppen en extensief kamperen in de natuurgebieden niet
toegestaan. 

Vervolg
Omdat elk deelproject een eigen planning heeft, valt over het ene deelgebied al
meer te vertellen dan over het andere. Daarnaast zijn we afhankelijk van de
grondverwerving van particulier agrarische percelen binnen het Natuurnetwerk.
Zodra de inrichtingsplannen per deelgebied definitief zijn, is duidelijk wat qua
recreatie aangelegd zal worden. 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan de website en de
nieuwsbrief van Noordrand Midden in de gaten. Aanmelden kan via
www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden. 

http://www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden

