
Kick-off 
Op vrijdag 19 september 2014 is 
op het sluiseiland van Beneden-
sas in aanwezigheid van gede-
puteerde Johan van den Hout de 
officiële aftrap gegeven voor het 
project. Dankzij de cultuurhistori-

sche groep Merck Toch Hoe 
Sterck waanden de genodigden 
zich in de tijd van de 80-jarige 
oorlog. De wethouders Petra 
Lepolder (Steenbergen) en Ton 
Linssen (Bergen op Zoom) lieten 
samen met gedeputeerde Johan 

van den Hout een duif los, wat 
resulteerde in een korte intro-
ductiefilm ‘De West Brabantse 
Waterlinie vanuit de lucht’. Deze 
film is te bekijken op Youtube. 
 
Website en folder 
Afgelopen zomer is ook hard 
gewerkt aan het (her)kenbaar 
maken van het project. Stichting 
Vrienden van de West Brabant-
se Waterlinie is bereid geweest 
hun website te transformeren tot 
een portaal. Dit portaal biedt 
toegang tot 3 websites. De web-
site van de Stichting Vrienden 
van de West Brabantse Waterli-
nie biedt onder meer toegang tot 
de geschiedenis van de WBWL, 
voor informatie over het project 
is er een link naar de website 
van de gemeente Steenbergen 
en recreanten kunnen terecht op 
de website van VVV Brabantse 
Wal. Tevens is er een folder 

gemaakt, waarin alle deelprojec-
ten en het doel van het project 
belicht worden.  
 
Bezoek Rijksadviseur  
Dinsdag 18 november 2014 heeft 
de Rijksadviseur Landschap en 
Water dhr. Luiten een bezoek 
gebracht aan de West Brabantse 
Waterlinie. Hij was zeer positief 
over de plannen en vond het een 
mooi project. Natuurlijk hebben 
wij ook nog tips en adviezen 
meegekregen. Deze zullen zeker 
meegenomen worden in de ver-
dere uitvoering. 

Project West Brabantse Waterlinie 

Benedensas 
De ontwikkelingen bij  
Benedensas vorderen gestaag. 
De inrichting van de bunker als 
informatieruimte zal in het voor-
jaar afgerond worden, zodat 
komend seizoen bezoekers van 
Benedensas de eerste vruchten 
al kunnen plukken van dit mooie 
project. Ondertussen is Ro&Ad 
Architecten bezig met een ont-
werp voor een uitkijkpunt dat op 
de bunker geplaatst zal worden. 
Daarnaast wordt er achter de 
schermen ook al druk gewerkt 
aan de plannen om een extra 
wacht- en aanlegsteiger te reali-
seren op de punt van het sluis-
eiland.  
 

Inundatiegebied Cruijslandse 
Kreken 
Vroeger een locatie waar  
vandaan land onder water werd 
gezet om de vijand tegen te 
houden. Straks een vertrekpunt 
en ontmoetingsplaats voor je 
bezoek aan het gebied. 20 juni 
2014 is het ‘Logement De  
Blauwe Sluis’ geopend door 
wethouder Petra Lepolder. Eind 
2014 zijn enkele kano- en vis-
steigers aangelegd. 
In 2015 en 2016 gaat de aan-
dacht vooral uit naar het sluis-
eilandje Blauwe Sluis aan de 
Kruislandsedijk. 
Het ontwerp van bijzondere  
objecten en de inrichting van het 
eiland is volop in voorbereiding.  

Ad Kil van Ro&Ad Architecten en  
Imke Mulders van Bureau Kreek-
enzo zijn samen bezig om te  
komen tot een inrichtingsplan 
voor het sluiseiland. 

Ontwikkelingen bij de deelprojecten 
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 Op 11 maart 2014 heeft de Provincie Noord-Brabant besloten subsidie uit de subsidieregeling ‘Landschappen van Allure’ toe te kennen aan het 
project West Brabantse Waterlinie. Dit project is erop gericht deze voormalige verdedigingslinie een nieuw leven te geven. Binnen het project 
West Brabantse Waterlinie (WBWL) wordt op verschillende fronten aan de uitvoering van het investeringsplan gewerkt. In deze nieuwsbrief infor-
meren we u in het kort over de voortgang van de onderdelen van dit project. Meer informatie is te vinden op www.westbrabantsewaterlinie.nl. 
Voor suggesties, opmerkingen en vragen over dit project kunt u contact opnemen met Saskia Brouwer-van ’t Westeinde per mail 
s.brouwer@gemeente-steenbergen.nl of telefoon 0167-543314. Wij wensen u veel leesplezier!  

    NIEUWSBRIEF 

       WEST 
             BRABANTSE 
WATERLINIE 

Interessante informatie: 
 

Digitaal 

 www.westbrabantsewaterlinie.nl  

 Facebook ‘Onze toren’ 

 www.pompejus.nl 

 www.benedensas.nl 

 www.logementdeblauwesluis.nl 

 www.natuurmonumenten.nl/
dintelsegorzen  

  

Beeldmateriaal 

 West Brabantse Waterlinie vanuit 

de lucht 

 Omroep Brabant:Kick-off West 

Brabantse Waterlinie 

 Pompejus ‘Onze toren’ 

 Commercial toren Fort de Roovere 
‘Pompejus’ 

 

Bezoek ons ook op het web! 
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Gemeente Steenbergen 

Correspondentieadres:  Bezoekadres: 
Postbus 6   Buiten de Veste 1 
4650 AA  Steenbergen 4652 GA  Steenbergen 
Telefoon: 14 0167 
E-mail: s.brouwer@gemeente-steenbergen.nl 
www.gemeente-steenbergen.nl 

 

In de pers: 
19-09-2014: Omroep Brabant: De West Brabantse Waterlinie in ere hersteld 
19-09-2014: BN DeStem: Project West Brabantse Waterlinie gestart in Benedensas 
24-09-2014: Steenbergse Bode: Waterlinie moet gebied tot landschap van Allure maken 
24-09-2014: De Westbrabander: West Brabantse Waterlinie in ere hersteld: Historie zichtbaar maken 
26-09-2014: Steenbergse Courant: Frontlinie uit 80-jarige oorlog als trekpleister voor recreanten en bewoners 
12-12-2014: BN DeStem: Pompejus moet in september klaar zijn 
24-01-2015: BN DeStem: Bunker bij Sas wordt informatiepunt 
 
Agenda: 
20 juni 2015: Dag van de Architectuur 
10 sept. 2015: Landelijk opening Open Monumentendag in Bergen op Zoom 
12 & 13 sept. 2015: Open Monumentendagen 

Project  

West Brabantse Waterlinie 

Partners binnen het project zijn: 

Gemeente Steenbergen (dhr. HJ Keur, projectleider),  

Gemeente Bergen op Zoom (dhr. C. de Korte en dhr. A. van Eekelen),  

Benedensas V.o.f. (dhr. J. Akkermans), 

Vereniging Natuurmonumenten (mw. M. van den Berg),  

Logement de Blauwe Sluis (mw. J. de Witte-Ambachtsheer),  

Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie (mw. A. van den Berg), 

Waterschap Brabantse Delta (dhr. S. Koenraadt), 

Sportvisserij Zuidwest Nederland (dhr. R. Luijks). 

 

 

Uitgelicht:  

Logement De Blauwe Sluis 

Logement De Blauwe Sluis is 

direct gelegen aan de Steen-

bergse Vliet in het buitengebied 

van Steenbergen. Het Loge-

ment is eind juni 2014 geopend. 

Het wordt met name verhuurd 

als luxe vakantiewoning met 

designinrichting voor maximaal 

8 personen in het hoogseizoen 

en fungeert als B&B in het laag-

seizoen. De gasten komen tot 

op heden voornamelijk uit de 

Benelux en komen hoofdzake-

lijk voor een kortverblijf naar 

West-Brabant. Bij het Logement 

zijn fietsen, kano's, een roei-

boot en een luxe sloep te huur. 

Vanaf voorjaar 2015 kan men 

aan- en afmeren op de steiger 

achter het Logement, vanwaar 

men via een boerenpad kan 

wandelen tot de Blauwe Sluis 

en verder tot het monumentale 

sluizencomplex Bovensas en 

terug. Ook kan men van hieruit 

met een kano varen over de 

Cruijslandse kreken. Het gebied 

is rustig en men kan er ook 

goed wandelen, fietsen of vis-

sen. Voor meer informatie of 

boekingen: 

www.logementdeblauwesluis.nl. 

restauratie van het Ravelijn wordt 
in de tweede helft van 2015 be-
gonnen.  
 
Fort de Roovere 
Het herstelde Fort de Roovere 
krijgt dit jaar met een theateruit-
kijktoren een icoon van allure. 
Van moertje tot schroef, van 
traptrede tot plank, alle onderde-
len (in totaal zo’n 8000) kunnen 
door inwoners en bedrijven wor-
den gekocht. Er zijn nog certifica-
ten te koop voor de toren die dit 
jaar moet verrijzen. Meer interes-
se, kijk dan op facebook ‘Onze 
Toren’ of op ‘www.pompejus.nl’. 
Hier is ook de link te vinden naar 
het filmpje over de totstandko-
ming van de toren.  

Waterschans 
In het najaar van 2014 is er ge-
start met de voorbereidingen voor 
het en begin 2015 zijn de werk-
zaamheden daadwerkelijk ge-
start. Als dit werk klaar is zal het 
centrum van Bergen op Zoom 
weer middels water bereikbaar 
zijn. 
 

die opdracht vindt in het begin 
van het tweede kwartaal 2015 
plaats. De daadwerkelijke reali-
satie start na het vaarseizoen 
2015. Dit om de overlast voor 
ligplaatshouders en passanten 
zoveel mogelijk te beperken.  
 
Het Ravelijn  
Het enige vrijwel compleet  
bewaarde onderdeel, door  
ontwerper van Menno van  
Coehoorn, aangelegde vesting-
werken is in 2014 totaal ontdaan 
van zijn bomen. De wortels had-
den inmiddels grote schade aan-
gericht. Door de verwijdering van 
de bomen kan de oorspronkelijke 
vorm en uitstraling van het Rave-
lijn weer ervaren worden. In 
1932 is het Ravelijn voorzien van 
een houten brug aan de 
“vijandige” kant. Recent is hier 
een drijvende brug aan de stads-
zijde bijgekomen. Op dit moment 
wordt er een begin gemaakt met 
het herstellen van de kademuren 
van de gracht. Tevens zal begin 
dit jaar met belanghebbenden 
gewerkt gaan worden aan een 
voorlopig ontwerp voor de terre 
van het Ravelijn en de inrichting 
van de Kazematten. Met de  

Fort Henricus 
Vorig jaar is Natuurmonumenten  
gestart met de eerste stap in de 
vergunningprocedure en is de 
Rijksdienst voor Cultureel Erf-
goed (RCE) benaderd met het 
voorlopig ontwerp van Fort  
Henricus. Dit is belangrijk aange-
zien het fort de status van Rijks-
monument heeft. De experts van 
de RCE hebben het ontwerp van 
het grondwerk in december 2014 
positief beoordeeld en daarmee 
de weg vrij gemaakt voor verde-
re stappen in het proces. Nu kan 
begonnen worden met het ont-
werpen van de brug en de uitkijk-
toren. Plaats en afmeting van 
deze objecten is namelijk sterk 
afhankelijk van het ontwerp van 
het grondwerk. Na het gereed-
komen van de ontwerpen van de 
objecten start het traject van de 
omgevingsvergunning.  

 
Recreatieve poort Steenbergen 
Het plan voor de inrichting van 
recreatieve poort Steenbergen is 
samen met belanghebbenden en 
belangstellenden opgesteld. 
De afgelopen maanden is het 
technisch programma hiervoor 
uitgewerkt. De aanbesteding van 
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Het project West Brabantse Waterlinie 
is mede mogelijk gemaakt met  
financiële steun van de Provincie 
Noord-Brabant  

Afbeeldingen: Ro&Ad Architecten, Luchtzinnig, De Westbrabander en Okke Feijters  
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