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  Antwoord De Wolput is binnen het GVVP Heusden gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Omdat de Wolput binnen de be-

bouwde kom ligt, geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Ook maakt deze weg deel uit van zowel een calamiteitenroute 

als busroute. Er wordt dan ook zeer terughoudend omgegaan met het treffen van snelheidsremmende maatregelen op een 

weg met dergelijke functies. 

 

Conclusie 

Besloten is om gehoor te geven aan 1 van de zienswijzen en het huidige fietspad aan de zuidzijde van de Wolput te handhaven.  

 

Voor het overige geven deze zienswijzen geen aanleiding tot het wijzigen van beide ontwerp inpassingsplannen. 

 

11   Thema 11: Cultuurhistorie, Archeologie en Landschap 

  Algemeen Een groot aantal zienswijzen heeft betrekking op een veronderstelde aantasting van de Baardwijkse Overlaat (BO). Dit on-

derdeel wordt dan ook hieronder nader toegelicht.  

 

Vooropgesteld moet worden, dat de A59 met bijbehorende infrastructuur in de huidige situatie een forse belemmering van de 

noord-zuidstructuren van de BO vormt, zowel in landschappelijke, cultuurhistorische als ecologische zin. Geheel of nagenoeg 

opheffen van deze barrière is niet reëel met het oog op andere bestaande en toekomstige belangen. Wel dient vanuit een 

oogpunt van goede ruimtelijke ordening én het provinciaal beleid, te worden gestreefd naar het zoveel mogelijk voorkomen 

van nieuwe negatieve effecten en indien deze niet kunnen worden voorkomen, naar compensatie. 
De BO is op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant (CHW) als vlak van provinciaal belang aangeduid. De CHW 

is verankerd in de Verordening ruimte, artikel 22. Ingrepen in het cultuurhistorisch vlak dienen zich te richten op behoud, ver-

sterking of duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en kenmerken van het gebied. Bij de BO betekent dit 

specifiek het behoud van open landschap en afstemmen van natuurontwikkeling, waterberging en stedelijke uitbreiding op de 

cultuurhistorische identiteit van de Overlaat (zie nader hieronder). Het aanleggen van uitgebreide verkeersinfrastructuur in 

het cultuurhistorisch vlak is in beginsel (zonder compensatie/mitigatie) strijdig met de Verordening ruimte. Daarom is het cul-

tuurhistorisch belang nadrukkelijk in de besluitvorming rondom de GOL plannen betrokken. In paragraaf 7.8.3 van de toelich-

ting wordt op dit aspect al specifiek ingegaan, maar onderstaand wordt een en ander nog nader toegelicht. Voorafgaand 

wordt daarbij opgemerkt, dat de aantasting van de BO vanwege ruimtebeslag voor de nieuwe infrastructuur bij de planuitwer-

king gedurende het proces zoveel mogelijk is geminimaliseerd. 
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Om het cultuurhistorisch belang (overeenkomstig de Verordening ruimte) te kunnen borgen, is het noodzakelijk om de speci-

fieke waarden en het belang van de BO in beeld te brengen en vervolgens te bezien op welke wijze het beste recht kan wor-

den gedaan aan deze belangen. De BO werd in 1765 aangelegd om de druk op de dijken van Maas en Merwede te vermin-

deren door een deel van het aanstormende Maaswater vanaf Bokhoven via een alternatieve route om te leiden. Daardoor 

-Hertogenbosch en omgeving ontlast. Het is de enige overlaat die in deze tijd in Nederland is aangelegd en 

een icoon van de waterstaatsgeschiedenis. Het oorspronkelijke idee hiervoor dateerde al van 25 jaar eerder. Naast het droog 

houden van de hoofdstad van Noord-Brabant en omliggende dorpen was de BO ook een verdedigingswerk, als militaire inun-

datie onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Dit functioneerde van 1766 tot 1911.  

 

Essentieel voor het behoud, versterking of duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en kenmerken van de 

BO, is dat de historische gelaagdheid zichtbaar blijft of zichtbaar wordt gemaakt. Hiervoor is het essentieel om naar de ge-
e en 21e eeuw.  

 

Interessante fasen daarbij zijn: 

 aaneengesloten, open gebied. 

 Vermeldenswaardig is dat in 1826 de BO breder is gemaakt. Hierbij werd de Drunense korenmolen verplaatst. Doordat 

de overlaat van 622 m naar 1022 m werd gebracht, zou later in de BO duidelijk de langste brug van de Langstraat wor-

 1882-1885: bouw brug in de BO met 52 pijlers, totale lengte 880 m. 

 1907-1911: bouw van het Drongelens Kanaal. 

 1923: een van de pijlers is verzakt, door de aanleg van het Drongelens kanaal is de overlaat functie overbodig geworden 

en werden in 1923 en 1924 enkele openingen vervangen door een aarden dijklichaam. Aan Drunense kant blijft een 

noodoverlaat met 18 brugdelen met 17 pijlers overeind in geval van een noodsituatie. Over het Drongelens kanaal bleven 

10 brugdelen met 9 pijler overeind. Het zand van het dijklichaam was afkomstig uit de Loonse en Drunense Duinen. 

 1944: Duitsers blazen de brug over het Drongelens kanaal op. 

 1945: De brug over het Drongelens kanaal wordt hersteld. De pijlers die hersteld worden, worden niet meer gemaakt 

voor een dubbelspoorlijn, maar een enkel spoorlijn. 

 1946: op enkele brugdelen na wordt de spoorlijn door de BO op een dijklichaam aangebracht. Van de verschillende brug-

hoofden werd de hardstenen bedekking gebruikt bij herstel van de brug over het Hollands Diep.  
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 1953: De zee kwam tot aan de winterdijk en de zeedijk, tot aan de A59. 

 Beëindiging spoorfunctie: 1950 gesloten voor reizigersvervoer, in 1972 voor goederenvervoer. 

 Thans resteren nog 14 overspanningen, 10 in de brug over het Drongelens kanaal, één over de Overstortweg en 3 over 

de Eindstraat. 

 

Van de ruim 250 jaar dat de BO bestaat, is deze bijna de helft (120 jaar) brugloos. Vanaf 1885 tot 1923 (38 jaar) is de spoor-

brug door de BO open, gebouwd op 52 pijlers vanwege het belang van de overlaat- en inundatiefunctie. Daarna blijft de 

spoorbrug tot het eind van de Tweede Wereldoorlog deels open. Pas na de Tweede Wereldoorlog wordt de spoorbrug volle-

 
 

Conform artikel 22 van de Verordening ruimte wordt ingezet op versterking of duurzame ontwikkeling om de aantasting van 

het cultuurhistorisch vlak te mitigeren.   

 

Zoals uit het historisch overzicht blijkt, is er in de BO vrijwel altijd sprake geweest van openheid, ofwel doordat er geen spoor-

brug aanwezig was, ofwel doordat deze met een open constructie uitgevoerd was. De spoorbrug wordt door Provinciale Sta-

ten uit cultuurhistorisch oogpunt van groot belang geacht, omdat deze een wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van de 

Langstraat vormt. Tevens kan de spoorbrug door de snelfietsroute worden benut, waarmee de recreatieve mogelijkheden en 

de beleving van de BO worden vergroot. Anderzijds wordt ook de openheid van de BO vanuit historisch, landschappelijk én 

ecologisch oogpunt van waarde geacht.   

 

Met het gedeeltelijk openmaken van de spoordijk en de bouw van een fiets- en wandelbrug met referentie naar de oude open 

spoorbrug, komt de noord-zuid openheid van de BO weer volledig tot haar recht en krijgt de spoordijk ook weer betekenis in 

relatie tot de inundatie- en overlaatfunctie. Hiermee wordt recht gedaan aan de hiervoor beschreven belangen. De ontwikke-

ling van de fietsbrug (die ook gebruikt kan worden door wandelaars) wordt daarom gezien als een belangrijke mitigerende 

maatregel in de totale gebiedsontwikkeling in de BO. Met de ontwikkeling als moderne snelfietsroute krijgen de cultuurhistori-

sche waarden van het oude spoortracé ook betekenis voor de toekomst. Daarbij worden de (rijks-)monumentale brugdelen 

behouden en betekenis gegeven in de historische gelaagdheid van de spoorbrug. Een architectonisch ontwerp van de 

nieuwe situatie is als bijlage 23 bij beide inpassingsplannen gevoegd. 
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Met de gekozen mitigerende maatregel, wordt recht gedaan aan artikel 22 van de Verordening ruimte en wordt het cultuur-

historisch belang van de BO nadrukkelijk behartigd. Ook wordt recht gedaan aan de historische functie van zowel de BO zelf 

als de spoorbrug door het gebied. Daarmee worden de negatieve effecten die de aanleg van de GOL infrastructuur heeft, 

gecompenseerd en versterkt. Het inpassingsplan is dan ook gericht op behoud, herstel en duurzame ontwikkeling van cul-

tuurhistorische waarden en kenmerken van de BO. 

 

De oude spoorbrugdelen in het Halve Zolenlijntje zijn integraal onderdeel van het nieuwe brugontwerp. Conform de structuur-

visie gaan de monumenten zo een bijdrage leveren aan een duurzame gebiedsontwikkeling, zoals onder meer beoogd met 

de nieuwe Wro. Hieraan is een inhoudelijke veranderopgave verbonden: 

1.  

2.  

11.a 32, 33, 35, 45, 46, 

55, 57, 59, 62, 63, 

64, 66, 73, 83, 114, 

119, 124, 140, 141, 

149, 150, 151, 152, 

153, 158, 161, 167, 

172, 175, 178, 190, 

191, 195, 196, 203, 

208, 211, 212, 213, 

221 

Zienswijze De compensatie voor cultuurhistorie is verschrikkelijk en cultuurvernietigend: 

1. Afgraven van een historische spoordijk, waarbij de bestaande gerestaureerde bruggen hun historische vervoersmissie 

(nu t.b.v. fietsers) verliezen en museumstukken dreigen te worden. 

2. Overgebleven dijkgedeelten worden t.b.v. de cultuurbeleving ontdaan van begroeiing, wat schadelijk is voor natuur en de 

EHS/NNN van de Heidijk en de EHS/NNN van het Drongelens Kanaal. 

3. Fietsers worden in de kou gezet, terwijl PIP het fietsverkeer juist wil bevorderen. 

Waarom dit onzalige plan doordrukken terwijl zowat alle betrokkenen/gebruikers van/in het gebied, organisaties als de Fede-

ratie behoud de Langstraatspoorbruggen, de Heemkundekringen, de fietsersbond en vele anderen dit een niet-wijs/onver-

standig/niet-werkend idee vinden? 

 

Om de dijken beter te laten uitkomen moeten er (vlakbij) op de Zeedijk juist wel bomen komen (zij accentueren de dijk!). 

  Antwoord 

brug niet ingegeven door de huidige invulling met een dichte dijkstructuur, maar door een noord-zuid openheid en functie als 

overlaat c.q. voor inundatie. Deze waarden en functies worden met het open maken van de spoordijk in ere hersteld.  

 

Bij het thema onder het kopje algemeen is al aangegeven, dat de BO nu een landbouwgebied is.  Voor natuur heeft de BO 

op provinciaal niveau een verbindingsfunctie: dieren hebben hier niet hun primaire verblijfsgebied, zij trekken erdoorheen. 

Daarom wordt de ecologische verbindingszone langs het Drongelens kanaal en de ecologische verbindingszone in oost-west 


