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Visie 
 

ANV Brabantse Wal 
 
 
1. Aanleiding 
 
De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) is de overkoepelende organisatie, die 
in Noord-Brabant, Zeeland, en Zuid-Gelderland de belangen behartigt van ondernemers in 
de groene ruimte. Onder deze organisatie werken de lokale afdelingen. De afdelingen ZLTO 
Woensdrecht, Roosendaal en Steenbergen-Bergen op Zoom Noord, hebben het initiatief 
genomen tot de oprichting van een Agrarische Natuurvereniging (ANV) Brabantse Wal. Het 
werkgebied van de ANV komt overeen met het werkgebied van deze ZLTO afdelingen. 
 
De Brabantse Wal is een opvallend landschap in West-Brabant, op de grens met Zeeland en 
Vlaanderen (België). Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de 
steilrand: een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen 
zeekleipolders. Deze steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, 
Bergen op Zoom en Halsteren tot Steenbergen. De steilrand is aangemerkt als aardkundig 
waardevol gebied. De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP. Deze 
steilrand, is waarschijnlijk ontstaan door erosie door de rivier de Schelde en door de zee. De 
(hoge) zandgronden omvatten bos- en heidegebieden,= en landbouwgronden. De lager 
gelegen kleigronden zijn vooral in gebruik voor de landbouw. Ook liggen er kreekresten. Aan 
de voet van de Brabantse Wal ligt bij Bergen op Zoom het Markiezaatsmeer, een door de 
Deltawerken afgesloten deel van de Oosterschelde. Het gebied is in trek bij wandelaars en 
fietsers. Wielrennen is een veel beoefende sport. 
 
Ten behoeve van het beheer en onderhoud van dit landschap worden er verschillende 
diensten verricht; de zogenaamde ‘groene en blauwe diensten’. Onder groene diensten 
wordt verstaan agrarisch natuurbeheer op cultuurgronden, de aanleg en onderhoud van 
houtwallen, knotwilgen, wandelpaden, enz. Onder blauwe diensten verstaat men aanleg, 
beheer en onderhoudswerk aan waterlichamen en aansluitende gronden, zoals bij 
waterlopen, kreken, vennen, en waterberging.  
 
Vanuit de ZLTO  is interesse ontstaan om de ontwikkeling van deze groene en 
blauwe diensten als uitdaging op te laten pakken door individuele of groepen agrariërs. Om 
dit handen en voeten te geven is een sterke uitvoeringsorganisatie, in de vorm van een ANV 
nodig, die initiatieven kan vertalen in concrete projectvoorstellen, die tevens verschillende 
projecten op elkaar afstemt en één aanspreekpunt vormt. Het belang voor de landbouw is 
dat de agrarische bedrijven op deze manier aan de maatschappij kunnen laten zien dat ze 
op een verantwoorde en duurzame wijze bezig zijn met het produceren van 
landbouwproducten in combinatie met het beheer van het landelijk gebied. 
 
Vanuit de natuur is behoud van flora en fauna een streven. De kracht van de ANV bestaat uit 
het gestructureerd en gecoördineerd inventariseren van projectideeën, zowel binnen als 
buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Hierdoor worden kansen gecreëerd en de krachten 
gebundeld van de verschillende belanghebbende organisaties. Uitgangspunt voor de ANV is 
een marktconforme benadering van agrarisch natuurbeheer, en het gebied wil hiermee aan 
de slag. 
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2. Gebiedsbeschrijving 
 
De Brabantse Wal was in de 18de eeuw nagenoeg bosvrij. Uitgestrekte heidevelden, 
stuifzanden, vennen en wat verspreid kreupelhout bepaalden destijds het beeld. Alleen in het 
noordwesten ligt een aantal oude landgoederen, met eikenhakhout en eiken- en 
beukenlanen, die al in de 17de eeuw zijn aangelegd: Zoomland, Lievensberg, Mattemburgh. 
Vlak onder een deklaag van zanden bevinden zich estuariene leem- en kleiafzettingen, 
waarop plaatselijk regenwater stagneert. Hierop zijn vennen gevormd, zoals het Groote Meer 
en het Kleine Meer. De leemlagen liggen plaatselijk zo dicht aan de oppervlakte dat deze 
winbaar waren, zoals in de Leemputten bij Ossendrecht. Beken stromen er met name in het 
oostelijke zandgebied bij Nispen en Wouw. Bijzonder is de destijds als turfvaart aangelegde 
Zoom. Het lager gelegen gebied wordt mede gekenmerkt door de kreken zoals bij Kruisland 
en Halsteren. Door de aanplant met bos (na 1750) resteren nu nog slechts kleine 
oppervlakten heide en stuifzand. In het gebied zijn aan zowel Nederlandse als Belgische 
kant enkele grote waterwinningen actief, waardoor de grondwaterstanden in het gebied sterk 
zijn gedaald. Aan de voet van de Brabantse Wal ligt een aantal kwelrijke poldergebieden 
buiten de Natura 2000-begrenzing. Het gebied sluit aan de zuidwestkant aan op het 
Belgische Natura 2000-gebied de Kalmthoutse Heide, met grote oppervlakten natte en droge 
heide en vennen. Hierdoor is een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 
formaat gevormd. 
 
Ten behoeve van de visievorming omtrent het beheer van natuur en landschap is een korte 
beschrijving van de waarden van het gebied noodzakelijk. De beschrijving is beperkt tot de 
raakvlakken met natuur en landschap. Omdat de Brabantse Wal een grote omvang in 
oppervlakte heeft, zal hiertoe een onderscheid worden gemaakt in 5 deelgebieden.  
 

 
 
 
 
2.1 Brabantse Wal-Zuid (Hoogerheide – Putte) 
 
Landschappelijke kenmerken en natuurwaarden 
 
De Brabantse Wal tussen Hoogerheide en Putte bestaat naast droge naald- en loofbossen 
uit stuifzand, heidevelden en diverse vennen. Het Groote Meer, Meersche Duinen, 
Kriekelareduinen en Hazenduinen vormen één geheel met het Belgische natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide en maken deel uit van een grensoverschrijdend natuurpark. De bossen 
zijn een leefgebied voor onder andere Havik, Sperwer, Boomvalk, Bosuil, Groene en Zwarte 
specht, Boomklever en Nachtzwaluw. De hoge dichtheid van de Nachtzwaluw was 
aanleiding het gebied aan te wijzen in het kader van de Vogelrichtlijn. 
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De meeste heidevelden zijn droog en vergrast. Slechts in enkele zeer kleine heiderestanten 
groeien nog Beenbreek, Klokjesgentiaan en Kleine zonnedauw (onder meer nabij het 
Moseven en in Kortenhoeff). Behalve zure, voedsel- en soortenarme vennen liggen er op de 
Brabantse Wal ook meer gebufferde vennen en gegraven plassen, zoals het Groote en 
Kleine Meer, Leemputten Ossendrecht, Bronven en Moseven. Naast een natuurlijke 
buffering door kalkhoudend kwelwater vond de buffering ook plaats door de aanvoer van 
opgepompt grondwater. Sommige vennen en plassen worden nog gevoed door lokaal 
kwelwater, zoals de Leemputten Ossendrecht. In en langs de meer gebufferde vennen 
groeien Oeverkruid, Drijvende waterweegbree, Gesteeld glaskroos, Moerassmele, Pilvaren, 
Witte waterranonkel en de uiterst zeldzame Stekelbiesvaren. In een vennetje ten zuidoosten 
van het Zwaluwmeer komt een hoogveenvegetatie voor met onder meer Kleine veenbes. 
Indien watervoerend, zijn de vennen broedplaats voor Dodaars, Geoorde fuut, Tafeleend en 
Wintertaling. 
 
Land- en tuinbouw sectoren 
 
De land- en tuinbouw in dit gebied wordt vooral bepaald door de vollegrondstuinbouw op de 
bijzonder geschikte zandgronden ( o.a. asperges – bladgroenten), de rundveehouderij. In de 
kleigebieden is met name de akkerbouw sterk aanwezig. De landbouw levert door de 
verschillende grondsoorten en de variatie aan teelten een belangrijke bijdrage aan de 
biodiversiteit. 
 
 
2.2 Brabantse Wal-Midden (Hoogerheide – Bergen op Zoom) 
 
Landschappelijke kenmerken en natuurwaarden 
 
Ook dit deel van de Brabantse Wal bestaat grotendeels uit droge, voedsel- en soortenarme 
naaldbossen. Met name in de diverse landgoederen komen ook droge tot tamelijk vochtige 
loofbossen voor met Dalkruid, Lelietje van dalen en Gewone salomonszegel. In de bossen 
broeden onder andere Zwarte en Groene specht, Boomklever en Fluiter. In de bossen liggen 
hier en daar heiderestanten die leefgebied zijn van onder andere Levendbarende hagedis.  
 
In vennen en gegraven plassen komen Alpenwatersalamander en Vinpootsalamander voor. 
De vennen en plassen bezitten een ongebufferd tot matig gebufferd milieu. Een ven langs de 
Moerkantse Baan kenmerkt zich door een voedselarme verlandingsvegetatie met diverse 
Veenmossoorten, Kleine veenbes en Beenbreek. In het Bloempjesven, Mosven en Meeven 
groeien onder meer Draadzegge en Moerashertshooi. Het gegraven Keutelmeer en een 
plasje in Zoomland herbergen soorten als Gesteeld glaskroos, Waterpostelein, 
Duizendknoopfonteinkruid en in de jaren zeventig ook nog de Kruipende moerasweegbree 
en Ondergedoken moerasscherm. De Zeezuiper is grotendeels dichtgegroeid met moeras, 
broekstruweel en -bos. 
 
Land- en tuinbouw sectoren 
De land- en tuinbouw in dit gebied wordt vooral bepaald door de vollegrondstuinbouw op de 
bijzonder geschikte zandgronden ( o.a. asperges – bladgroenten),  en de rundveehouderij.  
 
 
2.3 Brabantse Wal-Noord (Bergen op Zoom – Steenbergen) 
 
Landschappelijke kenmerken en natuurwaarden 
 
Het noordelijk deel van de Brabantse Wal bestaat uit een afwisselend landschap met naald- 
en loofbossen, landbouwgronden, extensief beheerde graslanden en enkele waterplassen. 
De Brabantse Wal ‘verdwijnt’ ten noorden en oosten van Halsteren geleidelijk onder veen- en 
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kleigronden. In de bossen broeden Houtsnip, Kleine bonte specht, Boomvalk, Boomklever en 
Gekraagde roodstaart. 
 
De waterplassen zijn leefgebied voor Alpenwatersalamander en Vinpootsalamander. De 
Groote en Kleine Melanen zijn tamelijk grote waterplassen met een matig tot sterk gebufferd 
milieu. In de oevers komen verlandingsvegetaties voor met onder meer Moeraswederik en 
Holpijp. In de overgangszone naar Het Laag ligt het voormalige Fort de Roovere dat dateert 
uit de 17de eeuw en een onderdeel is van de Westbrabantse Waterlinie. Ten oosten van het 
fort ligt het Pottersbos. In de kruidlaag van dit bos groeien onder andere Bosaardbei, 
Gewone salomonszegel en eertijds ook Dennenorchis. 
 
Land- en tuinbouw sectoren 
 
De land- en tuinbouw in dit gebied wordt vooral bepaald door:  
- de vollegrondstuinbouw op de zandgronden ( o.a. asperges, aardbeien – bladgroenten),  
- de glastuinbouw die met name sterk geconcentreerd is in Lepelstraat en het gebied 
Westland in Steenbergen, 
- de rundveehouderij.  
In de kleigebieden zijn met name de akkerbouw   en de fruitteelt belangrijk. 
De landbouw levert mede door de verschillende grondsoorten en de variatie aan teelten in dit 
gebied een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. 
 
 
2.4   Beekdalgebied  Roosendaal Wouw. 
 
Landschappelijke kenmerken en natuurwaarden 
 
Ten zuiden en ten westen van Roosendaal liggen een aantal smalle beekdalen. Smalle 
Beek, Haiinkbeekje, Rissebeek en Watermolenbeek. De Watermolenbeek bezit ter hoogte 
van Nispen nog haar oorspronkelijke en sterk meanderende loop. De natuurwaarden in de 
beekdalen zijn beperkt tot enkele natuurgebiedjes en sloten. Zo groeien in het beekdal van 
de Watermolenbeek in het Spuitendonkse Bos in het beekdal van Haiinkbeekje nog Slanke 
sleutelbloem, Muskuskruid en Gulden boterbloem. In en langs sloten groeien Waterviolier, 
Holpijp, Klimopwaterranonkel en Knolsteenbreek. 
 
Land- en tuinbouw sectoren 
 
De land- en tuinbouw in dit gebied  dat vooral uit zandgrond bestaat, wordt vooral bepaald 
door:   
- (melk-)veehouderij, de vollegrondstuinbouw (met name groenteteelt),  
- boomteeltbedrijven die verspreid over het gebied voorkomen 
- de glastuinbouw met enige concentratie rondom Wouwse Plantage en Heerle, 
- verspreid voorkomende intensieve veehouderijbedrijven.  
 
 
2.5 Brabantse Wal-Oost (Kruisland - Moerstraten) 
 
Landschappelijke kenmerken en natuurwaarden 
 
Het Laag, Halstersche en Oudlandsch Laag en Het Oudland bestonden eertijds uit 
veenmoerassen die na ontginning veelal in gebruik waren als hooiland (Blauwgrasland en 
Dotterbloemhooiland). Het Oudland is in de 19de eeuw beplant met eiken en later ook met 
populieren. De bossen zijn opvallend rijk aan paddestoelen. Uniek voor Noord-Brabant was 
de aanwezigheid van het Wit bosvogeltje, een orchideeënsoort die elders in Nederland 
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alleen voorkomt in Zuid-Limburg. In de bossen broeden onder meer Wespendief, Boomvalk, 
Kleine bonte specht en Nachtegaal. 
In deze schraallanden groeien onder andere Spaanse ruiter, Veenpluis, Blauwe knoop en 
Grote ratelaar. Daarnaast komen in deze gebieden extensief beheerde 
graslanden voor die een broed- en/of foerageerplaats zijn voor Wulp, Grutto en Watersnip. 
Het kleinschalige karakter in Het Laag, Halstersche en Oudlandsch Laag en Het Oudland 
kan versterkt worden door de aanleg van singels en knotbomenrijen. 
Het  landschap en de natuurwaarden in het kleigebied van Kruisland worden vooral bepaald 
door de aanwezige kreken en kreekrestanten. 
 
Land- en tuinbouw sectoren 
 
De land- en tuinbouw in dit gebied  dat vooral uit zandgrond en kleigrond bestaat, wordt 
vooral bepaald door:   
- akkerbouwbedrijven met een accent op pootgoedteelt en akkerbouwmatige 
tuinbouwgewassen 
-  de vollegrondstuinbouw zowel groenteteelt (o.a. aardbeien)  en sierteelt,  
- boomteeltbedrijven die verspreid over het gebied voorkomen Moerstraten 
-  diverse melkveebedrijven 
- verspreid voorkomende intensieve veehouderijbedrijven. 
De landbouw levert mede door de verschillende grondsoorten en de variatie aan teelten in dit 
gebied een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. 
 
 
 
3. Visie ANV Brabantse Wal 
 
 
Behoud van natuur- en landschapselementen wordt ondersteund, mits het één en ander op 
vrijwillige basis wordt gerealiseerd. De agrarische sector werkt samen met betrokken partijen 
aan het behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het gebied. Op en 
rondom de Brabantse Wal zijn alle sectoren aanwezig zoals de akkerbouw, melkveehouderij, 
glastuinbouw, vollegrondsgroenteteelt, boom- en sierteelt , en de intensieve veehouderij. 
De sector is zich bewust van het belang van een goed imago voor het verwerven van een 
gezonde concurrentiepositie. Men wil daarom op verantwoorde wijze (blijven) produceren. 
Daarnaast zal een klein deel van de bedrijven gaan zoeken naar een tweede tak. De visie 
van de vereniging sluit aan bij de visie op agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de 
provincie Noord-Brabant, zoals verwoord in het Natuurbeheerplan, alsook op de 
landschapsontwikkelingsplannen (LOP’s) die zijn opgesteld door de verschillende 
gemeenten. 
 
 
3.1 Overwegingen 
 
Natuur en landschap komen steeds prominenter op de agenda van maatschappij en politiek. 
De agrarische sector mag dit signaal niet negeren. In tegendeel: de sector zal moeten 
zoeken naar mogelijkheden om die maatschappelijke wensen onderdeel te laten uitmaken 
van de bedrijfsvoering: Op welke wijze kan natuur en landschap versterkend werken voor het 
bedrijfsinkomen én op welke wijze kan de vereniging inspelen op de maatschappelijke 
behoeften. 
 
Een streek moet verantwoordelijkheid krijgen en nemen om actief met natuur en landschap 
om te gaan. Als een streek dat zelf oppakt, zal men een verantwoordelijkheidsgevoel 
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ontwikkelen bij het welzijn van natuur en landschap. Dan zullen natuur en landschap ook 
meer gewaardeerd worden door de inwoners van de streek. 
 
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer moet aantrekkelijk zijn voor de agrarische 
bedrijfsvoering. De vereniging wil zich inzetten voor de verbreding van de landbouw in haar 
gebied. Zo kunnen agrariërs een deel van hun inkomen verdienen door het verrichten van 
maatschappelijke diensten.  
 
Het beheren van natuur en landschap door boeren is een logisch gevolg van de 
maatschappelijke wens voor meer natuur en landschap van een kwalitatief hoog niveau. De 
agrariërs in het gebied bezitten namelijk de middelen (vee, arbeid en machines) om dit zelf 
ter hand te nemen. Ook hebben de agrariërs kennis van zaken, met name streek en 
gebiedskennis alsmede kennis van kwaliteit en eigenschappen van de gronden. Agrarisch 
natuur- en landschapbeheer is voor een deel ook een middel om het bestaansrecht van de 
agrarische sector te verantwoorden. Een goed beheer van natuur en landschap werkt in 
ieder geval positief uit op het imago van de landbouw. 
 
Beheer en aanleg van natuur en landschapselementen moet leiden tot een goed 
bedrijfsresultaat. Er moet geen planologische schaduwwerking uit voortvloeien: nieuw groen 
is vrij groen. 
 
De vereniging wil agrarisch natuur- en landschapsbeheer breed oppakken: van het 
aanleggen van bloemenranden tot het verzorgen van eindbeheer in natuurgebieden van 
natuurorganisaties. 
 
 
3.2 Aanspreekpunt 
 
De vereniging moet een aanspreekpunt voor overheden worden waar het gaat om 
uitvoeringszaken rond natuur en landschap. De vereniging moet bij planvorming en 
uitvoering worden betrokken om realistische planvorming te krijgen en om betrokkenheid 
voor de uitvoering te genereren. Ook streekbewoners hebben via de vereniging een 
aanspreekpunt.  
 
 
3.3 Inscharen van vee 
 
Boeren zijn op zoek naar mogelijkheden om hun areaal uit te breiden, o.a. om  extensivering 
te kunnen toepassen. Aan de andere kant zijn natuurbeherende organisaties doende met 
begrazingsbeheer van natuurgebieden. In dit geval kunnen boeren en natuurbeheerders de 
samenwerking zoeken: boeren scharen in de natuurgebieden hun vee in. 
 
Een aanspreekpunt creëren voor natuurorganisaties in het gebied waarmee afspraken 
kunnen worden gemaakt voor het inscharen van vee in natuurgebieden. De vereniging zal de 
mogelijkheden creëren om het geheel te coördineren. Een marktconforme benadering van 
agrarisch natuurbeheer staat hierbij voorop. De vereniging zal dit bewaken. 
 
 
3.4 Onderhoud van natuurgebieden 
 
In de natuurgebieden is veel onderhoud noodzakelijk. De vereniging wil met 
terreinbeherende instanties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap) 
samenwerken in het onderhoud van de gebieden. Hiervoor zullen de mogelijkheden voor 
samenwerking worden onderzocht. 
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3.5 Aanleg en beheer van landschapselementen 
 
In het agrarische gebied liggen natuur- en landschapselementen. Ook deze elementen 
vragen beheer en ontwikkeling. Momenteel blijft dat werk veelal liggen, omdat het 
onrendabel is in de bedrijfsvoering. 
 
Voor onderhoud, beheer en aanleg van landschapselementen is een goede 
stimuleringsregeling noodzakelijk. Behalve een goede financiële en juridische regeling is 
coördinatie van de uitvoering van groot belang. De vereniging kan een belangrijke rol spelen 
in de coördinatie van de uitvoering. In  het stimuleringskader groene en blauwe diensten wil 
de vereniging een actieve rol gaan spelen. 
 
 
3.6 Aanleg en beheer van erfbeplantingen 
 
Een mooie erfbeplanting is het visitekaartje van de agrarische onderneming. Effectief 
stimuleren komt in beeld als er goede financiële regelingen vanuit provinciale en 
gemeentelijke overheden zijn. 
 
 
3.7 Het plaatsen van informatieborden 
 
Ook deze borden zijn, mits netjes verzorgd, een visitekaartje voor de agrarische sector. 
 
 
3.8 Kennisontwikkeling van beheer van natuur en landschap 
 
Het beheren van natuur en landschap vergt op alle fronten kennis van de deelnemers. Deze 
kennis varieert van de vraag hoe het werk in te passen is in de bedrijfsvoering tot het 
praktisch omgaan met een kettingzaag. Hiervoor zal een traject uitgezet moeten worden voor 
de deelnemers. De vereniging kan dit coördineren. Er wordt gedacht aan een gecertificeerde 
cursus ‘natuurbeheer’ of aansluiting bij werkwijzen in een  ‘Handboek Kwaliteitszorg’. 
 
 
3.9 Sloten- en bermbeheer 
 
Het onderhouden van sloten en bermen en het afvoeren van sloot- en bermafval vormt al 
langere tijd een punt van discussie. In samenwerking met de gemeenten en waterschap 
moet gezocht worden naar een goede oplossing met een win-win situatie voor 
grondeigenaren en gemeenten/waterschap. 
 
 
3.10 Akkerrandenbeheer en bloemrijke bermen 
 
Dit kan opgepakt worden door de overheid om het buitengebied een vriendelijk aanzicht te 
geven. Dit zijn projecten waarbij de vereniging een prima aanspreekpunt is voor de 
overheden. 
 
 
 
3.11 Weidevogelbeheer 
 
Dit is een project waar diverse partijen prima in kunnen samenwerken. Een goede 
coördinatie is echter ook hierbij nodig. 
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3.12 Aanleg en onderhoud c.q. behoud van wandel- en fietsroutes 
 
In overleg met de beherende instanties kunnen aanwezige wandel- en fietsroutes worden 
onderhouden en/ of opnieuw aangelegd. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheden 
voor het creëren van nieuwe fiets- of wandelpaden. 
 
 
3.13 Naamsbekendheid 
 
Om als vereniging te kunnen functioneren, moeten andere organisaties de weg weten te 
vinden naar de vereniging. Om naamsbekendheid te krijgen, moeten hulpmiddelen 
ontwikkeld worden, zoals een nieuwsbrief, een flyer, en website. 
 
 
3.14 Excursies 
 
Aan zowel (groepen van) agrariërs, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
natuur- en vrijwilligersorganisaties wordt de mogelijkheid geboden om excursies te 
organiseren. Hierbij wordt enerzijds gewerkt aan maatschappelijke betrokkenheid met het 
agrarisch buitengebied en anderzijds worden inkomsten gegenereerd. 


