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Green Deal Landschapspark Bergsche Heide

Betrokken partijen
 - Gemeente Bergen op Zoom
 - Waterschap Brabantse Delta
 - Provincie Noord-Brabant 
 - Holding Bergsche Heide
 - Brabants Landschap
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Anno 2015 staat het gebied Bergsche Heide bij Bergen op Zoom voor tal van uitdagingen. De ecologische 
hoofdstructuur, bossen, kenmerkt zich door achterstallig onderhoud en beheer. Aan de zuidzijde van 
het terrein liggen gedateerde recreatieterreinen en aan de noordkant staan veel agrarische schuren leeg. 
In voorgaande jaren zijn er tal van plannen ontwikkeld om het terrein een nieuwe invulling te geven. 
Verschillende organisaties hielden zich daarmee bezig, maar door het afsluiten van een Green Deal zijn  
de belangen verenigd.

Tot 2020 zullen er in het 500 hectare grote gebied nieuwe activiteiten worden ontplooid. Zo wordt onder 
andere de begraafplaats uitgebreid, wordt er gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe toekomstbestendige 
verblijfsrecreatie en zal er een nieuw multi fuel tankstation, waar ook nieuwe voertuigbrandstoffen getankt 
kunnen worden, verrijzen langs de A4. Én er zijn vergevorderde plannen om de ecologische hoofdstructuur 
te verbeteren qua inrichting en beheer. 

De initiatiefnemers vinden het van belang dat de plannen toekomstbestendig zijn. Energie, de biobased 
economy, duurzame mobiliteit, ecologische en landschappelijke kwaliteit én gezondheid zijn daarom 
bepalende thema’s. Daarnaast betrekken de Green Deal partijen het onderwijs bij hun plannen.  
De Bergsche Heide wordt een Living Lab voor studenten van de Hogeschool Avans en de regionale ROC’s.

Resultaten
De plannen om een innovatief en openbaar toegankelijk Landschapspark Bergsche Heide van circa  
500 hectare te realiseren, krijgt in twee fasen gestalte. 

De eerste fase wordt afgerond op 1 november 2016. Beoogd wordt voor die datum:
 - binnen de ecologische hoofdstructuur de natuurgebieden te verbeteren door onder andere 

ontsnippering, zonering en adequaat beheer;
 - een Ecologische Verbindingszone (EVZ) aan te brengen langs de Kraggeloop;
 - het natuurgebied ‘Het Dal van de Kraggeloop’ toe te voegen aan de EVZ;
 - de beek De Kraggeloop tot het ‘Dal van de Kraggeloop’ te verbreden en te meanderen;
 -  een golfbaan met wellnesscentrum en clubcentrum aan te leggen; 
 - een deel van de Poortzone te ontwikkelen; 
 - een ontwerp en werkplan voor de Living Lab werkwijze te maken.



In de tweede fase willen de partijen aanvangen met:
 - de realisatie van een hotel in de Poortzone;
 - het realiseren van energielandschap Bergsche Heide, inclusief een duurzaam energieopwekkingsbedrijf 

met distributiefunctie;
 - gebruikmaken van biomassa en van biobased producten, inclusief een biobased verzamelerf;
 - het voor gebruikers van het park mogelijk maken om zich duurzaam te verplaatsen door middel van 

e-bikes, te voet, elektrische golfkarren, etc.; 
 - de verbetering van de ecologische en landschappelijke kwaliteit door onder andere Eco Wal, Vedisch  

en energieneutraal bouwen; 
 - de realisatie van een wellnesscentrum, landgoederen voor senioren en verzamelerven voor 

gehandicapten ten gunste van de gezondheid;
 - het oprichten van een organisatie die ondersteuning biedt bij de uitvoering, zoals een 

Kredietcoöperatie en een Kennislaboratorium.
Einddatum: 31 maart 2018

Inzet en acties partijen
 - Deelnemers brengen kennis in.
 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom stellen zich actief op bij benodigde 

wijzigingen van het bestemmingsplan en spannen zich in om de uitvoering van Landschapspark 
Bergsche Heide planologisch mogelijk te maken.

 - De Gemeente Bergen op Zoom bewaakt de kwaliteit van de inrichting van publieke terreinen.
 - Waterschap Brabantse Delta is betrokken bij en bepaalt mede de kaders voor de ontwikkelingen  

rond de Kraggeloop.
 - Waterschap Brabantse Delta bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van het watersysteem en bevordert  

de innovatieve ontwikkelingen op dit terrein.
 - Provincie Noord-Brabant stelt zich pro-actief op bij het verkennen en uitwerken van 

oplossingsrichtingen.
 - Holding Bergsche Heide trekt, coördineert en faciliteert het proces en is regisseur van de Green Deal.
 - Holding Bergsche Heide geeft invulling aan de Living Lab werkwijze.
 - Holding Bergsche Heide stimuleert en organiseert de samenwerking tussen ondernemers binnen  

het landschapspark.

Inzet en acties Rijksoverheid
Het ministerie van Economische Zaken:
 - faciliteert het samenwerkingsproces, legt contacten met andere rijksdiensten en brengt kennis in over 

regelgeving en financiële aspecten;
 - helpt met het leggen van contacten voor het organiseren van een Interreg-project en Europese 

programma’s; 
 - draagt bij aan de organisatie van de financiering van onderdelen van het park;
 - ondersteunt de aansluiting van de regionale biobased delta met nationale biobased ontwikkelingen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu:
 - brengt kennis in over regelgeving en zorgt voor contacten met andere rijksdiensten; 
 - Rijkswaterstaat treedt als wegbeheerder van de A4 met de initiatiefnemer in overleg om de 

consequenties van de ontwikkeling van de Bergsche Heide te beoordelen. 
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