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Samenvatting 

Samenvatting  
 
Dit onderzoek bestaat uit een evaluatie van de ecologische verbindingszones in gemeente 

Roosendaal. In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta zijn 

de afgelopen jaren langs de Molenbeek, het Rissebeekcomplex (waaronder de Engebeek) en het 

Kletterwater ecologische verbindingszones aangelegd. De droge EVZ Zonneland vormt een schakel 

met diverse stapstenen tussen de Molenbeek en de Elderse Turfvaart. De Elderse Turfvaart voldeed 

al aan de eisen voor een goed functionerende ecologische verbindingszone.  

 

In dit onderzoek is gekeken naar de huidige staat van de ecologische verbindingszones. In hoeverre 

zijn de ecologische verbindingszones in gemeente Roosendaal succesvol gerealiseerd en bij welke 

trajecten is bijsturing nodig door beheer of inrichting? Om deze vraag te beantwoorden is gekeken 

naar het huidige landschapsbeeld, de natuurwaarden en de knelpunten.  

 

Uit de resultaten bleek dat de ecologische verbindingszones inmiddels als groene schakels tussen de 

natuurgebieden functioneren. Planten en dieren kunnen zich door de groene zones verspreiden en 

gebruiken de ecologische verbindingen als (tijdelijk) leefgebied. Zelfs in het stedelijk gebied bieden 

de ecologische verbindingszones veel ruimte aan de natuur. Ook inwoners profiteren van de 

ecologische verbindingszones door de recreatieve voorzieningen. Tijdens de inventarisaties van de 

KNNV Roosendaal zijn nog niet alle doelsoorten gevonden, maar een bezoekje in het veld geeft al 

snel de indruk dat veel planten en dieren dankbaar gebruik maken van de zones. Veel ecologische 

verbindingszones zijn bovendien nog volop in ontwikkeling. Hier en daar komen nog een aantal 

knelpunten voor. Voor een aantal knelpunten wordt op dit moment naar oplossingen gezocht. 

Sommige knelpunten kunnen het beste geaccepteerd worden, omdat ze niet direct leiden tot 

ernstige vermindering van de ecologische kwaliteit. Voor het achterstallige beheer is in dit rapport 

een advies te vinden.  

 

De ecologische verbindingszones zijn nog in ontwikkeling en hebben hier en daar nog wat hulp nodig 

met beheer. Toch kan al wel geconcludeerd worden dat ze robuust en van hoge natuurkwaliteit zijn. 

De aandacht voor recreatieve voorzieningen, maakt de ecologische verbindingszones beleefbaar voor 

de inwoners. Door deze resultaten is de realisatie van de ecologische verbindingszones geslaagd te 

noemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Voorwoord  

 
 

Voorwoord  
 
Voor u ligt de scriptie ‘De groene schakels van Roosendaal’. Deze scriptie is het resultaat van mijn 

stageopdracht bij de gemeente Roosendaal. Door Roosendaal en haar buitengebied lopen 

verschillende ecologische verbindingszones, waarvan de meeste de afgelopen jaren zijn aangelegd. 

Mijn opdracht was het uitvoeren van een evaluatie op de huidige staat van deze ecologische 

verbindingszones.  

 

De stage bestond in het begin uit veel leeswerk, want er waren veel rapporten en documenten 

geschreven over de projecten. Daarna was het een kunst om bij deze berg aan informatie de 

accenten op de juiste plaats te leggen. Bij een gemeente wordt namelijk veel waarde gehecht aan 

een makkelijk leesbaar rapport met de belangrijkste informatie. Deze wens heb ik proberen waar te 

maken.  

 

Ik wil graag mijn stagebegeleider Sjef Oerlemans bedanken voor zijn begeleiding en steun tijdens 

mijn stage. Vooral tijdens onze veldbezoeken heb ik veel geleerd over de natuurprojecten van 

gemeente Roosendaal. Daarnaast wil ik collega Lizette Koekoek bedanken voor haar bijdrage aan 

informatie en tips voor mijn scriptie. Tot slot wil ik mijn docentbegeleider Ad Olsthoorn bedanken 

voor het beantwoorden van mijn vragen en zijn hulp bij twijfels.  

 

Ik wens u veel leesplezier.  

 

Renske Rommens 

Roosendaal, 3 juli  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

In 2012 werd Roosendaal genomineerd voor de titel ‘Groenste stad van Nederland 2012’. Deze 

nominatie staat symbool voor het actieve natuurbeleid van Gemeente Roosendaal. Sinds 2008 voert 

Gemeente Roosendaal het zogenaamde GWEL-programma uit, waarin de afkorting ‘GWEL’ voor 

‘Groen, Water, Ecologie, en Landschap’ staat. Het accent van het GWEL-programma ligt op de 

realisatie van ecologische verbindingszones langs de waterlopen in Gemeente Roosendaal. Deze 

ecologische verbindingszones zijn door de Provincie Noord-Brabant aangewezen.  

 

In samenwerking met de Provincie Noord Brabant, Waterschap Brabantse Delta en 

Natuurmonumenten zijn de afgelopen jaren langs de Molenbeek, het Rissebeekcomplex (waaronder 

de Engebeek), de Elderse Turfvaart en het Kletterwater ecologische verbindingszones aangelegd. De 

droge EVZ Zonneland vormt een schakel met diverse stapstenen tussen de Molenbeek en de Elderse 

Turfvaart. In bijlage 1 zijn de waterlopen ingetekend op een kaart. Inmiddels zijn de meeste 

ecologische verbindingszones gerealiseerd en is er behoefte aan een evaluatie. Deze evaluatie maakt 

inzichtelijk in hoeverre de ecologische verbindingszones zijn gerealiseerd volgens de doelen en 

streefbeelden en waar bijsturing nodig is door inrichting of beheer.  

 

De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: 

In hoeverre zijn de ecologische verbindingszones in Gemeente Roosendaal succesvol gerealiseerd en 

bij welke trajecten is bijsturing nodig door middel van beheer of inrichting? 

 

Hierbij horen de volgende deelvragen: 

1. Welke ecologische verbindingszones waren als project opgenomen in GWEL-programma en 

wat zijn de bijbehorende doelen en streefbeelden? 

2. In hoeverre zijn de ecologische verbindingszones aangelegd en klopt het huidige 

landschapsbeeld van de ecologische verbindingszones met het streefbeeld?  

3. Welke natuurwaarden zijn volgens objectieve monitorresultaten aanwezig in de ecologische 

verbindingszones?  

4. Welke knelpunten doen zich voor in het realiseren van goed functionerende ecologische 

verbindingszones? 

5. Bij welke ecologische verbindingszones is bijsturing door inrichting of beheer nodig? 

 
Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt eerst informatie over een aantal kernbegrippen in het tweede hoofdstuk 

Theoretisch kader. Daarna wordt in het derde hoofdstuk uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd. 

In hoofdstuk 4 worden alle streefbeelden en doelen genoemd, zowel algemeen als per ecologische 

verbindingszone. Het vijfde hoofdstuk geeft per ecologische verbindingszone een omschrijving van 

het huidige landschapsbeeld. Dit zijn grotendeels sfeeromschrijvingen met daarin de resultaten 

verwerkt. Hoofdstuk 6 beschrijft de natuurwaarden van de ecologische verbindingszones. In 

hoofdstuk 7 wordt inzicht gegeven in een aantal knelpunten die voorkomen in de ecologische 

verbindingszones en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden. In het achtste hoofdstuk staat 

een advies voor aanvullend beheer en inrichting. De scriptie sluit af met een conclusie, discussie en 

een aantal algemene aanbeveling.   
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader  
In dit hoofdstuk wordt een aantal kernbegrippen uit dit onderzoek toegelicht. Er volgt informatie over 

het principe van ecologische verbindingszones, hoe en waarom deze aangelegd worden en op welke 

manier agrarisch landschapsbeheer verbonden is met de ecologische verbindingszones.  

2.1 Ecologische verbindingszones  
In de twintigste eeuw is veel Nederlandse natuur verdwenen. De overgebleven natuurgebieden zijn 

vaak te klein en liggen ver uit elkaar (Wageningen UR, 2015). Daardoor hebben planten en dieren 

moeite om gebieden te bereiken en te overleven. Veel soorten worden met uitsterven bedreigd en 

de biodiverstieit van Nederland gaat achteruit. Om dit te voorkomen is het Natuurnetwerk 

Nederland, ooit gestart als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), bedacht. Door versnipperde gebieden 

te vergroten en met elkaar te verbinden ontstaat er een netwerk dat functioneert als één groot 

natuurgebied (Natuurmonumenten, 2012).  

 

De ecologische verbindingszones zijn de verbindende groene schakels tussen de natuurgebieden van 

Natuurnetwerk Nederland (Provincie Noord-Brabant , 2015). Via deze verbindingszones kunnen 

planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Ook dienen ze als (tijdelijk) 

leef- en voortplantingsgebied voor dieren.   

 

Ecologische verbindingszones bestaan uit corridors en/of stapstenen  of ze hebben het karakter van 

een landschapszone (Van der Molen, 2009). Een landschapszone is een relatief brede zone in het 

agrarisch landschap en bestaat uit een aaneengesloten netwerk van kleine landschapselementen. In 

een landschapszone worden landbouw en natuur gecombineerd.Corridors zijn langgerekte, 

aaneengesloten linten tussen twee natuurgebieden van 10 tot 25 meter breed. Stapstenen zijn als 

het ware kleine leefgebieden binnen de verbindingszone. De inrichting van een ecologische 

verbindingszone is verder afgestemd op de habitateisen van de aangewezen doelsoorten. De 

bouwstenen van een ecologische verbindingzone zijn: moeras, poel, grasland, struweel en bos.  

 

De ecologische verbindingszones zijn er niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mens (Provincie 

Noord-Brabant , 2015). Daarom stimuleert de provincie Noord-Brabant de aanleg van wandel- en 

fietspaden in een nieuwe ecologische verbindingszone, om de toegankelijkheid van het buitengebied 

te vergroten. Daarnaast maken ecologische verbindingszones het agrarisch cultuurlandschap 

aantrekkelijker, doordat kleine landschapselementen teruggebracht worden. Ook kunnen ze 

waterlast voorkomen, omdat ze zorgen voor waterberging.  

 

Toen het Rijk in 2012 stopte met de financiering van Natuurnetwerk Nederland, besloot provincie 

Noord-Brabant als enige provincie om het netwerk af te maken en daarvoor ook geld beschikbaar te 

stellen (Provincie Noord-Brabant , 2014).  

2.2 Nat kralensnoer 
De ecologische verbindingszones in gemeente Roosendaal zijn aangewezen als het model Nat 

Kralensnoer (Provincie Noord-Brabant, 2002). Dit type ecologische verbindingszone verbindt 

gebieden waarin soorten leven die natte en vochtige omstandigheden nodig hebben, zoals 

amfibieën, dagvlinders en libellen. Daarnaast maken verschillende ruigte- en struweelvogels en 

kleine zoogdieren gebruik van deze verbindingszone (Van der Molen, 2009).  
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Het Nat Kralensnoer heeft zijn naam te danken aan een opbouw van een corridor met stapstenen 

(Van der Molen, 2009). Dit model is opgebouwd uit poelen, moerassen, grasland, struwelen en 

bossen. Meestal wordt dit type ecologische verbindingszone gerealiseerd langs een waterloop of 

beek. De waterloop met zijn oevers vormt een smalle corridor die in principe altijd aanwezig is. Hij is 

minimaal 10 meter breed en afwissend komen (vochtig) bloemrijk graslanden, struwelen en 

natuurvriendelijke oevers voor. De stapstenen bestaan vaak uit poelen met daaromheen vochtig 

(schraal)grasland, struweel en bos. De afstand tussen de stapstenen is maximaal 300 tot 400 meter.  

2.3 Agrarisch landschapsbeheer 
Agrarisch landschapsbeheer biedt veel mogelijkheden voor een  blauwgroene dooradering  van 

landelijk gebied. Het is daarmee een waardevolle aanvulling op het Natuurnetwerk met haar 

ecologische verbindingszones. Als agrariërs en andere grondeigenaren investeren in 

landschapselementen, ontstaan er ook buiten de ecologische verbindingszones geschikte routes en 

leefgebieden voor planten en dieren. Deze ‘groenblauwe’ diensten maken bovendien het 

cultuurlandschap weer aantrekkelijk en minder grootschalig.  

 

Sinds 2008 werken gemeente Roosendaal en waterschap Brabantse 

Delta samen om het agrarisch landschapsbeheer in praktijk te 

brengen. Het aanbrengen van landschapselementen wordt beloond 

met subsidies. Ook de aanleg van nieuwe landschapselementen of 

onderhoud aan groen buiten het erf wordt beloond met de 

subsidieregeling Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (Provincie 

Noord-Brabant, 2009).   

 

In 2014 is het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van 

start gegaan. Volgens de vergroeningseisen van dit beleid moet 5% 

van het bouwland uit ecologisch aandachtsgebied bestaan (Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland, 2015). Agrariërs kunnen uit 

verschillende elementen kiezen om hieraan te voldoen, zoals een 

onbeheerde akkerrand waar de natuur haar gang kan gaan, een 

bloemenrand voor bijen of hagen van inheemse soorten.  

 

 

 
 
 
 

Foto 1 Een bloemrijke akkerrand 
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksmethode 
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de onderzoeksmethode. Eerst wordt deze algemeen 

toegelicht en daarna wordt per deelvraag omschreven welke onderzoeksmethoden gebruikt zijn om 

deze te beantwoorden.  

 

Drie onderzoeksmethoden hebben de benodigde informatie gegeven voor het beantwoorden van de 

hoofdvraag: literatuuronderzoek, gesprekken met betrokkenen en observaties. Een groot deel van 

het onderzoek bestond uit literatuurstudie. Daarnaast is met verschillende collega’s gesproken over 

het verloop en de resultaten van de projecten. Een interview met Natasja Rijsdijk van Waterschap 

Brabantse Delta gaf een kijkje in hun beleving en ervaringen bij de realisatie van de ecologische 

verbindingszones (bijlage 2). Verder leverde een vergadering met de Milieuadviesraad van 

Roosendaal een bijdrage aan de evaluatie. In deze vergadering werden alle projecten nogmaals 

besproken. Tot slot leverden de observaties tijdens een aantal veldbezoeken belangrijke informatie 

over de huidige stand van zaken.  

 

Deelvraag 1: Welke ecologische verbindingszones waren als project opgenomen in GWEL-

programma en wat zijn de bijbehorende doelen en streefbeelden? 

Door het bestuderen van alle inrichtingsvisies, beheerplannen en achtergronddocumenten van de 

verschillende projecten kon van elke ecologische verbindingszone de doelen en streefbeelden 

omschreven worden.  

 

Deelvraag 2: In hoeverre zijn de ecologische verbindingszones aangelegd en klopt het huidige 

landschapsbeeld van de ecologische verbindingszones met het streefbeeld?  

Gesprekken met betrokkenen, krantenartikelen en eigen observaties tijdens veldbezoeken, gaven de 

nodige informatie over de huidige stand van zaken. Hieruit blijkt welke resultaten behaald zijn.  

 

Deelvraag 3: Welke natuurwaarden zijn volgens objectieve inventarisaties aanwezig in de 

ecologische verbindingszones?    

Een analyse van de KNNV inventarisatierapporten gaf antwoord op deze deelvraag. KNNV staat voor 

‘Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging’ en is een vereniging voor veldbiologie. De 

vrijwilligers van de KNNV afdeling Roosendaal inventariseren inmiddels al vijf jaar de ecologische 

verbindingszones van gemeente Roosendaal. Van de resultaten worden rapporten gemaakt met 

aanbevelingen voor de gemeente. Deze rapporten zijn gebruikt om de natuurwaarden in de 

ecologische verbindingszones te benoemen. Er is gekeken naar de aangewezen doelsoorten, 

beschermde soorten en exoten.  Daarnaast zijn een paar aanbevelingen van de KNNV Roosendaal 

overgenomen in het advies voor beheer.  

 

Deelvraag 4: Welke knelpunten doen zich voor in het realiseren van goed functionerende 

ecologische verbindingszones? 

Tijdens literatuuronderzoek, gesprekken met collega’s en een interview met het Waterschap 

Brabantse Delta werden verschillende knelpunten zichtbaar.  

 

Deelvraag 5: Bij welke ecologische verbindingszones is bijsturing door inrichting of beheer nodig? 

Veldonderzoek en aanbevelingen van de KNNV afdeling Roosendaal leverde inzicht in de behoefte 

aan bijsturing in beheer en inrichting. 
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Hoofdstuk 4 De ecologische verbindingszones en hun 

streefbeelden en doelen 
Dit hoofdstuk begint met  een omschrijving van het algemene streefbeeld en de gezamenlijke doelen 

van de Roosendaalse ecologische verbindingszones. Daarna volgt een beschrijving hiervan per 

ecologische verbindingszone.   

4.1 Algemene streefbeeld en doelen  
De provincie Noord-Brabant heeft de beken en vaarten in gemeente Roosendaal aangewezen als 

natte ecologische verbindingszones. Deze ecologische verbindingszones zijn in nauwe samenwerking 

met het waterschap Brabantse Delta aangelegd.  Water is van nature een samenhangend geheel. Het 

doel van de ecologische verbindingszones is deze eigenschap zo in te zetten dat ook de natuur als 

een netwerk gaat functioneren. Op die manier kunnen planten en dieren zich langs natuurgebieden, 

landgoederen en waterlopen in heel Roosendaal en omgeving verspreiden. De ecologische 

verbindingszones dienen ook als groeiplaats voor planten en leefgebied voor dieren, die hierin ook 

kunnen voortplanten en foerageren.  

  

Voor elke ecologische verbindingszone zijn doelsoorten aangewezen. Deze doelsoorten zijn al eerder 

gezien in het gebied of in de nabije omgeving en passen bij een realistische inschatting van de 

potenties van het gebied.  De inrichting van de ecologische verbindingszones is aangepast op de 

eisen van deze soorten. Er wordt een biotoop gemaakt waarin de doelsoorten zich thuis voelen. De 

belangrijkste inrichtingseisen voor de ecologische verbindingszones in Roosendaal zijn natuuroevers 

en poelen. In de tabel in bijlage 3 staan de doelsoorten van elke ecologische verbindingszone. In 

bijlage 4 wordt informatie gegeven over de biotoopeisen en bescherming van deze doelsoorten.  

 

Bij de realisatie van de ecologische verbindingszones horen naast de natuurdoelen ook de volgende 

doelen: 

 Waterberging om wateroverlast in stedelijk gebied tegen te gaan 

 Het verbeteren van de waterkwaliteit (volgens de Kaderrichtlijn Water) 

 Herstel en behoud van de cultuurhistorische waarde (o.a. kleinschalig agrarisch landschap, 

zichtbaarheid turfvaart, inheemse bomen en struiken) 

 Recreatiemogelijkheden, zoals wandel- en fietspaden, infoborden en bankjes 

 Versterken landschappelijke kwaliteit 

   

De meest ecologische verbindingszones liggen in het buitengebied van gemeente Roosendaal. Hier 

dragen ze bij aan een aantrekkelijk landschap en stedelijk uitloopgebied. Daarnaast wordt het 

netwerk van ecologische verbindingszones doorontwikkeld in het stedelijk gebied. Hierdoor krijgt de 

natuur ook in de stad kansen om zich te ontwikkelen en wordt de barrièrewerking van de stad 

minder groot.  

4.1 Streefbeelden en doelen per ecologische verbindingszone  
In het kader van het GWEL-programma is de aandacht gevestigd op acht ecologische 

verbindingszones. In de gemeente Roosendaal liggen vooral natte ecologische verbindingszones 

waarbij een waterloop de basis is. Zonneland is aangewezen als droge ecologische verbindingszone. 
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In deze paragraaf volgt een beschrijving van elke ecologische verbindingszone. De tabel in bijlage 5 

geeft een uitgebreidere beschrijving van de streefbeelden en specifieke doelen.  

 

EVZ Engebeek  

Al sinds 2001 werd de Engebeek in een paar fasen ecologisch ingericht, in samenhang met de 

ontwikkeling van recreatiegebied De Stok en door de komst van Factory Outlet Centre Rosada. Bij het 

inrichten van deze gebieden werd het mogelijk gemaakt om de ecologische verbindingszone voor 

een deel aan te leggen. Engebeek is het meest benedenstrooms traject van de Rissebeek en heeft 

een afvoerende functie. Het is een rechte beekloop met steile oevers. Langs de oever groeit geen 

hoogopgaande beplanting. Hierdoor zijn er weinig leefgebieden voor dieren, waardoor het gebied 

een lage ecologische kwaliteit heeft. Door een inrichting met natuurvriendelijke oevers en 

broekbossen wordt het gebied weer ecologische waardevol. Het oude tracé zal als nevengeul een 

paaiplaats voor vissen worden. Achter zwembad de Stok komt een retentiebekken om water vast te 

houden in het gebied. Ook komen een aantal poelen in het gebied.  

 

EVZ Rissebeekcomplex  

Het Rissebeekcomplex bestaat uit de Engebeek, de Rissebeek, de Bieskensloop, de Zeepe, de 

Spuitendonksebeek en de Haiinkbeek. Op verschillende plaatsen dichtbij de stad zijn de 

natuurwaarden van de beken al verbeterd. Het doel is om nog 24 hectare natuur langs de beken in te 

richten. Het Rissebeekcomplex bestaat voornamelijk uit strakke rechte sloten met weinig 

natuurwaarden en mogelijkheden voor waterberging. Door natuuroevers te maken en de beek weer 

te laten meanderen, ontstaat er meer ruimte voor de beken. Op deze manier kan het water ook 

langer in het gebied worden vastgehouden en zijn er meer mogelijkheden voor waterberging bij 

zware regenval.  

 

EVZ Kletterwater  

Het Kletterwater loopt door de wijken Langdonk en Kroeven in Roosendaal. Deze watergang heeft 

rechte harde oeverranden met beschoeiingen. Vissen kunnen de stuwen moeilijk passeren. Door het 

Kletterwater natuurvriendelijk in te richten met natuuroevers, plasbermen en stapelmuren wordt 

een ecologische verbindingszone gecreëerd tussen de Molenbeek en de Elderse Turfvaart. Door de 

stuwen aan te passen met vistrappen kunnen vissen weer ongehinderd stroomopwaarts zwemmen. 

Ook worden paden verlegd en bankjes geplaatst. Met de inwoners worden de verschillende wensen 

voor het gebied besproken.  

 

EVZ Elderse Turfvaart  

De Elderse Turfvaart is een vaart die door mensen is gegraven in de tijd van de turfwinning. De vaart 

blijft recht om deze cultuurhistorische waarde te behouden. In verschillende beleidsplannen staat de 

wens om de Elderse Turfvaart te laten functioneren als ecologische verbindingszone. Op enkele 

plekken kan het landschappelijk beeld nog verder versterkt worden. Het plan is om op een aantal 

plaatsen landbouwgrond aan te kopen voor de ecologische verbindingszone. Ook wordt geprobeerd 

om verdroging van de vaart te beperken door water vast te houden in de vaart.  

 

EVZ Zonneland 

Zonneland is een gegraven vijver die gebruikt werd voor drinkwatervoorziening. Later werd deze 

vijver een zwembad. Het gebied is naar verwachting al voor een belangrijk deel ecologisch 
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waardevol, vanwege de bomenrijen, houtwallen, poelen en bospercelen. Zonneland is aangewezen 

als droge ecologische verbindingszone tussen de Molenbeek en de Elderse Turfvaart. Deze 

ecologische verbindingszone kan ook het voormalige landgoed Visdonk en het Rozenven met de 

Molenbeek verbinden. Verdere studie moet uitwijzen hoe deze groene schakel verder ontwikkeld 

kan worden.  

 

EVZ Molenbeek – Zuidelijke Stadsrand fase 1 

Het eerste deel van de Molenbeek dat ecologisch ingericht wordt, is het traject wat vanuit het 

buitengebied via de wijk Tolberg de stad instroomt. In het buitengebied komt het Molenbeekbos met 

een kronkelende omleidingsbeek, waarmee de vissen rond de stuw kunnen zwemmen. Daarna 

stroomt de Molenbeek meanderend door het Molenbeekpark. Dit park is afwisselend ingericht met 

grasland, poelen, open beplantingspatronen en bosjes. De combinatie met recreatie speelt hier een 

belangrijke rol.  

 

EVZ Molenbeek – Zuidelijke Stadsrand fase 2  

De Molenbeek stroomt vanuit België door het buitengebied richting de stad. Het traject vanaf de 

grens tot het Molenbeekbos wordt in de tweede fase ingericht wordt als ecologische 

verbindingszone. De oevers zijn steil en er is weinig ruimte voor waterberging. De oeverranden 

worden op plaatsen waar dit mogelijk is verflauwd, zodat natuuroevers ontstaan. Hierdoor kunnen 

planten en dieren zich verplaatsen en vestigen en kan de natuur zich ontwikkelen. Ook krijgt de beek 

op deze manier meer ruimte voor waterberging, waardoor er in de stad minder overlast is bij zware 

regenval. Verder worden de fiets- en wandelmogelijkheden verbeterd. Het wordt een mooi en 

toegankelijk landschap.    

 

EVZ Molenbeek Noord  

Na realisatie van Molenbeek fase 1 en 2 blijft het deel tussen de Balladeberg en het Kadegebied in 

het centrum over. In dit deel loopt de Molenbeek door de stad en is niet altijd zichtbaar. De beek 

stroomt door betonnen bakken of wordt begrensd door versteend talud of rommelige 

perceelranden. Hierdoor heeft dit deel van de Molenbeek weinig ecologische waarde. Daarnaast kan 

er nauwelijks nog gefietst of gewandeld worden. De beek moet weer zichtbaar worden in de stad. 

Waar mogelijk moeten randen verflauwd worden, zodat natuurlijke oevers ontstaan. Ook kunnen er 

paden langs de beek worden gelegd.  
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Hoofdstuk 5 Het huidige landschapsbeeld  
Dit hoofdstuk geeft een duidelijk beeld welke resultaten behaald zijn na de inrichting van de 

ecologische verbindingszones. Per ecologische verbindingszone volgt een omschrijving van het huidige 

landschapsbeeld.  

5.1 EVZ Engebeek  
In 2007 werd de Engebeek als ecologische verbindingszone ingericht. De rechte beekloop werd 

omgevormd tot een kronkelende beek met natuuroevers. Ook werd achter zwembad de Stok een 

retentiebekken gegraven. Nu, acht jaar later, is de Engebeek een erg groen gebied met een 

natuurlijke vegetatie en het leefgebied van veel vogelsoorten. Broekbossen worden afgewisseld met 

opgaande begroeiing en moerasvegetatie. Op sommige plaatsen neemt het bos iets te veel de 

overhand. Zeker langs de beekloop en de poelen laat het bos te weinig ruimte voor de ontwikkeling 

van een soortenrijke oevervegetatie.  

 

 

5.2 EVZ Rissebeekcomplex 
Het Rissebeekcomplex is de zevende ecologische verbindingszone die gemeente Roosendaal samen 

met het waterschap heeft aangelegd. In 

2012 is het traject van zeven kilometer, 

vanaf de Belgische grens tot de Molenbeek, 

zo natuurlijk mogelijk ingericht. Het smalle 

slootje is veranderd in een kronkelende 

beek met natuurlijke oevers. Op 

verschillende plekken zijn poelen gegraven. 

In vergelijking met de Molenbeek is de 

belevingswaarde voor inwoners minder 

spectaculair. De Rissebeek is veel kleiner en 

minder zichtbaar in het boerenland. Ook is 

er minder aandacht besteed aan recreatieve voorzieningen. Vrijwel overal kon de Rissebeek 

ecologisch ingericht worden en waar een aantal particulieren niet wilde meewerken, kon dit worden 

gecompenseerd door de ecologische verbindingszone op andere plaatsen breder te maken. De 

ecologische verbindingszone langs het Rissebeekcomplex is nu ongeveer drie jaar oud en daardoor 

nog volop in ontwikkeling.   
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5.3 EVZ Kletterwater 
Het Kletterwater is in 2010 ingericht als 

ecologische verbindingszone. Door 

bewoners te betrekken bij deze realisatie is 

er draagvlak ontstaan en de 

belevingswaarde versterkt. De 

beschoeiingen zijn verwijderd en in de 

gelijkmatige taluds werden 

hoogteverschillen gemaakt. Doordat de 

watergang niet meer hard begrensd wordt, 

vindt er micromeandering plaats. De 

meeste stuwen zijn nu voor vissen 

passeerbaar. Op de plasbermen 

ontwikkelen zich interessante oever- en 

watervegetaties. Doordat de oevers geleidelijke overgangen hebben, is er nu een afwisselende 

begroeiing te zien. Op dit moment valt op dat er ongewenste jonge wilgenopstand verschijnt in de 

oevers. De stapelmuren creëren ruimte in het dwarsprofiel voor bredere plasbermen en ze bieden 

kleine zoogdieren beschutting.  

5.4 EVZ Elderse Turfvaart  
In 2008 is een inrichtingsvisie gemaakt voor de 

ecologische verbindingszone Elderse Turfvaart. 

Deze inrichtingsvisie is aanvankelijk niet 

uitgevoerd, omdat de Elderse Turfvaart al 

voldeed aan de eisen voor een ecologische 

verbindingszone. Het cultuurhistorische profiel 

is nog goed herkenbaar en de turfvaart is over 

grote lengte aan beide zijden voorzien van 

opgaande beplanting. Toen 

Natuurmonumenten landgoed Visdonk van de 

gemeente Roosendaal kocht, kreeg zij ook een 

deel van de Elderse Turfvaart in bezit. Hier 

heeft Natuurmonumenten alsnog een aantal 

percelen ingericht voor  natuurontwikkeling.  

5.5 EVZ Zonneland 
Voor de ecologische verbindingszone Zonneland is onderzocht op welke manier deze nog verder 

ontwikkeld kan worden. De provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap vonden herinrichting 

niet nodig, omdat de ecologische verbindingszone al groen genoeg was en voornamelijk over 

particulier terrein loopt. De ecologische verbindingszone gaat langs verschillende kleine bospercelen 

en bestaat uit bomenrijen en een aantal poelen. Een beheeradvies met beheermaatregelen zou 

voldoende moeten zijn om de ecologische verbindingszone verder te ontwikkelen. Dit is bij de 

particulieren lastig gebleken om te realiseren.  
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5.6 EVZ Molenbeek – Zuidelijke Stadsrand fase 1  
In 2007 is het park waar de Molenbeek doorheen stroomt in 

samenwerking met het waterschap en in overleg met de inwoners 

opnieuw ingericht. Bij het aftreden van burgemeester Marijnen 

werd het park omgedoopt tot het Burgemeester Marijnenpark. 

Het is een natuurgebied midden in de stad waar de Molenbeek 

doorheen slingert en veel ruimte voor recreatie is. De Molenbeek 

heeft natuurlijke oevers met oevervegetatie, natte graslanden en 

bosschages. In het park liggen vier poelen. Het Burgemeester 

Marijnenpark is een ideaal leefgebied voor vissen, amfibiën, 

vogels, kleine zoogdieren, libellen en dagvlinders. De recreatieve 

voorzieningen, zoals een speeltuin van natuurlijke materialen en 

een kinderboerderij,  liggen bij elkaar in het centraal deel van het 

park.  

In het noordelijk en zuidelijk deel is meer ruimte voor de natuur. 

In het noordelijk deel biedt het  vogeleiland een rustige 

broedplaats aan de vele verschillende vogelsoorten. Ook ligt er 

een paddenpoel waarin verschillende amfibieën leven. In het 

zuidelijk deel ligt het Molenbeekbos. Een kronkelend beekje door 

het bos vormt een omleiding van de Molenbeek die passeerbaar 

is voor vissen. In de natuurgebieden die dichtbij de Molenbeek liggen zijn een aantal paddenpoelen 

aangelegd. Het lage terrein zorgt voor waterberging en veiligheid bij hoge waterstanden van de 

Molenbeek. Verder zijn in dit deel oeverzwaluwwanden gemaakt, zodat oeverzwaluwen hier hun 

nest kunnen bouwen.  

5.7 EVZ Molenbeek – Zuidelijke Stadsrand fase 2  
In 2010 is de Molenbeek vanaf het Molenbeekbos tot aan de Belgische grens op de meeste plaatsen 

als ecologische verbindingszone ingericht. Er is meer ruimte gekomen voor water en natuur. Door 

natuurvriendelijke 

beschoeiing is het gelukt om 

de beek te laten meanderen. 

Hierdoor heeft de Molenbeek 

een natuurlijk karakter 

gekregen. Langs de 

Molenbeek is een 

amfibieënpoel aangelegd. De 

poel is voor deze functie 

eigenlijk wat aan de grote 

kant. Bovendien wordt de 

poel voornamelijk gebruikt 

voor recreatie.  
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5.8 EVZ Molenbeek Noord 
Het laatste traject van de Molenbeek dat 

gedeeltelijk is ingericht als ecologische 

verbindingszone is het noordelijk deel dat 

door de stad stroomt. Bij een aantal 

nieuwbouwflats zijn poelen gegraven, die er 

ecologisch goed bijliggen. Het probleem is dat 

deze mensen “wonen aan het water” is 

beloofd en hierdoor zij niet tevreden zijn over 

de poelen. Een groot deel van dit traject is 

samen met andere projecten meegenomen, 

zoals het herstel van de Paterstuin en de 

ontwikkeling van het kadegebied. Hierbij zijn 

natuuroevers aangelegd en zijn op een creatieve manier kansen voor natuurontwikkeling in de stad 

gecreëerd. De aandacht hierbij ligt op de ontwikkeling van oever- en muurvegetatie. In Molenbeek 

Noord ligt een stuw die nog passeerbaar voor vissen moet worden. Het noordelijk deel van 

Molenbeek Noord moet nog gedeeltelijk ingeric  ht worden. 
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 Hoofdstuk 6 Natuurwaarden  
In dit hoofdstuk worden de natuurwaarden van de ecologische verbindingszones beschreven. De 

nadruk ligt op de aangetroffen doelsoorten en beschermde soorten. Deze informatie is verkregen 

dankzij inventarisaties van de KNNV Roosendaal (2010 t/m 2014). Voor EVZ Zonneland was geen 

inventarisatierapport beschikbaar.  

6.1 Biodiversiteit  
Na vijf jaar inventarisatieonderzoek door de KNNV zijn iets meer dan 600 plantensoorten 

aangetroffen. De biodiversiteit van de ecologische verbindingszones is bijzonder te noemen en 

bedraagt bijna 75% van het aantal bekende soorten in heel de Gemeente Roosendaal (KNNV 

Roosendaal, 2014). De ecologische verbindingszones langs de Roosendaalse waterlopen hebben een 

belangrijke rol in de water- en oeverplantenrijkdom in Roosendaal. De natuuroevers bieden veel 

mogelijkheden voor ontwikkeling van moerasvegetatie.  Hier kunnen na verloop van tijd veel 

bijzondere soorten gaan groeien.  

 

Niet alleen bij de planten, maar ook bij andere soortengroepen is veel variatie in soorten te zien. Zo 

komt in de ecologische verbindingszone Engebeek  een grote variatie aan vogelsoorten van 

verschillende landschapselementen voor. Er zijn onder andere watervogels, weidevogels, roofvogels 

en vogels van oude bossen gezien. De ecologische verbindingszone langs de Elderse Turfvaart is juist 

een gevarieerd zoogdierengebied. De unieke samenstelling van vaatplanten in de houtwallen is een 

zeldzame biotoop in West-Brabant (KNNV Roosendaal, 2012) 

 

6.2 Doelsoorten 
Voor elke ecologische verbindingszone zijn een 

aantal doelsoorten aangewezen (zie bijlage 3). 

Meestal zijn dit specifieke soorten, maar soms 

is de doelsoort ook een soortgroep zoals 

amfibieën in het algemeen. Bij de inrichting en 

het beheer van de ecologische 

verbindingszones wordt rekening gehouden 

met de habitateisen van de doelsoorten (zie 

bijlage 4). Vaak profiteren een heleboel andere 

soorten mee van de eisen die de doelsoorten 

stellen aan hun leefgebied. De aanwezigheid 

van doelsoorten geeft een indicatie of de 

ecologische  verbindingszones werkt.   

 

In Figuur 1 staat overzichtelijk hoeveel 

doelsoorten per ecologische verbindingszone gevonden zijn volgens de inventarisaties van de KNNV 

Roosendaal (2010 t/m 2014). De meeste doelsoorten zijn gevonden in het Rissebeekcomplex. In het 

Kletterwater en de Elderse Turfvaart werden geen doelsoorten aangetroffen. In bijlage 6 is terug te 

vinden welke doelsoorten per ecologische verbindingszone zijn aangetroffen.  

 

Foto 2 Een van de doelsoorten: de gewone pad 
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Figuur 1 Aantal gevonden doelsoorten per ecologische verbindingszone 

 

Tijdens het veldbezoek werd de weidebeekjuffer in bijna alle waterlopen in Roosendaal 

waargenomen, ook in stedelijk gebied.  Deze doelsoort van de Molenbeek en het Kletterwater 

verspreidt zich al over alle ecologische verbindingszones.  

6.3 Bedreigde en beschermde soorten  
Naast het voorkomen van doelsoorten, zegt de aanwezigheid van bedreigde en beschermde soorten 

ook iets over de natuurwaarden van een ecologische verbindingszone. Vaak zijn deze soorten 

zeldzaam of bijzonder en van ecologische waarde voor het gebied. Bovendien zijn er bepaalde regels 

voor het omgaan met beschermde soorten in een gebied. Deze regels kunnen invloed hebben op het 

beheer of de inrichting van de ecologische verbindingszone.   

In Nederland staan de bedreigde dier- en plansoorten op de Rode Lijst. Deze soorten zijn niet 

wettelijk beschermd. De beschermde soorten staan vermeld in de Nederlandse Flora- en faunawet.  

Deze soorten zijn ingedeeld in drie beschermingscategorieën, waarbij de soorten van tabel 3 de 

zwaarste bescherming hebben.  

 

In de tabel in bijlage 7 staan de Rode Lijst soorten en de Flora- en faunawetsoorten per ecologische 

verbindingszone. In veel ecologische verbindingszones zijn vleermuizen waargenomen, die de 

zwaarste bescherming krijgen in de flora- en faunawet.  Het merendeel bestaat uit algemeen 

beschermde soorten, waarvoor bij bepaalde activiteiten, zoals beheermaatregelen, geen ontheffing 

hoeft worden aangevraagd. De Flora- en faunawet beschermt verder alle broedvogels in het 

broedseizoen en vogels met vaste nestplaatsen het hele jaar rond.   

 

Bij de Rode Lijst soorten valt op dat veel planten een niet natuurlijke oorsprong hebben, omdat ze 

zijn ingezaaid, verwilderd of aangeplant. Slechts een deel van deze soorten is krachtig genoeg om 

zich te handhaven (KNNV Roosendaal, 2012). Verder zijn in de ecologische verbindingszones een 

aantal bedreigde vlindersoorten, vogelsoorten, mossoorten en paddenstoelsoorten aangetroffen.  
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Hoofdstuk 7 Knelpunten  
Door een aantal factoren wil het niet altijd lukken om overal een goed functionerende ecologische 

verbindingszone te realiseren. In dit hoofdstuk worden deze knelpunten beschreven.  

7.1 Invasieve exoten 
In verschillende ecologische verbindingszones zijn invasieve exoten aangetroffen tijdens 

inventarisaties door de KNNV Roosendaal (zie bijlage 8). Deze soorten komen  van nature niet in 

Nederland voor en verdringen de inheemse soorten. Ze vermeerderen zich snel en zijn vaak 

concurrentiekrachtig. De invasieve exoten veroorzaken verschillende problemen. Doordat ze 

inheemse planten en dieren verdringen, neemt de biodiversiteit en ecologische waarde van een 

verbindingszone snel af. Zonnebaarsjes richten bijvoorbeeld een ware slachting aan onder amfibieën 

in poelen.  Sommige invasieve waterplanten, zoals de Grote Waternavel en de Waterteunisbloem, 

vormen dichte matten die doorstroming van het water belemmeren. De watercrassula verstikt op 

dezelfde wijze poelen waardoor deze ongeschikt worden voor amfibieën. De invasieve exoot 

Reuzenberenklauw kan ernstige brandwonden veroorzaken bij mens en dier. Een van de meest 

schadelijke exoten is de Japanse Duizenknoop. Deze exoot verdringt alle oorspronkelijke vegetatie en 

richt met zijn krachtige wortelstelsel veel schade aan.  

 

Veel exoten zijn erg moeilijk te bestrijden en komen na verwijderen vaak weer terug. Soms maakt 

bestrijding de plaag zelfs erger. Het verwijderen van exoten is een erg arbeidsintensieve taak  en kost 

veel geld. Op dit moment wordt veel onderzoek gedaan naar de beste methoden om exoten te 

bestrijden. Gemeente Roosendaal en Waterschap Brabantse Delta hebben recent overlegd over 

exotenbestrijding. Hoewel het geen oplossing is voor het exotenprobleem, blijft monitoren van deze 

soorten belangrijk om de verspreiding te volgen. Door inwoners te goed te informeren over invasieve 

exoten, kunnen zij hierbij helpen door de aanwezigheid te melden bij de gemeente of het 

waterschap.  

 

7.2 Beheer  
Het beheer van de ecologische verbindingszones kan voor verschillende knelpunten zorgen. 

Sommige noodzakelijke beheermaatregelen hebben nadelige effecten op de ontwikkeling van 

planten en dieren. Waterschap Brabantse Delta baggert regelmatig de watergangen in Roosendaal. 

Baggeren zorgt voor een snellere doorvoer en voldoende zuurstof in het water voor planten en 

dieren, maar bij het baggeren zelf wordt het bodem- en waterleven verstoort. Ook kunnen de oevers 

beschadigd raken bij dit soort werkzaamheden. Vooral in het Kletterwater is veel aanslibbing 

waardoor regelmatig baggeren noodzakelijk is. Doordat het slib bij baggeren wordt afgevoerd 

vervuild het niet de bodemkwaliteit van de oevers. Ook het maaibeheer zorgt voor soortelijke 

problemen. In het verleden is het voorgekomen dat de ecologische verbindingszones te vroeg 

gemaaid werden. Op deze manier kunnen soorten verloren gaan en het landschap wordt bovendien 

minder aantrekkelijk doordat de planten niet de kans krijgen om te gaan bloeien.  
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Daarnaast kan achterstallig beheer problemen opleveren voor de 

ecologische verbindingszones.  Tijdens het veldbezoek viel op dat in de 

oevers van het Kletterwater al veel jonge wilgenopstand groeide. Bij de 

Engebeek zijn de oevers al veel verder verruigd en ontstaat er inmiddels 

een elzen- en wilgenbos.  Wanneer struweel en bos gaat overwoekeren, 

blijft er weinig ruimte over voor de ontwikkeling van een soortenrijke 

oevervegetatie. Niet bij alle projecten werd vooraf een beheerplan 

gemaakt. Op dit moment worden de missende beheerplannen alsnog 

gemaakt.  

 

 

 

 

 

7.3 Vissen en watervogels in de poelen 
De poelen in de ecologische verbindingszones vormen het leef- en voortplantingsgebied voor 

amfibieën. Het voorkomen van andere diersoorten kan een negatief effect hebben op de 

overlevingkansen van amfibieën. Veel vissoorten eten de eieren van amfibieën, waardoor in 

amfibieënpoelen vissen niet gewenst zijn. Soorten zoals de invasieve Zonnebaars kunnen zelfs een 

totale leegstand in poelen veroorzaken. Vissen 

kunnen uit poelen verwijderd worden door 

wegvissen of tijdelijk droogzetten van de poel. 

Jammer genoeg is het uitzetten van vissen in de 

poelen moeilijk in de hand te houden. Daarnaast 

vormen watervogels, zoals eenden en ganzen, ook 

een probleem in het behoud van geschikte 

amfibieënpoelen. Ze woelen de poelen om en 

vervuilen ze met hun mest (Ravon, 2015). 

Bovendien kunnen watervogels via hun poten 

viseitjes in de poelen verspreiden. In gemeente 

Roosendaal zijn vooral vissen in de poelen een 

probleem.  

 

7.4 Obstakels  
Het belangrijkste doel van ecologische verbindingszone is een weg creëren voor planten en dieren 

om zich van het ene naar het andere natuurgebied te verspreiden. Dit is door bepaalde obstakels niet 

altijd mogelijk. In de watergangen liggen stuwen en duikers die de route doorbreken. De duikers 

kunnen door de aanleg van een faunapassage passeerbaar worden voor kleine zoogdieren. Bij een 

aantal duikers is dit al gedaan. Een wens voor de Molenbeek is om deze volledige passeerbaar te 

maken voor vissen. Dit wordt gedaan door de stuwen met vistrappen passeerbaar te maken. Drie 

stuwen in de Molenbeek worden volgens de plannen van het Waterschap Brabantse Delta nog 

passeerbaar gemaakt.  

Foto 3 Jonge wilgenopstand bij het Kletterwater 

Foto 4 Vervuilde poel door ganzen 
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7.5 Medewerking particulieren  
De trajecten voor de ecologische verbindingszones zijn aangewezen door Provincie Noord-Brabant. 

Hierbij gaat een deel van de ecologische verbindingszones over particuliere grond van bijvoorbeeld 

een agrariër. Deze particulieren kunnen een bijdrage leveren aan de ecologische verbindingszones 

door mee te doen aan agrarisch landschapsbeheer. Hoewel er veel goede voorbeelden in Roosendaal 

te vinden zijn, blijkt dat niet iedereen hieraan wil meedoen.  Waterschap Brabantse Delta gaf aan dat 

ondanks deze belemmering de rest van het traject zo ecologisch mogelijk ingericht wordt. Een goed 

voorbeeld van dit knelpunt is de ecologische verbindingszone Zonneland, waarbij de 

beheermaatregelen niet goed uit de verf kwamen doordat medewerking van deze particulieren lastig 

bleek.  

 

7.6 Recreatie  
Volgens de visie van provincie Noord-Brabant zijn de ecologische verbindingszones er ook voor de 

mens. In de ecologische verbindingszones worden daarom recreatieve voorzieningen aangelegd. 

Waterschap Brabantse Delta staat recreatie bij de watergangen toe, zolang dit geen nadelige 

effecten heeft voor de natuurwaarden. Toch blijkt in de praktijk recreatie soms te botsen met de 

natuurdoelstelling. Honden in de poelen laten zwemmen is hier een goed voorbeeld van. Hoewel dit 

vanuit de natuurdoelstelling zeker niet de bedoeling is, valt hier bijna niet op te handhaven. Zolang 

de natuur niet te veel schade oploopt, worden dit soort kleine botsingen door de vingers gezien.  
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Hoofdstuk 8 Advies beheer en inrichting  
Om het netwerk van de ecologische verbindingszones succesvol te houden is het nodig om 

beheermaatregelen uit te voeren. Op deze manier blijven ze voldoen aan de habitateisen van de 

aangewezen doelsoorten. Dit hoofdstuk begint met een korte algemene beschrijving van het huidige 

beheer. Daarna volgt een advies voor bijsturing met beheer en inrichting.   

8.1 Huidig beheer   
Het beheer van de ecologische verbindingszones is verdeeld tussen waterschap Brabantse Delta en 

gemeente Roosendaal. Het waterschap is verantwoordelijk voor de natte strook. Dit is de watergang 

zelf en tien meter daaromheen. De watergangen worden zo nu en dan gebaggerd voor een goede 

doorstroom en om het water zuurstofrijk te houden. Het waterschap beheert ook de poelen die 

verbonden zijn met de beken. Verder zorgt het waterschap voor de vistrappen die de stuwen 

passeerbaar maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de rest van de 

ecologische verbindingszone. Hier horen ook de geïsoleerde poelen en recreatieve voorzieningen bij.  

 

Het waterschap en de gemeente voeren gedifferentieerd maaibeheer uit. Dit betekent dat de manier 

van maaien wordt afgestemd op de ecologische functie. Bij het maaibeheer wordt rekening 

gehouden met natuurwaarden en recreatieve waarden. Zo hebben sommige stukken een 

parkachtige uitstraling en zien andere stukken er juist robuust en natuurlijk uit. Ook wordt er op dit 

moment bij de Molenbeek en het Kletterwater geëxperimenteerd met begrazing door schapen.  

 

In hoofdstuk zeven werd al opgemerkt dat voor niet voor alle trajecten goede afspraken voor het 

beheer zijn gemaakt. Door het ontbreken een beheerplan, was het onduidelijk voor de gemeente en 

het waterschap wie voor welk beheer verantwoordelijk is. De missende beheerplannen worden op 

dit moment gemaakt.  

 

Een belangrijk beheerdoel op dit moment is de bestrijding van invasieve exoten. Het waterschap en 

de gemeente werken samen om dit probleem op te lossen.   

8.2 Advies beheer  
Ongewenste ontwikkelingen in de ecologische verbindingszones kunnen worden bijgestuurd met 

beheer. Op deze manier blijven de ecologische verbindingszones voldoen aan de eisen van de 

doelsoorten en aantrekkelijk voor recreanten. Het volgende wordt geadviseerd ter aanvulling op het 

huidige beheer: 

 Exoten blijven monitoren en zoveel mogelijk verwijderen in samenwerking met Waterschap 

Brabantse Delta. Ook de exoten in de houtwallen bij de Elderse Turfvaart verwijderen.  

 Langs het Kletterwater de jonge wilgenopstand verwijderen, waardoor de oevers geschikt 

blijven voor de ontwikkeling van een soortenrijke oevervegetatie.   

 Langs de Engebeek is zoveel bos en struweel ontstaan dat er te weinig ruimte blijft voor de 

gewenste brede plasdrasbermen. Door plaatselijk wat struweel en bos langs de beek te 

verwijderen komt er weer ruimte voor de ontwikkeling van oevervegetatie. Verder van de 

beek het bos en struweel behouden om een aantrekkelijke afwisseling in 

landschapselementen te creëren.  
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 Agrarisch landschapsbeheer blijven stimuleren. Om versnippering te voorkomen probeert 

het waterschap agrarisch landschapsbeheer te realiseren via agrarische verenigingen, die dit 

namens de boeren uitvoert.  

 Sommige betonnen wandelpaden zijn gebarsten of worden door boomwortels omhoog 

geduwd. In het vervolg zou de materiaalkeuze en aanleg van de wandelpaden beter 

afgestemd kunnen worden op het gebied en haar elementen.  Het verharden van de 

graspaden in de ecologische verbindingszones is niet noodzakelijk en door Waterschap niet 

gewenst.  

 Vissen en watervogels (vooral ganzen) in de poelen zijn niet gewenst. Vissen kunnen uit de 

poel verwijderd worden door ze weg te vissen of de poel droog te zetten. Vooral de invasieve 

exoot Zonnebaars moet uit de poelen verwijderd worden, omdat deze vissoort alle andere 

soorten verdringt.  

 Waar mogelijk slechts één keer per jaar en in fases maaien. Dit zorgt voor afwisseling en 

maakt de ecologische verbindingszones soortenrijker. Verder het gedifferentieerd 

maaibeheer voortzetten. Langs de waterlopen de vegetatie wat langer laten staan, zodat 

plantensoorten zich beter kunnen ontwikkelen.  

 Het moerasbos tussen de Molenbeek en het fietspad niet snoeien of kappen, vanwege de 

aanwezigheid van belangrijke planten- en mossoorten (KNNV Roosendaal, 2010).  

 Snoeiwerkzaamheden uitvoeren buiten het broedseizoen. Dit wordt ook door de Flora- en 

faunawet zo voorgeschreven.  

 De oude poelen bij de Rissebeek opschonen (KNNV Roosendaal, 2014).  

 Bij volgende projecten eerder een beheerplan opstellen, zodat er duidelijk afspraken zijn 

tussen het Waterschap en de gemeente.  

8.3 Advies inrichting  
De Provincie Noord-Brabant heeft ecologische verbindingszones aangewezen en de opdracht 

gegeven om deze te realiseren. Er missen nog een aantal trajecten voor een optimaal ecologisch 

netwerk:  

 Molenbeek Noord (noordelijk deel):  

De Molenbeek stroomt uit in de Roosendaalse Vliet, een vaarwater met weinig ecologische 

waarden. Om de ecologische verbinding door te zetten is het plan om de Molenbeek op dit 

punt via wadi’s te verbinden met de oude loop van de Engebeek.  Deze lagergelegen delen 

zullen een belangrijke rol innemen om overtollig water in het gebied op te vangen en de wijk 

droog te houden. Op deze vochtigere plaatsen kan zich bovendien een soortenrijke vegetatie 

ontwikkelen en ze kunnen door dieren als stapstenen gebruikt worden.  

 

 Spuitendonkse Beek:  

De laatste beek van het Rissebeekcomplex die ingericht wordt als ecologische 

verbindingszone is de Spuitendonkse Beek. Hierdoor zal het hele Rissebeekcomplex 

ecologisch waardevol zijn voor planten en dieren. De al ingerichte trajecten met hun 

natuuroevers en meanderende beek vormen het streefbeeld voor de inrichting van de 

Spuitendonkse Beek.  

 



Conclusie 

33 
 

Hoofdstuk 9 Conclusie 
Nu alle deelvragen onderzocht zijn,  kan de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord worden. Eerst 

volgt per deelvraag een korte conclusie en daarna de conclusie van het totale onderzoek.  

In dit onderzoek stond de volgende vraagstelling centraal: In hoeverre zijn de ecologische 

verbindingszones in Gemeente Roosendaal succesvol gerealiseerd en bij welke trajecten is bijsturing 

nodig door middel van beheer of inrichting? Door een evaluatie uit te voeren op verschillende 

punten, zoals het huidige landschapsbeeld, de natuurwaarden en de knelpunten, is deze hoofdvraag 

beantwoord. Het advies voor bijsturing door beheer of inrichting heeft een eigen hoofdstuk 

gekregen.  

 

De ecologische verbindingszones in de gemeente Roosendaal zijn aangewezen door de Provincie 

Noord-Brabant. Samen met Waterschap Brabantse Delta en Natuurmonumenten heeft gemeente 

Roosendaal uitwerking gegeven aan deze opdracht. Voor elke ecologische verbindingszone is een 

inrichtingsvisie gemaakt met streefbeelden en doelen. Doordat recreatie en landschapsversterking 

een rol heeft bij de realisatie van de ecologische verbindingszones, ontstond draagvlak bij de 

inwoners. Bovendien zorgt de combinatie met waterberging voor veiligheid in de stad bij 

wateroverlast.  

 

Inmiddels functioneren alle ecologische verbindingszones als groene schakels tussen verschillende 

natuurgebieden. Zowel door het water als langs de natuurlijke oevers hebben planten en dieren 

verschillende routes om zich te verspreiden of om tijdelijk in te leven en zich voort te planten. In de 

poelen komen verschillende amfibiesoorten voor. Zelfs in het stedelijk gebied zijn de ecologische 

verbindingszones zo groen dat ze het leefgebied vormen voor verschillende plant- en diersoorten. 

Naast de natuurdoelen is ook rekening gehouden met recreatieve voorzieningen. Een goed 

voorbeeld hiervan is het Molenbeekpark waar natuur en recreatie hand in hand samengaan. Een 

aantal trajecten zijn pas recent ingericht als ecologische verbindingszone en daardoor nog in 

ontwikkeling. Op een aantal plaatsen is het niet gelukt om de ecologische verbindingszone door te 

zetten, maar dit is gecompenseerd met bredere stukken natuur in een ander deel van het traject.  

 

Tijdens inventarisaties van de ecologische verbindingszones zijn nog niet alle doelsoorten 

aangetroffen. Dit wil niet zeggen dat ze er niet voorkomen, aangezien sommige soorten moeilijk te 

vinden zijn. Bovendien zijn de ecologische verbindingszones nog in ontwikkeling, waardoor het soms 

even duurt voordat de doelsoorten zich vestigen. De inventarisaties laten wel zien dat er nu al een 

grote biodiversiteit in de ecologische verbindingszones te vinden is. Hoewel de meeste soorten vrij 

algemeen tot algemeen zijn, werden ook verschillende bedreigde en beschermde soorten 

aangetroffen. Bij de planten heeft een groot deel van deze soorten een niet natuurlijke oorsprong, 

wat het resultaat positiever laat lijken dan in werkelijkheid het geval is.  

 

Hoewel de ecologische verbindingszones zich goed ontwikkelen, komen toch een aantal knelpunten 

voor. De belangrijkste knelpunten zijn de invasieve exoten en het achterstallig beheer op sommige 

plaatsen. Er worden inmiddels planten gemaakt om deze knelpunten op te lossen. Obstakels worden 

zo veel mogelijk weggewerkt of op ander plaatsen gecompenseerd. Zolang de natuur niet te veel 

schade oploopt, worden sommige knelpunten door recreatie door de vingers gezien.  
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De ecologische verbindingszones zijn nog ontwikkeling en hebben hier en daar nog wat hulp nodig 

met beheer. Toch kan al wel geconcludeerd worden dat ze robuust en van hoge natuurkwaliteit zijn. 

De aandacht voor recreatieve voorzieningen, maakt de ecologische verbindingszones beleefbaar voor 

de inwoners. Zelfs in het stedelijk gebied wordt hierdoor ruimte aan natuur gegeven. Door deze 

resultaten is de realisatie van de ecologische verbindingszones geslaagd te noemen.  

 

In bijlage 9 is de huidige situatie van de ecologische verbindingszones grafisch weergegeven.  
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Hoofdstuk 10 Discussie en aanbevelingen  
In dit hoofdstuk volgt een reflectie op het onderzoek. Daarnaast worden een aantal aanbevelingen 
gegeven over bepaalde punten die tijdens het onderzoek naar boven kwamen.  
 
Deze evaluatie geeft een weergave van de huidige stand van zaken. Enkele trajecten zijn nog in 

ontwikkeling en kunnen nog veel waardevoller worden voor de natuur. Hiermee dient rekening 

gehouden te worden bij de uitkomsten van de evaluatie. Het blijft noodzakelijk om steeds opnieuw 

te beoordelen of de ecologische verbindingszones zich goed ontwikkelen. Door op tijd te beheren, 

blijven de doelstellingen van de ecologische verbindingszones behouden.  

 

Bij het beschrijven van de doelen en streefbeelden was het lastig dat er veel rapporten en 

documenten geschreven zijn over de ecologische verbindingszones. Uiteindelijk lukte het toch om 

deze berg aan informatie te concretiseren in een aantal doelen en een beknopt streefbeeld.  

 

Bij het huidige landschapsbeeld lag de focus op een korte sfeeromschrijving waarin de bepaalde 

resultaten werden genoemd. Met acht te onderzoeken ecologische verbindingszones die een flink 

traject  liggen, is het niet mogelijk om ze op detailniveau te onderzoeken in dit tijdsbestek. Wel geeft 

een globale landschapsbeschrijving al een goede indruk van het succes van de ecologische 

verbindingszones. Ook werden tijdens de veldbezoeken verschillende diersoorten gezien, die bij de 

inventarisaties nog niet gevonden werden. Een goed voorbeeld hiervan is de Weidebeekjuffer, die in 

bijna elke ecologische verbindingszone is gespot.  

 

Bij het beoordelen van de natuurwaarden van de ecologische verbindingszones zit een grote 

kanttekening. De inventarisaties zijn namelijk uitgevoerd in de periode van 2010 tot 2014. Dit 

betekent dat de gegevens uit het eerste jaar inmiddels al vijf jaar oud zijn. Bovendien zijn een aantal 

trajecten geïnventariseerd op het moment dat ze net ingericht waren. Dit geeft een vertekend beeld 

over de huidige situatie, omdat inmiddels het aantal (doel)soorten toegenomen kan zijn. Toch geeft 

het benoemen van de natuurwaarden al een goed beeld van de toekomstige ontwikkeling. Op dit 

moment is het nog niet mogelijk om te zeggen of de natuurwaarden van de ecologische 

verbindingszones zijn toegenomen. Dit jaar begint de KNNV aan een nieuwe inventarisatieronde van 

alle trajecten. Pas over een aantal jaar kunnen de nieuwe resultaten vergeleken worden met de oude 

resultaten.  

 

Hoofdstuk 7 gaat alleen in op de belangrijkste algemene knelpunten en behandelt niet op 

detailniveau waar verder knelpunten liggen. Dit was door tijdsgebrek niet mogelijk, omdat je voor 

deze informatie de gehele ecologische verbindingszone in het veld moet bekijken. Hetzelfde geldt 

ook voor het advies voor beheer en inrichting.  

 

Aanbevelingen:  

 Op dit moment worden de inventarisatiegegevens van de KNNV in rapporten verwerkt en 

aangeboden aan de gemeente Roosendaal. Deze inventarisatiegegevens kunnen naast het 

rapport ook verwerkt worden in een database in het programma ArcGIS. Op deze manier kan 

de ontwikkeling van de ecologische verbindingszones efficiënter onderzocht worden. Ook 

blijven op deze manier de gegevens bij elkaar. Verder biedt het digitaal maken van de 

inventarisatiegegevens verschillende analysemogelijkheden, zoals trendlijnen.  



Discussie en aanbevelingen 

36 
 

 In gemeente Roosendaal komen verschillende invasieve exoten voor. Intern en in 

samenwerking met het waterschap Brabantse Delta wordt al naar oplossingen gezocht. 

Opvallend is dat de website van gemeente Roosendaal nog geen informatie biedt over de 

herkenning en risico’s van invasieve exoten. Sommige gemeenten, zoals Utrecht, hebben een 

webpagina ingericht voor informatie over invasieve exoten. Dit zou ook voor gemeente 

Roosendaal een mooie toevoeging zijn voor de website. Op deze manier kunnen inwoners 

meehelpen met het opsporen en bestrijden van invasieve exoten.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Kaart watergangen gemeente Roosendaal  
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Bijlage 2 Interview Natasja Rijsdijk van waterschap Brabantse Delta 
 
Vragen interview met Natasja Rijsdijk van Waterschap Brabantse Delta: 

1. Wat was de rol van het Waterschap bij de aanleg van de ecologische verbindingszones in 

Roosendaal? 

2. Welke ambities staan volgens het Waterschap nog open rondom de realisatie van EVZ in 

Roosendaal? 

3. Zijn er in jullie ogen duidelijke afspraken met Gemeente Roosendaal over het beheer en 

onderhoud van de ecologische verbindingszones? Waar liggen eventuele onduidelijkheden 

4. Zijn er nog bepaalde knelpunten in de gerealiseerde EVZ die opgelost dienen te worden? 

5. Zien jullie nog recreatieve mogelijkheden (vissen, wandelen, fietsen) in de EVZ, bijvoorbeeld 

op de schouwpaden? 

6. Zien jullie een rol voor het beheer van de EVZ onder het nieuwe gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van de Europese Unie? 

7. Wat doen jullie aan exotenbestrijding? 
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Bijlage 3 Tabel doelsoorten per ecologische verbindingszone  

 Potentiële doelsoorten staan cursief weergegeven  

                                                           
1  Toekomstvisie Rissebeekcomplex (Heijdemij , 1997) 
2  Toekomstvisie en inrichtingsplan voor Molenbeek (Roovers & Grontmij, 2015) 
3 Inrichtingsvisie Natte of Eldersche Turfvaart (BTL Advies, 2009) 
4 Concept-document ‘EVZ Zonneland – Verkenning situatie en mogelijkheden’ (Van Biljouw, 2010) 
5  Inrichtingsvisie Kletterwater (Heukelom Verbeek, 2008) 

Ecologische verbindingszone Doelsoorten  Meeliftende soorten 

Rissebeekcomplex1  (Engebeek) • Alpenwatersalamander 
• Kleine zoogdieren  
• Algemene soorten amfibieën: 

gewone pad , groene kikker, 
bruine kikker, kleine 
watersalamander 

• Riviergrondel waargenomen  
(Heukelom Verbeek, 2008) 

• Vissen en macrofauna  
• Algemene en mogelijk 

bijzondere soorten dagvlinders 
en libellen  

• Vissen en macrofauna  
 
 
 

Molenbeek fase 1 en 22  
 

• Winde, riviergondel, snoek 
• Bunzing, watervleermuis 
• Grasmus, roodborsttapuit, 

ijsvogel 
• Alpenwatersalamander, 

poelkikker 
• Oranjetipje, weidebeekjuffer 
• Slanke sleutelbloem, 

pinksterbloem  

 
 
 

- 

Elderse Turfvaart3 • Watervleermuis  
• Bunzing  
• Bruine eikenpage  
• Diverse soorten insecten 
• Vissoorten die baat hebben bij 

een watervoerende turfvaart 
zonder obstakels 

• Bosbeekjuffer  
 

• Algemene soorten amfibieën 
(gewone pad, bruine kikker, 
bastaardkikker) 

• Algemene libellensoorten en 
vlinders 

• Algemene kleine zoogdieren 
• Vleermuissoorten (gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger) 
• Struweelvogels (Rode Lijst)  

Zonneland4 • Bunzing  
• Watervleermuis  
• Bruine eikenpage  

• Insecten (vooral dag- en 
nachtvlinders) 

• Struweelvogels  
• Kleine zoogdieren (wezel, muis 

en vleermuis) 
• Kikkers en amfibieën 

(Alpensalamander en kleine 
salamander) 

• Levenbarende hagedis  

Kletterwater5  • Watervleermuis  
• Winde 
• Riviergondel 
• Weidebeekjuffer 

 
- 
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Bijlage 4 Tabel biotoopeisen en bescherming doelsoorten  
 
Soortgroep Doelsoort Biotoop 

 
Rode 
Lijst 

Overig   

Amfibieën  Alpenwatersalamander Vaak in de buurt van bos en/of 
houtwallen. Voorkeur voor zandige 
leemgronden waar hij voorkomt in 
beboste gebieden (loofbos) of 
kleinschalige landschappen met heggen 
en struwelen. Allerlei typen water als 
voortplantingsbiotoop, zoals het niet 
snel stromend of rijk aan vis is.  

Thans 
niet 
bedreigd  

F&F-wet: 
Tabel 2  

Poelkikker Voorkeur voor onbeschaduwde wateren 
en een goed begroeide oeverzone. Het 
water is vaak omvangrijk of maakt deel 
uit van een groter complex van wateren. 
Voedselarm, zwak zuur, schoon 
stilstaand water in bos- en 
heidegebieden. Ook in vennen, poelen 
en watergangen.  

Thans 
niet 
bedreigd  

F&F-wet: 
Tabel 3  

Dagvlinders Oranjetipje Beschutte plaatsen in vochtige 
hooilanden langs bosranden en 
struwelen en zonnige ruigten in 
bosranden.  Waardplant is de 
Pinksterbloem.  

Thans 
niet 
bedreigd  

-  

Bruine eikenpage Bosranden, eikenhakhout, kapvlakten in 
eikenbossen en jonge eikenaanplant 

Bedreigd  -  

Libellen  Weidebeekjuffer Vrijwel altijd stromend water, met een 
vrij hoge zuurstofverzadiging. Plaatsen 
met een afwisselend, natuurlijk verloop 
van de beek, waardoor snel en langzaam 
stromende delen aanwezig zijn. Water 
moet voor een deel in de zon liggen. 
Ook een ruige, overhangende 
oevervegetatie is belangrijk. In het 
water voldoende drijvende of in het 
water hangende planten aanwezig.   

Nee  -  

Bosbeekjuffer  Bovenlopen (soms middenlopen) van 
beschaduwde, koele, zuurstofrijke 
beken met een natuurlijke morfologie. 
Grote variatie in stroomsnelheid door 
meanders en natuurlijke obstakels. 
Beken zijn arm aan waterplanten, maar 
enkele zonnige plekken met 
waterplanten aanwezig. Oevers zijn 
begroeid met bomen, struiken en 
ruigtekruiden.  

Bedreigd  -  

Planten Slanke sleutelbloem Licht beschaduwde of soms zonnige 
plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig 
voedselrijke, weinig of niet bemeste, 
vaak kalkhoudende, lemige grond. In 
bossen, hakhout, waterkanten en 
grasland.  

Thans 
niet 
bedreigd  

F&F-wet: 
Tabel 1  

Pinksterbloem Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen 
op vochtige tot natte, matig voedselrijke 
tot voedselrijke, niet of licht bemeste, 

Thans 
niet 
bedreigd  

-  
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basische tot zwak zure grond. In 
grasland, bermen, bossen, moerassen, 
waterkanten en heggen.  

Vissen Riviergrondel Stromend water met een zandige 
bodem zoals beken en rivieren, maar 
ook in meren, kanalen en poldersloten 
op plaatsen waar sprake is van enige 
stroming.  

 Nee -  

Winde  Hoofdstroom van de langzamer 
stromende benedenlopen van rivieren 
en de hiermee in verbinding staande 
wateren. Voortplanting in oeverzones 
van stromende wateren, zoals beken en 
rivieren, waarbij de bodem bestaat uit 
zand of grind. 

Gevoelig -  

Snoek Heldere, stilstaande tot langzaam 
stromende wateren met veel oever- en 
onderwaterplanten. In Nederland in 
vrijwel alle watertypen. Voortplanting in 
ondiepe begroeide oevers of 
ondergelopen weilanden.  

Nee -  

Vogels Grasmus Velden met ruigtekruiden omzoomd 
door struweel.   

Nee -  

Roodborsttapuit Open tot halfopen, vaak droge terreinen 
met enige struweelopslag of hoog 
opschietende kruiden (zoals 
heidevelden).  

Nee Natura2000
broedvogel 

IJsvogel Beken en rivieren met zoet, stromend 
water. Aanwezigheid van zandige of 
lemige steile oeverranden is een 
vereiste, want daarin wordt de 
nesttunnel uitgegraven. Daarnaast elke 
bomen of struiken langs de over als 
uitvalsbasis.  

Nee Natura2000
broedvogel 

Zoogdieren Bunzing  Kleinschalig landschap met voldoende 
schuilmogelijkheden en water in de 
buurt. Dit kunnen oeverbegroeiingen, 
droge sloten, heggen, houtwallen, 
bosranden en akkerranden zijn, maar 
ook rietvelden of moerasgebieden. 
Daarnaast in vrij open terreinen, zoals 
weidegebieden met sloten.  

Onvol-
doende 
gegevens  

F&F-wet: 
Tabel 1 

Watervleermuis Boombewonende soort van half open 
tot gesloten, waterrijk en bosrijk 
landschap. Voorkeur voor oudere 
bossen. 

Nee -  
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Bijlage 5 Tabel doelen en streefbeelden van de ecologische verbindingszones  
EVZ Doelen Streefbeeld1 

Engebeek2  

- Brede plasdras oevers met riet en 

wilgenstruweel/bos 

- Op de hogere delen singels en houtwallen met 

soorten als grauwe wilg en zwarte els 

- Geïsoleerde poelen  

- Zie doelen Rissebeekcomplex 

De Kreekbeek  

 De inrichting van de Engebeek als ‘kreekbeek’ creëert een ideaal 

leefgebied voor zoogdieren en amfibieën. Brede plasdras oevers met 

moerasvegetatie worden afgewisseld door broekbossen. Op de hogere 

delen zorgen singels en houtwallen voor versterking van het landschap. 

Hier en daar profiteren verschillende amfibiesoorten van de geïsoleerde 

poelen.  Het oude tracé wordt een nevengeul die paaimogelijkheden voor 

vissen biedt.  

 

Rissebeekcomplex3  

- Natuuroevers  

- Meandering 

- Stapstenen sluiten aan op landschappelijk 

waardevolle elementen 

- Stedelijk gebied  landschappelijke begroeiing 

- Buitengebied  natuurlijke begroeiing: gras, 

bomen (wilgen) en oevervegetatie 

- Stimuleren agrarisch landschapsbeheer 

Een ecologische verbindingszone met lokale biotoopontwikkeling 

De beken krijgen meer ruimte door natuuroevers aan te leggen en 

meanderingsprocessen vrij spel te geven, zodat de beek weer gaat 

kronkelen. Zo ontstaan er ook meer mogelijkheden voor waterberging, 

waardoor water lang in het gebied vastgehouden wordt. Verder heeft de 

ecologische verbindingszone stapstenen die aansluiten op landschappelijk 

waardevolle elementen. In het stedelijk gebied komt landschappelijke 

begroeiing en in het buitengebied een meer natuurlijke begroeiing.  

Kletterwater4   

 

- Gemiddelde breedte 50 meter (provinciale beleid) 

Een duurzame stedelijke ecologische verbindingszone tussen de  

Elderse Turfvaart en de Molenbeek.  

Het bijbehorende natuurdoeltype is een waterloop met natuurvriendelijke 

                                                           
1 Streefbeelden afkomstig uit Projectenoverzicht GWEL-programma (Gemeente Roosendaal, 2008) en Achtergronddocument van 
Landschapsontwikkelingsplan De Zoom  (Nieuwland Advies, 2004) 
2 Doelen en streefbeeld afkomstig uit beheer- en onderhoudsplan Engebeek  (Waterschap Brabantse Delta, 2009) 
3 Doelen afkomstig uit projectplan inrichting EVZ Rissebeek  (RPS, 2011) 
4  Doelen afkomstig uit inrichtingsvisie Kletterwater (Heukelom Verbeek, 2008) 
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- Verhogen belevingswaarde  

- Behoud gegraven karakter (cultuurlijke watergang, 

dus meanderen niet gewenst) 

- Afwisseling van plasbermen en stapelmuren  

- Inheemse vegetatie die voldoet aan de wensen van 

de aangewezen doelsoorten 

- Stuwen en duikers passeerbaar maken voor fauna 

- Stroomgedeelte vrij van beplanting 

- Bomenstructuur waar mogelijk behouden en 

versterken (niet te dicht langs waterloop, 

aangezien bladval verzuring en daarmee blauwalg 

kan veroorzaken)  

- Recreatief medegebruik geconcentreerd  

- Af- en ontwaterende functie in stand houden 

oevers  (Provincie Noord-Brabant , 2007). De visie voor de EVZ 

Kletterwater  (Heukelom Verbeek, 2008) is een watergang met natuurlijke 

oevers. Langs het gehele kletterwater komen plasbermen voor, waar 

oever- en waterplantvegaties zich kunnen ontwikkelen. Deze vegetaties 

creëren schuil- en paaimogelijkheden voor de winde en de riviergrondel 

en vormen het leefgebied voor de weidebeekjuffer. Stapelmuren dienen 

als schuilgelegenheid voor amfibiën en kleine zoogdieren en bieden 

ruimte aan karakteristieke muurplanten en insecten. Het stroomgedeelte 

van het Kletterwater blijft vrij van beplanting voor opgroeiende 

riviergrondels en foeragerende windes en watervleermuizen. Aan de 

zuidzijde van het Kletterwater biedt opgaande beplanting dekking aan de 

weidebeekjuffer en kleine zoogdieren en een geleidingsroute voor de 

watervleermuis. Verder is langs het Kletterwater een afwisselende 

bomenstructuur aanwezig en is het recreatief medegebruik op enkele 

plaatsen geconcentreerd.  

 

Elderse Turfvaart5  

- Behoud of herstel cultuurhistorisch karakter 

- Behoud gegraven karakter  

- Versterking landschapsbeeld van het  

cultuurhistorische profiel  

- Verdroging van de vaart beperken  

Een ecologische verbindingszone met veel cultuurhistorische waarde.  

De Elderse Turfvaart functioneert als ecologische verbindingszone door 

natuurlijke en gevarieerde oevers. Het gegraven karakter blijft behouden 

vanwege de cultuurhistorische waarde. Grote delen van de Elderse 

Turfvaart zijn al goed en het cultuurhistorische profiel is nog goed 

herkenbaar. Op enkele plekken kan het beeld nog versterkt worden.  

Zonneland6  

- Droge EVZ  

- Ontwikkeling stapstenen  

- Inzetten op agrarisch landschapsbeheer  

Een droge ecologische verbindingszone met diverse stapstenen.  

Zonneland functioneert als groene schakel tussen de Molenbeek in het 

zuidwesten en de Elderse Turfvaart in het oosten. Ook kunnen planten en 

dieren zich via EVZ Zonneland vanuit landgoed Visdonk en het Rozenven 

                                                           
5 Doelen afkomstig uit inrichtingsvisie Natte of Elderse Turfvaart (BTL Advies, 2008) 
6 Doelen afkomstig uit Concept-document ‘EVZ Zonneland – Verkenning situatie en mogelijkheden’ (Van Biljouw, 2010) 
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richting de Molenbeek verspreiden. De ecologische verbindingszone gaat 

langs verschillende kleine percelen natuur: de stapstenen.  

Molenbeek7 

Fase 1 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 

 

 

 

 

 

Molenbeek Noord 

 

 

 

 

 

- Passeerbaar voor vissen (vistrappen) 

- Natuuroevers  

- Versterken zichtbaarheid beek in stedelijkgebied  

- Poelen en plasdraslaagten  

- Meandering  

 

 

- Passeerbaar voor vissen (vistrappen) 

- Natuuroevers  

- Mooi en toegankelijk landschap  

 

 

 

- Passeerbaar voor vissen (vistrappen) 

- Versterken zichtbaarheid beek  

- Natuurlijke oevers  

- Drijftillen en groene wanden 

- Muur- en oevervegetatie  

Een groen-blauwe slinger van zuid naar noord en door de stad 

Een brede beekzone die vanuit het landelijke gebied doorloopt in de stad. 

De meanderende beek stroomt via een omloopbeekje door het 

Molenbeekbos en loopt als een blauwe slinger door het Molenbeekpark.  

Dit park kenmerkt zich door grasland, een open beplantingspatroon, 

verschillende poelen en bosjes. Een doorgaande fiets- en wandelroute 

langs de beek verbindt de stad met het buitengebied.  

  

Langs de natuuroevers kunnen planten en dieren zich verplaatsen en 

vestigen. De natuur krijgt de kans om zich blijvend te ontwikkelen. De 

beek krijgt meer ruimte voor waterberging, zodat er in de stad minder 

overlast is bij extreem veel regenval. De fiets- en wandelmogelijkheden in 

het gebied worden verbeterd.   

 

Een zichtbare ecologisch ingerichte beek door de stad. Waar mogelijk 

krijgen natuurlijke oevers de ruimte om zich te ontwikkelen. Drijftillen en 

groene wanden zorgen voor extra ecologische waarde in het stedelijk 

gebied waar slechts beperkte natuurontwikkeling mogelijk is. Het accent 

ligt op de ontwikkeling van muur- en oevervegetatie. 

                                                           
7 Doelen afkomstig uit projectenoverzicht GWEL-programma (Gemeente Roosendaal, 2008) en Toekomstvisie en inrichtingsplan Molenbeek  (Roovers & 
Grontmij, 2006) 
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Bijlage 6 Tabel aangetroffen doelsoorten  
 

Ecologische verbindingszone  Aantal soorten Soorten   

Engebeek  4 Bruine kikker 

Gewone pad  

Groene kikker 

Kleine watersalamander 

Rissebeekcomplex 12 Bruine kikker 

Gewone pad  

Groene kikker 

Kleine watersalamander 

Aardmuis 

Bosmuis 

Rosse woelmuis 

Veldmuis 

Gewone dwergvleermuis 

Rossevleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Watervleermuis 

Kletterwater 0 - 

Elderse Turfvaart 0 - 

Molenbeek fase 1 8 Pinksterbloem (soms in vrij grote 

aantallen) 

Grasmus 

Roodborsttapuit 

IJsvogel (niet als broedvogel) 

Snoek 

Riviergrondel 

Weidebeekjuffer 

Watervleermuis  

Molenbeek fase 2 2 Pinksterbloem (soms in vrij grote 

aantallen) 

Riviergrondel  

Molenbeek Noord  1 Pinksterbloem  
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Bijlage 7  Tabel aangetroffen beschermde en bedreigde soorten  

Ecologische verbindingszone  Soort  Rode Lijst Flora- en Faunawet  

Engebeek Brede wespenorchis 

Wilde marjolein (verwilderd) 

Bolderik (ingezaaid) 

Selderij 

Korenbloem (ingezaaid) 

Beemdkroon (verwilderd) 

 

 

Kwetsbaar 

Kwetsbaar 

Gevoelig 

Kwetsbaar 

Tabel 1 

Tabel 2 

 Groene specht  

Koekoek  

Kwetsbaar 

Kwetsbaar 

 

Rissebeekcomplex Brede wespenorchis 

Gewone dotterbloem 

Kamgras 

Moerashertshooi 

Stekelbrem  

 

 

Gevoelig 

Kwetsbaar 

Gevoelig 

Tabel 1 

Tabel 1 

Bruine kikker 

Gewone pad 

Groene kikker 

Kleine watersalamander 

 Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

 Witte stinkmycena 

Bruine ringboleet 

Kwetsbaar 

Gevoelig 

 

 Groot dikkopje 

Bosbandspanner 

Leverkleurige spanner 

Gevoelig 

Kwetsbaar 

Kwetsbaar  

 

 Aardmuis 

Bosmuis 

Rosse woelmuis 

Veldmuis 

Gewone dwergvleermuis  

Rosse vleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Watervleermuis 

Konijn 

Mol 

Egel 

Haas 

Ree 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3  

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Kletterwater  Brede wespenorchis 

Franse silene (ingezaaid) 

Selderij (tuinplant) 

Wilde marjolein (verwilderd) 

 

Bedreigd  

Kwetsbaar  

 

Tabel 1 

 

 

Tabel 2 

Groene kikker  

Bruine kikker 

Gewone pad 

 Tabel 1 

Tabel 1  

Tabel 1  

Populierridderzwam 

Rosse populierenboleet 

Kwetsbaar  

Kwetsbaar  

 

Laatvlieger   Tabel 3  
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Elderse Turfvaart Gewone vogelmelk 

Kleine maagdenpalm 

Brede wespenorchis 

Dubbelloof 

Echte guldenroede (houtwallen) 

 

 

 

Gevoelig 

Kwetsbaar  

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Bruine kikker  Tabel 1 

Smal landvorkje (zeer zeldzaam) Gevoelig   

Gewone dwergvleermuis 

Laatvlieger 

Rosse vleermuis 

Haas 

Vos 

Ree 

Rosse woelmuis 

Bosmuis 

Bosspitsmuis 

 

 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Molenbeek fase 1 Gewone dotterbloem 

Grasklokje (ingezaaid) 

Steenanjer (ingezaaid) 

Veldsalie (ingezaaid) 

Bevertjes (ingezaaid) 

Polei (ingezaaid) 

Ruige weegbree (ingezaaid) 

Klimopwaterranonkel 

 

 

Kwetsbaar 

Kwetsbaar  

Kwetsbaar 

Kwetsbaar 

Kwetsbaar 

Kwetsbaar 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 2 

Tabel 2 

 

 

Groene kikker 

Kleine watersalamander 

Bruine kikker 

Gewone pad 

 Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Kleine modderkruiper  Tabel 2 

Klein rimpelmos 

Blauw boomvorkje  

Kwetsbaar 

Gevoelig 

 

Mol  

Konijn 

Haas 

Gewone dwergvleermuis 

Rosse vleermuis 

Watervleermuis  

  Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Oeverloper 

Groene specht 

Veldleeuwerik 

Gevoelig 

Kwetsbaar 

Gevoelig 

  

Molenbeek fase 2 Brede wespenorchis  

Polei (ingezaaid) 

Klimopwaterranonkel  

 

Kwetsbaar 

Kwetsbaar 

Tabel 1 

Bruine kikker 

Groene kikker 

Kleine watersalamander 

 Tabel 1 

Tabel 1 

Tabel 1 
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Molenbeek Noord  Tongvaren (2x)  

Steenbreekvaren (1x) 

Wilde gagel (aangepland) 

Korenbloem (aangepland) 

 

 

Gevoelig 

Gevoelig 

Tabel 2 

Tabel 2 

Tabel 2 

 

Groene kikker 

Bruine kikker  

 Tabel 1 

Tabel 1 

 Kleine modderkruiper   Tabel 2 
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Bijlage 8 Tabel invasieve exoten  
 

Soort  Risico 

Blauwband (vis) De Blauwband is drager van een zeer besmettelijke parasiet 
die dodelijk is voor bepaalde inheemse vissoorten.  

Bleek Cypergras  Bleek cypergras verdringt andere inheemse cypergrassen.  

Egeria  Egeria kan dichte matten vormen in watergangen en 
daardoor voor problemen zorgen.  

Grote Waternavel (plant) Concurrentiekrachtige plant die ondoordringbare matten op 
watergangen vormt, wat leidt tot afname van licht en 
zuurstofgebrek in het water. Dit is schadelijk voor inheemse 
waterflora- en fauna. Ook de doorstroom wordt belemmerd 
door ophoping van de plant.  

Japanse Duizendknoop (plant) Een van de meest schadelijke exoten. Deze soort verdringt 
de oorspronkelijke vegetatie. Door zijn krachtige 
wortelstelsel kan hij ook schade aanrichting aan gebouwen, 
dijken en wegen. De wortels kunnen ook kanalen 
verstoppen.  

Late en Canadese Guldenroede 
(planten) 

Deze Amerikaanse soorten verdringen de inheemse Echte 
Guldenroede.  

Parelvederkruid  Parelvederkruid vormt een dichte plantenmassa op oevers 
en in ondiep water en verdringt hiermee inheemse soorten. 
Ook belemmert de plant bij grote hoeveelheden de 
doorstroming van water.  

Reuzenberenklauw  Reuzenberenklauw vormt massavegetaties waarbij andere 
plantensoorten volledig worden onderdrukt. Bovendien kan 
het sap van de plant ernstige brandwonden veroorzaken.  

Watercrassula  Vooral in de oeverzone van poelen en vennen kan deze soort 
matten vormen waardoor geen zuurstof meer in het water 
komt. Hierdoor kan een poel ongeschikt worden als habitat 
voor amfibieën. Ook worden inheemse plantensoorten 
verdrongen.  

Waterteunisbloem  De sterke toename van de waterteunisbloem zorgt dat de 
doorstroming van water belemmerd wordt. De inheemse 
planten worden verdrongen en de inheemse diersoorten 
verdwijnen.  

Zonnebaars (vis) Geen natuurlijke vijanden en snelle voortplanting. Hij eet 
eieren van amfibieën en vissen en richt een slachting aan  
onder zeldzame inheemse amfibiesoorten.    
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Bijlage 9 Kaart huidige situatie ecologische verbindingszones 

gemeente Roosendaal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerealiseerde ecologische verbindingszones 

Ecologische verbindingszones in realisatiefase  

Te realiseren ecologische verbindingszones 

Vliet  

Kletterwater 

Elderse Turfvaart  

Zonneland 

Molenbeek 

fase 1 

Engebeek  

Spuitendonkse beek  

Molenbeek 

fase 2 

Molenbeek 

Noord 

Rissebeekcomplex  

Omleiding Tolberg   


