
Evaluatie van het GWEL-programma  

Het Groen, Water, Ecologie en Landschapsprogramma, afgekort “GWEL-programma” bestaat uit 

verschillende natuur- en landschapsprojecten, die zijn uitgevoerd door of in samenwerking met 

Gemeente Roosendaal. Hierbij lag het accent op de aanleg van ecologische verbindingszones, maar 

ook projecten om de recreatie en het landschapsbeeld te versterken waren opgenomen in het 

GWEL-programma. In onderstaande tabel staan alle projecten van het GWEL-programma.  

 

Onderdeel  Project 

Ecologische verbindingszones (EVZ)   

 

  

- Rissebeekcomplex (Engebeek)  

- Molenbeek (Fase 1, 2 en Molenbeek Noord)  

- Elderse Turfvaart  

-  Zonneland   

- Kletterwater 

Landschapsversterking en recreatie - Fietspad langs de Zoom 

- Cultuurhistorische waardenkaart (Erfgoedkaart) 

- Gedenkbos fase 1  

- Emile van Loonpark (Parrotia) 

- Rozenven  

- Agrarisch Landschapsbeheer 

- Laanbeplantingen  

- Landschappelijke versterking Visdonk 

- Recreatieve Poort Wouwse Plantage  

- Watervoerendheid Rucphense Staaltjes  

De ecologische verbindingzones  
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 nog maar 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 

door de KNNV Roosendaal 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 van de KNNV Roosendaal 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.  

 

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.  

 

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.  



Landschapsversterking en recreatie  
De volgende projecten uit het GWEL-programma zijn gericht op landschapsversterking, verdere 

natuurontwikkeling en recreatie.  

 

Fietspad langs de Zoom 

Langs een deel van de oude turfvaart de Zoom lag al een fietspad. Dit fietspad is uitgebreid en maakt 

de turfvaart goed zichtbaar voor recreanten. Zij kunnen nu over een mooi pad langs de turfvaart 

fietsen.  

 

Cultuurhistorische Waardenkaart (Erfgoedkaart)  

In 2010 is door gebruik te maken van gemeentelijke cultuurhistorie- 

en archeologiekaarten een gemeentelijke cultuurhistorische 

waardenkaart gemaakt. Op deze erfgoedkaart zijn de 

cultuurhistorische waarden, archeologische verwachtingen en 

monumenten van gemeente Roosendaal vastgelegd. Voorbeelden 

hiervan zijn archeologische monumenten, historische stedenbouw 

en monumentale bomen. Bij projecten kan deze kaart gebruikt 

worden om te onderzoeken wat er in de grond zit.  

 

Gedenkbos fase 1 

In 2006 werd via een burgerinitiatief voorgesteld om een 

herdenkingsbos aan te leggen. Dit is een plek waar mensen 

een boom kunnen planten ter ere van een bepaalde 

gebeurtenis of ter nagedachtenis aan iemand. Het voorstel 

werd een jaar later door de gemeenteraad aangenomen en 

er werd een stichting opgericht: stichting Gedenkbos 

Roosendaal. Op de plek van het voormalige hertenkampje 

is  een herdenkingsbos aangelegd. Het gedenkbos werd 

een groot succes en er werden zelfs mensen op een 

wachtlijst gezet. Door deze grote belangstelling is besloten 

om een 2
e
 herdenkingsbos aan te leggen. Gemeente Roosendaal zorgt nog steeds voor het beheer en 

het onderhoud.  

 

Emile van Loonpark (Parrotia) 

Toen in 2007 de bibliotheek werd 

verbouwd, was het ook nodig om het 

Emile van Loonpark aan te pakken en bij 

de ingang van de bibliotheek opnieuw in 

te richten. Ook daarna is het park 

opgeknapt. Er is een waterpartij 

gekomen en een monument voor 

oorlogsslachtoffers. Het gras is opnieuw 

ingezaaid, er zijn nieuwe bomen en 

geplaatst en de padenstructuur is  

verbeterd.   



 

 

Rozenven 

Het natuurherstel van het Rozenven begon met 

het baggeren van het ven. Ook werd een teveel 

aan struiken weggehaald. Het plan was om een 

bufferzone aan te leggen om te voorkomen dat 

vervuild water via het grondwater het ven 

instroomt. Een aantal jaar geleden heeft 

Natuurmonumenten het landgoed Visdonk 

gekocht van gemeente Roosendaal. De 

gemeente heeft subsidie gegeven, zodat dit 

project alsnog uitgevoerd kon worden. De 

bufferzone is nu nagenoeg klaar.  

 

Agrarisch Landschapsbeheer  

Agrarisch Landschapsbeheer zorgt voor een belangrijke aanvulling op 

de ontwikkeling van de ecologische verbindingszones. Boeren en 

andere grondeigenaren in het buitengebied kunnen aan 

landschapszorg en waterbeheer doen in ruil voor een subsidie. De 

verschillende landschapselementen, zoals bloemrijke akkerranden en 

knotwilgen,  dragen bij aan het ecologische netwerk. Er zijn de 

afgelopen jaren verschillende succesvolle resultaten geboekt met de 

regeling voor Agrarisch Landschapsbeheer. Daarom word geprobeerd 

om deze ontwikkeling door te zetten.  

 

 

 

 

Laanbeplantingen 

Het plan was om langs de dorpsverbindingswegen en de oude invalswegen van de kernen een 

doorlopende laanbeplanting aan te brengen. Bij sommige wegen is deze typische laanbeplanting al 

van oudsher aanwezig. Het project is wegens een technische belemmeringen niet meer uitgevoerd. 

Zo bleek bijvoorbeeld het kabels- en leidingen netwerk in de ondergrond een belemmering.  

 

Landschappelijke versterking Visdonk 

De realisatie van de Visie Visdonk-Rozenven moest leiden tot meer 

ruimte voor recreanten en de natuur. Een belangrijk uitgangspunt 

hierin was om de recreatieve druk  en voorziening te concentreren 

bij de stadsrand, zodat verder in het gebied de natuur zich in alle 

rust kan ontwikkelen. Er is een recreatieve poort gekomen met 

Lodge Visdonk, een parkeerplaats en verschillende wandelpaden. 

Hier en daar kan de routestructuur nog iets verbeterd worden. Een 

aantal jaar geleden heeft Natuurmonumenten landgoed Visdonk van 

de gemeente Roosendaal gekocht. De gemeente werkt nog samen 

met Natuurmonumenten bij het uitvoeren van projecten.  



Recreatieve Poort Wouwse Plantage 

Ook voor Landgoed Wouwse Plantage was het plan om een recreatieve poort te creëren. Een 

recreatieve poort vormt de toegang naar een bos- en natuurgebied met diverse voorzieningen, zoals 

een parkeerplaats, een bezoekerscentrum, informatievoorzieningen en horeca. De ontwikkeling van 

de recreatieve poort heeft stagnatie opgelopen door de samenhang met andere ruimtelijke 

ontwikkelingen op het landgoed.  

 

Watervoerendheid Ruchpense Staaltjes 

In de tijd van de turfwinning stroomde in de Staaltjes water. Daarna 

heeft de oude turfvaart lange tijd droog gestaan en kwam er veel 

zwerfvuil in terecht. Dit project had als doel om opnieuw water in de 

Staaltjes te laten stromen, waardoor de wijk aantrekkelijk wordt. In 

praktijk blijkt het moeilijk om de Staaltjes watervoerend te houden 

door alle duikertjes. De duikers zijn naar beneden gehaald en de 

bodem is geprofileerd om dit te verbeteren.  

 

  

 

  
 

 

 


