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NATUURONTWIKKELING 
WESTELIJKE LANGSTRAAT

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. Een beschermd 
Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. De unieke ligging 
met verschillende bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een bijzonder en nat gebied. 
Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Samen gaan 
we de achteruitgang stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande 
natuur en landschap te behouden en te herstellen. Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele 
waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

Afgelopen jaren zijn alle voorbereidingen getroffen en in het voorjaar van 2021 gaat de uitvoering 
starten. In deze folder stellen we de aannemer voor, delen we de planning, vertellen we waar u 
terecht kunt met meldingen, klachten of vragen en hoe u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen de 
komende periode!

   

WWW.BRABANTSEDELTA.NL
/WESTELIJKELANGSTRAAT

BOUWAPP
Tijdens de uitvoering maken we gebruik van de BouwApp. 
Via deze app informeren we u over de stand van zaken, 
bereikbaarheid, omleidingen en hinder. We geven een kijkje 
‘achter de bouwhekken’ en u kunt makkelijk contact met ons 
opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te 
downloaden: 
•  Scan de QR-code, of ga naar de App store om de app gratis 

te downloaden. 
•  Zoek in de app naar ‘Westelijke Langstraat’ 
•  Open het project en klik op ‘volgen’
•  Selecteer betreffende doelgroep

NIEUWSBRIEF OF MEER INFORMATIE
Meer informatie over dit project of aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief? Ga dan naar 

www.brabantsedelta.nl/westelijkelangstraat.

Heeft u iets algemeens over het project te melden, 
vragen of wilt u iets kwijt. Mail dan naar 
westelijkelangstraat@brabantsedelta.nl.

PROJECTKANTOOR 
EN PIPOWAGEN
Vanaf het eerste kwartaal in 2021 werkt het projectteam 
vanuit een projectkantoor aan de Nederveenweg 16 in 
Sprang-Capelle. We zijn daar op doordeweekse dagen 
aanwezig en zullen op woensdagmiddag ‘bezoekuren’ 
plannen om iedereen te woord te staan. In verband met de 
coronamaatregelen zal dit voorlopig nog digitaal zijn. Ook 
gaan we met een pipowagen het projectgebied in om uw 
vragen te beantwoorden. We informeren u hier verder over 
via de nieuwsbrief en de BouwApp.

MELDINGEN, 
KLACHTEN OF VRAGEN?
Voor meldingen, klachten of vragen die specifiek 
over de uitvoering van het project gaan kunt u de 
aannemerscombinatie Martens en Van Oord - Van der Ven 
bereiken via westelijkelangstraat@mvogroep.nl. Deze mail 
komt aan bij Camiel van der Heiden, omgevingsmanager. 
Hij zal contact opnemen of uw mail beantwoorden.

WATEROVERLAST 
MELDEN

In het project natuurontwikkeling Westelijke Langstraat 
worden waterpeilen omhoog gezet. Dit gebeurt na het 
afronden van de werkzaamheden in de zomer van 2022. 
Dat kan in sommige gevallen leiden tot wateroverlast. 
Mocht u wateroverlast hebben, waar kunt u dit dan 
melden?

Maak bij water op het land en een hoge waterstand in 
sloten een melding bij waterschap Brabantse Delta via 
www.brabantsedelta.nl/contact of via telefoonnummer 
076 564 1000. Graag vermelden dat het om een locatie in 
de Westelijke Langstraat gaat.

Maak bij wateroverlast op straat of andere openbare 
ruimten een melding bij de gemeente Waalwijk via de 
MijnGemeente APP, www.waalwijk.nl/meldpunt, 
info@waalwijk.nl of via telefoonnummer 0416 683 456. 

WASPIK

SPRANG-CAPELLE 

WAALWIJK 



VOORSTELLEN AANNEMER
Aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven 
heeft de opdracht gekregen om het project te gaan realiseren.

Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf zijn beide familiebedrijven. Ze vinden het belangrijk om 
een relatie op te bouwen en onderhouden met de betrokkenen en omgeving in het project. Beide bedrijven hebben op een 
aantal projecten al nauw samengewerkt en kennen elkaar goed. Martens en Van Oord verzorgt het natuur- en cultuurtechnisch 
grondverzet en Van der Ven verzorgt de aanleg van kunstwerken (onder andere stuwen en duikers).

Het kernteam van de aannemer bestaat uit 4 personen. Zij stellen zich kort voor.

LANDSCHAPPELIJKE EN 
CULTUURHISTORISCHE  
ELEMENTEN
In de Westelijke Langstraat zien we confrontaties tussen 
water, land en mens. De gevolgen van de veenontginning, 
dijkdoorbraken en de Sint-Elisabethsvloed kenmerken het 
gebied. Dit zie je terug aan de bodemopbouw van klei op 
veen op zand en de turfwinning, maar ook de wielen en dijken 
die in het gebied liggen.

De Westelijke Langstraat heeft naast deze landschappelijke 
elementen ook bijzondere cultuurhistorische objecten in het 
landschap, zoals het slagenlandschap. Er heeft verkaveling 
plaatsgevonden in smalle banen die slagen of stroken 
worden genoemd. Ook de wielen die veroorzaakt zijn door 
verschillende dijkdoorbraken en de dijken zelf hebben een 
cultuurhistorische waarde. Zo vormt de Meerdijk de grens 
tussen Sprang-Capelle en Besoijen. Deze is nog steeds 
zichtbaar. 

Maar er zijn meer unieke elementen zoals de Eendenkooi, 
De Schans en Zuidewijn. De komende jaren wordt er door de 
gemeente Waalwijk gewerkt aan de toegankelijkheid en de 
beleving van het gebied.

“Het mooiste resultaat is, met 
elkaar terug te kunnen kijken 
op een succesvol project. 
Een gezonde samenwerking 
met alle betrokkenen is 
hiervoor de sleutel.”

“Hét gezicht en 
aanspreekpunt, vóór de 
omgeving en vánuit het 
project door zeggen wat je 
doet en doen wat je zegt.”

“Samen komen we verder.”

“Mooi om het voor 
elkaar te krijgen dat 
alle puzzelstukjes 
van het ontwerp, 
tijdens de uitvoering 
in elkaar passen.”

VOORBEREIDINGSFASE
UITVOERINGSFASE

STAATSBOSBEHEER 
DRAAGT STEENTJE BIJ 
AAN NÓG MOOIERE 
LANGSTRAAT
Liza van Velzen is boswachter bij Staatsbosbeheer en 
gebiedsverantwoordelijke voor onder andere de Langstraat 
als het gaat om communicatie en recreatie. 
Staatbosbeheer is onder meer terreineigenaar en werkt 
mee aan het project door input en kennis te leveren.  
Als de werkzaamheden gereed zijn beheert 
Staatsbosbeheer straks het overgrote deel van dit prachtige 
natuurgebied. Dit beheer is belangrijk om de natuur te 
laten ontwikkelen. 

Liza vertelt: “De Langstraat kenmerkt zich door het 
slagenlandschap, de langgerekte percelen met de sloten en 
elzenhagen erlangs. Door kalkrijk kwelwater komen er heel 
veel bijzondere planten voor. Juist dat kwelwater willen we 
nog meer omhoog krijgen. Hierdoor creëren we nieuwe 
groeiplaatsen voor deze bijzondere plantensoorten. 
In de waterlopen komt de zeldzame vissoort de grote 
modderkruiper voor. Juist voor de grote modderkruiper 

beheren we de sloten zo optimaal mogelijk. De 
Langstraat staat bekend om zijn rijkdom aan 
soorten flora. Vooral de kalkmoerasvegetaties 
zijn erg uniek en we hopen dat deze zich de 
komende jaren gaan uitbreiden. In het voorjaar 
en de zomer kleurt de hele Langstraat mooi 
door alle bloeiende plantensoorten zoals de 
zeer zeldzame gele en ronde zegge, maar ook 
meerdere orchideeën. In de elzenhagen broeden 
veel vogels zoals: de spotvogel, grasmus en 
braamsluiper. Sinds een aantal jaar leeft ook de 
das hier. De Langstraat is al een mooi 
gebied en we hopen het de 
komende jaren alleen maar 
mooier te maken!”

Voorbereiding
November 2020 – juni 2021 
In de voorbereiding maken we plannen voor 
de bereikbaarheid, ecologie, omgang met 
mogelijke archeologische vondsten en onontplofte 
oorlogsresten, het definitief ontwerp, 
afstemming met de gebruikers en de 
beheerders en meten we het hele 
projectgebied in.

Voorbereiding
April 2021 – november 2021
Materialen worden ingekocht en 
vergunningen aangevraagd die nodig 
zijn om het werk uit te voeren. Ook wordt 
geregeld hoe we omgaan met mogelijke 
archeologische vondsten en onontplofte 
oorlogsresten. Tijdens de werkzaamheden 

is er ook ecologische 
begeleiding, zodat er een 
beheerste omgang is met de 
aanwezige planten en dieren.

Schop in de grond
Juni 2021 
In juni 2021 starten we met de uitvoering. 
Oktober 2022 is de uitvoering afgerond en 
wordt het werk opgeleverd. Er zal gestart 
worden met de mitigerende werkzaamheden, 
gevolgd door het aanleggen van het 
watersysteem en tot slot worden de 
afgravingswerkzaamheden uitgevoerd. 

Uitvoeringsontwerpen
April 2021 – oktober 2021 
We presenteren het ontwerp dat 
gerealiseerd gaat worden aan de 
betrokkenen en belangstellenden.

HERMAN OOMENS, PROJECTMANAGER
34 jaar, getrouwd en 1 zoontje van 1,5 jaar. Ruim 13 jaar 
werkzaam bij Martens en Van Oord en betrokken geweest bij 
een grote diversiteit aan projecten.

CAMIEL VAN DER HEIDEN, OMGEVINGSMANAGER
55 jaar, getrouwd en 3 studerende kinderen. 
Als omgevingsmanager bijna 10 jaar werkzaam bij 
Martens en Van Oord, ook op vergelijkbare projecten.

MARTIJN STRUIJK, TECHNISCH MANAGER
28 jaar, woonachtig in Werkendam, getrouwd en een zoontje. 
Ruim 6 jaar werkzaam bij Van der Ven en daar diverse soorten 
projecten uitgevoerd als technisch manager.

KOEN VAN DER BRUGGEN, 
HOOFDUITVOERDER
29 jaar, woonachtig in Berkel-Enschot en sinds kort trotse vader. 
Sinds 2011 werkzaam bij Martens en Van Oord in de functie 
van uitvoerder. In deze periode heb ik met veel passie diverse 
projecten uit mogen voeren in zowel het droge als het natte 
grondverzet.

“De Langstraat 
kenmerkt zich door 

het slagenlandschap, de 
langgerekte percelen met 
de sloten en elzenhagen 

erlangs.”

LIZA VAN VELZEN,
BOSWACHTER BIJ 

STAATSBOSBEHEER


