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Geertruidenberg is een rijke gemeente. Rijk aan cultuur en 
natuur. Die rijkdom koesteren we samen met onze inwoners 
en samen met organisaties en verenigingen die net als wij 
het groene en historische karakter van onze gemeente willen 
behouden en verder willen uitbouwen.

In deze brochure leest u hoe wij oude historische kaders ver-
binden aan deze tijd. Maar ook over hoe wij de verbinding ma-
ken met onze drie prachtige dorpen en de omgeving daarom-
heen met natuurlijk bijzondere aandacht voor de Biesbosch en 
het water van rivieren de Amer en de Donge.

Het groen in onze gemeente zorgt voor een enorme impuls 
voor het toerisme. Steeds meer mensen ontdekken het histori-
sche Geertruidenberg en de prachtige omgeving. Minstens zo 
belangrijk is dat inwoners zich thuis en comfortabel voelen in 
een groene gemeente met tal van mogelijkheden om te recre-
eren. Om dat voor elkaar te krijgen moet je samenwerken, iets 
dat we maar al te graag doen. 

Sinds 200 jaar loopt de Napoleonroute door onze gemeente. 
Nu in 2017 is er veel veranderd maar ook veel behouden. Alle 
reden om u uit te nodigen voor een kennismaking met de 
eigentijdse couleur locale van de gemeente Geertruidenberg.

De couleur locale van 
Geertruidenberg



Eén gemeente:  
drie eigenzinnige kernen

 Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg is bekend van elektriciteitscentrales (o.a. Dongecentrale) en scheepswerven (aan de Donge). Zeker ver-
meldenswaard is de voormalige Halve Zolenlijn, een oorspronkelijk spoorlijntracé dat nog goed zichtbaar is in Raamsdonk en waarvan 
de draaibare spoorbrug over de Donge en wachterwoningen in Raamsdonk en Raamsdonksveer nog stille getuigen zijn. Op diverse 
plekken in de gemeente zijn historische landschapselementen te vinden, zoals hoogte-elementen (met woonfunctie), dijken, wielen, oude 
wegen en monumentale bomen. Geertruidenberg is een kleine gemeente met drie kernen, elk met een eigen identiteit. 
Wij stellen ze kort voor:



Geertruidenberg
Geertruidenberg is een oude vestingstad met sinds 
1213 stadsrechten en een bloeiend handelscen-
trum in de late middeleeuwen. In de veertiende 
eeuw verrezen de stadsmuren en het Kasteel van 
Geertruidenberg, in de vijftiende en zestiende eeuw 
gevolgd door vestingwerken. In de achttiende eeuw 
werd Geertruidenberg een garnizoensstad, tot 1963. 
Ook nu nog is de historische kern met een prachtige 
Markt het decor van fraaie monumentale panden 
(rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten) 
uit onder meer de late middeleeuwen. De vestingstad 
is een rijksbeschermd stadsgezicht, waarvan ook de 
vestingwerken met aarden wallen en dubbele grach-
tengordel deel uitmaken. 

De prachtige linden aan de Markt versterken het oude 
stadsbeeld en worden beschermd. Op historische 
kaarten is de Markt al in de 16 eeuw te zien. In 1533 
werd het plein met kasseien bestraat. In 1638 werden 
de eerste bomen op de Markt geplant. In 1801 werd 
de Markt met dubbele rijen linden beplant. En die 
staan er nog steeds.

Raamsdonksveer 
Raamsdonksveer is ontstaan uit een middeleeuwse 
parochie waarvan de naam voor het eerst in 1273 
als “Dunc” in akten voorkomt. Later ontstonden twee 
kernen Raamsdonk en Raamsdonksveer (’t Veer’). 
Raamsdonksveer herbergde vooral schippers, vis-
sers, polder- en griendwerkers. Het dorp veranderde 
van lieverlee naar een industriële plaats. 

Raamsdonksveer heeft diverse beeldbepalende 
panden en overblijfselen die zijn te zien rondom de 
Haven, aan het Heereplein en in de Grote Kerkstraat 
en Sandoel. 

Raamsdonk 
Raamsdonk ontwikkelde zich tot een agrarisch ge-
oriënteerd lintdorp. Langs de historische linten zijn 
nog tal van markante Langstraat boerderijen te be-
wonderen. Andere blikvangers zijn de Lambertuskerk 
(12e eeuw) en het authentieke dorpsplein (Kerkplein) 
met diverse monumenten, waaronder de voorname 
Rooms-Katholieke St. Bavokerk. Het historische 
slagenlandschap met de daarbij behorende openheid 
in Raamsdonk is nog goed herkenbaar. 



Rijk aan cultureel erfgoed 

De gemeente Geertruidenberg is rijk aan cultureel 
erfgoed en gaat daar zorgvuldig mee om. Veel is 
beschermd. Bijvoorbeeld een aantal monumenten 
van voor de Tweede Wereldoorlog en natuurlijk het 
rijksbeschermde stadsgezicht van Geertruidenberg. 
Bij het maken van ruimtelijke plannen houden we 
rekening met erfgoed en archeologie. Met veel aan-
dacht voor natuur en groen. Ons groene erfgoed 
wordt bijvoorbeeld beschermd in bestemmings-
plannen en via het Bomenbeleidsplan.

Schapen nemen 
de vestingwallen 

te grazen.

 Geertruidenberg 



Rijk aan cultureel erfgoed In 2016 is de Erfgoednota vastgesteld met een  
focus op karakteristieken en de lokale identiteit van 
het erfgoed. Het erfgoed is voor ons een belangrijke 
inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen.  
We werken het erfgoedbeleid verder uit, onder  
meer via het uitbouwen van de erfgoedkaart op  
www.geertruidenbergopdekaart.nl en het verder 
aanwijzen van monumenten uit onder andere de 
wederopbouwperiode.   

De historie van de gemeente Geertruidenberg is rijk 
en groen. De oude kern van Geertruidenberg wordt 
omarmd door de vestinggrachten met wallen. Scha-
de door maaiwerkzaamheden wordt sinds 2016 
voorkomen door de inzet van schapen die grazen op 
de vestingwallen. Zo behalen we ecologische doe-
len (CO2 neutraal en cradle to cradle) en krijgen we 
erosiebestendige dijken. En bijkomend voordeel: in 
plaats van ronkende maaimachines blijft het geluid 
beperkt tot af en toe een blatend schaap.

De gemeente Geertruidenberg voldoet aan de wet-
telijke kwaliteitseisen archeologie en cultuurhistorie 
en werkt op het terrein van erfgoed en archeologie 
samen met Monumentenhuis Brabant. En waar het 
erfgoed wordt ‘geraakt’, betrekken we lokale erfgoed-
instanties erbij. Ook de provincie is een belangrijke 
partner, bijvoorbeeld bij de Zuiderwaterlinie en de 
herbestemming van de Dongecentrale. 
Archeologie in de historische kern van Geertruiden-
berg is al jaren bestemmingsplanmatig beschermd. 
De verdere uitwerking van het archeologiebeleid is in 
ontwikkeling en beleid hiervoor wordt in het najaar 
van 2017 vastgesteld.

De monumenten in eigendom van de gemeente wor-
den onderhouden op basis van een onderhoudsplan. 
Zo is recent, van 2012 tot 2014, rijksmonument Fort 
Lunet grondig gerestaureerd. Het onderhoud van Fort 
Lunet wordt betaald uit een herbestemmingstraject 
met aandacht voor toerisme, recreatie en cultuurhis-
torie. 

Fort Lunet maakt onderdeel uit van het project Don-
ge-oevers. Aanmeervoorzieningen aan deze oevers 
zorgen voor het verlevendigen van de omgeving. In 
2015 is het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld. 

In een deel van Fort Lunet zit sinds 2017 het bedrijf 
Bootje Gezond. 

Daarmee komen er arrangementen voor een dagje 
uit, met verhuur van elektrische boten (vanaf de  
Donge-oever naar de Biesbosch), elektrische  
scooters en ondersteunende horeca. 

Een ander belangrijk project is de restauratie en 
herinrichting van de historische Markt. Dit wordt in 
2017 gerealiseerd.

Samenwerken aan 
archeologie 

en cultuurhistorie

Aanmeervoorzieningen 
verlevendigen 
de omgeving



Behouden en ontwikkelen
Kwaliteiten en mogelijkheden – behoud en ontwikkeling! 

Dit zijn de centrale thema’s in onze Structuurvisie 2030. 

Daarbij willen we onze gemeente als toeristisch-recre-

atieve bestemming ontwikkelen tot een groen-blauw 

netwerk: bereikbaar en samenhangend. Onder andere 

het programma Donge-oevers en de visie Plassengebied 

worden daartoe ontwikkeld.

De rol van de gemeente als regisseur vraagt om een 

helder beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. 

Voorbeelden van deze aanpak zijn het reglement Kwali-

teitsverbetering van het landschap; en de gebiedsvisie 

Kerklaan.

Donge-oevers en Slikpolder
Raamsdonksveer en Geertruidenberg liggen elk aan 

een kant van rivier de Donge. Na de vaststelling van het 

Masterplan Donge-oevers in 2000 zijn verwaarloosde 

bedrijfsterreinen en scheepswerven langs de Donge 

herontwikkeld tot hoogwaardige woningbouwlocaties. 

Nu dit grotendeels is gerealiseerd, zet de gemeente met 

het Programma Donge-oevers in op de herontwikkeling 

van de Donge-oevers tot een aantrekkelijke rivier tussen 

de twee kernen. Een plek om te genieten en te recreëren. 

Binnen Donge-oevers worden met meerdere partijen

locatieconcepten opgesteld zoals Rivierkade, Slikpolder 

en het gebied Achter de Hoeven. Bij Slikpolder wordt  

samen met diverse partijen ingezet op natuurontwikke-

ling en positionering als Natuurpark Slikpolder. Het  

gebied, nu nog nauwelijks toegankelijk, is bijzonder  

waardevol door de ligging aan de Bergsche Maas en  

kan zich ontwikkelen tot prachtig uitloopgebied. 

Aan de oevers
van de Donge



Met Slikpolder 
inzetten op 

natuurontwikkeling



Visie Plassengebied
Aan de zuidzijde van de gemeente liggen de Zandput en de Put 

van Caron. Er wordt ingezet op recreatieve ontwikkeling van beide 

plassen, met veel aandacht voor de natuur. In nauwe samenwerking 

met alle betrokkenen (eigenaren, omwonenden en geïnteresseerde/

toekomstige gebruikers) worden de mogelijkheden onderzocht.

Kwaliteitsverbetering  
van het landschap
Als bij een initiatief tot uitbreiding/aanpassing van een perceel 
in het buitengebied niet (geheel) voldaan kan worden aan een 
door ons gevraagde kwaliteitsverbetering, wordt aan de initia-
tiefnemer een extra bijdrage gevraagd voor het groenfonds. Dit 
fonds gebruiken wij voor kwaliteitsverbetering in het buitenge-
bied van onze gemeente.



Deze gebiedsvisie gaat over de ruimtelijke ontwikkelingen en  
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voor de Kerklaan en  
omgeving in Raamsdonk. Hierbij is aandacht voor:
•  het landschappelijk inpassen van landbouwactiviteiten en de 

bestaande en nieuwe snelweginfrastructuur;
•  het behouden en versterken van de openheid van het lint door 

een inrichting en boomstructuur die recht doet aan het bijzondere 
karakter en de betekenis van de Kerklaan;

•  het tegengaan van de verrommeling en het versleten karakter  
van het gebied door een impuls aan het landschap te geven. 

Daarbij is aan het buitengebied gebonden (extensieve) dagrec- 
reatie zeer wenselijk en worden nieuwe gebiedsvreemde  
functies uitgesloten.

Gebiedsvisie 
Kerklaan



Aansluiting met  
natura 2000 gebied
Rivier de Donge mondt uit in de Amer die op zijn beurt 

aansluit op Nationaal Park De Biesbosch. De Biesbosch 

bestaat uit een aantal riviereilanden en zand- en slik-

platen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer. De 

Biesbosch is sinds 1994 een nationaal park en staat op 

de lijst met beschermde natura 2000 gebieden. Een deel 

van de noordelijke grensstreek van Raamsdonksveer 

maakt deel uit van dit gebied. Een goed uitgangspunt 

voor het inrichten van ecologische verbindingszones. 

Van Donge naar Biesbosch
De Donge vormt een belangrijke ecologische verbinding 

met de Biesbosch en dus met Raamsdonksveer en 

Geertruidenberg aan beide oevers van de rivier. Tot voor 

kort was het gebied rondom de Donge sterk geïndustri-

aliseerd en een band met het water was er nauwelijks. 

Met het Masterplan Donge-oevers (in 2000) kwam daar 

verandering in. De gemeente Geertruidenberg startte 

met de herontwikkeling van verwaarloosde terreinen met 

scheepswerven en andere bedrijven, tot mooie en hoog-

waardige woningbouwlocaties.   

Inmiddels is de eerste fase van het Masterplan Don-

ge-oevers, onder de naam Dongeburgh, grotendeels 

achter de rug. Blikvanger is de Wim Letschtertbrug die 

beide kernen met elkaar verbindt en fraai zicht biedt op 

de in 2016 ingerichte ‘Stepping Stone’ met kenmerkende 

overstroomgebieden. Een plek waar de natuur zich ver-

der kan ontwikkelen. Nu al zijn er bevers waargenomen 

langs de Donge-oevers, ongetwijfeld dragen deze dieren 

bij aan ontwikkeling en beheer van deze oevers. Iets 

meer zuidelijk, waar de afgedamde Donge het landschap 

doorsnijdt, worden al burchten aangetroffen. 

Oog voor 
Natuur & landschap 

Bevers langs de
Donge-oevers



In 2016 werd de pilot groenonderhoud in de straten Rij-
voortshoef en Benraatshoef opgestart. De straten in deze 
wijk, ontwikkeld in de jaren 70-80, wilde men toen snel laten 
vergroenen. Nu waren diverse bomen nabij de erfscheidingen 
letterlijk uitgegroeid tot een bron van ergernis. Tijdens drie 
avondsessies ging de gemeente met bewoners aan de slag om 
knelpunten in kaart te brengen. Ondanks beperkte middelen 
werd er veel bereikt en de meeste bewoners zijn tevreden 
over hun woonomgeving. 

Bermbeheer
Het beheer van de bermen vindt gedeeltelijk nog op 

klassieke wijze plaats, maar steeds meer wordt ingezet 

op het ecologisch beheren. De bodem in de gemeente 

bestaat grotendeels uit voedselrijke klei-zavelgrond. 

Geen goede voedingsbodem voor het verwezenlijken 

van bloemrijke bermen. Door verschralende maatregelen 

neemt het aantal ongewenste soorten af en zien we 

tegelijk meer biodiversiteit. Door de toename van de 

biodiversiteit wordt zorgvuldig groenbeheer nog belang-

rijker. De gemeente Geertruidenberg conformeert zich 

daarbij aan de:

•  Gedragscode Flora- en Faunawet, bestendig beheer 

gemeentelijke groenvoorzieningen van de vereniging 

Stadswerk;

• Gedragscode van waterschappen;

•  Gedragscode Flora- en Faunawet, ruimtelijke ontwikke-

ling en inrichting van de vereniging Stadswerk. 

Betrokken partijen natuur en 
landschap
Projectmatig, en soms vanuit beheer, zoekt de gemeente 

de aansluiting met natuur gerelateerde partijen. Hun 

lokale kennis helpt bij het nog beter in beeld krijgen van 

(beschermde) soorten en de in te richten of te beheren 

biotoop. Zo zijn de Madese Natuurvrienden en het IVN 

betrokken bij het inrichten van de ecologische verbin-

dingszone van de overstroomgebieden, gelieerd aan de 

bastions die onderdeel uitmaken van woonwijk Donge-

burgh. Eveneens in samenwerking met de gemeente 

heeft de Uilenwerkgroep Dongemond diverse kunstnes-

ten voor Ransuilen geplaatst in de Buitenvest. In 2016 

zijn de eerste broedresultaten waargenomen. Verder zijn 

er recent broedkorven voor wilde eenden geplaatst in de 

vestinggrachten en in het Koningspark. 

Project 
Pilot
groenonderhoud

Uilen in 
de Buitenvest

Waar je samenwerkt, creëer je meer draagvlak en aan-
dacht voor natuur en landschap. Hier en op de volgende 
pagina’s een drietal projecten waarbij samenwerking 
centraal staat:



Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief (Stichting Ko-
ningspark) is het Koningspark. Samen en projectgewijs zijn 
binnen het park diverse aanpassingen gedaan om de uitstra-
ling van het park te verbeteren met meer ruimte voor ecolo-
gische ontwikkeling. In het voorjaar van 2017 zijn de eerste 
resultaten van het nieuwe Stinzenbos te bewonderen. De vijver 
met natuurlijke oever heeft mede dankzij baggerwerkzaamhe-
den een kwaliteitsimpuls gekregen. Ook werd er een vleermui-
zenhotel geplaatst nabij een kleurrijk ingezaaide bloemenwei-
de. Het is slechts een greep uit de mooie details die in dit park 
zijn te zien. 

Project 
Koningspark



Jaarlijks doet de gemeente Geertruidenberg mee met de 
Nationale Boomfeestdag. Dit voorjaar werd met school-
kinderen, het Wilhelminaplein in Geertruidenberg op-
nieuw aangeplant. Ook doet de gemeente mee aan het 
project One Tree Per Child met het streven om elk kind 
tijdens de basisschooltijd een boom te laten planten.

Project 
Nationale
boomfeestdag



Nieuw cultuurgroen 
eeuwenoude 
landschappen en bomen

Van kwaliteit naar beleving
De gemeente Geertruidenberg hanteert voor de hoogfre-

quente werkzaamheden in het groen kwaliteitsniveaus. 

Onderstaand een overzicht

Kwaliteitsniveaus
A   In de centra 
B    In woonwijken  

Gazons in de woonkernen
C    Het buitengebied waarin beplanting  

met voornamelijk bosplantsoen 
Het wegbeheer, waaronder het onkruidvrij  
houden van de verhardingen 

Geen   Voor laagfrequente werkzaamheden zoals 
het knippen van (blok)hagen gelden geen 
niveaus, deze worden twee keer per jaar  
geknipt. 

Steeds vaker speelt de beleving van inwoners een rol. 

Om hieraan beter tegemoet te komen, is de buitendienst 

omgevormd tot een serviceploeg-plus waarbij wordt 

samengewerkt met WAVA/!Go. Samen vormen zij vier 

wijkteams.

Bomenbeleid, bomenstructuur-
plan en beheer.
Geertruidenberg is zuinig op haar bomen. Met een eigen-

tijds bomenbeleid krijgen belangrijke bomen en boom-

structuren extra bescherming. Verder krijgen inwoners 

meer ruimte om mee te praten over bomen in hun woon-

omgeving. Een platform Bomen, samengesteld uit inwo-

ners met affiniteit voor bomen, kijkt mee en levert advies 

gericht op een prettige en leefbare woonomgeving.

Het bomenstructuurplan uit 2009 is belangrijk bij het 

maken van bomenbeleid. De laatste jaren zijn diverse 

boomstructuren uitgebreid en verbeterd. Helaas lukt 

het door de ondergrondse infrastructuur niet altijd om 

bomen te planten. Op de Keizersdijk in het centrum van 

Raamsdonksveer is daarom gekozen voor beplanting 

met olijfbomen in grote bakken. 

De gemeente Geertruidenberg heeft circa 11.000 laan-, 

straat- en parkbomen en ruim 13 hectare bosplantsoen 

in beheer. De bomen worden planmatig beheerd. De 

driejaarlijkse VTA-inspecties en handelingen worden 

geregistreerd in Digitree en vormen de basis voor snoei-

werkzaamheden. Zeker ook noemenswaardig zijn de 

ruim drieduizend knotwilgen, in diverse groenstructuren, 

die binnen de gemeentegrenzen floreren.

11.000 laan-,
straat- en 

parkbomen



Halve zolen
in het landschap

Groene historie
Op een steenworp afstand van de vestingwallen liggen 

de Venestraat en de historische Markt. Beide worden 

omringd door knotlinden. Sommige eeuwenoud, de oud-

ste exemplaren aan de Markt stammen uit 1801.  

Dit versterkt het authentieke karakter van de Markt.

De Raamsdonksveerse kern wordt doorsneden door de 

Napoleonroute. Deze centrale weg voert door de Wilhelmi-

nalaan, Prins Bernhardstraat, Keizersdijk en Maasdijk en is 

onderdeel van de oorspronkelijke verbinding tussen Parijs 

en Amsterdam. De route wordt tegenwoordig gemarkeerd 

door fraaie - gemeentelijk monumentale - zomereiken

(80 jaar oud) met een extra beschermde status. 

Het landelijke en oorspronkelijk agrarische Raamsdonk is 

onderdeel van de Langstraat, de voormalige spoorlijn van 

Lage Zwaluwe naar ’s-Hertogenbosch met de bijnaam 

Halve Zolenlijn, dit vanwege de vele schoenfabrieken aan 

het tracé. Deze route maakt deel uit van de ecologische 

structuur met de typische open polderstructuur herken-

baar in het landschap.



Samenwerken aan 
groene en fijne wijken 



Goede ideeën verdienen alle aandacht. 
Bijvoorbeeld binnen het project wijk- 
gericht SAMENwerken, waaraan diver-
se partijen - politie, Woningstichting 
Geertruidenberg (WSG), woningbouw-
vereniging Thuisvester, maatschap-
pelijk werk Trema, Stichting Welzijn 
Ouderen Geertruidenberg (SWOG) - en 
natuurlijk de bewoners als ervarings-
deskundigen deelnemen.

Elke bewoner die zich voor zijn leefomgeving verant-

woordelijk voelt, kan dus meedoen. Dit door samen met 

buurtbewoners de handen uit de mouwen te steken, na 

te denken over veranderingen en/of ideeën aan te dra-

gen bij de gemeente. Dit leidt tot meer sociale betrokken-

heid en tot een leefomgeving waarop iedereen trots kan 

zijn. Dat is onze overtuiging.

Coördinator Wijkgericht 
SAMENwerken
De Coördinator Wijkgericht SAMENwerken speelt een 

cruciale rol. Zij verbindt inwoners, de gemeente en de 

verschillende partners. Ze signaleert vragen en sugges-

ties van bewoners over leefbaarheid, betrokkenheid bij 

de leefomgeving en veiligheid en zet deze uit binnen de 

gemeentelijke organisatie of bij de partners. Ook is ze 

het aanspreekpunt voor de wijkraden. 

Groene plannen krijgen vorm
In 2016 werden de eerste plannen gerealiseerd. Er werd 

een plein opnieuw ingericht met een extra groenvlak en 

bewoners gingen aan de slag met de renovatie van een 

groenplantvak dat ze nu zelf onderhouden. Ook werd in 

het gemeentelijke Koningspark met verschillende partij-

en een nieuw en veilig speelgedeelte aangelegd met een 

speelterrein voor alle kinderen in de gemeente. Zo is er 

bijvoorbeeld een speciale zandtafel waar kinderen in een 

rolstoel kunnen spelen. Het speelterrein is omheind met 

een hek met haag. Het project was mogelijk door een 

wijkbudget en door samenwerking tussen bewoners, 

de gemeente, Stichting Koningspark, Prisma en Nijha 

speeltoestellen.

Nog een aantal projecten waarbij inwoners en/of samen-

werkingspartners een rol spelen, zijn de ontwikkeling van 

een Idylle (een initiatief van de Vlinderstichting): een tuin 

voor bijen, vlinders en mensen. Verder zijn er inmiddels 

diverse comités die bijvoorbeeld zorgen dat de speeltuin 

in de wijk netjes, groen en veilig blijft. Ook worden nu 

meerdere stukken groen en bloembakken door inwoners 

samen onderhouden. 

Een tuin
voor bijen



De gemeente Geertruidenberg wil dat in 2020 alle 
initiatieven een duurzaam karakter hebben. Daar-
om is er een duurzaamheidsvisie vastgesteld die 
wordt opgenomen in het duurzaamheidsprogram-
ma dat jaarlijks wordt geëvalueerd. 

Beleidsmatige verankering vindt plaats op basis van vigerende wetgeving 

en beleidsdocumenten die door de gemeente Geertruidenberg zijn opge-

nomen. Het betreft Visie Geertruidenberg 2025/Schetsboek, Structuur-

visie A en B, Woonvisie, regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 

gemeente Geertruidenberg, Convenant duurzaam bouwen en Accommo-

datiebeleid deel A en B.

De ambitie om alle initiatieven duurzaam uit te voeren brengt het risico 

met zich mee dat beoordeling van de plannen tijdrovend is. Om dit risico 

te minimaliseren is een duurzaamheidstoets aan de hand van het  

3P-model (People, Planet, Profit) ontwikkeld waarbij een initiatief 

een netto positief resultaat moet hebben alvorens voor realisatie in 

aanmerking te komen. Hoe eerder in een proces duurzaamheid wordt 

meegenomen hoe sneller inzichtelijk is of een project rendabel is wanneer 

het getoetst wordt. 

Een duurzame
& toeristische gemeente



De rol van de overheid is de laatste jaren veranderd van 

sturend naar participerend en faciliterend. Om de duur-

zaamheidsambitie te realiseren, is medewerking van 

burgers vereist. Daarom is de expertisegroep duurzaam-

heid geformeerd met een groep burgers, bedrijven en 

organisaties die met hun kennis van duurzaamheid een 

bijdrage willen leveren aan beleidsontwikkeling. 

Ook wordt betrokkenheid van burgers gefaciliteerd door 

het organiseren van activiteiten zoals de Dag van de 

Toekomst en het Duurzaamheidsvisie en –programma. 

Zo krijgt duurzaamheid meer draagvlak. 

Gemeente Geertruidenberg kent nauwelijks bevolkings-

groei en vergrijst. Een belangrijk aandachtspunt is om 

jeugd aan de gemeente te binden, bijvoorbeeld door in te 

zetten op meer toerisme. De gemeente Geertruidenberg 

beschikt over een aantal sterktes zoals een rijke cultuur-

historie, met de oude kern (historie, Markt) van Geertrui-

denberg. Daarnaast is er de ligging aan de Biesbosch 

en de Donge en wordt Geertruidenberg meer als blauwe 

stad gepositioneerd. Ook de agrarische kern van Raams-

donk kan bijdragen aan toerisme in de gemeente. 

De gemeente Geertruidenberg werkt hard aan een meer 

toeristische positionering door het aanbod van accom-

modaties, horeca en de beleefmogelijkheden vanaf het 

water (Amer, Bergsche Maas, Donge, Wilhelminakanaal) 

te vergroten. Het helpt dat door de aanpassing van 

knooppunt Hooipolder de gemeente beter bereikbaar 

wordt.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en doet haar 

inkopen daarom duurzaam. Daarbij zich baserend op de 

doelstellingen voor duurzaam inkopen van de VNG en de 

duurzaamheidscriteria opgesteld door het Agentschap-

NL. Ook worden de duurzaamheidscriteria die betrekking 

hebben op de GWW-sector opgenomen in RAW-bestek-

ken door de RAW-Catalogus Bepalingen – Duurzaam 

Inkopen. 

Geertruidenberg, vestingstad 
aan de Biesbosch
De gemeente Geertruidenberg kenmerkt zich door water, 

groen, kunst, cultuur en natuur. Een overzicht van een 

aantal mogelijkheden.

Toerisme maakt 
Geertruidenberg 

voor jongeren 
aantrekkelijker



Fietsen en wandelen
Er ligt een uitgebreid fiets- en wandelknoop-
puntensysteem in de gemeente Geertrui-
denberg. Bezoekers kunnen zo diverse inte-
ressante plekjes in de drie kernen bereiken.

Waterrecreatie
De gemeente Geertruidenberg is aan alle 
kanten omringd door water, direct aan één 
van de weinige overgebleven zoetwatergetij-
den gebieden in Europa, de Biesbosch. Een 
plek voor waterrecreatie! Met project Donge- 
oevers worden op verschillende locaties 
langs rivier de Donge de voorzieningen voor 
waterrecreatie verbeterd en de link tussen 
water en land vergroot.

Duurzaam vervoer 
over water en land
Een nieuwe onderneming is Bootje Gezond 
dat verschillende mogelijkheden biedt om 
de omgeving te verkennen met duurzame 
vervoersmiddelen zoals elektrische bootjes, 
scooters en tuktuk’s. 

Zuiderwaterlinie
De gemeente Geertruidenberg is onderdeel van de historische verdedigingslinie, de Zuiderwaterlinie, 
die zich uitstrekt van Bergen op Zoom tot aan Grave. Het recent gerestaureerde Fort Lunet in  
Raamsdonksveer is één van de parels van deze linie.

Illustratie: Studio Marco Vermeulen



Kunst en Cultuur

Het vestingstadje Geertruidenberg is een  
ideaal decor voor kunst en cultuur. Jaarlijks 

wordt een kunstroute georganiseerd waar  
lokale en regionale kunstenaars een podium 

krijgen om hun werk te presenteren.  
In september is Rondje Den Berg, een  

cultureel festival met straattheater, een  
meezingfestijn en een curiosamarkt.




