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Dossier N285 

Kenmerk: verslag20191207 

Aan: 
College BenW gemeente Drimmelen; 
Politieke Partijen gemeente Drimmelen; 
Provincie Noord-Brabant Cluster Asset & IPM 
 

Geachte dames en heren, 

 

Op 7 december 2019 heeft een groep kernleden van Kiemkracht n.a.v. de diverse informatie- en 

klankbordbijeenkomsten N285 en gelet op de planning om dit tracé onder handen te nemen een deel 

van het tracé op het grondgebied van de gemeente Drimmelen verkend. Deze verkenning heeft geleid 

tot het nu voorliggende verslag op hoofdlijnen en tot de hieronder opgenomen conclusies en 

aanbevelingen. 

 

Waarneming 

Er is gefietst van de rotonde Wagenberg tot de rotonde Driehoefijzerstraat. 

Het deel rotonde Wagenberg, gemeentegrens Breda komt in een volgende verkenning aan de orde 
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Deelnemers Kiemkracht vertegenwoordigen een aantal organisaties, zie ondertekening brief. 

Op onderstaand illustratie uitsneden van kaarten ( waterschap Breda, Google maps, Natuurnetwerk 

Brabant via GOB) en een nummering om een beeld te krijgen van het betreffende gebied. 

Onder de illustratie een korte beschrijving. 

 

1. Rotonde Driehoefijzers 

2. Vervallen boerderij en boerderijomgeving 

3. Eerste weg versmald na boerderij en daar begint een traject met drie rijen eiken dat 

langzamerhand overgaat in een traject met 2, later 1 rij eiken. 

4. Oversteekplaats fauna, enkele rij eiken, diverse plantafstanden, diverse soorten? 

5. Kort stuk Brede berm. 

6. Overgang van parallelweg naar fietspad, oversteek landbouwverkeer 

7. Rotonde Wagenberg 

Het gebied aan weerszijden van de N285 kenmerkt zich door grote percelen akkerbouw, percelen veeteelt, 

bomenrijen, een aantal gebouwen in dienst van de agrarische sector, wat verspreide (soms vervallen) 

boerderijen, verdozing, en relatief kleinschalige bedrijven ter hoogte van Wagenberg. 
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Van een inbedding van de N285 is geen sprake. Er is sprake van lange, rechte rijbanen met (deels) aan 

weerzijden parallelweg en “fietspaden”. Verharding primair in dienst van auto- en vrachtverkeer en 

landbouwvoertuigen. Vanuit het oogpunt van natuur en biodiversiteit is er sprake van een kaal, monotoon, 

grootschalig landschap. Langs de weg staan geen andere bomen dan eiken (op het eerste gezicht wat 

verschillende soorten met verschillende plantafstanden en wisselende ontwikkeling, over het algemeen 
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goede kwaliteit) en hagen (beuk en veldesdoorn). Kenmerkend verder de steile en diepe sloten. Tijdens het 

fietsen zijn er wat vogels gespot (kraaien, duiven, torenvalken).  

Er is op het eerste gezicht qua biologie sprake van een “no go area”, een soort biologisch niemandsland.  

De groep heeft wat langer stil gestaan bij de faunaoversteek (nummer 5). Die oversteek wekt niet de 

indruk in gebruik te zijn, lijkt symptomatisch voor de omgang met de natuur, lijkt qua biodiversiteit dode 

gebieden met elkaar te verbinden en oogt absoluut verwaarloosd. Zie ook de foto’s.. 

 

 

Conclusies 

1. Zowel de inbedding van de N285 als de directe omgeving aan weerszijden van de N285 (vooral de 

noordkant) zijn vanuit een oogpunt van biodiversiteit, leefomgeving, gezonde bodem en levend 

water, zeer schraal te noemen. Er lijkt in dit opzicht sprake van een grote witte vlek. 

2. Wat er aan flora en fauna leeft zal zich niet kenmerken door variëteit. 

3. Er is weinig sprake van oog voor de kwaliteit van een fietsroute als onderdeel van een recreatief 

beleid. Het voortrazende verkeer en de openheid van het gebied stimuleert niet het gebruik als 

route voor wandelaars en recreatief fietsverkeer. 

4. Op wat grotere schaal betekent de dooradering van het gebied met de Mark, de A59 en de N285  

en ook met A16, HSL en wat verder weg de A27 dat er voor de noord/zuid verbinding (b.v. Baronie 

van Breda naar de Amerkant) maar ook voor de oost/west verbinding (Moerdijk naar Den Bosch) in 
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biologische zin maar ook gelet op leefomgeving en recreatieve mogelijkheden ernstige drempels 

zijn. De gemeente Drimmelen vormt in zekere zin een blokkade. 

Aanbevelingen 

Kiemkracht denkt dat het niet nodig is om in dit verslag te herhalen dat heel veel grenzen inzake het 

behoud van cruciale natuur al lang en breed zijn overschreden. Ook in het gebied van de N285. Ook is het 

in dit verband niet nodig om huidige discussies over klimaatmaatregelen aan te halen. Evenmin is een 

verwijzing naar opdrachten die overheden hebben gekregen om iets te doen aan het herstel van een 

duurzame leefomgeving nodig. We weten bewust of onbewust toch allen dat er iets moet gebeuren. Laten 

we dan nu handelen. 

Als we ons beperken tot het behandelde traject N285 zijn er aantal varianten denkbaar. 

a. Een minimum variant: Wat is er mogelijk aan natuurmaatregelen op het huidige gebied van de 

N285; 

b. Een minimum+ variant: Wat is er mogelijk aan natuurmaatregelen als er in de directe omgeving van 

de N285 grond verworven kan worden; 

c. Een maximum variant: Wat is er mogelijk aan natuurmaatregelen als er in samenspraak met 

relevante partijen rondom de N285 een integraal natuurherstelplan wordt gemaakt. 

Dit is niet het document om al en detail in te gaan om maatregelen. Op hoofdlijnen en kort door de bocht 

voor de diverse varianten: 

Variant a: 

 Zorg voor meer biodiversiteit door te kiezen voor extra aanplant van bomen in meer soorten; 

 Zorg voor meer struweel; 

 Zorg voor biologisch bermbeheer en voor biologische slootkanten; 

 Zorg voor stukjes zgn. postzegelgroen (Tiny Forests etc.) 

Variant b: 

 Zorg voor meer biodiversiteit door te kiezen voor extra aanplant van bomen in meer soorten met 

specifieke bosjes op regelmatige afstand; 

 Zorg voor meer struweel ; 

 Zorg voor biologisch bermbeheer en voor biologische slootkanten en poelen; 

 Zorg voor stukjes zgn. postzegelgroen (Tiny Forests etc.) 

Variant c: 
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 Zorg voor meer biodiversiteit door te kiezen voor extra aanplant van bomen in meer soorten met 

specifieke bosjes op regelmatige afstand; 

 Zorg voor meer struweel ; 

 Zorg voor biologisch bermbeheer en voor biologische slootkanten en poelen; 

 Zorg voor stukjes zgn. postzegelgroen (Tiny Forests etc.); 

 Zorg op meer plaatsen voor ecologische verbindingszones (EVZ) en zorg dat de N285 op zichzelf ook 

een ecologische verbindingszone wordt. 

LET OP! 

 Volgens Kiemkracht is het noodzakelijk om met relevante actoren, vooral de gemeente Drimmelen, 

in zeer nauw contact te staan over inrichting van de in voorbereiding zijnde EVZ en de volgens 

Kiemkracht noodzakelijke en aanvullende EVZ’s; 

 Volgens Kiemkracht is het noodzakelijk om voeling te houden met de samenleving rond de N285 

o.a. door lokaal en circulair te denken/werken en te waarborgen dat bij inspraak en planning het 

niet alleen draait om economische (eigen) belangen van individuen, ondernemers, organisaties 

maar ook algemene ecologische (gemeenschappelijke) belangen van de leefomgeving. Ervaringen, 

ook met de “inspraak” rond de N285, maken duidelijk dat de inbreng vanuit de “groene” hoek niet 

op dezelfde manier gehoor vindt en wordt gewogen als andere inbreng1.  

 Als groenblauwe gemeente en de huidige staat van de natuur in Nederland gerelateerd aan 

wereldwijde klimaatcrisis, is het een kans voor de gemeente om toe te werken naar een 

daadwerkelijke groene gemeente die als voorbeeld fungeert voor anderen en daarmee ook de 

noodzakelijke en onvermijdelijke omslag stimuleert naar landbouw en overige bedrijvigheid met 

respect voor de natuur. Het is eminent dat deze omslag plaats gaat vinden … het is raadzaam om 

daar in een vroeg stadium in mee te gaan.  

 Er is de mogelijkheid van een Tiny Forest (Zie foto) op korte termijn zonder daar tot overlast te zijn 

bij een ‘driehoekig’ stuk grond waarop een aantal dezelfde bomen staan. Platform Kiemkracht biedt 

aan bij te dragen aan deze aanplant op bijvoorbeeld de komende boomplantdag 18 maart 2020 of 

zoveel eerder als mogelijk. Kiemkracht is bereid om op korte termijn te overleggen. Aanplant zou 

een mooi signaal betekenen. 

                                                            
1 De inrichting van plaatsen langs N-wegen vooral die niet gesitueerd zijn in natuurgebieden of bosrijke omgevingen kunnen weinig bijdragen 

aan natuurverbetering. Het zijn gewoon autobanen waar minder snel op gereden mogen worden en vormen bijna altijd een ernstige 
belemmering voor verbindingszones. Insecten en andere dieren bekopen veelvuldig hun kennismaking met het verkeer met de dood. Voor de 
insecten betekent het dus ook dat je rekening moet houden met de locatie (aanvliegroute en niet op beide helften gelijktijdig bloeien) van (de 
bloeiende) gewassen, die een aantrekkingskracht hebben op die diertjes. 
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In afwachting van uw reactie en uw daadwerkelijke inzet t.b.v. een groene leefomgeving, 

 

 

Drimmelen, 8 januari 2020 

 

 

 


