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Herontwikkeling 
plas Caron
Versterking van natuur en recreatie 
door zandwinning en verondieping
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OVER PLAS CARON

De voormalige zandwinplas plas Caron is een begrip in de 
omgeving. Vissers, wandelaars en hondenbezitters weten de 
plas goed te vinden. Samen met betrokken partijen is er een 
plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief 
verder te ontwikkelen. Zandwinning en het nuttig toepassen 
van grond vormen daarvoor de dragers. In deze brochure 
vertellen wij u daar graag alles over.

Plas Caron ligt ten zuiden van 
Raamsdonksveer tussen de A59 aan de 
noordkant en de A27 aan de oostkant. De 
plas ligt aan de Beelaertsweg en is ook 
wel bekend onder de naam Beelaertsplas. 
Net ten noorden van plas Caron ligt 
de Nionplas, een nog oudere diepe 
zandwinplas. Tussen beide plassen stroomt 
de rivier de Donge. 

Over plas Caron

Wandel- en visgebied
Plas Caron is begin deze eeuw gegraven, 
met name vanuit de regionale behoefte 
aan ophoogzand in de woning-, weg- 
en waterbouw. Hierbij is de plas na de 
zandwinning ingericht als wandel- en 
visgebied. Tegenwoordig wordt de plas 
dan ook vooral door wandelaars, vissers 
en als hondenuitlaatgebied gebruikt. 
Het gebied is vrij toegankelijk. Aan de 
noordoostkant van de plas staat het 
millenniumbosmonument.
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Twee aspecten zorgen ervoor dat zich een mooie mogelijkheid 
voordoet om plas Caron juist nu te ontwikkelen: ten eerste 
de ontwikkelvisie die de gemeente Geertruidenberg voor het 
gebied heeft opgesteld en daarnaast de werkzaamheden die 
Rijkswaterstaat van plan is te gaan uitvoeren aan knooppunt 
Hooipolder en de A27. 

Onder gunstige 
omstandigheden

Ontwikkelvisie
De gemeente Geertruidenberg heeft 
voor plas Caron en het gebied eromheen, 
het zogenaamde plassengebied, een 
ontwikkelvisie opgesteld. Dit komt voort uit 
de wens van de gemeente Geertruidenberg 
om het plassengebied aantrekkelijker te 
maken voor natuur, natuurbeleving en 
recreatie. Belangrijk hierbij is de ambitie 
van de gemeente om toeristisch gezien een 
nog aantrekkelijkere gemeente te worden. 

Werkzaamheden knooppunt 
Hooipolder en A27
Rijkswaterstaat gaat de komende jaren 
direct ten noorden van het plassengebied 
werken aan knooppunt Hooipolder en 
de A27. Knooppunt Hooipolder krijgt 
een rechtstreekse verbinding met de 
A59 via een fly-over. Ook de op- en afrit 
Raamsdonksveer wordt waarschijnlijk 
verlegd, waardoor het plassengebied een 
andere ontsluiting krijgt. Naar verwachting 
is voor dit werk veel ophoogzand nodig 
en komt er bij dat werk ook grond vrij die 
toegepast kan worden in plas Caron. De 
behoefte aan zand en het aanbod van 
grond maakt dat wij een mooie kans zien 
om de plas verder te ontwikkelen.  



54 Plas Caron

HOOFDSTUK TITEL

Fietsroute

Speelvoorziening (natuurlijk en
watergerelateerd spelen)

Visstekken

Honden losloopzone

Beheer door begrazing
op en rond dijk Donge

Ondiep water, geschikt
voor spel en schaatsrondje

Millennium kunstwerk

INRICHTINGSPLAN

Doel van de visie is om de natuur in en rondom de plas te 
versterken door de aanleg van flauwe oevers, rieteilanden, 
moeraszones en het creëren van meer oeverlengte. Daarnaast 
leggen we een speeleiland en visplekken aan. Ook is er de 
wens om in de toekomst een watergebonden paviljoen te 
realiseren. Op de volgende pagina’s gaan we verder in op de 
versterking van zowel de natuur als recreatiemogelijkheden.

Potentiële locatie Paviljoen met 
watergebonden activiteiten

Inrichtingsvisie
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NATUURONTWIKKELING

Ook neemt door verschillende overgangs-
situaties van nat naar droog de diversiteit 
aan flora en fauna toe. Het gebied wordt 
daarmee aantrekkelijker voor diverse 
vogel- en vissoorten, vlinders en libellen. 
Ook landschappelijk krijgt het gebied 
daardoor een fraaiere aanblik. Het nodigt 
uit om doorheen te wandelen of te fietsen. 

Op de oevers van de Donge grazen 
runderen. De bedoeling is om dit gebied 
te vergroten met een zone tot aan de plas. 
In dit gebied wordt ook het terugbrengen 
van het millenniumbos voorzien. De 
noordoever krijgt hiermee een groener 
karakter dat goed aansluit bij de Donge en 
de Nionplas.

Aan de west- en noordkant van de plas willen we 
natuurontwikkeling mogelijk maken door verondieping. 
Grond die vrijkomt bij werken uit de omgeving passen 
we nuttig toe in plas Caron. We leggen flauwe oevers, 
rieteilanden en moeraszones aan. Hierdoor ontstaat er veel 
meer dieptevariatie in de nu diepe plas die op dit moment nog 
steile taludhellingen heeft.

Natuurontwikkeling

Millenniumbos
In 2000 konden inwoners van de gemeente 
Geertruidenberg voor 2000 cent een boom 
adopteren van het nog aan te leggen millenniumbos. 
Destijds zijn er zo’n 1300 bomen geadopteerd, 
een groot succes! Uiteindelijk zijn er bij plas Caron 
in verschillende fases en op meerdere plekken 
inmiddels een paar honderd bomden door de 
gemeente geplant. Een compleet bos is echter 
nooit gerealiseerd. Wel is er in 2001 een kunstwerk 
van staal bij plas Caron aangebracht waarin 
iedere sponsor met naam in is gegraveerd. Bij de 
herontwikkeling van de plas willen we het bos op 
een nieuwe plek en grotere vorm terugbrengen. Het 
kunstwerk zal hiervoor verplaatst worden.

Het Millenniumbosmonument

Waarom verondiepen?
In diepe plassen kunnen flora en fauna 
zich nauwelijks ontwikkelen. Het zijn 
koude, donkere plassen. Door de diepte 
komt er weinig licht op de bodem. 
Daardoor is het bodemleven zeer beperkt. 
Door verondieping worden goede 
omstandigheden voor natuurontwikkeling 
gecreëerd. Als de bodem minder diep 
wordt, kan de zon de bodem weer bereiken. 
Daardoor groeien planten op de bodem. 
En waar planten zijn, zijn vissen, andere 
waterdieren en vogels. Ook worden steile 
oevers flauwer gemaakt, waardoor er een 
geleidelijke overgang ontstaat naar de 
diepere delen. Kortom: door plassen te 
verondiepen, voegen we ecologisch gezien 
kwaliteit toe aan de plas.  
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RECREATIE

Naast de natuur, willen wij met het plan ook de 
recreatiemogelijkheden voor jong en oud verbeteren. 
Het plan voorziet in de aanleg van een speeleiland, een 
ondiepe plas waarop in de winter geschaatst kan worden 
en nieuwe wandel- en fietspaden.

Voor mens en dier
De huidige plas wordt nu veel gebruikt om 
honden uit te laten. De honden lopen nu 
vrij los over de gehele plas. Hierdoor blijft 
natuurontwikkeling van de plas achter. 
In de nieuwe situatie willen we voorzien 
in een plek voor honden, maar ook de 
natuurontwikkeling versterken. We kiezen 
er daarom voor om een gedeelte aan de 
westkant van de plas in te richten waar 
honden los kunnen worden gelaten. In 
dit gedeelte zal ook een waterpartij voor 
honden aangelegd worden. In de rest van 
het gebied moeten honden aangelijnd 
blijven. Hier kan de natuur zich blijven 
ontwikkelen.

Aan de oost- en zuidoostkant van de plas 
wordt een speeleiland aangelegd dat 
via een vlonder te bereiken is. Tussen 
het speeleiland en de nieuwe oever 
ontstaat een ondiepe plas in de luwte die 
mogelijkheden biedt om in de winter op 
te kunnen schaatsen. De verwachting is 
dat dit gedeelte snel dichtvriest. Aan de 
zuidoever zijn vaste visstekken voorzien.  

Recreatie

Paviljoen
Aan de zuidoostzijde is het ook de wens 
om een ‘watergebonden’ paviljoen te 
realiseren. De ontwikkeling en realisatie 
van het paviljoen staat echter los van het 
initiatief dat in deze brochure beschreven 
is. De heer Caron, eigenaar van de plas, 
onderzoekt de mogelijkheden voor een 
paviljoen. Ook de gemeente heeft de 
wens uitgesproken voor realisatie van 
een paviljoen, met daarbij een uitbreiding 
van de parkeermogelijkheden. De 
uitbreiding van de parkeermogelijkheden 
is gewenst om de (agrarische) verkeers- en 
parkeerdruk te verminderen. Het paviljoen 
moet een plek gaan worden met een terras 
aan en op het water, een besloten strand 
in Ibiza-achtige stijl in een gebouw dat 
geïnspireerd is op de zuiderwaterlinie waar 
het gebied in het verre verleden onderdeel 
van uit maakte.

Over de Zuiderwaterlinie 
Het poldergebied tussen Raamsdonksveer en 
Oosterhout is onderdeel van het inundatiegebied 
behorende bij de Zuiderwaterlinie. Een 
inundatiegebied is een gebied dat onder water gezet 
kan worden. Plas Caron ligt in de door de provincie 
aangewezen Groenblauwe Mantel. Wij zien kansen 
om die Groenblauwe Mantel te versterken. Door 
de ontwikkeling van de plas en het natte karakter 
hiervan zien wij mogelijkheden om de link naar de 
Zuiderwaterlinie te versterken.
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Versterken 
Groenblauwe Mantel

Plas Caron ligt in de door de provincie aangewezen 
Groenblauwe Mantel. Wij zien kansen om in het nieuwe 
inrichtingsplan die Groenblauwe Mantel te versterken.

In een gebied dat valt onder de 
Groenblauwe mantel staan bescherming 
en behoud van duurzame ontwikkeling van 
een watersysteem en de ecologische en 
landschappelijke waarden en kenmerken 
van dat gebied centraal. Daarbij is er 
ruimte voor recreatie, mits dit bijdraagt 
aan de versterking en behoudt van de 
waarden en kenmerken van het gebied. 

In het inrichtingsplan voorzien we in de 
versterking van de ecologische waarde van 
de plas. Onder andere door ecologische 
kwaliteitsimpulsen door de verondieping 
en de versterking van de beleving van de 
natuur door recreatieve paden. Daarbij 
sluiten we ook aan bij de visie van de 
gemeente voor het Plassengebied.

In de nieuwe inrichting is het bovendien 
de bedoeling een tweede verbinding 
te realiseren tussen de noordelijk 
gelegen Nionplas en de plas Caron met 
een brug. Hierdoor gaan de Donge, de 
Nionplas en plas Caron meer een geheel 
vormen en gezamenlijk versterken zij de 
Groenblauwe mantel.  
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Planning
Voor de herontwikkeling van de plas zijn 
diverse vergunningen nodig. De benodigde 
onderzoeken hiervoor zijn grotendeels 
al uitgevoerd. De planning is om eind dit 
jaar de definitieve vergunningen in te 
dienen bij gemeente Geertruidenberg, 
provincie Noord-Brabant en het waterschap 
Brabantse Delta. De verwachting is dat het 
project eind 2019 op z’n vroegst van start 
kan gaan.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van 
deze brochure? Wij staan u vanzelfsprekend graag 
te woord. U kunt contact opnemen met Thomas 
Nusselein via telefoonnummer 024 348 88 55 of 
via t.nusselein@k3.nl.
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