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Even bijpraten…
In september vorig jaar organiseerden we een
inloopmiddag en -avond over het plan voor de
herinrichting van plas Caron. In de tussentijd
hebben wij niet stilgezeten. Zo zijn er verschillende
onderzoeken uitgevoerd en hebben we naar
aanleiding van de inloopbijeenkomst van september
vorig jaar het inrichtingsplan op een aantal punten
aangepast. In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij
over de stand van zaken.

Versterking van natuur en recreatie door
zandwinning en herinrichting
Over plas Caron
Plas Caron is een oude zandwinput die is ingericht als wandelen visgebied. Het is nu nog een diepe en daardoor donkere
plas met steile oevers. Dat maakt dat de natuurwaarden
en recreatieve mogelijkheden vrij beperkt zijn. Alleen in de
zuidoosthoek is nu een ondiep deel met flauwe oevers.
Initiatief
Samen met betrokken partijen is er een plan gemaakt om de
plas zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen. Het
plan 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 zijn er ideeën
voor een speeleiland, visplekken, meer parkeergelegenheid en
een watergebonden paviljoen. Dat willen we realiseren door
zandwinning en het nuttig toepassen van grond.

Dit bruggetje is overigens nog geen vaststaand onderdeel van
de herinrichting. Het hangt af van andere ontwikkelingen in het
gebied. Daarnaast is de honden losloopplaats van de westkant
(in de eindsituatie natuurgebied) naar de oostkant (nabij het
nieuwe parkeerterrein) van de plas verplaatst (2). Tijdens de
zandwinning wordt er overigens een tijdelijke losloopplaats
ten westen van het gebied gecreëerd. De losloopplaats aan de
Oosterhoutseweg wordt dan tijdelijk gebruikt als zanddepot.

Strandpaviljoen
Het strandpaviljoen dat mogelijk aan plas Caron komt te liggen,
maakt geen onderdeel meer uit van dit plan. Dit wil niet zeggen
dat de heer Caron niet meer nadenkt over een strandpaviljoen.
Er lopen gesprekken met de gemeente en de provincie. Voor dit
paviljoen wordt een aparte procedure opgestart.
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Inloopbijeenkomst
Op 25 september 2018 organiseerden wij een
inloopbijeenkomst in Zaal Boelaars in Raamsdonksveer. Daar
presenteerden wij u het plan voor herinrichting voor de plas.
De onderliggende onderzoeken en rapporten lagen ter inzage
en medewerkers van K3 waren aanwezig om uw vragen te
beantwoorden en uw input op te halen.
Aanpassing inrichtingsplan
Tijdens de bijeenkomst kwam er in de gesprekken zaken
naar voren die vooral met invulling van de inrichting te maken
hadden. Dit heeft er toe geleid dat we het inrichtingsplan
op sommige zaken hebben aangepast. Het definitieve
inrichtingsplan vindt u hiernaast. Op verzoek is de mogelijkheid
om een extra bruggetje te leggen over de Donge van plas Caron
naar de Nionplas naar het westen verplaatst (1).
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Brochure
Effecten werkzaamheden
Ook zijn er vragen gesteld over de effecten van de extra
zandwinning en de inrichtingswerkzaamheden. In een aantal
onderzoeken (hydrologie, stabiliteit) zijn deze vragen verder
uitgezocht. Deze onderzoeken worden als onderbouwing van
het initiatief bij de vergunning aanvragen ingediend. U kunt
deze onderzoeken lezen op www.k3.nl/projecten/plascaron.
Procedure
In januari 2019 is de ontwikkelvisie van de gemeente
Geertruidenberg voor het plassengebied definitief vastgesteld.
Het inrichtingsplan zoals hiervoor beschreven, is hier een
verdere uitwerking van. De vaststelling van de visie was voor
ons ook het moment om de benodigde vergunningen aan te
vragen. Deze vergunningaanvragen hebben wij eind januari
ingediend bij de provincie, de gemeente en het waterschap. De
proceduretermijn voor de meeste vergunningen bedraagt 26
weken. We verwachten dat rond komende zomer de benodigde
vergunningen verleend en gepubliceerd worden. Zodra duidelijk
is wanneer publicatie van de vergunningen plaatsvindt, stellen
wij u daar tijdig van op de hoogte.

Verbreding A27/knooppunt Hooijpolder
In december 2018 zette minister Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat een handtekening onder het
definitieve tracébesluit A27 Houten-Hooipolder. Dit betekent
dat de verbreding van de A27 en de aanpassing van knooppunt
Hooijpolder kan worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen
naar verwachting starten in 2022. Met de ontwikkeling van plas
Caron hopen we deze werkzaamheden te faciliteren met de
levering van lokaal gewonnen zand en de toepassing van grond
die vrijkomt bij de verbreding van de A27 en de aanpassingen
aan knooppunt Hooijpolder.
Planning
Zoals hiervoor beschreven verwachten we dat rond de
zomer de benodigde vergunningen verleend en gepubliceerd
worden. Dit betekent dat we op zijn vroegst eind 2019/
begin 2020 van start kunnen gaan met de uitvoerende
werkzaamheden. Uiteraard houden we u op de hoogte over de
vergunningprocedure. In een volgende nieuwsbrief zullen we
onder andere aandacht besteden aan de wijze van uitvoering
van de werkzaamheden.

Drie vragen aan Jan Caron, eigenaar van de plas
Waarom nam je het initiatief om de plas aan te pakken?
“Ik wil het gebied wat opvrolijken. Ik wil graag een plas waar
mensen kunnen genieten van het water en van de flora en
fauna in en rondom de plas. Waar gewandeld, gevist en pootje
gebaden kan worden in een mooie omgeving.”
Kun je wat vertellen over je plan voor een paviljoen?
“Naast het plan wat nu samen met K3 wordt opgesteld, ben
ik inderdaad bezig met een paviljoen. Mensen die naar de
plas komen, moeten wat kunnen eten en drinken. Dat hoort

Tijdens de inloopbijeenkomst is er een brochure over
het plan voor Plas Caron uitgegeven. U kunt deze
downloaden op www.k3.nl/projecten/plascaron.

in het totale plaatje, vind ik. De gesprekken daarover zijn
gaande. Ik hoop in de volgende nieuwsbrief wat te kunnen
zeggen over de uitkomsten daarvan.”
Wat wil je nog kwijt?
“Dat de samenwerking met de betrokken partijen goed loopt.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt en dat
we het plan op een mooie manier kunnen uitvoeren. En verder
heb ik natuurlijk de wens dat het met het paviljoen ook goed
gaat komen.”

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u terecht
op www.k3.nl/projecten/plascaron. Daar kunt u ook de
brochure downloaden. Heeft u nog vragen, dan kunt u
contact opnemen met:
Thomas Nusselein
Projectleider
t.nusselein@k3.nl
06 5239 45 14
www.k3.nl

