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Breda
Breda begint in najaar met aanleg ‘nieuw’ fietspad

Vliegerdagen
verbinden historie
en toekomst
Rijsbergse Vliegerdagen
tonen rijke geschiedenis,
maar bieden ook een kijkje
in de toekomst.
Stad en Streek 8-9

Wilco Kelderman
in Profronde
Profronde van Zevenbergen
heeft een interessant
deelnemersveld.
Sport 22-23
䊱

Wethouder Paul de Beer fietst over het karrenspoor langs de Aa of Weerijs achter het terrein van atletiekvereniging Sprint. Dit wordt
een semi-verhard fietspad, dat uitkomt bij de voetbalvelden van SAB. FOTO EDWIN WIEKENS/PIX4PROFS

Met de fiets op reis
langs de Aa of Weerijs
Slimmigheidjes maken dat de loop van de Aa of
Weerijs in Breda straks met de fiets te volgen is. Zo
wordt een olifantenpaadje geasfalteerd.
Paul Verlinden
Breda

Na de zomer wordt in de gemeente
Breda gestart met de aanleg van een
fietsroute in het dal van de Aa of Weerijs. Het pad voert op Bredaas grondgebied slechts voor een deel direct
langs de rivier. In de gemeente Zundert, waar de route een vervolg krijgt,
wordt dit veel meer het geval. Zundert
moet wel nog een besluit nemen over
het exacte tracé. Dat gebeurt waarschijnlijk in het najaar.
Breda trekt 350.000 euro uit voor de
aanleg van de route, terwijl Zundert er
1,5 miljoen euro voor heeft vrijgemaakt in de meerjarenbegroting.
Daarnaast heeft de provincie aan

beide gemeenten in totaal 300.000
subsidie toegekend.
De route krijgt als naam ‘Reis langs
de Weerijs’, met als ondertitel ‘Van
Nassau tot Van Gogh’. Er komen borden en informatiepanelen langs het
pad te staan.
Dat het project in Breda veel minder
kost dan in Zundert komt omdat op
Bredaas grondgebied weinig echt
compleet nieuw fietspad wordt aangelegd. ,,We maken vooral gebruik van
slimmigheidjes en verbindende schakels,’’ zegt wethouder Paul de Beer.
,,In Zundert komt er grotendeels een
nieuw pad direct langs het water en
daar is het traject ook veel langer.’’
Een ‘slimmigheidje’ is bijvoorbeeld
het asfalteren van een olifantenpaadje

In Zundert
komt er
grotendeels
een nieuw pad
direct langs
het water
– Paul de Beer

dat de laatste jaren achter het Novotel
bij de zuidelijke rondweg is ontstaan.
Daarmee wordt een fietsroute vanuit
de stad direct aangesloten op de
nieuwe route. Achter de sportaccommodaties van HC Breda en Sprint
wordt een bestaand karrenspoor
semi-verhard zodat ook daar een
nieuwe fietsverbinding ontstaat. Een
echt nieuw stuk fietspad komt er wel
ter hoogte van Effen, waar een kortere
verbinding met de Overaseweg gemaakt wordt.
De werkzaamheden in Breda beginnen dit najaar en nemen ongeveer een
half jaar in beslag. ,,In het eerste kwartaal van 2018 moet alles gereed zijn,’’
zegt De Beer. Wanneer in Zundert het
werk begint is nog niet bekend. De
Zundertse wethouder Piet Utens verwacht daar in in september/oktober
meer over te kunnen zeggen.
Stad en Streek 4

Pool doet dutje
in caravan
BAVEL Een man uit Bavel
vond gisterochtend een
vreemde man in het bed van
zijn caravan. De onverwachte
gast had ’s avonds geen
slaapplek kunnen vinden,
maar had blijkbaar geen zin
om de nacht op een bankje in
het park door te brengen. Hij
was daarom via een klein
raam de caravan in Bavel binnengekomen.
Bouwvakkers zagen gisterochtend dat de linkerkant van
de caravan schade had en
waarschuwden de eigenaar.
Toen hij naar binnen keek, zag
hij bij de deur twee sandalen
staan. In het bed lag een slapende man, met de dekens
over zich heen getrokken.
De eigenaar belde de politie.
Twee agenten haalden de
man uit dromenland. Hij vertelde in het Duits dat hij uit
Polen kwam, maar dat zijn
paspoort in Hamburg was gestolen. De Pool is aangehouden voor vernieling en huisvredebreuk.
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Dictatuur
et is iemand van de Boerendag in Rijsbergen die
mij aan het denken zet.
,,Weet je’’, zegt hij ergens halverwege het gesprek: ,,De pest voor
onze bezoekersaantallen is dat er
tegenwoordig zo verschrikkelijk
veel evenementen zijn. Mensen
weten van gekkigheid niet meer
wat ze moeten kiezen.’’
Hij heeft gelijk, besef ik. Er is
inderdaad altijd wat te doen. Wie
een willekeurige weekendagenda
opent, ziet alleen al voor Breda
tientallen activiteiten. Festivals,
bierfeestjes, sportdingen, iets
met cultuur. Nooit is er niets. Altijd is er wat.
En, als er dan eens niets is, geen
werk, geen afspraken, geen festivals of feestjes, dan zijn er smartphones, televisies en computers.
Appjes, games, gedeelde filmpjes,
series. Niets doen is onmogelijk.
Altijd vergt iets de aandacht, is er
afleiding.
In 2012 sprak filosofe Joke
Hermsen er tijdens de opening
van BredaPhoto over. Zij beschreef hoe de mens gebukt gaat
onder de continue input
van informatie.
Hoe niemand
meer tijd
heeft of
neemt om

H

even adem te halen, even pas op
de plaats te maken. Een pauze die
heel heilzaam is. Waarin alle informatie kan worden verwerkt en
er tijd is om nieuwe ideeën te
verzinnen.
Zij haalde er destijds de
Griekse wijsgeer Plato bij. Die
had eens verzucht dat goede
democratische leiders hun onderdanen rust gunnen. Zo hebben zij de tijd om supergoede
plannen te bedenken. Maar ja, dat
kunnen natuurlijk ideetjes zijn
die het gezag ondermijnen.
Daarom, zo stelde Plato, zorgen
tirannen er juist voor dat hun onderdanen het altijd druk hebben.
Zo is er geen tijd meer om na te
denken.
Aha, valt me in. En ik denk aan
wat burgemeester Paul Depla in
deze krant zei. Hij waarschuwde
voor boeven in de raad. Boeven?
Tirannen zijn het! Zij zadelen ons
op met een stad die uitpuilt van
de leuke activiteiten. Er is zoveel
te doen, dat het voor Bredanaars
onmogelijk is zich te vervelen. In
die zin is Breda geen democratische stad, maar een dictatuur.
Maar dan wel een leuke, stel ik
handenwrijvend vast. Ik zie dat er
weer lekker veel te doen in de
stad. Weet je, die rust die komt
nog weleens. Nu even niet. Geen
tijd.

Boeven in de raad?
Tirannen zijn het!

Het laatste
regionieuws?

Zundert moet nog besluit nemen over tracé
M rk
Mark

Zigzaggend door het dal
van de Aa of Weerijs
Een tochtje langs
de Mark is populair.
Straks moet ook
de Aa of Weerijs
een trekker zijn.

Breda

Bestaande fietsroute
Te realiseren fietsroute
Omvorming van
voetpad naar fietspad
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Paul Verlinden
Breda

Zoals mensen door het Markdal
vanuit Breda helemaal tot België
kunnen fietsen, zo moeten ze dat
straks ook door het dal van de Aa
of Weerijs kunnen. Verschil is
dat het Markpad vanaf de bebouwde kom vrijwel overal direct langs de rivier gaat. De
Weerijsroute gaat met name in
Breda veel meer zigzaggend.
,,Die beleving zoals bij de Mark
krijg je straks meer op het grondgebied van de gemeente Zundert’’, zegt wethouder Paul de
Beer.
In Breda is het op sommige
stukken praktisch gezien onmogelijk om direct langs de rivier de
gaan. Ook is op bepaalde delen
de natuur daar te kwetsbaar voor.
De route gaat daarom voor een
belangrijk deel over bestaande
paden en wegen. Zo wordt het
voetpad langs de Aa of Weerijs in
het Zaartpark (1) verbreed zodat
het ook een fietspad wordt.
Aan het einde van dat stuk kan
de fietser kiezen. Er is een optie
om parallel aan de zuidelijke
rondweg het pad te volgen door
de Talmazone (2) om vervolgens
over de rondweg via een nieuw
aan te leggen stukje fietspad achter het Novotel op de Weerijsroute aan te sluiten.
Vanaf het Zaartpark kunnen de
fietsers ook direct over de rondweg gaan. Bij voetbalverening
SAB kunnen ze dan doorsteken
om uit te komen op een nieuw
semi-verhard pad achter HC
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Tracé Zundert
De gemeente Zundert moet
nog een besluit nemen over
het tracé. Duidelijk is dat het
grotendeels vlak langs de rivier zal lopen. Tussen de Watermolenstraat en het Kruispad in Rijsbergen ligt al een
stuk fietspad.

Die beleving zoals bij
de Mark, krijg je meer
op het grondgebied
van Zundert
- Paul de Beer, wethouder

Breda en Sprint (3).
Daar gaat de route verder over
de Dr. Batenburglaan (4), die
krijgt daartoe nieuwe, gekleurde
fietsstroken.
Vervolgens gaat het verder over
een bestaand fietspad parallel
aan de A16 (5). Aan het einde van
dat pad komt een vertakking (6)
die aansluit op de Overaseweg,
zodat een ‘rondje Breda’ gemaakt
kan worden.
Bij Effen komt er een wandelpad langs de rivier (7). Fietsers
moeten iets verderop over de bestaande weg en via een semi-verhard pad bij de Krabbebossen (8)
richting Rijsbergen. Daar moet
het pad in de nabije toekomst op
het Zundertse deel van het traject aansluiten.

