Hieronder staan twee fietsroutes beschreven die aan de accommodatie liggen en veel van de omgeving laten
zien. Voor de uitgebreide versie kunt u langs de VVV. Ook voor wandelroutes in de omgeving van Raamsdonk.

Omgeving
De Bergense hof

Wandel en fietsroutes om het landschap verder te ontdekken

Het verhaal achter het landschap

Het verhaal achter het landschap
Raamsdonk is een rustiek, agrarisch dorp en telt niet meer dan 2200 inwoners. De structuur van de oude dorpskern wordt gekenmerkt door lintbebouwing met nog veel
karakteristieke boerderijen en monumentale gebouwen. Liefhebbers van cultuur vinden in Hollands oudste stad Geertruidenberg tal van bezienswaardigheden. De Bergense Hof ligt in de streek De Langstraat in Noord-Brabant. Ook de prachtige natuurgebieden zijn een bezoek waard!!

Slagenlandschap
Een ‘hoeve’ of ‘slag’ was de gangbare ontginningsmaat van
1600 meter lang en 96 meter breed. Hier ging een kwart
vanaf voor ontwatering, waardoor lange smalle percelen
ontstonden.
Men
kon alleen in de
lengte
ontginnen
maar niet in de
breedte,
anders
kwam men op het
grondgebied van de
buurman. Dit zogenaamde recht van
de
‘opstrekkende
heerden’ werd uitsluitend verleend
aan de ontginner
van het betreffende
stuk land. Naast dit recht was er ook de plicht om naast de
sloten elzen te planten. Deze bomen vervulden niet allen
de functie van perceelscheiding, maar waren tevens leverancier van geriefhout. Ten slotte dienden ze als taludversteviging. Door het vele kwelwater dat hier uit de grond
kwam bestond het risico dat het talud zou wegspoelen.
Ruilverkaveling
In 1901 werd het Zuiderafwaterings-kanaal gegraven om
de landbouwgronden verder te ontwateren. In eerste instantie ging de vegetatie en het landschap daar nog niet
.

op achteruit. Dat gebeurde wel door ruilverkaveling.
De uitvoering hiervan begon in 1971 en duurde tot 1995.
Het waterpeil van het kanaal werd met 1.20 meter verlaagd waardoor veel bijzondere 'natte' plantensoorten
bijna geheel verdwenen omdat het kwelwater niet meer
bij de wortels kwam maar in het kanaal verdween. Nu is
door de provicie het natuurbeleids- en streekplan opgesteld en zijn deze reservaten tot natuurkerngebieden verklaard en wettelijk beschermd.

Rivierverruiming Overdiepse polder
Het klimaat verandert. Het gevolg daarvan is meer
(extreme) neerslag en een stijging van de zeespiegel. Zonder verder ingrijpen, neemt de kans op hogere waterstanden van de rivieren toe. In 2006 heeft het Rijk, Ruimte
voor de Rivier het veranderde denken over
hoogwaterbescherming
vastgelegd: niet langer de
dijken verhogen, maar
meer ruimte creëren voor
de rivier. Ook in Brabant
zijn maatregelen nodig.
Een belangrijke maatregel
is het ‘ontpolderen’ van de
Overdiepse Polder.

Uniek project
De Overdiepse Polder (met een oppervlakte van ongeveer 550 hectare) ligt in de lengterichting van de Bergsche Maas en is daarmee erg geschikt om extra rivierwater af te voeren. Het plan is gebaseerd op een idee
van de bewoners/ondernemers in de polder. Het terpenplan komt neer op het verleggen van de dijk en de
aanleg van terpen voor de gebouwen van de overblijvende boerenbedrijven.
Water in de polder
Door het verlagen van de bestaande dijk langs de Maas
kan de rivier bij hoog water door de polder stromen
(gemiddeld eenmaal in de 25 jaar). De maatgevende
waterstand van de rivier daalt daarmee ongeveer 27
centimeter. De combinatie landbouw en rivierverruiming én de grote betrokkenheid van de bewoners/ondernemers maken het terpenplan tot een uniek
project.

