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WEL EN WEE OVER DE 
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De gemeente Geertruidenberg kent 
een grote diversiteit aan bedrijven die 
bepalend zijn voor o.a. de lokale economie 
en de werkgelegenheid. Ook leveren 
deze bedrijven hun bijdrage aan lokale 
initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat 
slaan de handen ineen op communicatief vlak met 
vierwekelijks bedrijvennieuws.

Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer 
informatie over de VOG is te vinden op vogweb.nl

Door Jan Hoek

De ‘Vestingstad aan de Biesbosch’ bezit zonder 
twijfel een van de mooiste markten van ons land, 
maar ook een van de meest besproken. Dat dit 
historisch centrum ook bij de  ondernemers in de 
gemeente leeft, blijkt uit de door de VOG onder 
de ca. 300 leden gehouden poll over de Markt; 
maar liefst 259 respondenten hebben gestemd. 
De uitslag vindt u elders op deze pagina. De eeu-
wenoude Markt staat in een omgeving waar het 
verleden, met onder andere de prachtige histori-
sche panden en eeuwenoude pompen, nog steeds 
tast- en zichtbaar is. Een Markt bovendien die 

omzoomd is door een dubbele rij leilinden die in 
1801 voor een bedrag van iets meer dan 578 gul-
den zijn geplant. Een deel van de veelbesproken 
kasseien ligt er al sinds 1533. In het boek ‘Geer-
truidenberg. Hollands oudste stad’ van Bas Zijl-
mans lezen we dat de Markt in 1975 voor een be-
drag van 500.000 gulden grondig gerenoveerd 
werd. In het kader van het aanvullende werkge-
legenheidsprogramma van de regering werd dat 
bedrag voor 90% gesubsidieerd. 

In 2011 waren er serieuze plannen om de histori-
sche kasseien te vervangen door gladdere stenen 
om de Markt voor met name mindervaliden beter 

begaanbaar te maken. Dat was terecht tegen het 
zere been van veel bewoners en diverse raadsle-
den. Een actiegroep kwam met succes met een 
petitie met 600 handtekeningen dat het histori-
sche karakter van de Markt behouden moet blij-
ven. De plannen verdwenen vervolgens in een la 
totdat wethouder Kevin van Oort de herindeling 
van de Markt weer op de gemeentelijke agenda 
zette. Vorig jaar ging de raad akkoord met een 
grondige opknapbeurt van de Markt, waarvoor 
ruim een half miljoen euro werd gereserveerd. Er 
werd voortvarend gestart met de werkzaamhe-
den, totdat er een soort achterhoedegevecht ont-
stond met enkele omwonenden. Half januari kreeg 
de gemeente de aanlegvergunning, maar de be-
treffende bewoners aan de Markt wezen erop dat 
het werk pas zes weken na ontvangst en bekend-
making van de vergunning mag beginnen. De ge-
meente was echter zo’n drie weken na de bekend-
making begonnen en door deze procedurefout 
moesten de werkzaamheden per direct worden 
stilgelegd. Voor de protestindieners was het wel-
licht vooral een principezaak, want er kwam bij de 
gemeente geen enkel bezwaar binnen. Het resul-
taat is echter wel dat het nu nog maar de vraag 
is of de herinrichting van de Markt op tijd klaar is 
voor de Landelijke Vestingstedendagen die begin 
juni plaatsvinden. Het was een fikse teleurstelling, 
toen bleek dat een flink deel van de eeuwenoude 
kasseien niet meer gebruikt kon worden. Eerder 
was de gemeente ervan uitgegaan dat een kwart 
door scheuren of breuk niet meer gebruikt kan 
worden, maar nu blijkt dat er naar alle waarschijn-
lijkheid 40 à 50% van de kasseien niet meer terug-
komt. De oude stenen worden verspreid over de 
Markt teruggelegd; verder komen er soortgelijke, 
reeds gebruikte kasseien te liggen.

Water Events Geertruidenberg is het moederbe-
drijf van Bootje Gezond, Tuk Tuk Brabant, Scoo-
tertje Gezond en Biesbosch Kano’s. Sinds 6 april 
2012 zit het door Bart Heijne opgerichte bedrijf 
in de voormalige synagoge aan Elfhuizen, met 
zicht op de Markt. Sinds deze maand is hij met 
zijn bedrijf ook gevestigd in Lunet aan de Don-
ge. Hij blijft met een deel van zijn team aan de 
Markt gehuisvest met kantoor annex ontvang-
struimte en startlocatie van scooters en/of Tuk 
Tuks. Het herinrichtingsplan had volgens Heijne 
wel anders gekund. Hij zegt daarover: “Maar ie-
mand moet nou eenmaal een plan maken en dan 
is het onmogelijk dat iedereen het overal mee 
eens is. We moeten de rijen sluiten en er geza-
menlijk iets moois van maken ofwel: de samen-
werking bevorderen en elkaar versterken. Ik werk 
in Geertruidenberg met een groot aantal arrange-
menten bijvoorbeeld samen met horecabedrijven 
als het Bergsch Bakhuys, Zus en Zoos, In de Vijf 
Sinnen, de Arjan van Dijk Groep en Ouwe Jon-
gens Krentenbrood die aan de Markt in een van 
stadskelders partycentrum In den Bock hebben; 

zij gaan ook de horeca met terras doen in Fort 
Lunet. Het is voor ondernemers zoals ik wel heel 
belangrijk dat er alternatieve parkeerplaatsen ko-
men en dat hoeft echt niet voor de deur te zijn. 
We zitten in een gebied met heel veel potentie; in 
de vestingstad aan de Biesbosch, niet ver van de 
randstad en in het gebied van de Zuiderwaterli-
nie waar de provincie grote toeristische plannen 
mee heeft. Daar moeten we als ondernemers van 
profiteren.” Bart Heijne heeft in relatief korte tijd 
een mooi bedrijf opgezet. Hij is eigenaar van tien 
Bootjes Gezond, twaalf Tuk Tuks, 25 Scootertjes 
Gezond en 30 Biesbosch kano’s. Daarnaast bezit 
hij twee authentieke Amerikaanse schoolbussen. 
“Vanuit de passantenhaven starten we met een 
dagelijkse pendeldienst met de boot ‘de Oost-
waard’ naar de eendenkooi bij de Hofmansplaat 
van kooiker Jan Reuser. Daar starten ook wandel- 
en kanoarrangementen. Met de pendeldienst heb-
ben we een directe verbinding tussen vestingstad 
Geertruidenberg en nationaal park de Biesbosch”, 
aldus Heijne.

WATER EVENTS GEERTRUIDENBERG

De markt in Geertruidenberg is…

COUNT PERCENT

COUNTRY OVERALL

Laat er maar meer terrasjes en horeca komen 59 22.78% 22.78%

Zorg voor meer winkels, (kunst/brocante)
galerijen etc

46 17.76% 17.76%

Maak het mogelijk dat veel waterrecreanten de
markt kunnen aandoen

41 15.83% 15.83%

Zorg voor meer culturele activiteiten in De
Schattelijn, Kerk, Museum, Stadhuis

29 11.2% 11.2%

Maak markt autovrij; parkeren net buiten mooie
centrum

27 10.42% 10.42%

Een supermarkt in of nabij de Oude Kom 20 7.72% 7.72%

Afblijven; laat alles zoals het is, prima zo 15 5.79% 5.79%

Nee, maak juist meer parkeerplaatsen op het
marktplein

11 4.25% 4.25%

Anders: 11 4.25% 4.25%

De markt in Geertruidenberg is prima geschikt voor toerisme en gezelligheid. Wat te doen?
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Dolly Krabbendam en Mario van Schijndel van ‘To 
Daze concept store’ zijn zichtbaar blij met de ont-
wikkelingen op de Markt. “Het gevaarlijke fietspad 
voor de deur verdwijnt, evenals heel veel ‘blik’ 
in het midden van de Markt en ons terras wordt 
groter. Daardoor lijkt het ook of onze winkel veel 
toegankelijker is geworden. Wij krijgen heel veel 
mensen van buiten de gemeente in onze winkel, 
waarvan naar schatting acht van de tien zeggen: 
‘wat een fantastisch mooie Markt, maar jammer 
van al die auto’s’. Als je als vestingstad genoeg te 
bieden hebt, zijn de mensen toch wel bereid om 
te komen, al kunnen ze niet voor de deur parke-
ren. We merken dat ook met onze concept store. 

Veel klanten komen uit steden als Den Haag, Rot-
terdam en Utrecht omdat ze vinden dat de pro-

ducten die bij To Daze worden aangeboden, in 
combinatie met de sfeer van onze winkel en de 
vestingstad, een rit naar Hollands oudste stad de 
moeite waard maakt. Een grotere parkeerplaats 
op loopafstand met een goede bewegwijzering 
naar het centrum zou bijvoorbeeld gerealiseerd 
kunnen worden bij de jachthavens; daar is vol-
doende ruimte om een groot aantal parkeerplaat-
sen te creëren. We zijn op 1 mei 2013, tijdens het 
hoogtepunt van de crisis, begonnen met de con-
cept store. Er waren toen vijftien ondernemers die 
een plek wilden in ‘de hipste winkel van Brabant’. 
Op dit moment zijn dat er al 40 à 45, waarbij op-
valt dat niet alleen het aantal ondernemers groeit, 
maar ook de kwaliteit van het aanbod”, aldus het 
contente ondernemerspaar.

Volgens Jan Mutsaers, bestuurslid van de plaatse-
lijke VVV en lid van het Toeristisch Platform is het 
een kwestie van gewenning. “Niemand kan toch 
ontkennen dat de Markt er slecht bij lag en dat 
er het nodige onderhoud moest gebeuren. Ik ben 
ervan overtuigd dat het de sfeer op de Markt ten 
goede komt. 

Met name aan de zonnige kant van de Markt, aan 
de noordzijde ontstaat een breed verblijfsgebied 
vanaf de panden, onder de bomen tot het mid-
den-plein en met aan de zuidzijde de nodige ruim-
te voor fietsers. De Markt wordt daardoor een fij-
ne plek zijn voor wandelaars, fietsers, bezoekers 
én niet te vergeten, onze eigen bewoners. Dat is 
goed voor de winkeliers, ondernemingen en hore-
cabedrijven. 

In de visie op Toerisme en Recreatie wordt Geer-
truidenberg neergezet als ‘Vestingstad aan de 
Biesbosch’. Met de herinrichting van de Markt 
wordt hier een belangrijke bijdrage aan geleverd”, 
stelt Jan Mutsaers. Als de verschillende onderne-
mers aan de Markt, zoals Bart Heijne het stelt, nog 
meer gaan samenwerken en elkaar daarmee ver-
sterken is er echt sprake van een win-winsituatie 
in het pareltje van Geertruidenberg: de eeuwen-
oude Markt.  

Voor notaris Jan Kees Meijer, die sinds 1998 in 
een prachtig pand kantoor houdt aan de Markt, 
had de Bergse Markt mogen blijven zoals het was. 
“De 5 ton in guldens die medio jaren 70 zijn uit-
gegeven aan het opknappen, heeft eigenlijk niets 
opgeleverd. Op de een of andere manier brandt 
het geld in de zakken van politici, want nu wordt 
ongeveer eenzelfde bedrag, maar dan in euro’s, 
besteed aan herinrichting van de Markt. Ik vraag 
me echt af of het wel zo zinvol is zoveel gemeen-
schapsgeld in een dergelijk project te steken. Ik 
werk vanuit een prachtig pand, van waaruit ik 
ook voor de start van de herindeling uitkeek op 
een bijzonder mooie Markt. Het pand, waar voor-
heen notaris Claessen zat, wordt prima bijgehou-
den door het kerkbestuur van de Geertruidskerk, 
de eigenaar van het fraaie pand. Dat onderhoud 
geldt ook voor de panden die in privébezit zijn; 
de mensen zijn zichtbaar trots én zuinig op hun 

vaak monumentale panden. Dat het aantal par-
keerplaatsen op de Markt gehalveerd wordt, vind 
ik echt dramatisch. Voor het zogenoemde ‘blik’ 
op de Markt blijven de toeristen echt niet weg, 
want de vestingstad heeft voor toeristen die hier 
een dag(deel) willen doorbrengen genoeg te bie-
den. Ik ben opgegroeid in de vestingstad Naarden 
en weet dus waarover ik praat. Wij zijn als no-
tariskantoor weliswaar gevestigd in Geertuiden-
berg, maar hebben naast klanten uit de gemeente 
ook klanten uit o.a. Oosterhout, Made, Drimmelen, 
Hank, Dussen, Breda en Dongen. Zij komen naar 
het notariaat voor een testament, estate planning, 
onroerend goed of een nieuw op te richten stich-
ting of bedrijf, en willen nou eenmaal graag in de 
nabijheid van het notariskantoor parkeren. En dat 
is in dit geval op de prachtige Markt in Geertrui-
denberg.” 

NOTARIS MEIJER

TO DAZE CONCEPT STORE

TOERISME & RECREATIE POLL OP VOGWEB
Uit de recent gehouden polls op de VOG-website blijkt de markt in Geertruidenberg een onder-
werp te zijn dat leeft bij de ondernemers. Een bijzonder hoge response met meer dan 250 react-
ties. Uit het overgrote merendeel van de reacties blijkt ook dat er een behoefte bestaat aan meer 
levendigheid, toerisme en ondernemerschap. Bijna een kwart van de stemmen geeft aan dat er 
meer terrassen en horeca op de markt mag komen en bijna 30% van de stemmen pleit voor meer 
winkels, kunst en cultuur op de markt. Slechts 5% zou alles bij het oude willen laten. 

Autovrij
Ook blijkt dat men de markt niet als parkeerterrein beschouwt. Slechts 4% zou meer parkeerplaat-
sen willen op de markt, terwijl ruim 10% van de stemmen pleit voor een volledig autovrije markt! 
In de huidige plannen is voorzien in voldoende parkeerruimte met aanzienlijk meer ruimte voor 
recreatie en toerisme. 
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De markt in Geertruidenberg is 
prima geschikt voor toerisme en 
gezelligheid. Wat te doen?
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