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Introductie en tips voor gebruik
Het educatief project “De Brabantse Wal” is een project van Milieuvereniging BENEGORA.
Zij acht het van groot belang dat jonge mensen kennis nemen van hun directe omgeving en
zij hoopt dat het besef, te wonen in een uniek stukje Nederland, ook zal bijdragen tot respect
voor deze omgeving. De provincie Noord Brabant heeft het belang hiervan erkend en heeft
het project mede mogelijk gemaakt door het verstrekken van een subsidie.
Het complete lespakket bestaat uit een DVD, een lesbrief (ook op CD) met het educatief
project de Brabantse Wal, informatie over de Tour de France en informatie over een aantal
bekende regionale wielrenners. Het is bedoeld voor gebruik in de hoogste klassen van het
Basisonderwijs.
Een opbouw voor de les kan zijn:
LES 1:
Inleidend gesprek, ophalen aanwezige voorkennis
Met behulp van atlas of wandkaart aangeven om welk topografisch gebied het gaat
Vertoning deel 1 van de DVD (deel 1 en 2 mag ook maar neemt 26 minuten in beslag)
Nagesprek
Het behandelen van de lesbrief en maken enkele opdrachten / vragen
Het gedeelte Brabantse Wal kan afgesloten worden met de vraag of men weet welk
bekend evenement er binnenkort gaat plaatsvinden met doorkomst door de Brabantse
Wal
Het bespreken van de informatie over de Tour de France
Kennis van bekende regionale Tour de France renners ophalen (niet alle renners
hoeven besproken te worden, de informatiebladen over de wielrenners dienen enkel als
handvat en informatiebron voor de onderwijzer/onderwijzeres).
De les kan afgesloten worden met het bepalen wie uit de klas mee gaan doen aan de
Scholenactiviteit op dinsdag 29 juni. (2 leerlingen per school, indien 2 klassen dan b.v.
uit beiden klassen 1 leerling).
De Brabantse Wal lesstof heeft een exemplarisch karakter: het gaat over de eigen omgeving,
maar de kennis is overdraagbaar naar, en heeft raakvlakken met, andere gebieden.
Voorbeelden daarvan zijn:
Beleg van Bergen op Zoom: de 80-jarige oorlog
Belgie en de eerste wereldoorlog
De slag om Woensdrecht: Tweede wereldoorlog
De strijd tegen het water
Vulkanische krachten en het ontstaan van gebergtes, aardbevingen en vloedgolven
Vestigingsfactoren voor de industrie
Milieuaspecten: luchtvervuiling, fijn stof etc.
Fabricage van baksteen
Beschermde natuurgebieden
Landgoederen
De informatie over de Tour de France is eenvoudig gehouden met een aantal leuke weetjes
over dit sportieve evenement.
De informatie over de regionale renners geeft onderwijzer/onderwijzeres een handvat voor
namen die kinderen wellicht weten te noemen.
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De Brabantse Wal, een uniek stukje Nederland
Als je vanuit de provincie Zeeland naar het
oosten gaat, naar de provincie Brabant, valt
je zeker iets op. Zeeland ligt laag. Wanneer
het niet door dijken beschermd zou worden,
liep het grootste deel van deze provincie
onder water. Stel je voor, je fietst of loopt
van Rilland naar Ossendrecht, of van Tholen
naar Halsteren. Eerst zit je in een poldergebied, de grondsoort is zeeklei. Brabant
naderend zie je een heel duidelijke verhoging in het landschap. Op sommige
plaatsen is die verhoging wel bijna 25 meter.
Je komt aan bij de Brabantse Wal. Boven op
de wal zie je dorpjes als Ossendrecht,
Woensdrecht en Halsteren. Maar ook de
stad Bergen op Zoom. Het landschap is er
plotseling heel anders: je bent op de
zandgronden aangekomen. Je vindt er
bossen, heidevelden en duingebieden.
In de geologie (aardrijkskunde) noemen we
zo‟n wal een steilrand. Aan de westkant is

de wal werkelijk steil, aan de oostkant niet.
Daar loopt hij langzaam af naar midden
Brabant.
Net onder Steenbergen ligt een heel klein
plaatsje, een zogenaamd gehucht. Het heet
Kladde. Daar komt de wal als uit het niets
uit de bodem omhoog. Hij wordt hoger en
bereikt de grootste hoogte bij HoogerheideWoensdrecht. Hierna neemt de hoogte
langzaam af. Verder naar het zuiden
passeren we onder Ossendrecht de grens
met België, bij het gehucht Plaatsluis. Je
komt nu in het laatste grote bosgebied dat
op de wal ligt, de Stoppelbergen. Dit eindigt
bij het dorp Zandvliet. Daar verdwijnt de wal
weer onder de grond. Van Kladde naar
Zandvliet heb je nu ongeveer 25 kilometer
afgelegd en heb je een uniek stukje
Nederland leren kennen. Steilranden komen
in ons vlakke land haast niet voor!
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Opdracht
Op de dvd maakte je kennis met plaatsen op de Brabantse Wal. Wat weet jij van de
topografie van je omgeving? Neem de Bosatlas of beter, een goede kaart van west Brabant,
bijvoorbeeld de topografische kaart of de ANWB/ VVV kaart. Zet dan de volgende cijfers op
de goede plaats in het kaartje:
1 = Oosterschelde
2 = Westerschelde
3 = Tholen
4 = Schelde Rijnkanaal
5 = Zandvliet
6 = Rilland
7 = Putte

8 = Bergen op Zoom
9 = Halsteren
10 = Ossendrecht
11 = Hoogerheide
12 = Huijbergen
13 = Roosendaal

Kleur vervolgens het water blauw. De wal loopt van Steenbergen (Kladde) tot aan
Zandvliet. De westkant wordt begrensd door Halsteren-Markiezaatsmeer-HoogerheideOssendrecht-Zandvliet. De oostzijde is minder duidelijk begrensd, omdat de wal geleidelijk
naar het oosten afloopt. Als gebiedsbegrenzing houden we aan: Moerstraten-HeerleWouwse Plantage-Huijbergen-grens België ten oosten van Putte. Kleur dit gebied geel. Het
gebied ten westen van de wal kun je bijvoorbeeld groen kleuren (laag gelegen kleigrond),
Ten oosten kun je voor lichtbruin kiezen (hoger gelegen zandgrond).
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Hoog en droog
Je staat er tegenwoordig niet meer zo bij stil,
maar
honderden
jaren
lang
zijn
Nederlanders bezig geweest hun land tegen
het water te verdedigen. Dit geldt vooral
voor het westelijk deel van ons land.
Nederland is namelijk in twee helften
verdeeld: een lage en een hoge helft.
Grofweg gesteld ligt laag Nederland ten
westen van de lijn Bergen op Zoom, Utrecht,
Zwolle, Groningen en Winschoten. Hoog
Nederland ten oosten van deze lijn.
De lage helft van ons land zou regelmatig
onder water lopen als er geen bescherming
was van duinen en dijken. De bewoners
van de Brabantse wal hoefden zich daar
geen zorgen over te maken. De bewoners
van de polders aan de voet van de wal en
de verder gelegen polders in Zeeland wel.
Vooral bij zware westerstormen dreigde er
groot gevaar. Het water in de Schelde werd
dan opgestuwd. Wanneer dit in combinatie
met springtij gebeurde, leidde dit tot grote
overstromingen:
1421: Sint Elisabethsvloed, de Biesbosch
ontstaat. Voor ons gebied is van belang de
Sint Felixvloed. Deze vond plaats in 1532.
Een groot deel van Zuid Beveland liep
volledig onder water en is nooit meer
ingepolderd. Hierbij verdwenen hele dorpen
en ontstond het Verdronken land van Zuid
Beveland en het Verdronken land van het
Markiezaat.

Het Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom
heeft hier zijn naam aan te danken. Andere
namen die je nu nog tegenkomt, herinneren
ook aan de verdwenen dorpen:
Basisschool Lodijke op de Bergse Plaat
verwijst naar het dorpje Lodijke, en de
onder Bergen op Zoom gelegen boerderij
Hildernisse naar het dorpje Hildernisse.
In de volgende eeuwen werd het water niet
alleen bestreden, maar werd van water land
gemaakt: inpoldering. Zo ontstonden ten
westen van Woensdrecht, Hoogerheide en
Ossendrecht o.a. de Caterspolder, Prins
Karel polder, Noordpolder, Zuidpolder en
Hinkelenoordpolder.
Nog vers in het geheugen van veel oudere
mensen ligt de overstroming van 1953, “De
Ramp”. Springtij en harde westerstorm
stuwden het water van de Noordzee op. De
dijken langs de grote rivieren in zuidwest
Nederland begaven het op een groot aantal
plaatsen. Het daarachter gelegen land liep
onder water en er ontstond een enorme
ravage. Bijna 2000 mensen kwamen om het
leven. Het water stond tot aan de Brabantse
Wal. Op, en ten oosten van de wal, was men
veilig. De hierboven genoemde polders
liepen onder water. Om ervoor te zorgen,
dat dit nooit meer zal gebeuren werd
besloten tot uitvoering van de Deltawerken.

Honderden jaren oud karrenspoor bij Bath in de Westerschelde, teken van vroegere bewoning
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Hoe is de Brabantse Wal ontstaan?
Als je een wandeling maakt op de Brabantse
Wal, b.v. op de Kraayenberg (Bij Zuidgeest,
even ten zuiden van BoZ), de Bunt (bij
Hoogerheide) of een ander hooggelegen
punt, en je kijkt naar het westen, richting
Zeeland, dan zie je het lager gelegen vlakke
land. Bossen zie je er niet meer. Wel veel
akkerbouwgebieden en weilanden. De zee,
het strand en de duinen liggen zo‟n vijftig
kilometer van je vandaan. Dat was lang
geleden anders. Met lang geleden bedoelen
we dan niet de middeleeuwen, ook niet de
nog langer geleden Romeinse tijd, maar de
tijd die miljoenen jaren achter ons ligt. De
kustlijn lag niet ten westen van de grens
Brabant-Zeeland, maar verder naar het
oosten, zo ongeveer waar nu de grens
Brabant-Limburg is.
Rivieren die vanuit het oosten, dus nu
Duitsland, naar het westen stroomden
namen in het water ook zand en klei mee.
Waar de rivieren in de zee uitmondden,
zakte dit meegevoerde materiaal naar de
bodem. Omdat dit heel lang zo doorging
ontstond er als het ware nieuw land voor de
kust. Zo verplaatste de kustlijn zich verder
naar het westen.
Tegelijkertijd gebeurde er nog iets anders.
Door vulkanische krachten in de aardbodem werd het gebied, dat nu Brabant is,
opgetild en kwam dus steeds hoger ten
opzichte van de zee te liggen. Bovendien
zakte de zeespiegel. Zo werd ons land
eigenlijk steeds groter. Vooral het gebied ten
zuiden van Bergen op Zoom kwam hoger te
liggen. Deze verhoging zou later de basis,
het fundament van de Brabantse Wal gaan
vormen. Deze hoger gelegen rug bestaat uit
taaie leem, zand en kleilagen. Deze lagen
zijn nog zichtbaar in de afgraving van een
oude kalkzandsteen fabriek in de bossen bij
Ossendrecht, de Boudewijngroeve. Tijdens
de ijstijden schuurden zee en rivieren veel
zand weg, maar de taaie klei-leemlaag bleef
bestaan.
Westelijk van de wal lagen zandvlakten en
rivierdalen. Eén van die rivieren was de
Schelde. Deze stroomde met kracht langs
de wal en schuurde als het ware de
westkant af. Zo ontstond de vorm van de wal
zoals we die nog steeds kennen.

Tijdens de laatste ijstijd, ongeveer 10.000
jaar geleden, werd er door stormen zand
naar de wal geblazen. Op de wal ontstond
een soort duingebied. Dit kun je nog goed
zien ten zuiden van Ossendrecht richting
Belgische grens. Daar ligt boswachterij de
Stoppelbergen, waar de duinen nog
duidelijk aanwezig zijn. De grootste duingebieden liggen verder naar het oosten in
het grenspark De Zoom-Kalmthoutse
Heide.
Op deze zandgebieden ging heide groeien
en later, ongeveer 2000 jaar geleden, veel
bomen. Zo ontstonden de bossen. De
bossen werden regelmatig gekapt want de
bewoners konden het hout maar al te goed
gebruiken! In de negentiende eeuw werden
er opnieuw bossen aangeplant. Ze werden
“plantages” genoemd. Dit zijn de bossen
zoals wij die nog kennen. De naam plantage
vinden we bijvoorbeeld terug in Wouwse
Plantage.
Doordat mensen het gebied gingen
bewonen en intensief gingen bewerken,
verloor de wal veel van haar oorspronkelijke
aanzicht. Denk maar aan de plaatsen die nu
op of aan de Brabantse Wal liggen.
Natuurgebieden veranderden zo deels in
cultuurgebieden, ten behoeve van landbouw en huisvesting. Militairen veranderden
stukken natuur in militair oefengebied en
bouwden er kazernes, evenals de politie
(Politieacademie, Ossendrecht). Ook de
aanleg van wegen heeft veel veranderd.
Gelukkig zijn er nog heel wat mooie
natuurgebieden overgebleven, die het
waard zijn er zuinig op te zijn. De Brabantse
Wal is uniek in Nederland!

Aardlagen, Boudewijngroeve Ossendrecht
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Hoe verdiende en verdient men de kost?
Agrarische activiteiten
De polders aan de voet van de wal bestaan
uit kleigrond. Van oudsher vind je hier
boerenbedrijven met zowel akkerbouw als
veeteelt. Schapen zie je niet zo veel meer,
maar oude mensen weten je te vertellen dat
ze met hun schaapskudde op de schorren
langs de Schelde rondtrokken of dat nog
met eigen ogen gezien hebben. Op de DVD
zie je, dat er nu weer weiland in de polders
aan de natuur teruggegeven wordt om de
oorspronkelijke begroeiing weer een kans te
geven. Brabants Landschap en Natuurmonumenten kopen daarvoor grond van de
boeren.
In de polders bij Woensdrecht zie je veel
fruitteelt, voornamelijk appelboomgaarden.
Op de hoge delen van de wal vind je
voedselarme, onvruchtbare zandgrond.
Toch probeerden boeren er een bestaan op
te bouwen. Het land werd bemest met de
uitwerpselen van de dieren. Er was dus bijna
altijd sprake van gemengd bedrijf. Veelal
leidden deze boeren een armoedig bestaan.
Ze werden keuterboeren genoemd. Door
de uitvinding van kunstmest en door
gebruik van sproei-installaties veranderde
dit. Hierdoor is het mogelijk allerlei
gewassen te telen: maïs, uien, prei, wortels,
spruiten, kool en voederbieten zie je overal,
evenals aardbeien en bonen. In kassen
worden tomaten, komkommers en sla
geteeld. De streek levert ook veel
champignons. Naast deze akker- en
tuinbouw speelt ook de veeteelt een rol:

voornamelijk varkens, maar ook koeien,
vaak in de vorm van bio-industrie. Het
gevolg is een hoge mestproductie. Met de
mest die deze dieren produceren moet
voorzichtig worden omgegaan. Wanneer
men alles hier over het land zou uitrijden zou
dat het milieu ernstig aantasten. Het
grondwater zal dan op den duur ernstig
vervuilen. Vandaar dat een deel van de
mest opgeslagen en naar streken vervoerd
wordt, waar een tekort aan mest is.
Een bijzonder product van de streek zijn de
asperges. In het voorjaar zie je dan ook
vaak bordjes met “asperges te koop”. Van
heinde en ver komen de kopers op “het witte
goud” af. Vissers uit Bergen op Zoom
vangen in dezelfde tijd ansjovis en omdat
aardbeien dan ook net rijp zijn hebben koks
een mooi en heerlijk menu bedacht: het
“AAA-menu” dat in meerdere restaurants
geserveerd wordt.

Asperges steken

Verwerking
1.
2.
3.
4.
5.

Zoek op wat “weervisserij” is.
Wat wordt bedoeld met de “Drie A‟s”?
Wat is bio-industrie? Noem de voordelen en de nadelen.
Wat is een mestoverschot?
Waarom was de keuterboer gedwongen gemengd bedrijf uit te oefenen?
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Hoe verdiende en verdient men de kost?
Defensie, dienstverlening en zorg
Defensie
Van oudsher was en is, in de hele provincie
Brabant, het Ministerie van Defensie een
grote werkgever. Er was immers volop
ruimte voor kazernes en bijbehorende
oefenterreinen. Tot voor kort ook op de
Brabantse Wal. Bij Ossendrecht de
Wilhelminakazerne, in Bergen op Zoom de
Cort Heijligerskazerne en bij Woensdrecht
een luchtmachtbasis. Na de reorganisatie
van het leger zijn de kazernes niet meer in
gebruik als militaire basis waardoor veel
arbeidsplaatsen verloren gingen. Alleen de
luchtmachtbasis Woensdrecht is nu nog in
gebruik en die is voor de gemeente
Woensdrecht nog steeds erg belangrijk.
Luchtmachtbasis Woensdrecht
Deze in 1934 opgerichte militaire basis is
gelegen tussen Hoogerheide en Huijbergen
en is het grootste militaire vliegveld van ons
land. Het complex bestaat uit een start- en
landingsbaan, hangars en gebouwen waarin
het personeel werkt. Er wordt niet alleen zo
maar gevlogen, de basis is een
opleidingscentrum
voor
toekomstige
luchtmachtpiloten. Deze wonen (tijdelijk) op
de basis. Bijzonder is, dat er op het terrein
een fabriek staat, waar vliegtuigen
onderhouden worden. Het gaat dan niet
alleen om de toestellen die hier
gestationeerd zijn, maar om het onderhoud

van alle F16 gevechtsvliegtuigen van de
koninklijke luchtmacht. Vroeger werden er in
de fabriek van Fokker, die ook in dit gebied
ligt, passagiersvliegtuigen gebouwd. Fokker
was de enige Nederlandse vliegtuigfabriek,
maar kon de concurrentie met de
buitenlandse
fabrieken
helaas
niet
volhouden. De fabricage van nieuwe
toestellen werd stopgezet, maar het
onderhoud aan de in het verleden verkochte
toestellen gaat door. Ook andere producten,
die meestal met electronica te maken
hebben, worden hier geproduceerd. De
nieuwe naam van deze industrie is StorkFokker. Dit biedt nog steeds veel mensen
werk. Er bestaan plannen om de industrie op
en om de basis sterk uit te breiden, zodat
vliegtuigen uit heel Europa onderhouden
kunnen worden. Er is zelfs al een nieuwe
naam verzonnen voor een dergelijk
industrieel complex: “Maintenance Valley.”
Zo‟n
project
is
goed
voor
de
werkgelegenheid, maar roept ook vragen
op: Hoe ga je om met de verkeersstroom?
Komt er niet te veel geluidsoverlast? Wat
zijn de gevolgen voor de toch al niet zo
beste luchtkwaliteit in de regio? Er zullen
ook nieuwe bedrijfsruimtes gebouwd moeten
worden, zowel op als buiten de basis. Het
gevaar is dan, dat hierdoor het karakter van
Woensdrecht als groene gemeente sterk
aangetast wordt.

Verwerking
1. Zoek op internet naar “ Luchtmacht basis Woensdrecht”. Klik op “historie” en geef in het
kort weer hoe de basis ontstaan is en zich ontwikkeld heeft.
2. Wat betekent “Maintenance Valley”? Bedenk voor- en nadelen voor de omgeving.
3. Kun je verklaren waarom de enige Nederlandse vliegtuigfabriek de naam Fokker droeg?
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Hoe verdiende en verdient men de kost?
Dienstverlening en zorg
Bergen op Zoom heeft niet alleen een
industriegebied waar veel mensen werken.
In de zogenaamde dienstverlenende
sector: winkels, horeca, transportbedrijven,
bioscoop, theater en museum vinden ook
veel mensen werk. De stad heeft ook grote
kantoorgebouwen
waarin
bijvoorbeeld
banken en accountantskantoren gevestigd
zijn en je vindt in deze historische stad op de

Brabantse Wal ook grote scholengemeenschappen
voor
middelbaar
onderwijs, waar leerlingen uit de gehele
streek naar toe komen. Verder zijn er nog
grote zorginstellingen gevestigd. Bekend zijn
ziekenhuis Lievensberg en psychiatrisch
ziekenhuis Vrederust (tussen Bergen op
Zoom en Halsteren).

Vrederust, een aparte plek
In de tijd vóór ongeveer 1850 kenden we in
ons land de zgn. Dolhuizen. Hier werden
mensen met grote psychische klachten en
sterk afwijkend gedrag “opgeborgen”. Zij
werden krankzinnig verklaard. Allerlei
soorten mensen kwam je daar tegen:
dementen, alcoholisten, mensen met allerlei
andere gebreken. Rond 1900 kwamen twee
tamelijk nieuwe wetenschappen tot bloei:
psychologie en psychiatrie. Deze leerden
dat de bewoners van de dolhuizen gezien
moesten worden als
patiënten die
deskundige hulp nodig hadden. Overal in
Nederland ontstonden instellingen die deze
zorg konden bieden. Zo ook in Halsteren.
Het initiatief kwam hier echter niet vandaan,
dat werd geboren in Zeeland. Een aantal
predikanten in deze provincie richtten een
vereniging op, die mensen met psychische
klachten een goed onderkomen wilde
geven. De plaats waar zij zo‟n instelling
wilden bouwen, moest aan drie voorwaarden
voldoen:
-

Gelegen zijn in een bosrijk gebied
Drinkwater hebben van goede kwaliteit
Goed bereikbaar zijn met tram of trein

Tussen Halsteren en Bergen op Zoom
vonden zij die plek: op de Brabantse Wal.
Daar lagen twee landgoederen die
opgekocht werden: Buitenlust en Klein
Loo. De nieuwe naam voor deze twee
landgoederen werd Vrederust. Er werd
begonnen met het bouwen van slaapzalen,
behandelruimtes en eetzalen. In 1909 vond
de opening plaats. De patiënten kwamen uit
Zeeland en waren allemaal protestant
christelijk. In de oorlog werden veel
gebouwen door de Duitsers gevorderd om
er een soort kazerne van te maken.
Patiënten moesten op andere plaatsen
onder gebracht worden. Na de oorlog
kwamen er naast protestants christelijke
patiënten
ook
steeds
meer
rooms
katholieken het ziekenhuis bevolken. Weer
later ook mensen die geen enkele binding
hadden met een kerkgenootschap. Nu is
Vrederust
een
voor
iedere
patiënt
toegankelijk psychiatrisch ziekenhuis en een
begrip in de omgeving. Het prachtig gelegen
terrein is niet omheind en je kunt er zo
doorheen wandelen of fietsen. Je zult
verbaasd staan over de hoeveelheid
gebouwen en de uitgestrektheid van het
terrein.
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Hoe verdiende en verdient men de kost?
Industrie
Behalve de agrarische activiteiten en de
dienstverlening en zorg, is er ook altijd
industrie geweest. In Bergen op Zoom werd
veel aardewerk geproduceerd. De klei
hiervoor werd ten noorden van de stad
gewonnen. Dat zie je terug in de naam van
het dorp Kladde. Deze is afgeleid van
(aard)kluit. Nu is dit verleden tijd. Bij
opgravingen in de stad worden nog wel vaak
overblijfselen van dit aardewerk gevonden.
De klei werd niet alleen gebruikt voor het
fabriceren van aardewerk maar diende later
ook als grondstof voor steenfabrieken.
Deze zijn nu allemaal gesloten. Als
herinnering zie je soms nog een hoge
schoorsteen staan, zoals bij Hoogerheide en
Wouwse Plantage.
In de bosrand bij Ossendrecht stond tot voor
kort een kalkzandsteenfabriek. Het zand
werd uit een enorme groeve gehaald. Na
sluiting van de fabriek werd deze groeve voor
een deel weer volgestort. Als je naar de
wand kijkt zie je de aardlagen waaruit de
Brabantse Wal bestaat. Een deel van de
groeve wil men bewaren. Hopelijk lukt dat en
blijft dit als natuurmonument in stand. De
gemeente Woensdrecht heeft voor de
herinrichting
van
het
totale
terrein
voorwaarden gesteld.
De meeste dorpen hebben een industrieterrein, waarop kleine tot middelgrote
bedrijven gevestigd zijn. Bij Bergen op Zoom
hebben zich grote industrieën gevestigd,
zoals Bruynzeel, General Electric, Nuplex
Resins, en Philip Morris. Dit is ook het geval
aan de zuidpunt van de wal. Als je over de
autoweg naar Antwerpen rijdt, kun je goed
zien dat de Antwerpse havens en de
industrie tot aan de Nederlandse grens
komen. Vooral de chemische industrie is
hier aanwezig. Het meest, vanaf de snelweg
zichtbare bedrijf, is wel de BASF.

rode gloed in de lucht. Er branden enorm
veel lampen en er wordt ook veel
“afgefakkeld”. Dat is het verbranden van
afvalstoffen. Ondanks het feit dat de
industrie steeds meer oog krijgt voor het
milieu, een milieubeleid voert en zo schoon
mogelijk probeert te produceren, komen er
nog steeds veel schadelijke stoffen vrij. Die
verspreiden zich in de lucht boven onze
omgeving. De aanwezigheid van grote
industriële conglomeraties zorgt bovendien
voor veel verkeer. Ook dat geeft weer
vervuiling. Wat de precieze effecten zijn op
onze gezondheid is nog niet duidelijk.
Daarvoor is meer onderzoek nodig en meer
meetpunten
die
schadelijke
stoffen
herkennen.
Gemeten
wordt
door
zogenaamde snuffelpalen.
Doordat er steeds meer industrie komt is de
behoefte aan nieuwe wegen en spoorlijnen
een voortdurend punt van discussie. Vragen
die daarbij beantwoord moeten worden zijn
bijvoorbeeld:
Is de nieuwe verkeersverbinding echt
nodig of kan een bestaande verbinding
uitgebreid worden
Kan er meer gebruik gemaakt worden
van transport over water
Hoe zorg je ervoor dat er zo min
mogelijk natuur opgeofferd wordt
Ontstaat er geluidoverlast
Wat zijn de effecten op het milieu
Hoe groot is het gevaar dat het
transport van gevaarlijk stoffen oplevert
Dat we met deze vragen heel serieus om
moeten gaan spreekt voor zich. De
antwoorden die we formuleren en de
gevolgen daarvan, bepalen het leefklimaat
in
onze
omgeving!
Via
inspraakprocedures
kunnen
burgers
en
milieuverenigingen invloed uitoefenen op de
te nemen beslissingen.

Industrie heeft gezorgd voor werkgelegenheid en welvaart. Er is echter ook
een keerzijde. Als je ‟s avonds in de richting
van Antwerpen kijkt zie je regelmatig een
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(klein stukje) BASF

Verwerking
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Hoe komt het dorp Kladde aan zijn naam?
In onze omgeving zijn de steenfabrieken verdwenen. Waar vind je ze nog wel?
Heeft jouw dorp (of in de omgeving ervan) een industrieterrein? Zo ja:
- welke activiteiten vinden er plaats?
- zijn die belastend voor het milieu?
- geeft de aanwezigheid ervan veel verkeersdrukte?
Waarom zouden grote industrieën zich in Bergen op Zoom en Antwerpen
gevestigd hebben?
Noem producten van de chemische industrie.
Wat is een “rampenplan”? Heeft jouw gemeente zo‟n plan?
Wat bedoelen we met horizonvervuiling?
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WAARD OM ZUINIG OP TE ZIJN!

14

Tour de France

De Ronde van Frankrijk (in het Frans:
Tour de France, ook wel de Tour
genoemd) is een wielerwedstrijd van drie
weken die voor het grootste deel door
Frankrijk voert. Samen met de Ronde van
Italië en Spanje is deze wedstrijd één van
de drie Grote Rondes.
De Tour de France is ontstaan in 1903 en
werd destijds georganiseerd door Henri
Desgrange, hoofdredacteur van het
tijdschrift L'Auto. De Tour is sindsdien
uitgegroeid tot de belangrijkste, meest
veeleisende en eervolste wielerwedstrijd
van het jaar. De huidige Tourdirecteur is
Christian Prudhomme (zie foto).
De grootste Tourwinnaar aller tijden is de
Amerikaan Lance Armstrong, die de
ronde 7 maal achtereen (1999-2005) won.
De Belgische rijder Eddy Merkx won de
Tour vijfmaal!
Al sinds de eerste jaren van de Ronde van
Frankrijk worden soms de Franse
landgrenzen overschreden. In de laatste
vijftig jaar is de Ronde van Frankrijk
regelmatig in het buitenland van start
gegaan, om vaak na enkele etappes in
Frankrijk uit te komen.

Amsterdam (1954)
Scheveningen (1973)
Leiden (1978)
's-Hertogenbosch (1996) en
In België is de ronde tot nu toe nooit
gestart.
In 2010 vindt de Tour de France plaats
van 3 tot en met 25 juli. Het wordt een
hele bijzondere, omdat de Tour dit jaar
start in Rotterdam. Dat betekent dat hij
ook bij ons langs komt: op zondag 4 juli
komen de wielrenners door de gemeenten
Kapellen, Stabroek en Woensdrecht.
De lengte van de ronde van dit jaar is ruim
3.600 kilometer, dat is even ver als van
hier naar Portugal en weer terug! Je moet
je voorstellen dat in die 3.600 kilometers
ook een aantal hoge bergen beklommen
worden. Begrijpelijk dus dat wielrenners
heel veel eten tijdens de Tour de France,
maar aan het eind toch veel kilo‟s zijn
afgevallen.
Uit deze streek zijn heel veel bekende en
minder
bekende
wielrenners
voortgekomen. De meest bekende is
waarschijnlijk Jan Janssen. Hij won in
1968 de Tour, de Belg Herman
Vanspringel werd toen (net!) tweede.

In Nederland is de Tour de France al een
aantal keer gestart:

Christian Prudhomme
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Gerard Koel
Geboren te Amsterdam, op 16 januari 1941

Het verhaal achter de renner:
Gerard Koel maakte deel uit van de
Nederlandse equipe die op de
ploegenachtervolging won tijdens de
Olympische Spelen van Tokio. Gerard
was prof van 1966 tot 1974 en hij was
als baanwielrenner vooral succesvol
op de sprint.
Driemaal achter elkaar werd hij
Nederlands Kampioen op dit
onderdeel. In 1970 werd hij ook
nationaal kampioen op de 50 km.

Gerard won in 1967 de zesdaagse van
Madrid, samen met Jan Janssen. In
1973 won hij de zesdaagse van
Antwerpen met René Pijnen en Leo
Duijndam.
Na zijn actieve wielercarrière bleef
Gerard actief in de wielersport. Hoewel
hij zelf niet de Tour heeft gereden als
wielrenner, was Gerard er wel kind aan
huis. Als chauffeur van de NOS heeft
Gerard maar liefst 33 keer de Tour
uitgereden!

Palmares Tour de France
Jaar
diversen

Plaats

Ploeg
NOS
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Addy Engels
Geboren te Zwartemeer, op 16 juni 1977

Het verhaal achter de renner:
In 2002 maakte Addy, na een goede
indruk achtergelaten te hebben in de
Giro, zijn debuut in de Tour de France.
Hier moest hij zich volledig opofferen
voor kopman Levi Leipheimer. De
eerste dagen ging het niet goed met
Engels. Hij had wel even nodig om in
het juiste ritme te komen. Ook de
bergritten gingen aanvankelijk niet
goed totdat hij in de Alpen zijn ritme

weer terugvond zoals men die van
hem had gezien in de Giro.
Addy was een belangrijke helper voor
Michael Boogerd in de 16e rit. Hij
zorgde ervoor dat in de beklimming
van de Col du Galibier het peloton
langgerekt werd, waardoor de aanval
van Boogerd op 5 km. van de top nog
enige kans van slagen had.

Palmares Tour de France
Jaar

Plaats

2002

-

Ploeg
Rabobank
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Jacques Verbrugge
Geboren te Putte, op 24 april 1955

Het verhaal achter de renner:
"Jacques Verbrugge was maar twee
seizoenen prof en startte slechts één
maal in de Tour de France. In 1979
kon hij zich in die Tour wel
onderscheiden, want in de zevende
etappe naar Deauville finishte de
Brabander op een knappe vierde
plaats.

Op de rustdag waren de bananen,
koek en rollen beschuit niet aan te
slepen. Maar in de 17e etappe naar
Alpe d‟Huez was Jacques Verbrugge
nog niet voldoende hersteld. Op de
eerste berg, de Col de la Madeleine
moest hij drie kilometer onder de top
lossen. Hij kon daarna de achterstand
op het nog rustig rijdende peloton niet
meer goedmaken en moest
noodgedwongen de bezemwagen
opzoeken.

In de bergritten kon hij zich
aanvankelijk redelijk staande houden,
maar in de zware Alpenrit van Morzine
naar Les Menuires kreeg Verbrugge
last van darmstoornissen. De diarree
was niet te stoppen en alle krachten
vloeiden uit het lichaam van de Dafrenner.

De droom van Jacques Verbrugge om
Parijs te halen, ging daarmee in rook
op."

Palmares Tour de France
Jaar

Plaats

1979

-

Ploeg
DAF Trucks
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Jac van der Poel
Geboren te Hoogerheide, op 5 januari 1963

Het verhaal achter de renner:
Jac was als jeugdrenner een grote
belofte. In die tijd bracht hij het tot zo„n
61 overwinningen. Na zijn periode als
jeugdrenner, weet Jac nog veel goede
wedstrijden te rijden, maar het aantal
overwinningen ligt helaas beduidend
lager.

In 1987 mag Jac deelnemen aan de
Tour vanwege zijn verdiensten in de
voorjaarsklassiekers. Een droom komt
voor hem hiermee uit.
Startplaats van de Tour in 1987 is
Berlijn. Er werd gestart met een
proloog van ruim 6 km.. De volgende
dag was er een rit van zo‟n 105 km.
gevolgd door een ploegentijdrit over 40
½ km. Door nervositeit en
onervarenheid blies Jac al direct in het
begin van de tijdrit zichzelf op. Hij
verloor de aansluiting bij z‟n ploeg en
kwam 21 seconden te laat binnen.
Berlijn werd zo Jac z‟n Waterloo.

Door bemiddeling van Hennie Kuiper
maakt Jac in 1986 zijn overstap naar
de profs van de Skala-Rolandploeg. Hij
weet in Blankenberge te winnen en
weet nog diverse ereplaatsen bijeen te
rijden. Dat jaar neemt hij ook deel aan
Parijs-Roubaix en de Giro. Al met al
een prima leerjaar voor Jac.

Palmares Tour de France
Jaar

Plaats

1987

-

Ploeg
Skala - Roland
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Adrie van der Poel
Geboren te Hoogerheide, op 17 juni 1959

Het verhaal achter de renner:
"Adrie van der Poel was méér een
renner voor de klassiekers dan voor de
Tour. Hij won immers de Ronde van
Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de
Amstel Gold Race en Parijs-Brussel èn
was dus een echte
klassiekerspecialist.
Maar óók in de Tour de France sprak
de Brabander zijn woordje mee. In de
Tour behaalde Adrie twee
etappezeges. In 1987 won hij in
Renazé en in 1988 won hij in Pau de
kortste etappe uit de
Tourgeschiedenis. In 1984 droeg Adrie
van der Poel 1 dag de gele trui. Hij
nam de leiderstrui in de vijfde etappe
over van Jacques Hanegraaf, maar
raakte het geel de volgende dag al
kwijt aan de Fransman Vincent
Barteau, die met een ontsnapping was
meegesprongen."
Adrie kreeg van huis uit een
karaktervolle stugge wilskracht mee.
Vader en moeder runden een
boerenbedrijf en vonden het best dat
de zoons Adrie en Jac fietsten, maar
ze moesten wel zelf voor een fiets

sparen. Verder géén biertjes, géén
disco's, máár trainen en koersen,
vroeg op en vroeg naar bed.
Tussendoor moesten ze nog een
handje toesteken op de boerderij.
Adrie toonde al snel zijn aanleg. Bij de
junioren won hij in één seizoen eens
zestien koersen en in 1979 was hij een
puik amateur. Hij won diverse grote
puntenklassementen. Het volgende
jaar werd een topjaar: hij won achtmaal
een rit in buitenlandse etappekoersen,
maar door een sleutelbeenbreuk werd
het seizoen voortijdig onderbroken
.
In 1983 veroverde Adrie van der Poel
in het Zwitserse Altenrhein de zilveren
medaille tijdens het
wereldkampioenschap. Hij moest toen
alleen de Amerikaan Greg LeMond
vóór laten gaan. In de volgende jaren
diende hij zich aan als opvolger van
Jan Raas in de klassiekers. De laatste
jaren van zijn loopbaan legde Van der
Poel zich toe op het veldrijden. Hij
werd in 1996 in het Franse Montreuil
wereldkampioen in deze discipline,
waarin hij vele malen bij het WK op het
podium stond.
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Palmares Tour de France
Jaar
1982

Plaats
102e

Ploeg
DAF Trucks

1983

37e

Aernoudt – Rossin

1984

-

Kwantum Hallen - Yoko
e

1985

51

Kwantum Hallen - Yoko

1987

105e

PDM - Concorde

e

1988

84

1989

-

PDM - Concorde
Domex – Weinmann

e

1990

111

Weinmann

1992

-

Tulip Computers

2

Etappe-overwinningen
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René Pijnen
Geboren te Woensdrecht, op 3 september 1946

Het verhaal achter de renner:
Ondanks de korte klasseringen in de
eerste weken van zijn twee Tourdeelnames in 1969 en 1970 heeft
Pijnen herhaaldelijk in interviews
gesteld dat hij, mede door het
buitengewone talent wat hij reeds had
getoond in zijn amateurtijd, te vroeg in
zijn carrière werd opgesteld voor deze
wedstrijd. Met name de

wandeletappes, de zeer beperkte
verdiensten destijds in de Tour de
France voor de deelnemers èn de
lange verplaatsingen tussen
finishplaats en nieuwe startplaats
stonden hem tegen. In 1970 moest hij
de Tour verlaten na een opstootje met
een Spaanse renner die hem ten val
had gebracht.

Palmares Tour de France
Jaar

Plaats

Ploeg

1969

-

Willem II - Gazelle

1970

-

Willem II - Gazelle
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Harm Ottenbros
Geboren te Alkmaar, op 27 juni 1943

Het verhaal achter de renner:
Harm Ottenbros startte drie keer in de
Tour en haalde alléén in 1968 het
einde niet. Ottenbros was gevreesd om
zijn scherpe eindschot en behaalde
dan ook de meeste overwinningen in
de sprint. In 1969 was hij in de Tour
tweemaal dicht bij een etappezege.
Zowel in de 18e als de 21e rit moest hij
genoegen nemen met de tweede
plaats.

wereldtitel te veroveren. In de sprint
klopte hij zijn Belgische medevluchter
Julien
Stevens.
Die
prestatie
betekende een absolute piek in zijn
carrière.
Het volgende jaar kon Ottenbros door
allerlei tegenslagen zijn regenboogtrui
niet waarmaken. Hij won maar 1
wedstrijd, een etappe in de Ronde van
Luxemburg. Ook in de Tour kon hij zich
als wereldkampioen niet in de kijker
fietsen, hoewel hij de wedstrijd wel
uitreed. Ottenbros noemde zichzelf
spottend
"De
Adelaar
van
Hoogerheide", vanwege zijn matige
klimcapaciteiten.

In Bordeaux was de Brit Barry Hoban
hem te snel af en drie dagen later ging
de Belg Herman van Springel hem op
de sintelbaan in Montargis vooraf. De
Belg was in de laatste meters
gedemarreerd en verraste daarmee de
Willem II-renner. Harm Ottenbros stak
dat jaar in de vorm van zijn leven.
Enkele weken na de Tour verraste hij
in het Belgische Zolder door de

Palmares Tour de France
Jaar

Plaats

1968

-

1969
1970

Ploeg
Willem II - Gazelle

e

Willem II - Gazelle

e

Willem II - Gazelle

78
78
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Johan Lammerts
Geboren te Bergen op Zoom, op 2 oktober 1960

Het verhaal achter de renner:
De op 2 oktober 1960 in Bergen op
Zoom geboren Lammerts won in 1985
een etappe in de Tour. In Limoges
voltooide hij een korte solo met de
overwinning in de 20ste etappe. De
echte doorbraak bleef echter uit,
waarop Johan Lammerts zich schikte
in de rol van helper.

Hij was onder meer meesterknecht van
Greg LeMond en stond hem in 1989 bij
in de Tour, die verrassend door de
Amerikaan werd gewonnen. Johan
Lammerts was ruim tien jaar
beroepsrenner, maar reed toch slechts
vier keer de Tour. Daarbij haalde hij
steeds de finish.

Palmares Tour de France
Jaar

Plaats

Ploeg

1983

e

72

TI-Raleigh

1985

75e

Panasonic

e

1988

130

Toshiba

1989

123e

AD Renting - Coors Light

1 Etappe-overwinning
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Hennie Kuiper
Geboren te Noord Deurningen, op 3 februari 1949

Het verhaal achter de renner:
Hennie Kuiper startte twaalf keer in de
Tour en eindigde twee maal op de
tweede plaats. In 1977 moest hij de
Fransman Bernard Thevenet voor
laten gaan en in 1980 ging Joop
Zoetemelk hem vooraf. Vooral die
laatste tweede plaats kreeg in
Nederland amper aandacht door alle
hysterie rond Joop Zoetemelk.

Kuiper kende in de Tour niet veel
geluk. Zowel in 1976 als in 1978 moest
hij na een valpartij de strijd staken en
ook in 1983 en 1985 behaalde Kuiper
de finish in Parijs niet. Hij won in totaal
drie etappes in de Tour. In 1976 de
vierde rit in het Belgische Bornem en in
1977 de 17e etappe en 1978 de 16e rit
naar Alpe d'Huez.

Palmares Tour de France
Jaar

Plaats
e

1975

11

1976

-

Ploeg
Frisol - GBC
Raleigh

e

1977

2

Raleigh

1978

-

Raleigh

1979
1980

e

Peugot - Esso - Michelin

e

Peugot - Esso - Michelin

4
2

e

1981

30

DAF Trucks

1982

e

9

DAF Trucks

1983

-

Arnoudt Meubelen
e

1984

56

1985

-

1988

Kwantum Hallen - Decosol
Verandalux

e

95

Sigma - FINA

3 Etappe-overwinningen
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Gerrie Knetemann
Geboren te Amsterdam, op 6 maart 1951
Overleden te Bergen, op 2 november 2004

Het verhaal achter de renner:
"Gerrie verraste al jong als specialist in
proloog-tijdritten. Gaandeweg
ontwikkelde hij zich óók als tijdrijder in
het langere werk. In 1978 won hij in de
laatste etappe van de Ronde van
Frankrijk de sprint op de Champs
Elysees.
Knetemann kon goed uit de voeten in
meerdaagse wedstrijden, maar hij
schoot echter te kort in het
hooggebergte om in de Tour een goed
klassement te rijden. Hoewel geen
klassementrijder voor de Ronde van
Frankrijk, bleek hij een der
succesvolste Nederlandse
Tourrenners. Tienmaal won hij een
etappe, een Nederlands "record", dat
hij deelt met Jan Raas en Joop
Zoetemelk en achtmaal was hij drager
van de gele trui. Met het collectief

stond hij ook nog negenmaal op het
podium als winnaar van een
ploegentijdrit. Hij was de eerste
wielrenner die de grens van 50 km/u
doorbrak in een tijdrit.
Knetemann viel op in het wielerpeloton
door zijn gevoel voor humor en zijn
opmerkelijke taalgebruik. Hij
introduceerde een groot aantal
uitdrukkingen, waaronder 'hij zit te
harken', 'doorkachelen', 'met je hol
open zitten' en 'opgebaard over de
meet komen'. In het radioprogramma
Radio Tour de France had hij veel
succes met zijn Kneetstory, waarin hij
dagelijks vertelde over zijn
belevenissen.
De Kneet kwam in 1983 zwaar ten val.
Pas na een lange revalidatie keerde hij
weer terug in het peleton.
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Palmares Tour de France
Jaar

Plaats
e

Ploeg

1974

38

Mercier

1975

e

3

Raleigh

1976

-

1977

Raleigh
e

Raleigh

e

Raleigh

e

Raleigh

e

Raleigh

e

Raleigh

e

Raleigh

e

Skil

e

31

1978

43

1979

30

1980

38

1981

55

1982

47

1986

84

1987

89

Skil

1988

-

Skil

10
8

Etappe-overwinningen
keer de gele trui gedragen
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Jacques van de Klundert
Geboren te de Heen, op 15 april 1938

Het verhaal achter de renner:
Jacques van de Klundert was al bijna
gestopt toen in het najaar van ‟63
Pellenaars op z‟n pad kwam en hem
een contract aanbood. Hij startte in de
tour. Maar na 7 dagen kwamen ze met

een grote groep te laat binnen en zij
dachten dat de jury wel coulant zou
zijn. Maar niets was minder waar. Ze
konden met z‟n allen naar huis
vertrekken.

Palmares Tour de France
Jaar

Plaats

1964

-

Ploeg
Televizier
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Jan Janssen
Geboren te Nootdorp, op 19 mei 1940

Het verhaal achter de renner:
"Jan Janssen maakte vooral
geschiedenis door als eerste
Nederlander de Tour de France te
winnen. Janssen was een intelligent en
temperamentvol renner, die op elk
wieleronderdeel zijn mannetje stond.
Jan Janssen startte acht keer in de
Tour en haalde alleen de eerste keer
de finish niet. In totaal won hij zeven
etappes en droeg hij twee dagen de
gele trui.

onoplettendheid verspeelde hij echter
in de etappe naar Turijn zijn gele trui
aan de Fransman Lucien Aimar en
Janssen moest genoegen nemen met
de tweede plaats. Vanaf dat moment
was Janssen er van overtuigd, dat hij
de Tour kon winnen. In 1967 bleef hij
nog op de vijfde plaats steken, maar hij
won wel weer het puntenklassement.
Met een zege in de Ronde van Spanje
had hij toch een grote rittenkoers op
zijn naam gebracht.”

Al als amateur toonde de gebrilde
Janssen zijn klasse. Hij won diverse
Nederlandse amateurklassiekers en
blonk uit in de Tour de l'Avenir. Jan
Janssen bouwde zijn profcarrière
grotendeels in Frankrijk uit, waar hij
snel werd geaccepteerd als kopman.
Hij debuteerde in de Tour van 1963
met een ritzege, maar moest na een
zware val de strijd staken.

"In 1968 werd Jan Janssen de eerste
Nederlandse Tourwinnaar. Deze
Tourzege was voor Jan Janssen het
hoogtepunt in zijn loopbaan, waarin hij
een indrukwekkende erelijst bijeen
fietste. Hij behoorde ook in de
klassiekers tot de toonaangevende
figuren evenals op de piste.

In 1964 kende Jan Janssen zijn grote
doorbraak. In het voorjaar won hij
Parijs-Nice, later twee etappes en de
groene trui in de Tour en als dessert
veroverde hij in Sallanches ook nog de
wereldtitel. Nadat Janssen in 1965
weer de groene trui had gewonnen,
leek hij in 1966 op weg naar de
eindzege in de Tour. Door een

In Parijs-Tours van 1970 tekende het
einde van zijn loopbaan zich reeds af.
Hij reed samen met de Duitser Tschan
aan de leiding, maar kwam vijf
kilometer vóór de finish merkwaardig
ten val. Hij moest een aantal dagen in
het ziekenhuis blijven en kwam deze
inzinking nooit meer te boven.
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Eind 1972 besloot Jan Janssen een
indrukwekkende loopbaan. Hij had op
dat moment in totaal 168
overwinningen als prof behaald en

stortte zich daarna op een
maatschappelijke carrière.
Hij bracht met succes een eigen
fietsmerk op de markt en bleef
daardoor betrokken bij de wielersport."
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Jaar

Plaats

1963

-

Pelforth-Sauvage-Lejeune

1964

24e

Pelforth-Sauvage-Lejeune

1965

9e

Pelforth-Sauvage-Lejeune

1966

2e

Pelforth-Sauvage-Lejeune

1967

5e

Pelforth-Sauvage-Lejeune

1968

1e

Pelforth-Sauvage-Lejeune

1969

10e

BIC

1970

26e

BIC

7
7
3

Ploeg

Etappe-overwinningen
keer gele trui gedragen
keer winnaar Puntenklassement
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Frits Hoogerheide
Geboren te Ossendrecht, op 27 maart 1944

Het verhaal achter de renner:
Frits Hoogerheide brengt zijn jeugd
grotendeels door op de boerderij bij
zijn grootouders in Princenhage. Lange
dagen zonder tijd voor ontspanning.
Op 14-jarige leeftijd komt hij in
aanraking met de wielersport. Stiekem,
want zijn grootvader is hier faliekant op
tegen. Dat ging goed totdat hij z‟n
eerste race won. Een persbericht met
z‟n foto in de krant leidt tot woeste
reacties van opa.

moeite om elke etappe weer op tijd
binnen te zijn, en zeker in de
bergetappes. Hij eindigt in 1970 als
100e (tevens laatste).
Het mooiste moment uit Frits‟ carrière
is de binnenkomst als eerste
tourrenner in Parijs. Vanwege zijn
laatste plaats in het algemeen
klassement, moest Frits namelijk als
eerste in de afsluitende tijdrit starten!
Nadat de sponsoren van beide
Nederlandse profploegen eind 1970
besluiten om te stoppen, besluit ook
Frits zelf als profwielrenner te stoppen.
“Je weet precies waar je staat als
profrenner, als je een tour hebt
gereden. Ik was realist genoeg om in
te zien dat ik als profrenner weinig of
geen toekomst had. “

Via wisselende ploegen en successen
krijgt Frits, op voorspraak van Rini
Wagtmans, in 1970 een profcontract bij
de Willem II-ploeg. Hij rijdt de Vuelta
en daar blijkt al dat hij moeite heeft met
het klimwerk. Rini Wagtmans neemt
Frits als persoonlijke knecht mee naar
de Tour. Echter, Frits heeft de grootste
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Jaar
1970

Plaats
e

100

Ploeg
Willem II - Gazelle
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Jo de Haan
Geboren te Klaaswaal, op 25 december 1936
Overleden te Huijbergen, op 19 april 2006

Het verhaal achter de renner:
Jo de Haan was een sterk sprinter, die
door de Nederlandse selectieheren in
zijn eerste twee profjaren werd
gepasseerd voor de Tourploeg. Toch
won hij in die twee seizoenen in totaal
15 wedstrijden, waaronder de
klassieker Parijs-Tours. In 1961 kon
Klaas Buchly daarom niet meer om
hem heen, maar het Tourdebuut van
Jo de Haan was geen groot succes. In
de etappe van Charleroi naar Metz
maakte de Nederlandse sprinter nog
de klassieke fout door juichend over de
eindstreep te gaan. De Haan was niet
op de hoogte van een ontsnapping van
drie renners. De renner uit Klaaswaal
had een bloedhekel aan het gebergte
en toen de Alpen opdoemden kon hij
vrij snel zijn koffers pakken.

Jo de Haan fietste vanaf zijn
profdebuut voor Franse ploegen. Bij
die ploegen werden zijn kwaliteiten als
sprinter gewaardeerd, maar de
ploegleiders wisten ook, dat ze in de
Tour de France niet veel van hem
mochten verwachten. Jo de Haan reed
daarom pas in 1964 zijn tweede Tour,

toen hij door Kees Pellenaars was
ingelijfd voor diens Televizier-ploeg.
“De Pel” hoopte op een uitschieter van
zijn sprinter in de vlakke ritten. In de
zesde etappe sprintte Jo de Haan in
Besançon naar een mooie tweede
plaats, achter zijn ontsnapte ploegmaat
Henk Nijdam. Een dubbele zege dus
voor de debuterende Nederlandse
profploeg. In de bergen moest hij weer
geweldig op z‟n tanden bijten, maar
ditmaal wilde Jo de Haan beslist de
finish in Parijs halen. En hij slaagde
daar in, maar in de strijd om de ritzege
kon hij zich niet meer mengen.
In 1965 mocht Jo de Haan weer mee
van Pellenaars, die zijn ploeg versterkt
had met de Zeeuw Jo de Roo. In
Bordeaux sprintte De Roo naar de
ritzege, terwijl Jo de Haan op de vijfde
plaats beslag legde. En net als het
voorgaande jaar kwam hij met hangen
en wurgen de bergen over.
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Jo de Haan was 8 jaar beroepsrenner
en won in die periode 37 wedstrijden.
Zijn mooiste triomf was de klassieker
Parijs-Tours, maar op zijn erelijst staan
er nog veel meer.

Bij het WK 1963 in Ronsse veroverde
hij de bronzen medaille.
Na zijn carrière opende Jo de Haan in
Huijbergen een bloemenwinkel.
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Ploeg

1961

-

1964

60e

Televizier

1965

77e

Televizier

Saint Raphael-Geminiani
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Albert Gijsen
Geboren te Putte, op 16 augustus 1915
Overleden te Kapellen-Putte, op 24 februari 2007

Het verhaal achter de renner:
"Albert was reeds op jeugdige leeftijd
wielrenner. In 1934 was hij succesvol
in de Junioren-koersen.
Op 20-jarige leeftijd, hij was nog maar
net prof geworden, werd hij door Joris
van den Bergh gevraagd om met de
eerste Nederlandse ploeg naar de
Tour de France te gaan. De
beweegreden was, dat Karel van
Wijnendale ook de voorkeur gaf aan
jonge renners. Albert Gijsen had zich
immers al getoond en was winnaar
geworden te Purmerend en in de grote
prijs in Oss.
Hij kreeg deze uitnodiging kort voor de
start, omdat de eerder gekozen Kees
Pellenaars had afgezegd. Met te
weinig kilometers in de benen, en niet
voldoende afgeslankt voor in de
bergen, was het wel een gok. Met
Middelkamp en de gebroeders van
Schendel kwam hij overeen als knecht
voor hun te rijden. Toen hij na 9 dagen

de strijd staakte, was Albert tot het
uiterste gegaan. Gijsen heeft zich
nimmer meer voor de Tour gemeld. "
"Aparte herinneringen bleven er wel
over, zo als bijvoorbeeld gekust te
worden door de wereld zangeres
Josephina Baker. Én samen met Sjef
Dominicus, om contact te houden met
het peloton, onder de gesloten
spoorbomen door te kruipen.
Toen Theo Middelkamp te Grenoble de
rit won, konden we niet feesten. Het
was en bleef voor hun vroeg naar bed.
Maar de Fiel kon de slaap niet vatten,
ze waren nog net daarvoor komen
vertellen dat hij 26000 Francs
Albert en Theo waren twee sterke
renners. Beiden werden méér dan 90
jaar oud! We hebben nooit doping
gepakt, maar we hadden wel ons eigen
drankje. Voor Albert was dat donker
bier en voor Theo was dat zwarte
koffie."

Palmares Tour de France
Jaar

Plaats

1936

-

Ploeg
Individueel
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Sjef Dominicus
Geboren te Ossendrecht, op 14 april 1913
Overleden te Anderlecht, op 8 december 2001

Het verhaal achter de renner:
Sjef werd op 14 april 1913 te
Ossendrecht geboren als zoon van Jan
Baptiest [Pruis] Dominicus. Deze
voornamen stonden in het dialect voor
Proster of Pruis. Zijn moeder was
Antonetta van der Poel, zuster van de
grootvader van Adrie van der Poel. De
ouders van Sjef (vader was van beroep
grondwerker) vertrokken na de eerste
wereld oorlog naar Anderlecht, en
keerden niet meer terug naar
Ossendrecht. De dialecten woordjes
gingen nog vele jaren mee. Sjef is daar
dan wielrenner geworden èn won in
1937 als beroeps renner de ronde van
België. De aanleiding misschien om
hem in 1938 te vragen voor de
Nederlandse Tourploeg.

vlot, maar de 10de kwam hij te laat
binnen. Hij had zich volledig gegeven
in hand- en spandiensten voor de
ploeg.
Voor deze inzet werd hij in 1939
wederom uitgenodigd tot deelname, in
een volledige Nederlandse
samenstelling.Hij werd toen 39ste in
het algemeen klassement. De tweede
wereld oorlog is voor hem, en voor
meerdere renners, een negatieve
onderbreking geweest. Sjef was jaren
een zeer gewaardeerde renner, in
kunde en behulpzaamheid, bij de ploeg
Alcyen. In 1947 is hij gestopt en een
jaar later weer teruggekeerd in de
wielrennerij. Maar dan als verkoper en
reparateur in z'n eigen werkplaats. Zo
bleef hij toch verbonden aan zijn grote
"Hobby”.

Zijn hoogste notering dat jaar was een
5de plaats. Negen etappes verliepen
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Plaats

1938

-

1939

39e

Ploeg
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Herman Vanspringel
Geboren te Ranst, 14 augustus 1943

Het verhaal achter de renner:
Hij werd vooral populair door
wedstrijden die hij bijna won. In de
Ronde van Frankrijk van 1968 leek op
de laatste dag de tijdritspecialist uit de
Belgische Kempen met een
voorsprong van 16 seconden op Jan
Janssen bijna zeker van zijn zaak.
Maar dat pakte dus heel anders uit.
Herman Vanspringel blokkeerde in de
slotfase, terwijl Janssen juist toen pas
goed op stoom kwam.
Het kostte Vanspringel de eindzege:
hij kwam 38 seconden tekort voor de
Tourzege. Hij werd ook nog eens
tweede in de Ronde van Italië (1971)
en derde in de Ronde van Spanje
1970. Hij pakte ook twee keer naast de
zege in Paris-Roubaix. Bij het
Wereldkampioenschap van 1968
stuitte hij op de Italiaan Vittorio Adorni
en moest Herman Vanspringel
genoegen nemen met de zilveren
medaille.
In 1971 had Vanspringel een contract
getekend bij de Molteniploeg van Eddy
.

Merckx. De Kempenaar werd dus een
superknecht voor de kannibaal en
mocht slechts af en toe voor zijn eigen
kansen rijden. In 1972 werd de
meesterknecht op het allerlaatste
moment uit de Tourploeg geschrapt,
omdat hij voor het volgende jaar al een
overeenkomst had getekend met
Rokado. In de periode na de Tour
mocht hij geen grote wedstrijden meer
rijden en kwam hij als enige van zijn
ploeg aan de start in Zottegem: toch
wist hij de overwinning te behalen.
Ondertussen had Herman Vanspringel
wel de bijnaam “Monsieur BordeauxParis” gekregen. Met zeven
overwinningen is Herman Vanspringel
de recordman in de monsterrit
Bordeaux-Parijs. Rond 2 uur met
slaperige ogen verzamelen in het
duister van Bordeaux. Vervolgens in
Poitiers achter de brommer en 560 km
achter de brommer en fietsen naar
Parijs. In 1974 deelde hij met de
Fransman Régis Délépine de eerste
prijs na verkeerd te zijn gereden
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Ploeg

1966

-

Mann - Grundig

1967

-

Mann - Grundig

1968

-

Mann - Grundig

1969

-

Mann - Grundig

1973

-

Rokado

1 keer winnaar groene trui
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Frans Hotag
Geboren te Putte, 23 maart 1920
Overleden, 6 februari 1945

Het verhaal achter de renner:
Frans Hotag, wielerheld van
Stabroekse bodem kende een
dramatisch einde. Winnaar van de
sluitingsprijs in 1943, maar hij stierf in
1944 in een concentratiekamp.

krijgt de koers ook de naam „Grote prijs
Frans Hotag‟.
“Frans Hotag” is ook een straat in
Stabroek. Een straat vol putten,
kronkelig en keihard, zoals wordt
gezegd misschien wel naar het leven
van Frans.

In 1954 bestond de Sluitingsprijs 25
jaar. Naar aanleiding van het zilveren
jubileum en ter ere van Frans Hotag
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Plaats

1944

-

Ploeg
Dilecta - Wolber
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Rik van Steenbergen
Geboren te Arendonk, 9 september 1924
Overleden te Antwerpen, 15 mei 2003

Het verhaal achter de renner:
Als beroepsrenner, tussen 1942 en
1966, won hij onder andere twee keer
de Ronde van Vlaanderen, twee keer
Parijs-Roubaix, twee keer de Waalse
Pijl, een keer Parijs-Brussel en een
keer Milaan-San Remo.
Hij werd drie maal wereldkampioen op
de weg en schitterde meermaals in
grote rondes.
Hij was de snelste in verscheidene
etappes in de Ronde van Frankrijk en
de Ronde van Italië en won eenmaal
het puntenklassement in de Ronde van
Spanje.
Rik Van Steenbergen (ook wel Rik I
genoemd, ter onderscheiding van zijn
collega en rivaal Rik Van Looy) werd
wel eens verweten dat hij enkel voor
het geld reed. Als hij een klassieker
had gewonnen reed hij de rest van het
seizoen mindere koersen voor het
geld. Een krant berekende ooit dat hij
één miljoen kilometer af maalde.

Onderweg behaalde hij 1645 triomfen
en draaide tot zijn 43ste mee aan de
top.
In 1948 kreeg hij bij de overwinning in
Parijs-Roubaix de "Gele wimpel"
uitgereikt, de onderscheiding voor het
hoogste uurgemiddelde behaald in een
internationale klassieker. Hij
verbeterde hiermee de prestatie van
de Italiaan Jules Rossi uit 1938.
Gedurende zijn carrière reed Van
Steenbergen ook met grote regelmaat
op de piste en won 40 zesdaagsen,
waarvan 19 met zijn landgenoot Emile
Severeyns.
Rik Van Steenbergen wordt gezien als
een medisch wonder, vanwege het
uitzonderlijk groot hart dat hij had. Van
Steenbergen overleed in 2003 in
Antwerpen.
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In 2004 werd in zijn geboortedorp een
monument geplaatst met de torso van
de sportman, dat de Arendonkenaren
herinnert aan hun uitzonderlijke
dorpsgenoot.

Sinds 1991 vindt in Aartselaar jaarlijks
de naar Van Steenbergen vernoemde
wielerwedstrijd GP Rik van
Steenbergen plaats.
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1949

-

Mercier

1952

-

Mercier

1955

-

4

Ploeg

Etappe-overwinningen
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