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Deze rapportage is opgesteld in opdracht van de gemeente Steenbergen. Het is het resultaat van een 

interactief proces met ondernemers, bewoners en belanghebbenden, bestaande uit twee ontwerpate-

liers. Ambtenaren, ondernemers, bewoners en belanghebbenden hebben intensief samen gewerkt om 

de visie op de Landrecreatie voor de gemeente Steenbergen samen vorm te geven.  

De complete lijst met deelnemers vindt u    Samenstelling:

op de volgende pagina.      Bertram de Rooij    

       Hannie Vugts

       

In opdracht van      Begeleiding ateliers:

Gemeente Steenbergen     Bertram de Rooij

       Hannie Vugts-Roozen   

Dienst Landelijk Gebied     Thijs Witjes

Regio Zuid      Chris Tonissen

Tilburg, april �010 

DEFINITIEF       Projectleiding:   

       Henk-Jan Keur    

       Peter Buster

            

       Eindredactie:

       Bertram de Rooij

'En het Brabant dat men gedroomd heeft,
daar komt de werkelijkheid soms heel dichtbij'

Vincent van Gogh

Visie Landrecreatie Steenbergen

Tussen Wal en Water
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Deelnemers tweedaags werkatelier
Marc Tonissen   Camping Mattenburg/OPS

Jos Akkermans   Akkermans Leisure en Golf

Liesbeth Daams   Zeilcentrum Demarage

Kees de Neve   Jachthaven Schapenput

Ron Lambregts   Hbiologisch

Jolisa de Witte   Landschapscamping de Witte

Adri van Oudheusden   Landschapscamping de Kreek

Frans van Nieuwenhuijzen   Camping De Uitwijk

Kees Aarts    Arts of Being

Ellie Verwer   Dorpsraad Dinteloord

Charlotte Mulders   Dorpsraad Kruisland

Jan Bosters   Dorpsraad Nieuw-Vossemeer

Johan Brouwer   WOS

Lia Vlietland   Natuurmonumenten

Patrick Raats   Staatsbosbeheer

Sjoerd Koenraadt   Waterschap Brabantse Delta

Carine van Nieuwenhuijzen  ZLTO

Jack Bosters   VVV infopunt 

    Nieuw-Vossemeer

Nico Sommen   SES

Peter Princen   REWIN

Bert Post    RECRON

Kees Suijkerbuijk   Gemeente Steenbergen

Janet Bulva   Gemeente Steenbergen

Marjolijn Beens   Gemeente Steenbergen

Paul Kop    Gemeente Steenbergen

Marc de Jong   Gemeente Steenbergen

Raymond Schenk   Gemeente Steenbergen

Henk-Jan Keur   Gemeente Steenbergen

 

 

  

Aanwezigen presentatie
Cors Zijlmans  Wethouder 

Rien van Zundert  Gemeenteraad Steenbergen

Cor van Geel  Gemeenteraad Steenbergen

Wilma Baartmans  Gemeenteraad Steenbergen

Loes Baselier  Gemeenteraad Steenbergen

Vincent van den Bosch  Gemeenteraad Steenbergen

Koos Boluijt  Gemeenteraad Steenbergen

Ger de Neve  Gemeenteraad Steenbergen

Gisela de Leeuw   Provinciaal Landschap 

   Brabantse Wal

Bianca te Selle  Gemeente Moerdijk

Paul Versijp   Gemeente Bergen op Zoom

José Besters  Gemeente Halderberge

Jacques de Gruyter  Stichting Plattelandsrecreatie

Mathanja Walinga   Kamer van Koophandel
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Doel
Het doel is een gedragen visie op de landrecreatie 

in de gemeente Steenbergen, inclusief de verbin-

dingen met de waterrecreatie. 

Dit perspectief mag ambitieus zijn en de onderne-

mersgeest prikkelen, maar tegelijkertijd moet het 

perspectief ook praktisch en realistisch zijn. 

De visie moet bovenal leiden tot concrete voor-

stellen voor verbetering van het recreatieve pro-

duct in de gemeente Steenbergen. 
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Het resultaat van het proces bestaat uit:

-  een visueel toekomstbeeld met enkele concrete 

projecten visueel uitgewerkt met ondersteu-

nende tekst

-  een overzichtskaart van de gehele gemeente 

waarop alle projectideeën zijn weergegeven en 

waarin de verbinding met omliggende

 gebieden wordt getoond

-  een uitvoeringsparagraaf waarin (enkele) reali-

seerbare projecten zijn opgenomen, inclusief

 quick wins voor �010

 

 

1. DE AANLEIDING

Het beleidsspeerpunt ‘recreatie’ van de gemeente 

Steenbergen vormt de aanleiding om een visie en 

programma op te stellen voor de landrecreatie in 

de gemeente Steenbergen. Daarbij zijn draagvlak 

en lokale uitvoeringskracht belangrijke aspecten.

Op �7 september �007 heeft de Raad de visie 

‘Steenbergen, de waterparel van West-Brabant’ 

vastgesteld. In deze watervisie is voor een aantal 

deelgebieden een mogelijk toekomstperspec-

tief op het terrein van recreatie en toerisme in 

Steenbergen geschetst. Het doel daarvan is de 

aantrekkingskracht van de recreatieve kwaliteiten 

van Steenbergen op burger en toerist te vergro-

ten. Met een tijdshorizon van 10 jaar, tot �0�0, is 

een aanvullend perspectief op de landrecreatie 

wenselijk, welke ook ingaat op verbindingen met 

ondermeer de waterrecreatie. Grote waarde wordt 

gehecht aan het borgen van uitvoering van het 

perspectief in de vorm van een uitvoeringspro-

gramma. 

Het doel is om zowel de visie als het uitvoerings-

programma in �010 op te stellen in nauwe samen-

werking met de ondernemers in het gebied zelf. 

Belangrijke randvoorwaarden worden gevormd 

door het huidig beleid en het Kader Recreatie 

en Toerisme in Steenbergen. Daarnaast werkt de 

gemeente Steenbergen nauw samen met andere 

partijen in de samenwerkingsverbanden toeris-

tische samenwerking Brabantse Wal, Provinciaal 

Landschap Brabantse Wal en recreatieve oever-

zonering Mark-Dintel-Vliet (mede voortkomend 

uit SES project Brabant aan Zee). Hoewel de 

samenwerkingsverbanden gezamenlijke promo-

tie en projectontwikkeling stimuleren blijft elke 

gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de projecten op haar grondgebied. 

De gemeente Steenbergen heeft de Dienst 

Landelijk Gebied gevraagd de visie en een con-

crete projectenlijst op te stellen, gedragen door 

de ondernemers. Om tot een gedragen visie te 

komen, wordt een ontwerpatelier georganiseerd 

waarvoor ondernemers worden uitgenodigd om 

aan de hand van heldere opgaven te werken aan 

de ontwikkelingsvisie.



8  Dienst Landelijk Gebied regio Zuid

Van beheren naar creeren
Wethouder Zijlmans geeft op � maart in de 

Praeter bij Nieuw-Vossemeer de aftrap voor het 

ontwerpatelier. 

De gemeente Steenbergen is een prachtig gebied. 

Het is het waard om dit prachtige gebied te 

ontsluiten voor de toerist en de recreant. Zowel 

inwoners als buitenstaanders faciliteren en samen 

laten genieten.

De bestaande bedrijvigheid en het bestaande 

product moet gekoesterd worden, verbeterd en 

ontwikkeld en waar nodig aangevuld met nieuwe 

markten. 

De gemeente zal ook een andere houding inne-

men, van beheren naar creëren: meer ontwikke-

lingsgericht. Stilstand betekent achteruitgang, dus 

kijken graag samen mee vooruit. De gemeente zal 

meer mee gaan denken aan de voorkant, in plaats 

van alleen een toetsende rol achteraf.

Ook vandaag staat samenwerken centraal. De 

wethouder sluit af met de groep veel inspiratie en

succes toe te wensen.

Verbinden centraal
Henk-Jan Keur, ambtenaar Recreatie en Toersime, 

geeft aan dat op het gebied van recreatie er al 

veel ontwikkelingen gaande zijn in de regio, 

ondermeer het ontwikkelingsperspectief Mark-

Dintel-Vliet, de toekomstschets Brabantse Wal en 

de ontwikkelingsvisie Brabant aan Zee. 

Enige tijd geleden is de Visie Waterrecreatie 

opgesteld voor de gemeente Steenbergen en 

zowel vanuit de gemeente als de ondernemers is 

behoefte groot om deze logischerwijs ook aan te 

vullen met de Visie Landrecreatie.

Het is de uitdaging om samen met elkaar de 

‘puzzel’ compleet te maken, iets waar zowel de 

gemeente als de ondernemers samen wat mee 

kunnen, de praktische ontwikkeling voor nu, maar 

bovenal ook dromen voor later.

Steenbergen heeft in feite een luxe positie, waarin 

land en water samenkomen. De toegevoegde 

waarde zit in het verbinden van land en water. 

Het is ook van belang om de verschillende eerder 

genoemde programma’s en ontwikkelingen te 

verbinden. Dit biedt een sterk fundament voor de 

eigen ontwikkelingen.
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2. HET PROCES

2.1 De Strategie van Verleiding
Voorafgaand aan het atelier is op vrijdag �6 maart 

een groep van ambtenaren en ondernemers 

uit Steenbergen hartelijk ontvangen door Rob 

Brinkhof van de gemeente ’s Hertogenbosch. De 

gemeente ’s Hertogenbosch werkt vanuit het pro-

gramma De Groene Delta sterk aan de versterking 

van recreatie, landschap en natuur in haar bui-

tengebied. Daaraan ligt geen zwaar ‘uitgekauwd’ 

beleid aan ten grondslag, maar een slim structuur-

beeld op hoofdlijnen vol inspiratie, dat vervolgens 

is uitgewerkt in kleine, slimme en vooral haalbare 

projecten. De ‘strategie van verleiding’ staat cen-

traal. 

Belangrijke tips die meegegeven worden zijn:

-  groen en recreatie hand in hand

-  start direct met uitvoeren 

 (‘niet te lang praten, maar vooral poetsen’)

-  laat je dromen (ambities) 

 en successen (het gedane) zien

-  betrek actief particulieren

-  koester het kleine 

 en ga tegelijkertijd voor eenheid en het grotere

-  de gemeente in een faciliterende rol 

 (beleid, geld en samenwerking)

-  wees ook eerlijk en duidelijk als zaken 

  (planologisch) niet kunnen

2.2 Het Atelier: divergeren en convergeren
Een verhaal van divergeren en convergeren. Een 

verhaal van samenwerking en levendige discus-

sies in een breed gezelschap. Zowel ondernemers, 

ambtenaren als belangenpartijen waren aanwezig 

op de beide atelierdagen. Al met al vormde dit 

een goede afspiegeling van alle belangen in het 

gebied. 

De eerste dag startte met een toelichting van 

de opgave door wethouder Zijlmans van de 

gemeente Steenbergen. Daarnaast waren er drie 

inleidende presentaties van een lokale onderne-

mer, de ambtenaar Recreatie en Toerisme van de 

gemeente Steenbergen en de landschapsarchitect 

van Dienst Landelijk Gebied.

Het gezelschap ging vervolgens uiteen in een drie-

tal groepen. De resultaten werden door de groe-

pen zelf verbeeld op kaarten.De procesbegeleider 

leidde de groep door de dag heen. 

De tweede dag stond in het kader van aanvullen 

en verdiepen, verknopen en definieren van projec-

ten. Ook hier werd in verschilende groepen actief 

samengewerkt. 

Elke dag anders
De gastheer van de eerste dag, Marc Tonissen, 

eigenaar van de Praeter, wordt uitgenodigd om 

vanuit het ondernemersperspectief een beeld te 

geven. De heer Tonissen geeft aan dat het beeld 

elke dag anders is, maar dat rust, ruimte en res-

pect voor de natuur belangrijke kernwaarden zijn. 

Juist het veranderende beeld is ook een belang-

rijke kwaliteit. 

De kracht zit in de afwisseling tussen grote open-

heid en lange vergezichten afgewisseld met 

plaatsen van geborgenheid. Dit beeld zit vast in 

ieders hoofd, op het moment dat ze op weg naar 

het atelier de polders doorkruisten op weg naar 

de locatie. Het heeft een beetje het ‘randje van de 

wereld’-gevoel. Een mens voelt zich bescheiden 

in deze oneindige ruimte. Het gebied is in trek bij 

veel recreanten, met name fietsers. Opvallend is 

dat er bij zijn bedrijf ook veel mensen van elders 

komen, die hier hun auto parkeren en vervolgens 

op de fiets verder gaan.. een soort van transfe-

rium.

Tenslotte merkt de heer Tonissen op dat een 

meerwaarde voor zowel de lokale recreant als de 

toerist een sterke combinatie is.

Van koektrommel tot club
De deelnemers was vooraf gevraagd een beeld 

mee te nemen, waarin hun persoonlijke visie op 

landrecreatie in Steenbergen en de relatie met de 

omgeving wordt gevat. Enkele deelnemers lichten 

hun beeld toe. 

Zo heeft een deelnemer een golfclub meegeno-

men. Deze staat symbool voor actie in het land-

schap. Het genieten van de omgeving als consu-

ment. 

Een andere deelnemer heeft een koektrommel 

meegenomen met daarop fraaie beelden van een 

landschap en dorp. Dit symboliseert de trots en 

het koesteren. Het is zo mooi, dat het vereeuwigd 

is. Bij elk koekje uit de trommel wordt je daaraan 

herinnert.
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2.3 De reflectie
Aan het einde van de tweede dag zijn voor een 

breed gezelschap met daarin ondermeer de 

opdrachtgever, raadsleden en regionale partners, 

de resultaten van de tweedaagse gepresenteerd.  

De wethouder geeft aan dat hij grote waardering 

heeft voor de de grote productiviteit van de twee 

dagen. Hij is blij dat de interactie tussen de ver-

schillende partijen dit resultaat heeft opgeleverd. 

Hij is benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking, 

waarin de verschillende aspecten aan elkaar 

gesmeed worden tot een nog sterkere eenheid. 

Het resultaat geeft ook aan dat we een eenheid 

moeten maken, verbindingen moeten leggen. 

Verbindingen tussen de verschillende locaties, 

verbindingen tussen ondernemers, verbindingen 

tussen sectoren en verbindingen tussen gemeente 

en ondernemers. 

De wethouder geeft aan dat het resultaat in ieder 

geval laat zien dat we trots moeten zijn op het 

gebied. Trots maakt ook dat je het met anderen 

wilt delen en aan hen wilt laten zien. Als je trots 

bent sta je ervoor. 

In breder verband laten we zien dat we een steen-

tje kunnen bijdragen, zowel in uitwerking als voor 

input voor nadere discussie. 

Gisela de Leeuw, als vertegenwoordiger van het 

Provinciaal Landschap Brabantse Wal, ondersteunt 

dat de groep en daarmee Steenbergen een steen-

tje heeft bijgedragen aan de verdere realisatie van 

de visie op de Brabantse Wal. Ook Gisela geeft 

aan dat samenwerking cruciaal is, ook vanuit 

financieel en bedrijfsmatig oogpunt.

Enkele genodigden wijzen op praktische kan-

sen voor uitvoering, ondermeer vanuit het 

Leaderprogramma West Brabantse Delta en de 

Biesbosch. Dien korte termijnprojecten vooral in! 

Van dromen naar doen!
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3. DE VISIE

3.1 Dromen en doen
In de visie voor de landrecreatie in de gemeente 

Steenbergen staat de actieve buitenmens centraal, 

zowel de toerist als de (lokale) recreant. Het toe-

ristisch-recreatieve product dat wordt aangeboden 

is sterk verbonden met de bestaande kwaliteiten 

van rust en ruimte. Er wordt waarde gehecht aan 

het verknopen van het toeristisch-recreatieve pro-

duct en lokale voorzieningen. Kleinschaligheid, 

kwaliteit en herkenbaarheid zijn sleutelwoorden. 

De visie gaat uit van een tweesporenbeleid: dro-

men en doen. Versterking en verbetering van het 

bestaande recreatieve product, met name gericht 

op dag- en verblijfrecreatie (routes en attracties) 

en de verbinding land-water.  Dit betekent uitwer-

king en aanscherping van bestaande program-

ma’s, zoals het toekomstschets Brabantse Wal, en 

energie op bestaande initiatieven (= doen). 

Daarnaast zijn nieuwe markten en kansen bezien 

(= dromen, en dan doen). Daarbij wordt de verbin-

ding tussen het recreatieve product voor gasten 

van buiten en de lokale inwoners als belangrijke 

toevoeging gezien. Ten aanzien van nieuwe mark-

ten liggen er kansen in het verbinden van de agra-

rische en recreatieve sector. De zakelijke markt 

wordt ook als kansrijk gezien, gezien de gunstige 

ligging tussen Antwerpen en Rotterdam, maar 

ook met grotere steden in de omgeving, zoals 

Roosendaal en Bergen op Zoom. Er is ook nadruk-

kelijk gekeken naar de combinatie met zorg. Er 

liggen zeker kansen, zowel op het gebied van 

dag- als verblijfsrecreatie. Toegankelijkheid biedt 

een basisniveau, maar er kan ook zeker gekeken 

naar intensievere en duurzame zorgconcepten. 

Het samenwerken is een belangrijke randvoor-

waarden om het gebied verder toeristisch-recre-

atief te ontwikkelen, een gevarieerd aanbod te 

bieden en voor een sterke communicatie. De 

gemeente speelt daarbij een belangrijke onder-

steunende en meedenkende rol en kan de eigen 

recreatievoorzieningen inzetten voor toeristisch 

gebruik. 

Ontwikkelingen
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3.2 Van dromen naar doen
3.2.1 Het fundament

Het fundament voor het toeristisch-recreatieve 

product van de gemeente Steenbergen is de rijk-

dom aan overgangen en daarmee de diversiteit in 

belevingen. Natuur, rust en ruimte staan centraal.  

Dit onderscheidt Steenbergen van de andere 

zeekleipolders in het noorden en zandgebieden 

in het zuiden en oosten. Steenbergen heeft daar-

mee een unieke en verbindende rol in de diverse 

samenwerkingsverbanden en bijbehorende uit-

voeringsprogramma’s in de regio: de Brabantse 

Wal, Brabant aan Zee en Mark-Dintel-Vliet. Elk 

programma richt zich op een andere doelgroep, 

respectievelijk de actieve natuurbeleving, de 

waterrecreatie 'open water' en de waterrecreatie 

'binnenwateren'. Deze doelgroepen ontmoeten 

elkaar in Steenbergen. 

Steenbergen ligt tussen Antwerpen en Rotterdam. 

De grote steden Roosendaal en Bergen op Zoom 

liggen op steenworp afstand. Steenbergen kan 

zich als rustige, landelijke uitvalsbasis profileren 

voor zowel recreatie, toerisme als de zakelijke 

markt. 

HET FUNDAMENT
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Omstreeks het begin van de jaartelling bestond 

het gebied uit een uitgestrekt veenlandschap,

waardoor enkele rivieren hun weg naar de zee 

zochten (de Mark, de Dintel en de Steenbergse en

Roosendaalse Vliet). Mensen die zich er vestigden 

namen het eerst de hoogste delen in gebruik 

(Oudland en de zandgronden langs de zuidgrens 

van de gemeente).

Steenbergen
Steenbergen wordt het eerst genoemd in het jaar 

1�7�, hoewel het verhaal gaat dat het al

ouder is. Steenbergen is in de 13e eeuw nog een 

dorp, omgeven door platteland. 

In de vroege 14e eeuw ondergaat Steenbergen 

een periode van grote groei. Onder de klei ligt 

zogenaamde moer. Deze wordt uitgegraven, 

gedroogd en gebruikt als brandstof. De inwoners 

koken de as van die brandstof, wat door kristal-

lisatie weer zout oplevert. Steenbergen ontwik-

kelt zich tot een zogenaamde moerstede. Het 

zout dat werd gewonnen werd verscheept naar 

de rijke Zuid-Nederlandse steden, voornamelijk 

Antwerpen, Brugge en Gent. Tot 1500 kon de 

plaats leven van zijn zoutopbrengsten. 

In de loop van de 14e eeuw ontwikkelt 

Steenbergen zich van dorp tot stad. Er vestig-

den zich poorters, welke de handelsactiviteiten 

opbouwden en uitbreidden. Dit had tot gevolg 

dat Steenbergen belangrijke rechten verwierf, 

zoals de aanleg van een ommuring, het openen 

van een haven en het houden van een jaarmarkt. 

Steenbergen was nu een handelsstad en een van 

de belangrijkste havenplaatsen in West-Brabant. 

Onder meer omdat Steenbergenaren deelnamen 

aan de veel bredere handel met Groot-Brittannië, 

Vlaanderen en Denemarken. Door allerlei oor-

zaken eindigden in het begin van de 15e eeuw 

Steenbergens gouden jaren. De handel en de 

scheepvaart waren gestaag achteruitgegaan. De 

80-jarige oorlog (1568-1648) bracht de neergang 

in een stroomversnelling. Steenbergen en omstre-

ken dienden zware legerlasten op te brengen. De 

stad stond in economisch opzicht lange tijd stil.

Het grondgebied van Steenbergen was aanvanke-

lijk vrij klein. Het besloeg niet méér dan de hogere 

landtong, die zich vanaf Wouw en Halsteren naar 

het noorden uitstrekte met als kern het Oudland. 

De polders
Landaanwinsten en inpolderingen vonden plaats 

vanaf 1331. Ook deze streek heeft echter vele 

dijkdoorbraken en overstromingen moeten ont-

beren door slecht onderhoud, geldgebrek en 

oorlogstijd. Bekend is de St.-Elisabetsvloed van 17 

op 18 november 14�1, waarbij honderden bunders 

vruchtbaar land wegspoelden. 

Door opeenvolgende inpolderingen is het grond-

gebied aanzienlijk uitgebreid, eerst in zuidelijke 

en westelijke, daarna in oostelijke en noordelijke 

richting. De grote polder Kruisland werd in 1487 

ingedijkt, De Heen in 1610. In beide polders 

ontstonden dorpen. In het noordoosten (omge-

ving Dinteloord) en het noordwesten (omgeving 

Nieuw-Vossemeer) kwam de bedijking pas in de 

17e eeuw goed op gang. Op deze manier heeft 

het buitengebied van de gemeente geleidelijk 

haar vorm gekregen. 

Vrijwel alle dijken zijn nog als zodanig in het 

landschap te herkennen. Op de flauwe hellingen 

van de oude zeedijk vestigden zich landarbeiders. 

Vooral op punten waar twee dijken op elkaar aan-

sloten ontstonden gehuchten, zoals Zwarte Ruiter 

en Notendaal.

1850
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Levend landschap
Het landschap van de gemeente Steenbergen 

is heden ten dagen rijk en divers. In het zuiden 

wordt het gebied gekenmerkt door de uitlo-

pers van de Brabantse Wal, relatief kleinschalig 

zandgebied met grotere natuurgebieden. In het 

noorden liggen grootschalige open landbouw-

polders met een fraai patroon van dijken en wijds 

karakter. De vesting Steenbergen ligt precies waar 

beide landschappen elkaar raken. 

Er liggen vijf kernen en enkele kleinere buurt-

schappen in de gemeente. De belangrijkste

kernen zijn Dinteloord en de vestingstad 

Steenbergen. Beide kernen worden in de gebieds-

visie getypeerd als hoogdynamisch gebied in een 

laagdynamisch landschap, de polders, de kreken  

en het zand. Cultuurhistorisch waardevolle ele-

menten zijn  met name te vinden in de vorm van 

‘punten’, zoals molens en forten, maar het polder-

landschap op zichzelf kan in zijn totaliteit als cul-

tuurhistorisch waardevol worden aangemerkt. In 

het gebied liggen enkele grotere natuurgebieden, 

zoals het Laag, de Dintelse Gorzen en de Slikken 

van de Heen. Bovendien zijn de Gorzen, de Polder 

Cruijsland, de Smalle Beek (Wouw) en de Dintel 

als aardkundigwaardevolle gebieden aangemerkt. 

Tenslotte vormt het patroon van beken en kreken 

een waardevolle dooradering van het gebied. 

Landbouw is nog steeds een belangrijke sector in 

het gebied, maar verspreid over het gebied liggen 

ook een groot aantal recreatiebedrijven. Veelal 

waar land en water elkaar ontmoeten. 

Er zijn diverse grootschalige ontwikkelingen 

gepland, de ontwikkeling van Dintelparc en het 

Agro Food Cluster (AFC) bij Dinteloord en natuur-

lijk de doortrekking van de A4, die het gebied van 

noord naar zuid doorsnijdt. 

Het landschap van Steenbergen is een levend 

landschap waar tal van ontmoetingen plaatsvin-

den. 

VERHALEN 
VAN HET LANDSCHAP

Het Linielandschap
Toen in de loop van 1583 een aanval dreigde op 

Zeeland en het eiland Tholen werden een aantal

polders op de lijn Bergen op Zoom-Halsteren-

Steenbergen geïnundeerd en werden door 

Zeeuwse troepen in de ondergelopen polders 

enkele versterkingen aangelegd. In de jaren daar-

na werd de linie versterkt met forten en schansen; 

steden werden versterkt. Hiermee werd de basis 

gelegd voor een linielandschap dat nog steeds 

zichtbaar is. 

De oorspronkelijke linie heette de Linie van de 

Eendracht, maar ging later integraal over in 

de Zuiderfrontier (18e eeuw) en tenslotte de 

Zuiderwaterlinie (19e eeuw). Begin �0e eeuw is de 

linie opgeheven, maar ze heeft een rijke zichtbare 

historie achtergelaten. Denk daarbij aan de inun-

datiegebieden, de vestingssteden Steenbergen en 

Bergen op Zoom, de diverse forten, redoutes en 

dijken.

HET FUNDAMENT

1900

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg  703.007909.00 

3. Projecten in de gemeente 7

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gewenste ontwikkelingen in de gemeente 
Steenbergen. Naast een inhoudelijke toelichting wordt ook de fase van planvorming nader be-
schreven. 

3.1. Visie 

Op de kaart "Visie op ontwikkelingen" , zie figuur en kaartbijlage, zijn de gewenset ontwikkelin-
gen nader gelokaliseerd. Het betreft in totaal 50 projecten. Er zijn, bezien naar de planfase van 
het project, drie verschillende typen projecten: 
- lopende projecten; 
- geplande projecten; 
- nieuwe projecten. 

Lopende projecten:  
Lopende projecten zijn projecten waarover al besluiten zijn genomen en die in uitvoering zijn of 
waarmee op korte termijn wordt gestart. Dit betreft de volgende projecten (de nummers verwij-
zen naar het bijbehorende gebied op de kaart): 
- Landgoed Westcreecke (nummer 8 op de kaartbijlage); 
- Sportveldencomplex Dinteloord: uitbreiding complex Noordlangeweg (nummer 12 op de 

kaartbijlage); 
- Vliethaven Steenbergen: woonzorgcomplex (nummer 25 op de kaartbijlage); 
- Buiten de Veste 1e fase: woningbouw (nummer 28 op de kaartbijlage). 
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3.2.2 Beleven

De actieve buitenmens staat centraal in de 

gemeente Steenbergen. De doelgroep is breed, 

maar respect en aandacht voor de kernkwaliteiten 

zijn verbindend. Er wordt ingezet op het beleven 

van het gebied op verschillende manieren. Zien, 

horen, voelen en ruiken, maar ook DOEN. Actief 

bewegen op verschillende manieren door het 

gebied en activiteiten in het gebied. Recreatieve 

poorten moeten vooral de ruimte kunnen laten 

(over)zien en er worden verschillende belevings-

punten gecreeerd. Toegankelijkheid van terreinen, 

bedrijven en voorzieningen is een belangrijk 

aspect dat naar voren is gebracht. 

De kernkwaliteiten zijn:

- grootschalige agrarische open polders

- robuuste natuur op het zand

- vervlochten water (klein water)

- karakteristieke dorpen en stad

- deltawateren (groot water)

Elke kernkwaliteit heeft zijn eigen beleving en ver-

haal. Deze belevingen en verhalen kunnen wor-

den benadrukt, zowel fysiek als in activiteiten.  

HET BELEVEN

Open verkopen
Steenbergen is rijk aan openheid, maar wat doe je 

daar nu mee?

Het 'er zijn' is al een wezenlijke kwaliteit. Rust, 

ruimte en de belevingen die dit met zich mee-

brengt. Het voelen en horen van de wind. Wijdse 

blikken. De stilte ervaren. Het land en de natuur 

opsnuiven. Het vormt een wijds decor voor de 

activiteiten en de ondernemingen.

- zien- horen - voelen- ruiken- proeven -
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3.2.3 Sterke structuur

In de basis ligt er een duidelijke sterke structuur. 

Steenbergen ligt daarin centraal, op de overgang 

van zand naar klei, en kan verder worden door-

ontwikkeld als centrale uitvalsbasis. 

In het buitengebied ligt een acupunctuur van 

attracties en enkele recreatiebedrijven, met een 

drietal grotere (potentiele) concentraties, veelal 

op de overgang naar het water en een tweetal 

grotere natuurgebieden, Dintelse Gorzen en het 

Oudlands en Halsters Laag. 

Deze concentraties en aandachtsgebieden kunnen 

verder worden verbeterd en versterkt op basis van 

hun eigen karakteristiek en het verhaal van de 

plek. 

Op strategische locaties, deels ook overeenkom-

stig met de recreatieconcentraties of aandachtsge-

bieden, worden recreatieve poorten ontwikkeld. 

Deze recreatieve poorten zijn inmiddels al opge-

nomen in de gebiedsprogramma’s, maar dienen 

nog nader te worden uitgewerkt. 

STERKE STRUCTUUR
Aandachtspunten die vanuit Steenbergen worden 

meegegeven zijn:

- De recreatiepoorten hebben de verbinding land/

water met elkaar gemeenschappelijk

- De informatievoorziening en het ‘welkom’ staat 

centraal. 

- Vanuit de recreatiepoorten wordt de acupunc-

tuur van attracties en bezienswaardigheden ont-

sloten

- De recreatiepoorten moeten duidelijk vindbaar 

zijn vanaf de hoofdinfrastructuur (toekomstige 

A4).  

- De recreatiepoorten moeten ‘smoel’ hebben en 

uitdagend vormgegeven zijn; het verhaal van de 

plek staat daarbij centraal

- Kunst en groen spelen daarin een belangrijke 

rol

Vanuit de verschillende programma’s ligt er 

inmiddels al een uitgebreid routenetwerk in de 

gemeente, bestaande uit lokale, regionale en nati-

onale routes, zoals de Deltaroute en de Floris V-

route. Deze zijn echter niet fysiek tot uitdrukking 

gebracht. De gidslijn door de openheid, die de 

acupunctuur en de ‘hotspots’  verbindt ontbreekt 

dus. 

De huidige landschappelijke dooradering, kreken, 

dijken en paden, kan een basis vormen voor een 

duidelijk zichtbaar hierarchisch systeem in verbin-

dingen. Dit systeem kan tot uitdrukking worden 

gebracht door een eenheid in voorzieningen, 

zowel in functionaliteiten als in beeld.

‘Last but not least’ spelen de dorpen ook een 

belangrijke rol in de beleving van het gebied. De 

eigen karakteristiek wordt versterkt en tot uitdruk-

king gebracht, zowel in de openbare ruimte als in 

kunst. Daarnaast kunnen bestaande initiatieven 

en projecten, met name ommetjes, worden gere-

aliseerd.    
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De Vestingspoort

Recreatieve poort

Steenbergen

Kruisland

 

Het centrale thema van de poort is Vestings- of 

Stadspoort. De Zeemeerminnen kunnen een terug-

kerend element of verhaal zijn in deze poort, bin-

nen de ontwikkelde generieke huisstijl. 

 

Voorgestelde projecten lange termijn:

- Markering entree Steenbergen

- Realisatie recreatieve poort

- Kano- en passantensteiger Haven

Lopende projecten:

- Stadhaven

A. De Vestings- of Stadspoort (A-poort)
De kern Steenbergen vervult momenteel al een 

centrumfunctie voor de gemeente. Steenbergen 

heeft een specifiek winkelaanbod, maar kan zich 

daarmee verder profileren, Kleine, bijzondere 

winkels, naast het aanbod voor de dagelijkse 

behoefte. Vanuit de visie Waterrecreatie zijn al 

ontwikkelingen rond de haven in gang gezet 

(project StadHaven). De stad Steenbergen wordt 

de centrale uitvalsbasis voor de recreatie en het 

toerisme, de grootste en belangrijkste recreatieve 

poort voor het gebied. 

De toekomstige A4 heeft hierin een belangrijke 

betekenis. Steenbergen wordt zichtbaar gemar-

keerd en de (potentiele) recreant of toerist wordt 

verleid. De centrale informatievoorziening is hier 

aanwezig. De diverse routes starten hier of komen 

hier samen. Het is het startpunt van rondleidingen 

en excursies evenals duidelijke en voldoende par-

keervoorzieningen en verhuur van bijvoorbeeld 

fietsen. 
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Poorten

Conform de toekomstschets Brabantse Wal wordt 

onderscheid gemaakt in drie formaten recreatieve 

poorten: 

- A-poorten hebben (boven)regionale aantrek-

kingskracht en bieden naast parkeerruimte, 

informatie en startpunten van routes ook dag- 

en verblijfsrecreatie.

- B-poorten hebben een kleinere aantrekkings-

kracht en bieden minder voorzieningen dan A-

poorten.

- C-poorten zijn eenvoudig en bestaan vaak uit 

niet meer dan parkeergelegenheid, gebiedsin-

formatie en start van routes.

B. De Polderpoort (B-poort)
Ten zuidwesten van Nieuw-Vossemeer, aan het 

Schelde Rijnkanaal, ligt de recreatieconcentratie 

Nieuw-Vossemeer, bestaande uit ondermeer de 

camping Mattenburg, een complex van recreatie-

woningen, eetcafé annex bowling en natuurbad. 

Ook het AM de Jong/Merijntje Gijzenmuseum is 

hier te vinden. Kenmerkend is dat hier toerisme 

en (lokale) recreatie al samenkomen. Zo wordt 

er in de weekenden al gebruik gemaakt van het 

gebied als startpunt. De potentie van recreatie-

poort is daarmee dus al aanwezig. Dit kan verder 

worden uitgebouwd tot een volwaardige recrea-

tieve poort. 

Beeldbepalend is vooral de Assumburg molen. De 

molen wordt nu maar sporadisch gebruikt en zou 

een sterkere functie in het geheel kunnen krijgen. 

Daarbij kan tevens de beeldkwaliteit van het ter-

rein verbeterd kunnen worden tot een duidelijke 

eenheid.  

Het centrale thema van deze poort is de polder.  

Voorgestelde projecten korte termijn:

- Ontwikkeling Assumburg molen

- Toekomstperspectief Sunclasspark

  

STERKE STRUCTUUR

De Polderpoort

POORTEN

Recreatieve poort

Assumburg molen

Dinteloord

De Heen

Nieuw-Vossemeer

Steenbergen

Kruisland
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Dit betekent een uitdaging voor ondermeer het 

AFC om (extra) kwaliteit te genereren. De ontwik-

keling van het AFC wordt daarmee ook recreatief 

lokaal ingebed. 

Voorgestelde projecten korte termijn:

- Ontwikkeling recreatieve poort

Voorgestelde projecten lange termijn:

- Ontwikkeling DintelBoulevard 

  (inclusief havenkom)

- Ontwikkeling ommetje AFC

ommetje AFC

DintelBoulevard

Recreatieve poort

C. De Water- of Suikerpoort (B-poort)
Ten noorden van Dinteloord ligt de grote jacht-

haven Waterkant, in de monding van de Dintel 

in het Volkerak. De verbinding tussen de kern 

Dinteloord en de jachthaven is momenteel gering. 

De jachthaven is in de toekomstschets Brabantse 

Wal beoogd als recreatieve poort. 

Er wordt een interessante kans gezien in het kop-

pelen van de jachthaven met de kern Dinteloord 

in de vorm van de DintelBoulevard. De kern en 

de jachthaven kunnen dan aanvullend op elkaar 

functioneren. 

Interessante verbindingen kunnen tevens worden 

gelegd met het Agro Food Cluster (AFC) dat aan 

de oostzijde van Dinteloord zal worden ontwik-

keld en met de (verblijfs)recreatieve ontwikke-

lingen aan de westzijde. Hiertoe zijn suggesties 

gedaan voor ommetjes. 

De Waterpoort

Dinteloord

De Heen

Nieuw-Vossemeer

Steenbergen
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D. De Kreek- en beekpoort (B-poort)
Het verdient aanbeveling om de oostflank van 

Steenbergen kwalitatief op te waarderen, het 

gebied nabij Kruisland. Als tegenhanger tegen de 

hoge dynamiek van Roosendaal en de A17. De 

oostzijde van de gemeente kan worden verrijkt 

met een recreatieve poort rondom Kruisland. 

Deze poort kan een belangrijke rol spelen in de 

regionale recreatie met name gericht op uitloop 

vanuit Roosendaal. Verbindingen kunnen gelegd 

worden met Bovensas en de Blauwe Sluis. Ook 

rond deze poort worden een aantal omme-

tjes voorgesteld, ondermeer naar en door de 

Bolspolder.

Het centrale thema hierbij is de kreken en beken.  

Voorgestelde projecten lange termijn:

- Landschapsversterking oostflank

- Ontwikkeling recreatieve poort

- Ommetje Bolspolder/Kruisland

De Kreekenbeekpoort

STERKE STRUCTUURPOORTEN

Recreatieve poort

ommetje Bolspolder
verbinding Bovensas 

en Blauwe Sluis

landschapsversterking 
Oostflank

Dinteloord

De Heen

Nieuw-Vossemeer

Steenbergen

Kruisland
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De Heen, wat van ‘hempte of heen’ komt, het-

geen zegge- of rietmoeras betekent, en de stra-

tegische ligging van het fort worden dan weer 

zichtbaar gemaakt. Van belang is wel dat het fort 

als vooruitgeschoven verdedigingswerk los van 

Steenbergen blijft liggen. Het fort is overigens ook 

in beeld als mogelijke poort, maar ligt daarente-

gen wel dicht bij de centrale poort, Steenbergen 

zelf. In de �e fase zal de uiteindelijke functie van 

het fort goed worden bezien. Daarnaast zijn ook 

hier suggesties gedaan voor ommetjes rondom de 

Heen. 

Voorgestelde projecten korte termijn:

- Ommetje Heen

- 2e fase Fort Henricus

- Ontwikkeling recreatieve poort 

Voorgestelde projecten lange termijn:

- Uitbreiding recreatienatuur De Hempte

Lopende projecten:

- Ecoarken

De Heense poort

Recreatieve poort

E. De Heense poort (B-poort)
Direct ten noorden van de Heen, langs de 

Steenbergse Vliet, ligt de Uitwijk, bestaande uit 

een camping, chaletpark en pannenkoekenhuis, 

samen met de jachthaven de Schapenput. 

Er zijn al diverse initiatieven van ondernemers, 

waaronder een uitbreiding van de Uitwijk oost-

waards, de realisatie van Ecoarken aan de vliet 

(moderne natuurgerichte verblijfsaccommodatie) 

en de realisatie van project Zuiderhoeve (7 half-

drijvende recreatiebungalows). 

Vanuit het initiatief de Uitwijk wordt ondermeer 

voorgesteld om de uitbreiding kwalitatief te 

realiseren met natuurontwikkeling, bijvoorbeeld 

in de vorm van een nevengeul (koppeling met 

natuur- en wateropgave). Dit kan een interessante 

ontwikkeling zijn, bijvoorbeeld in samenhang met 

de doorontwikkeling (�e fase) van het zuidoos-

telijk gelegen fort Henricus. Zo kan het fort met 

één kant weer aan een moeras of water komen te 

liggen. 

Dinteloord

De Heen
Fort Hendricus

Ecoarken
De Uitwijk
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De Natuurencultuurpoort

STERKE STRUCTUURPOORTEN

Recreatieve poort

F. De Natuur- en Cultuurpoort (C-poort (+))
In het ideaalbeeld wordt geopteerd voor de 

ontwikkeling van een recreatieve poort bij 

Benedensas. Benedensas is een uniek gebied, 

waar natuur en cultuur, water en land elkaar 

zichtbaar ontmoeten. 

Benedensas wordt gekenmerkt door de buiten-

dijkse natuurgebieden Slikken van de Heen (niet 

opengesteld) en Dintelse Gorzen en het histori-

sche sluizencomplex met herenhuis. 

Aandachtspunten bij de eventuele ontwikkeling 

op deze locatie zijn de primaire waterkering, het 

sluizencomplex en de zonering ten opzichte van 

de natuurwaarde. 

Ideeën die in dit kader zijn genoemd zijn een 

belevingssteiger Dintelse Gorzen, een excursie- en 

educatieprogramma en de ontwikkeling van het 

herenhuis (kleinschalige (seizoens)horeca). 

Centrale thema voor deze recreatieve poort is 

natuur ontmoet cultuur. 

Voorgestelde projecten korte termijn:

- Integraal ontwikkelingsplan Benedensas 

  (inclusief afweging poort)

- Realisatie belevingssteiger

- Ontwikkeling recreatieve poort 

Dinteloord

De Heen

Nieuw-Vossemeer

Steenbergen

Kruisland
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Hotspot
Akkermans

Hotspot Akkermans Leisure en Golf

Het recreatiebedrijf Akkermans, ten noorden van 

Heensche Molen heeft een aantal (mogelijke) ini-

tiatieven, zowel op het gebied van ontvangst als 

activiteiten. Gedacht wordt ondermeer aan een 

9 holes LINKS-golfbaan met een belevingspunt 

langs de dijk, welke zich juist profileert door het 

golfen in een open landschap, een luxe groepsac-

comodatie (kamers) en een hogere ontvangstloca-

tie naast de Driving Range. 

Voorgestelde projecten korte termijn:

-Planvorming ontwikkeling Akkermans

Voorgestelde projecten lange termijn:

- LINKS-golfbaan met belevingspunt dijk

- Belevingspunt Driving Range

- Luxe groepsaccommodatie

Forten v/d 
Waterlinie
De forten van de Waterlinie

De forten worden gezien als belangrijke cultuur-

historische punten. Er zijn twee wijzen waarop 

deze punten kunnen worden benut, actief en 

passief. De passieve wijze is het restaureren en 

zichtbaar maken door herstel of reinterpretatie, 

bijvoorbeeld door (land)art. De actieve wijze is

om het fort ook een daadwerkelijke functie te 

geven. Bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn 

goede voorbeelden hiervan. Elk fort wordt daarbij 

uniek, in plaats van een van de velen.

Voorgestelde projecten lange termijn:

- Realisatiestrategie Een Fort is een fort is een fort
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Hotspots en interessante punten

Verspreid over het gebied liggen naast de eerder 

genoemde poorten diverse attracties en beziens-

waardigheden. Interessante punten die verder toe-

ristisch-recreatief ontwikkeld kunnen worden zijn:

- De hotspot Akkermans 

- De forten van de waterlinie

- De suikerfabriek

- De natuurgebieden

Ook de verhalen in het landschap kunnen worden 

omgevormd tot attractiepunten of –routes. 

STERKE STRUCTUUR

Suiker
industrie
De Suikerfabriek en -industrie

De suikerindustrie is een bijzondere en haast unie-

ke industrie, die nauw verbonden is met de streek 

en de agrarische ondernemers in het gebied. 

Daarmee zou het thema ‘suiker’ een interessante 

rol kunnen spelen in de recreatieve structuur als 

beeldmerk. Daarnaast zou de suikerfabriek zelf, in 

combinatie met suikerbietentelers, een attractie 

op zich kunnen worden.  Dit kan ‘low-profile’, 

bijvoorbeeld in de vorm van een excursieprogram-

ma, maar er zijn ook suggesties gedaan voor het 

ontwikkelen van een SuikerPark.  

Voorgestelde projecten lange termijn:

- SuikerPark

Natuur
gebieden
De natuurgebieden

De natuurgebieden die Steenbergen rijk is, zijn 

gevarieerd en al in trek bij veel recreanten. Daarbij 

is ontsluiting en informatie reeds een belangrijk 

onderwerp. Vanuit de visie is voorgesteld om 

extra aandacht te vragen voor specifieke doel-

groepen en rolstoeltoegankelijkheid. Daarbij kan 

gedacht worden aan rolstoelvriendelijke paden 

en steigers, maar ook op een enkele plek het 

verhuur van (bijzondere) aangepast rolstoelen. In 

het land zijn hier al enkele voorbeelden van, zoals 

de Struinstoel in de Millingerwaard. Daarnaast 

kan een excursieaanbod worden vormgegeven, al 

dan niet in combinatie met ondernemers (‘hap en 

stap’-arrangementen) en kunnen belevingsroutes 

worden uitgezet. 

Voorgestelde projecten korte termijn:

- Toegankelijkheid natuurgebieden

- Excursieaanbod

- Belevingsroutes

Voorgestelde projecten lange termijn:

- Verhuur bijzondere rolstoelen

- Paalkampeerterreinen

HOTSPOTS
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De drie borgen
Het wapen van Steenbergen bestaat uit een 

Bourgoens kruis met daaronder drie bergen. Het 

verhaal gaat dat deze terug te voeren is naar 

drie versterkingen die op zandopduikingen heb-

ben gelegen rondom Steenbergen, te weten den 

Oosten West Welberg en de Preeckberg.’

Speelgeld
Steenbergen beweert de oudste stad van Brabant 

te zijn. Bekend is dat Steenbergen een belangrijke 

handelsstad was. Het verhaal gaat dat de stad 

zelfs zo rijk en machtig was dat ‘de kinderen op 

de straten en den oever met gulden coten en hil-

ten speelden’.

De Flodder
Het kon vroeger op de Lindekensdijk bij 

Steenbergen, vooraal aan ‘t Platten End, ‘s avonds 

en ‘s nachts zeer gevaarlijk zijn. Velen die de duis-

ternis trotseerden voelden onverwachts de klau-

wen op de schouders van ‘den

Flodder’. Hij liet ziet graag dragen en de ‘slachtof-

fers’ kwamen dan ook doodvermoeid en drijfnat 

van het zweet thuis aan. De enige manier om van 

‘den Flodder’af te komen was bij het uitkleden de 

kousen ‘kruiselings’over elkaar heen te leggen.

Goud aan de poort
Steenbergen was een machtige koopstad, totdat 

ze door een vreeselijke overstroming werd ver-

woest. De bewoners sloegen op de vlucht voor 

het wassende water. De meesten werden door 

de golven ingehaald, voordat ze de hogere gron-

den konden bereiken. Bij een van de voormalige 

poorten moet zich een kelder bevinden, waarin de 

bewoners al hun goud in geworpen zouden heb-

ben. Er is vroeger vaak naar gezocht, maar altijd 

tevergeefs.

Het gebied is rijk aan verhalen. 

Deze verhalen kunnen worden gebruikt bij arran-

gementen, excursies of in kunstprojecten.  

Het maakt de rijke geschiedenis beleefbaar.  

Historie in een ieuwe dimensie.

Het kasteel van Steenbergen
Over het legendarische kasteel van Steenbergen 

bestaan verschillende verhalen.

Zo zou het kasteel door een Romeins veldheer aan 

de Striene gebouwd zijn. Deze rivier zou op 10 km 

van het huidige Steenbergen hebben gelegen en 

liep tussen de Schelde en de Maas. Het is echter 

zeer onzeker of dat water er al lag in de Romeinse 

tijd. 

Een ander verhaal gaat dat landvoogd Strenius 

in 603 de rivier de Striene liet (ver)graven. Aan 

die rivier liet hij een versterking bouwen, die hij 

Steenbergh noemde. De andere versterking die hij 

liet bouwen noemde hij Tholen, naar de tol die hij 

vroeg op voorbijvarende schepen.

De naam Steenbergen zou voort kunnen komen 

uit ‘bergen’, naar opduikingen in het veen, en 

‘steen’, naar ‘stenen’, de oude benaming voor 

versterking. 

De rivier de Striene is verdwenen met de Sint 

Elisabethsvloed in 14�1. De naam Striene wordt 

nog steeds gebruikt in Steenbergen. In de carna-

valstijd heet Steenbergen Strienestad. 
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De Meerminnen
De verwoesting van Reimerswaal, de grote brand 

van Steenbergen, en het uitblijven van een derge-

lijke ramp in het nabijgelegen Bergen op Zoom is 

helder te verklaren. 

Rond 1300 zwommen er twee zeemeerminnen 

rond in de wateren van Reimerswaal (gelegen aan 

de Oosterschelde). Uitgeput, hongerig en dor-

stig kwamen zij aan in de haven van de stad, en 

smeekten de bewoners om voedsel. Ook al waren 

de bewoners van Reimerswaal rijk, zij weigerden 

de meerminnen ook maar iets te geven en stuur-

den hen weg. De zeemeerminnen waren woedend 

en spraken een vloek uit; ”Reimerswaal zal ver-

gaan”, schreeuwden ze. Enkele dagen later sloeg 

een verschrikkelijke vloed toe en deze vernietigde 

Reimerwaal, de stad verdronk. 

De zeemeerminnen zwommen verder en bereik-

ten de Striene, en even later Steenbergen. Ze 

smeekten de bewoners, (die zich niet bewust 

waren wat er in Reimerswaal was gebeurd) om 

voedsel. De Steenbergenaren waren niet rijk, 

maar gaven de zeemeerminnen toch te drinken en 

te eten, net genoeg om de ergste dorst en honger 

te stillen. De zeemeerminnen spraken desalniet-

temin weer een vloek uit: “Steenbergen zal half 

vergaan!”. Zeer snel werd de stad getroffen door 

een grote brand, die de helft van de stad in de as 

legde. 

Volgens de legende zwommen de zeemeerminnen 

door naar Bergen op Zoom, waar

zij volop te eten en te drinken kregen, waarop zij 

de woorden spraken: “Bergen op Zoom zal altijd 

bestaan”.

De meerminnen behoren onlosmakelijk ook bij 

Steenbergen. In het wapen van Steenbergen zijn 

de Meerminnen terug te vinden en in carnavalstijd 

heten de vrouwelijke inwoners van Steenbergen 

‘Meerminnekes’.

De legende van de Heilige Ontkommer
Steenbergen was lange tijd een bedevaartsoord 

voor de verering van de Heilige Ontkommer. In 

één van de twee theorieën over de legende wordt 

Steenbergen als ontstaansplaats van de legende 

genoemd. In de andere theorie is dit Gent, er is 

geen consensus onder historici. Waar de legende 

ook haar oorsprong vond, de heilige was in ieder

geval ongekend populair in Steenbergen. Er werd 

in 1441 een heus Sint Ontkommergilde opgericht 

en de stad bezit als enige plaats in Nederland een 

“Sint Ontcommerstraat”.

De legende van Sint Ontkommer is als volgt: Als 

jong en zeer vroom meisje, werd zij door haar 

vader gedwongen om te trouwen met een man 

die haar niet beviel. Ontkommer wilde kuis leven 

en non worden. Ze vroeg God om een oplossing. 

De oplossing die God bood was even origineel als 

doeltreffend; de volgende ochtend

had Ontkommer een zwarte baard. Daarmee was 

ze verlost van de beoogde huwelijkskandidaat die 

van het huwelijk met een bebaarde vrouw afzag, 

maar niet van haar gedwarsboomde en teleurge-

stelde vader. Als straf besloot vader haar te kruisi-

gen, net als de door Ontkommer zo vereerde.

VERHALEN 
IN HET LANDSCHAP

STERKE STRUCTUURHOTSPOTS
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Steenbergen

De kern Steenbergen telt 1�.�94 inwoners. 

Steenbergen is via de Steenbergse Vliet verbon-

den met het Volkerak, daarnaast is ze gelegen aan 

de rijksweg N�59, en aan de in aanbouw zijnde 

A4. Steenbergen vervult een belangrijke regionale 

functie.

De Heen

Met 600 inwoners is De Heen het kleinste dorp 

van de gemeente Steenbergen. Gelegen aan de

Steenbergse Vliet, maakt een recreatieve ontwik-

keling door. Grotendeels door haar ligging bij een 

stilte natuurgebied, gelegen tussen de slikken van 

De Heen en de Dintelse Gorzen.

Dinteloord 

Met ruim 5.600 inwoners is Dinteloord de op 

één na grootse nederzetting in de gemeente 

Steenbergen. In tegenstelling tot de rest van 

de gemeente doet Dinteloord, dankzij haar cul-

tuur-historische ontwikkeling, Hollands aan. Het 

plaatselijke dialect, behorend tot het Westhoeks, 

is dan ook niet Brabants maar Hollands van aard, 

met Brabantse invloeden. In 1693 kreeg het van 

de koning-stadhouder Willem III een kerk aange-

boden. Deze Nederlands Hervormde kerk is een 

historische bezienswaardigheid. In �005 werd het 

400 jarig jubileum gevierd.

De kernen
van Steenbergen

Kruisland

Een dorp met zo’n 2.500 inwoners. Kruisland 

wordt gekenmerkt door een bijzonder hecht ver-

enigingsleven, vooral de plaatselijke harmonie 

en voetbalploeg zijn hiervan goede voorbeel-

den. Doordat het zich tussen Roosendaal en 

Steenbergen bevindt heeft een bijzonder eigen 

karakter. In 1987 vierde het haar 500-jarig bestaan.

Heense Molen

De Heense Molen is een buurtschap van ongeveer 

50 inwoners, en wordt als zodanig niet als offici-

ele kern door en van de gemeente Steenbergen 

erkend. De molen waarnaar het gehucht ver-

noemd is, staat aan de doorgaande weg.

Welberg

Het dorp Welberg, met zo’n 1.500 inwoners, was 

oorspronkelijk een zelfstandig dorp maar sinds 

de uitbreidingen van Steenbergen op het einde 

van de 19e eeuw zijn de gemeentebesturen vast-

gelegd. Vandaag de dag vormen Steenbergen en 

Welberg één stedelijk gebied.

Nieuw-Vossemeer

Een landelijk gelegen dorp met ongeveer 

�.300 inwoners. Het dorp ligt aan het Schelde-

Rijnkanaal en is vooral bekend geworden door 

de Merijntje Gijzen romans van A.M. de Jong. In 

Nieuw-Vossemeer zijn onder meer het Nederlands 

Molenmuseum en het A.M. de Jongmuseum 

gevestigd. 
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Stad en dorp

De dorpen hebben elk hun eigen karakteristiek 

en historie, maar horen ook onlosmakelijk bij 

elkaar. Enerzijds kan dan ook ingezet worden op 

het vatten van de eigen identiteit. Voorgesteld is 

elk dorp z’n beeld (kunstproject). Daarnaast kan 

in de openbare ruimte eenheid worden gecreerd, 

bijvoorbeeld in de bestrating of materialisatie. De 

Pleinen van Borsele zijn daar een goede referentie 

voor. 

Naast de versterking van bestaande attracties is 

aandacht gevraagd voor nieuwe attracties, met 

name slechtweervoorzieningen. Daarbij is nadruk-

kelijk ook gekeken naar de verbinding met het 

lokale. Zo kunnen bijvoorbeeld de sporthallen in 

de vakantietijd als slechtweervoorziening dienen, 

eventueel in combinatie met een evenement 

(instuif). 

STERKE STRUCTUURSTAD EN DORP

Voorgestelde projecten korte termijn:

- Kunstproject Dorp in Beeld

- Zomersporthal

 

Voorgestelde projecten lange termijn:

- Buitenruimte Dorp in Beeld



36  Dienst Landelijk Gebied regio Zuid



37  Visie Landrecreatie Steenbergen - Tussen Wal en Water - april �010

Voorzieningen langs de routes

De routes dienen herkenbaar gemarkeerd te wor-

den. De voorzieningen spelen daarbij een wezen-

lijke rol. Steenbergen kent al een zorgvuldige 

bewegwijzering.

De voorzieningen zullen vooral eenvoudige, doch 

eenduidige voorzieningen zijn. Het basisniveau is 

een zitaanleiding (dus niet per definitie een bank) 

met beschutting, een prullenbak en een fietspar-

keervoorziening. De beschutting is eenvoudig en 

karakteristiek te realiseren door bijvoorbeeld sim-

pelweg het plaatsen van een boom.  

Waar routes samenkomen of een ideale aanlei-

ding in de omgeving kan een plusniveau worden 

gerealiseerd: een belevingspunt. Ook hier wordt 

vooral niet-geformaliseerd meubilair gebruikt, 

dus vooral aanleidingen: zitaanleidingen en speel-

aanleidingen. Ook hier een voorziening voor het 

parkeren van de fiets en als extra een oplaadpunt, 

bijvoorbeeld in de vorm van het beeldmerk. Het 

belevingspunt wordt gemarkeerd door een bele-

vingslijst. De rustplaats moet als geheel een bij-

zonder samenspel zijn. Het uitdagen van bijvoor-

beeld een technische school of kunstopleiding kan 

kansen bieden. 

Ook moet terdegen rekening gehouden met 

schuilmogelijkheden. In dat kader zijn bijvoor-

beeld dijkhuisjes genoemd, maar ook het bivak-

keren in de bunker. 

Aansluiting bij de huisstijl van het samenwer-

kingsverband Brabantse Wal is belangrijk. 

STERKE STRUCTUURROUTES

Voorgestelde projecten korte termijn:

- zitaanleidingen 

  ontwerp, locatiestudie en gefaseerde realisatie

- oplaadpunten electrisch vervoer 
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Voorgestelde projecten korte termijn:

- Belevingssteigers 

Voorgestelde projecten lange termijn:

- Markering aan de A4 (landart)

- Botenhuizen

3.2.4 Kansen uit weg en water

De rol van Steenbergen als centrale uitvalsbasis 

voor de recreant kan met de komst van de A4 

kan deze rol nog verder versterken, een nieuwe 

levensader. Aan deze A4 kan Steenbergen zich ver-

der profileren en deze weg speelt een belangrijke 

rol als hoofdontsluiting. De beleving start op de 

A4. Steenbergen moet worden gemarkeerd langs 

de A4 en figuurlijk gezien zou je automatisch van 

de snelweg afgeleid moeten worden. Hier kan 

een fysiek welkomsportaal of landmark gestalte 

krijgen.  ‘You never get a second chance to make 

a first impression’. 

Water is onlosmakelijk verbonden met 

Steenbergen, het kleine binnenwater in de vorm 

van kreken en beken, en het grote water van het 

Volkerak. 

Op diverse plekken kan land en water eenvoudig 

worden verbonden. Het idee is om karakteristieke 

belevingssteigers te realiseren, die deels ook vol-

ledig toegankelijk zijn voor mindervaliden. 

Daarnaast is geopperd om op een aantal strategi-

sche locaties botenhuizen te realiseren.

Tenslotte worden kansen gezien in het Volkerak. 

Momenteel speelt daar de discussie van zoet naar 

zout. Dit betekent kansen voor de toegankelijk-

heid, de waterkwaliteit en daarmee het imago 

van het Volkerak en daarmee ook Steenbergen 

als watersportgebied. Enkele eilandjes in het 

Volkerak, met lagere natuurwaarden, kunnen ook 

recreatief worden ontwikkeld (aanleg/picknick-

plekken). Het eventueel verzilten betekent wel een 

spuiregime bij de sluizencomplexen. Dit betekent 

dat deze minder vaak open kunnen en dus een 

barrière vormen, maar anderzijds betekent dit ook 

dat je de watersporter langer binnen kan houden. 

Daarbij kan Steenbergen zich ook profileren als 

veilige haven. 

KANSEN
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Verbreding verrijkt

De landbouw is een belangrijke sector in het 

gebied, die ook voor een groot deel het karakter 

en de uitstraling van het gebied bepaalt. De land-

bouwstructuur in het gebied is goed en bedrijven 

zijn groot en sterk. Daarmee is de noodzaak tot 

verbreding als inkomstenbron nauwelijks aanwe-

zig.  Er zijn wel enkele initiatieven voor verbre-

ding. Het kan een verrijking van zowel het bedrijf 

(ondermeer imago) als het gebied (bredere bele-

ving, ‘aarden’) betekenen. Belangrijk is op te mer-

ken dat initiatieven uitgaan van een volwaardige 

neventak. Afstemming in aanbod is noodzakelijk. 

De gemeente en de ZLTO kunnen daarin een facili-

terende rol spelen. 

 

Streekwinkel

Een grote kans in de verbinding tussen land-

bouw en recreatie ligt in de streekproducten. 

Momenteel worden streekproducten onafhanke-

lijk van elkaar vermarkt. Kansen worden gezien in 

het samen actief naar de markt trekken (verkoop 

in de grote steden; afspraken met winkelketens), 

maar bovenal in het concentreren van de lokale 

verkoop. Voor wat betreft merkvorming en ‘bran-

ding’ kan meegelift worden op de bestaande ini-

tiatieven voor een merk of label van de Brabantse 

Wal. Het merk moet niet alleen een merk zijn, 

maar tevens verleiden om naar het gebied zelf te 

trekken. 

Er is voorgesteld een streekwinkel op een stra-

tegische locatie op te richten, waarin de diverse 

agrarische ondernemers hun producten kunnen 

verkopen. De streekwinkel kan verder worden 

versterkt door dit te combineren met educatie en 

een actief recreatief aanbod. Het beleven van je 

voedsel. ‘Poot je patatoe! Educatie kan overigens 

ook breder worden weggezet in de agrarische sec-

tor, bijvoorbeeld door middel van lespakketten en 

schoolexcursies of werkdagen. 

Kleinschalige zorgrecreatie

Zowel op het gebied van dagrecreatie als verblijfs-

recreatie is zorg in het bestaande product nog 

een niche. Ten aanzien van dagrecreatie betekent 

dit veelal het inspelen op toegankelijk. Voor wat 

betreft verblijfsrecreatie wordt ingezet op een 

acupunctuur van kleinschalige initiatieven voor 

duurzame zorg en vakantie ten bate van perma-

nent zorgbehoevenden. Dit is een specialistische 

tak. Er bestaan wellicht mogelijkheden om het 

reguliere zorgaanbod ook in recreatief opzicht te 

benutten.

Recreatie 
& landbouw

Recreatie
& zorg
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De zakelijke markt

Er is nog weinig aanbod voor de zakelijke markt. 

Het hotelaanbod is beperkt. Luxe groepsaccom-

modatie, bijvoorbeeld voor meerdaagse cursus-

sen, ontbreken. Het gebied kan een aardige vari-

ant zijn voor heidagen. Van het ‘hutje op de hei’, 

naar het ‘hutje op de klei’. De rust en ruimte zor-

gen voor contemplatie tussen de bijeenkomsten 

door. Met de gunstige ligging van Antwerpen, 

Rotterdam, Bergen op Zoom en Roosendaal zou er 

in principe een goede markt voor moeten zijn.

Open verkopen

Steenbergen beschikt over grote open ruimten. 

De polders bieden een gevoel van vrijheid, rust 

en ruimte. Ze worden gebruikt om er doorheen te 

fietsen en te wandelen. Er bestaan niet echt pro-

ducten waardoor die ruimte intensief kan worden 

beleefd. In het kader van actief beleven liggen 

daar mogelijk ontwikkelingskansen. 

Voorgestelde projecten korte termijn:

- Loket en afstemmingsoverleg plattelands-

  verbreding (recreatie en landbouw, recreatie en  

  zorg)

- Verkoop aan huis

- Initiatieven verbreding (recreatie en zorg) 

 

Voorgestelde projecten lange termijn

- Streekwinkel

- Doe ’t Zelfboerderij

- Luxe groepsaccommodatie Akkermans

- Belevingsproducten open ruimten

- Ontwikkeling Chambre d’hotes langs LAW paden    

  (Pelsendijk)

3.2.5 Nieuwe markten

Buiten de reguliere gespecialiseerde recreatie kan 

het product Steenbergen ook verrijkt worden door 

interessante combinaties van recreatie met andere 

sectoren. Daarnaast is ook bezien welke markt 

nog niet bediend is. 

NIEUWE MARKTEN

Recreatie
& zaken

Recreatie 
& openheid
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4. SAMENWERKEN

Een goede, eenduidige communicatie is een 

belangrijke basisvoorwaarde. Het is niet als van-

zelfsprekend dat ontwikkelen ook bekendheid en 

zichtbaarheid genereert. Dit betekent dus geza-

menlijk actief de markt op. Je laten zien. Daarin 

zijn een aantal wegen te bewandelen. Actualiteit 

en volledigheid zijn kernwoorden daarbij, evenals 

herkenbaarheid en continuiteit. Samenwerken 

is daarbij essentieel.  Afstemming met de 

diverse regionale programma’s is noodzakelijk. 

Initiatieven, huisstijl en communicatie moeten 

elkaar vooral aanvullen, niet beconcurreren.

4.1 In een oogopslag
Door VVV Brabantse Wal is inmiddels een 

Attractie- en accommodatiewijzer uitgebracht 

voor de Brabantse Wal. Daarop zijn de belangrijk-

ste attracties en accommodaties samengebracht. 

Basisvoorzieningen ontbreken daar echter in, 

evenals de actualiteiten over bijvoorbeeld evene-

menten en dergelijke. 

Er wordt voorgesteld alle informatie met betrek-

king tot attracties, accommodaties, arrangemen-

ten en evenementen samen te brengen. Enerzijds 

in een jaarlijkse analoge recreatiegids, anderzijds 

op een actieve website. Door middel van een 

actieve website ontstaat naast het fysieke portaal 

ook een digitaal welkomsportaal, een centrale 

plek waar keuzen voor een dagje uit of vakantie 

verder kunnen worden uitgestippeld. Internet 

speelt in deze tijd een wezenlijke rol in de keu-

zevorming bij zowel de zakelijke als toeristisch-

recreatieve klant.  

Een goed referentiekader is de digitale 

Recreatiegids van het Veerse Meer (www.veerse-

meergids.nl). Deze actuele en volledige website 

geeft zowel informatie over basisvoorzieningen, 

alsook op het gebied van accommodaties, dagat-

tracties en evenementen.   

Daarnaast wordt, zoals eerder al aangehaald, 

ingezet op een duidelijk beeldmerk en een aan-

sprekende en herkenbare huisstijl. Een ruimtelijke 

huisstijl die eigentijds is, maar ook de identiteit 

van het gebied uitstraalt. Belangrijk is dat dit in 

het kader van de Brabantse wal dient te gebeu-

ren, dus niet dubbelop of concurrerend. Plannen, 

projecten en activiteiten, van zowel gemeente als 

particulieren, dienen eenduidig en herkenbaar 

gecommuniceerd te worden. 

Voorgestelde projecten korte termijn:

- Jaarlijkse recreatiegids

- Recreatieweb

- Communicatiestrategie
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4.2 Nieuwe media
Naast internet kan ook andere nieuwe media 

worden aangesproken om enerzijds innovatieve 

nieuwe recreatieproducten aan te bieden en 

anderzijds om bekendheid te genereren. Zo zijn er 

in de diverse kernen al digitale infopunten. 

Enkele suggesties die gedaan zijn:

-  SMS fietsroutes (in Oost Vlaanderen wordt al 

met dit systeem gewerkt)

-  Steenbergen on display (Steenbergen met haar 

attracties en voorzieningen sterker in de naviga-

tiesystemen)

-  Info SMS 

-  GPS-routes en voorzieningen

Belangrijk bij dergelijke initiatieven is zorg te 

dragen voor positieve effecten. Dus ongewenst 

‘spam’ voorkomen. Alleen op verzoek dus. 

4.3 Educatie
Zowel als toeristisch-recreatief product, als voor 

lokale onderwijsinstellingen, kan door middel 

van educatieve projecten meer binding worden 

gemaakt met Steenbergen, haar buitengebied en 

haar ondernemers. In combinatie met natuuror-

ganisaties en ondernemers (zowel recreatief als 

agrarisch) kunnen lespakketten worden samen-

gesteld en activiteiten worden georganiseerd. Op 

enkele locaties kunnen ook permanente educa-

tieve voorzieningen worden gemaakt, zoals de 

beoogde Streekwinkel, natuurgebieden en mar-

kante historische attracties. Actief beleven staat 

ook hierbij centraal.

Voorbeeld Kinderen Actief met de Natuur

Natuurmonumenten stelt voor om met kinderen 

(lokale basisscholen of recreanten) in Steenbergen 

op de boot te stappen en via het het Fort Henricus 

naar het natuurgebied De Gorzen te varen. Bij 

Benedensas kan dan een picknick worden gehou-

den om vervolgens een begeleide natuurwande-

ling te houden. Daarna kan gezamenlijk terugge-

fietst worden. 

4.4 Arrangementen
Er worden grote kansen gezien in het actief kop-

pelen en uitdragen van de producten. 

Zo kunnen (meerdaagse) arrangementen worden 

samengesteld waarin ondernemers samenwer-

ken, maar zo kan ook een excursie- of belevings-

aanbod worden gemaakt, waarin ondernemers 

samenwerken met natuurorganisaties en bijvoor-

beeld de heemkundekring. In de excursies en de 

arrangementen staan veelal een diversiteit aan 

belevingen centraal, denk daarbij aan de combi-

natie land/water, maar ook verschillende vormen 

van vervoer en attractiepunten. 

Voorbeeld SteenAthlon

Een suggestie is gedaan om een meerdaags arran-

gement samen te stellen, waarin op verschillende 

actieve wijzen, zoals fietsen, wandelen en kanoen, 

het gebied wordt doorkruist. Daarbij kan elke dag 

op een andere locatie op een bijzondere manier 

worden overnacht.

4.5 Evenementen
Tenslotte worden er reeds diverse (lokale) evene-

menten georganiseerd. Deze kunnen in breder 

perspectief ook een aantrekkende werking heb-

ben. Deze evenementen kunnen gekoppeld wor-

den aan het toeristisch-recreatief product, bijvoor-

beeld in de vorm van arrangementen. Daarnaast 

kan vanuit toeristisch-recreatief oogpunt ook 

nieuwe evenementen worden georganiseerd, die 

ook een positieve impuls kunnen betekenen voor 

het lokale. 

Voorgestelde projecten korte termijn:

- GPS routes en voorzieningen

- Samenstellen lespakketten

- Natuureducatieprogramma

- Samenstellen arrangementen

- Samenbrengen evenementen en arrangementen
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5. PROJECTEN

De visie brengt bestaande projecten en nieuwe 

initiatieven samen. Sommige betekenen voorals-

nog dromen, maar altijd met de horizon in zicht. 

Veel projecten bieden op korte termijn al perspec-

tief. Belangrijk daarbij is een prioritering aan te 

brengen. ‘First things first’. 

Welke projecten zorgen voor een goed fundament 

en welke projecten kunnen daar uiteindelijk op 

meeliften? Het is goed te bezien in welke pro-

jecten de gemeente een actieve rol speelt en op 

welke wijze. 

Samen is het sleutelwoord. Dit betekent dat 

in veel projecten gemeenten, ondernemers en 

betrokkenen samen werken, maar vooral ook dat 

samen jaarlijks de stand van zaken wordt opge-

maakt en de projecten worden geactualiseerd 

en aangevuld. Zo staat ook hier de actieve mens 

centraal.

De huidige projecten zijn een weergave van 

mogelijke projecten, zoals die uit de sessies naar 

voren zijn gekomen. In het uitvoeringsprogram-

ma, dat in oktober �010 gereed zal komen, zal een 

projectenlijst volgen. Daarbij worden de projecten 

getoetst aan haalbaarheid en realiseerbaarheid. 

Kansrijke projecten worden opgenomen in het uit-

voeringsprogramma.

Voorgestelde projecten korte termijn:

- Jaarlijks actualiseren projectenlijst
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Natuur

De natuurdoelen in de gemeente Steenbergen zijn 

vooral gericht op de zandgronden (Halstersche 

Laag & Het Oudland), langs de kreken (De Kreek 

/ Roode Weel) en (langs de landgoederen) langs 

de Vliet. De kreken zijn veelal de functie van 

Ecologische Verbindingszone toegekend in com-

binatie met een waterbergende functie. De bos-

gebieden en de directe omgeving hiervan op de 

hoger gelegen zandgronden zijn opgenomen in 

de Ecologische Hoofdstructuur. 

De belangrijkste natuurgebieden in de gemeente 

Steenbergen zijn:

- De Dintelse Gorzen en de Slikken van de Heen

- Steenbergse Vliet

-  Kreken Roode Weelcomplex

-  Natuurgebied ‘Gastelsveer’

- Natuurgebied ‘Oost-Graaf Hendrikpolder’

- Het gebied van het landgoed Dassenberg, de 

Ligne en Oudlandsch Laag

- Het Oudland

- De gebieden langs de Schelde-Rijn verbinding

- Het Molenkreekstelsel

Cultuurhistorie

In de Structuurvisie Plus van de gemeente 

Steenbergen wordt de Cultuurhistorische 

Waardenkaart Gemeente Steenbergen (1999) 

omschreven. Hierin worden diverse cultuurhis-

torische waardevolle elementen onderscheiden. 

Ook de provincie Noord-Brabant heeft een 

Cultuurhistorische Waardenkaart, zoals te zien in 

bijgevoegde afbeelding.

Water

Het Tweede Waterhuishoudingsplan (Provincie 

Noord-Brabant) geeft aan wat de functies zijn 

van de verschillende wateren. Voor de gemeente 

Steenbergen zijn de volgende zaken van belang:

- Aan de zuidrand van de gemeente heeft het 

Zwarte Wiel een belangrijk waternatuurfunctie;

- De Molenkreek, Rode Weel en Rietkreek stelsels 

hebben een gecombineerde functie viswater / 

waternatuur;

- De Dintel heeft een belangrijke functie als vis-

water;

- Het water bij Nieuw-Vossemeer heeft een func-

tie als zwemwater;

- Een groot aantal waterlopen tenslotte hebben 

een functie als ecologische verbindingszone.
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Tussen BELEID en ONTWIKKELINGEN
In vogelvlucht zijn de belangrijkste ontwikkelin-

gen weergegeven die relevant zijn voor de schets-

sessies.

Infrastructuur

Op het gebied van infrastructuur is en gaat vooral 

de aanleg van de A4 gaat een grote impact heb-

ben op het landschap en de recreatieve beleving 

in de gemeente. De aanleg van de A4 heeft grote 

gevolgen voor de wegenstructuur. De volgende 

projecten zijn gepland:

- Herinrichting van de N�59. Deze omvat, naast 

het herinrichten van de weg en het aanliggende 

fietspad, het doortrekken van het fietspad 

tussen Steenbergen en Welberg en het reali-

seren van een gelijkvloerse kruising Welberg / 

Steenbergen.

- Ontsluiting Dintelmond. Een betere ontsluiting 

zal in overleg met de gemeente Moerdijk en 

Rijkswaterstaat worden uitgewerkt. De gemeen-

te Steenbergen wil hiermee het sluipverkeer van 

vrachtwagens door de kern Dinteloord definitief 

oplossen.

- Ontsluiting bedrijventerrein Molenkreek. Doel is 

om door een betere ontsluiting via het AFC het 

vrachtverkeer uit de kern te weren.

- Rondweg West Steenbergen. Deze weg is nood-

zakelijk om de Burgermeester Van Loonstraat te 

ontlasten.

Geluid

In het streekplan is de Heensche Polder aange-

wezen als stiltegebied. In stiltegebieden dient de 

geluidsbelasting zo laag te zijn dat het ervaren 

van natuurlijke geluiden niet of nauwelijks wordt 

verstoord. In en om stiltegebieden dienen stilte-

verstorende functies geweerd te worden.

Stedelijke Ontwikkelingen

De ontwikkeling van een Agro Food Cluster 

(AFC) bij Dinteloord is de meest in het oog sprin-

gende stedelijke ontwikkeling in de gemeente 

Steenbergen. Duidelijk is dat er �50 hectare glas-

tuinbouw wordt aangelegd. Het oppervlak te ont-

wikkelen agrarische industrie is nog niet bekend. 

Wat de gemeente Steenbergen betreft blijft deze 

ontwikkeling altijd boven de Noordlangeweg.

Andere stedelijke ontwikkelingen zijn de aanleg 

van een aquaduct over de A4 bij Steenbergen en 

verschillende ontwikkelingen in de kernen, zoals 

nieuwbouw van woningen, sanering van bedrijven 

en ontwikkeling van nieuwe lokale bedrijventer-

reinen. In het streekplan is bovendien een glas-

tuinbouwgebied aangegeven tussen Steenbergen 

en Halsteren.

BIJLAGE
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Cultuurhistorische waarden
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Ecologische Hoofdstructuur
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Stiltegebied
Heensche Polder
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Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg  703.007909.00 

3. Projecten in de gemeente 7

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gewenste ontwikkelingen in de gemeente 
Steenbergen. Naast een inhoudelijke toelichting wordt ook de fase van planvorming nader be-
schreven. 

3.1. Visie 

Op de kaart "Visie op ontwikkelingen" , zie figuur en kaartbijlage, zijn de gewenset ontwikkelin-
gen nader gelokaliseerd. Het betreft in totaal 50 projecten. Er zijn, bezien naar de planfase van 
het project, drie verschillende typen projecten: 
- lopende projecten; 
- geplande projecten; 
- nieuwe projecten. 

Lopende projecten:  
Lopende projecten zijn projecten waarover al besluiten zijn genomen en die in uitvoering zijn of 
waarmee op korte termijn wordt gestart. Dit betreft de volgende projecten (de nummers verwij-
zen naar het bijbehorende gebied op de kaart): 
- Landgoed Westcreecke (nummer 8 op de kaartbijlage); 
- Sportveldencomplex Dinteloord: uitbreiding complex Noordlangeweg (nummer 12 op de 

kaartbijlage); 
- Vliethaven Steenbergen: woonzorgcomplex (nummer 25 op de kaartbijlage); 
- Buiten de Veste 1e fase: woningbouw (nummer 28 op de kaartbijlage). 

Analyse en dynamiek 6

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 703.007909.00 

Steenbergen hoog dynamisch 
Door de aanleg van de A4 worden er aan de noord- en westzijde van de stad Steenbergen 
agrarische gebieden afgesneden van het omliggende land. Functiewijzigingen zijn hier te ver-
wachten, zeker als gebieden aansluiten op een bedrijventerrein of op de bestaande stad. Er 
wordt bewust omgegaan met deze potenties en verloedering van het landschap wordt door ge-
richt lange termijnbeleid voorkomen. 

Dintelzone hoog dynamisch 
De zone langs de Dintel is nu ook al een hoog dynamisch gebied. Naast het terrein van de Sui-
kerunie herbergt dit gebied het bedrijventerrein Dintelmond (gemeente Moerdijk) en een jacht-
haven. Ook hier zal de zone tussen de kern Dinteloord en de A4 geleidelijk van functie gaan 
veranderen. Ingezet wordt op woningbouw en lokaal gebonden bedrijven. 

De Vliet laag dynamisch 
Door de ontwikkelingen te sturen in omvang en locatie wordt er gestuurd op de dynamiek van 
functies en veranderingen in het landschap. De agrarische kleigebieden worden gekenmerkt 
door een lage dynamiek en een open landschap. Op het zand zijn de agrarische gebieden, door 
de aanwezige beplanting, juist besloten van karakter. De zone langs de Vliet is laag dynamisch. 
De belangen van waterbeheersing en waterberging zijn hier het belangrijkste en stellen rand-
voorwaarden aan andere functies. 

Zeekleipolder en zand laag dynamisch 
De open zeekleipolders en het besloten zandgebied zijn laagdynamisch. In de dorpen vinden 
relatief kleinschalige ontwikkelingen plaats ten behoeve van woningbouw en recreatie. Land-
bouw is de drager van deze gebieden. Dynamiek

Gebiedsvisie Steenbergen �007
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Recreatie

Brabant Uitgelijnd, 2000

De provincie ziet in toerisme en recreatie een 

belangrijke economische drager van het landelijk 

gebied. Met betrekking tot Steenbergen zijn er 

langs de rivieren doorgroeimogelijkheden. De pro-

vincie wil de verscheidenheid in recreatiemilieus 

in Brabant vergroten door per gebied verschil-

lende accenten te leggen. Van belang is steeds dat 

met de recreatieve ontwikkelingen de natuur- en 

landschapswaarden behouden en versterkt wor-

den. De provincie gaat een beleidsvisie toerisme 

en recreatie opstellen om de gebiedsspecifieke 

accenten nader in te vullen. Betere samenwer-

king is nodig voor de ontwikkeling van een meer 

samenhangend en hoogwaardig toeristisch-recre-

atief product. Streekplan �00�, Brabant in Balans 

In de voorbereiding op dit nieuwe streekplan zijn 

er door de provincie relevante uitspraken gedaan 

over recreatie en toerisme. “

Het vergroten van de recreatiemogelijkheden” is 

wat de provincie voor ogen staat bij het voorbe-

reiden van het nieuwe streekplan. Daarin krijgt de 

recreatie een volwaardige plaats in de ruimtelijke 

ordening, naast andere functies in het buitenge-

bied zoals landbouw en natuur. Recreatiebedrijven 

die veel bezoekers trekken, horen bij voorkeur 

thuis in de stedelijke regio’s. Voor zover ze ruimte 

zoeken in het landelijk gebied, horen ze in agrari-

sche gebieden.

In de agrarische gebieden krijgt de recreatie vol-

doende kansen, als ze het boerenbedrijf niet in 

de weg zit en de waarde van het landschap niet 

wordt aangetast. De rest van het landelijk gebied 

is bij uitstek geschikt. voor kleinschalige vormen 

van recreatie als fietsen en kamperen bij de boer. 

Bestaande bedrijven als campings en attractiepar-

ken die in natuurgebieden liggen en veel bezoe-

kers trekken, wil de provincie voor een groot 

deel verplaatsen of saneren en voor een deel de 

mogelijkheid bieden om zich ter plekke verder 

te ontwikkelen. Er moet dan wel sprake zijn van 

een zwaarwegend maatschappelijk belang en de 

natuur die wordt aangetast moet worden gecom-

penseerd. 

Permanente bewoning van recreatiewoningen 

wordt zoveel mogelijk voorkomen. Recreatie en 

toerisme worden gezien als nevengeschikte acti-

viteiten in het buitengebied, die een belangrijke 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het plat-

teland. 

Kansen voor het realiseren van een goed recre-

atief-product moeten dan ook optimaal worden 

benut. De mogelijkheden zijn echter wel sterk 

afhankelijk van de specifieke kenmerken van een 

gebied.

Het centrale uitgangspunt is dat er geen signifi-

cante negatieve effecten mogen optreden voor de 

te beschermen natuur- en landschapswaarden.

Zo horen in de groene hoofdstructuur bij uitstek 

de extensieve vormen van toerisme en recreatie 

thuis. Met name buiten- en bewegingsrecreatie 

(wandelen, fietsen, picknicken) en natuurgerichte 

recreatie passen prima in de groene hoofdstruc-

tuur. De kwetsbaarheid van natuurwaarden 

bepaalt welke andere vormen van toerisme en 

recreatie toelaatbaar zijn, en in welke intensi-

teiten, Er mogen geen significante negatieve 

effecten op de te beschermen natuur- en land-

schapswaarden optreden. Dit is het centrale 

uitgangspunt. In de agrarische hoofdstructuur 

biedt de provincie toerisme en recreatie volop 

mogelijkheden. De provincie staat in beginsel 

positief tegenover de ontwikkeling van recreatieve 

nevenactiviteiten op agrarische bedrijven in de 

agrarische hoofdstructuur. Ook is er in beginsel 

geen bezwaar dat agrarische ondernemers in de 

agrarische hoofdstructuur geheel omschakelen 

naar recreatieve activiteiten.
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Binnen de agrarische hoofdstructuur (uitgezon-

derd open landschappen) ziet de provincie goede 

mogelijkheden voor de inpassing van nieuwe ver-

blijfsrecreatieve voorzieningen, los van agrarische 

activiteiten. Met betrekking tot enkele bijzondere 

recreatievormen in het buitengebied vermeldt het 

streekplan het volgende:

- Nieuwe golfbanen worden bij voorkeur in 

stedelijke regio’s gezien. Ook in het landelijk 

gebied zijn nieuwe golfbanen toegestaan, mits 

ze kunnen aansluiten bij een bebouwde kern. 

Bestaande golfbanen in het landelijk gebied 

kunnen in beginsel uitbreiden. Nieuwe golfba-

nen of uitbreidingen van bestaande golfbanen 

zijn in principe niet toelaatbaar in de GHS 

natuur;

- Nieuwe lawaaisporten zijn in beginsel uitgeslo-

ten;

-  Permanente bewoning van recreatiewoningen 

dient voorkomen te worden. De provincie werkt 

niet mee aan de komst van nieuwe solitair gele-

gen recreatiewoningen, tenzij gebruik gemaakt 

wordt van bestaande gebouwen.

- Recreatie op en rond het water. Dit wil de 

provincie bevorderen. Daartoe faciliteert ze 

voorzieningen die de recreatie gebruikswaarde 

van het vaarwegennet verhogen en stuurt ze 

aan op de verbetering van de relatie tussen 

land- en waterrecreatie.De provincie streeft naar 

versterking van de regionale diversiteit van het 

toeristisch-recreatief product. In het Krammer-

Volkerakgebied dient overdruk als gevolg 

van watersport echter voorkomen te worden. 

Projecten waarbij, mede met het oog op de toe-

ristisch-recreatieve aantrekkelijkheid, de relatie 

van aan het water gelegen steden en dorpen 

met dat water worden versterkt, worden door 

de provincie gefaciliteerd.

Beleidskader toerisme en recreatie 

(Ont)spannend Brabant 

In het rapport zijn de uitgangspunten geschetst 

van de beleidslijnen voor toerisme en recreatie 

voor nu en in de komende jaren. Het rapport is 

een belangrijke bouwsteen voor de tweede parti-

ele streekplanherziening als het nieuwe integrale 

streekplan. Aan het Beleidskader Toerisme en 

Recreatie ligt onder meer het in 1999 uitgevoerde 

Basisonderzoek Recreatie en

Toerisme ten grondslag. Het doel van het beleids-

kader is het leveren van een bijdrage aan het 

gezond houden van de hele sector en aan het bie-

den van verdere ontwikkelingskansen. De provin-

ciale beleidsinspanningen betreffen in hoofdzaak 

de volgende punten:

- streven naar een compleet aanbod van recrea-

tiemilieus over geheel Brabant;

- stimulering van cultuurtoerisme;

- stimulering van grensoverschrijdende activitei-

ten en projecten;

- bevordering van een goed georganiseerde en 

professionele sector;

- bredere inzet van het Brabants Bureau voor 

Toerisme.

Structuurvisie Plus gemeente Steenbergen

Met betrekking tot toerisme en recreatie kunnen 

voor de gemeente Steenbergen de volgende doel-

stellingen geformuleerd worden:

- nastreven van een compleet aanbod aan voor-

zieningen/stimuleren verscheidenheid;

- rekening houden met natuurlijke en landschap-

pelijke waarden;

- rekening houden met gebiedsspecifieke kenmer-

ken;

- goede bereikbaarheid van recreatieve voorzie-

ningen;

- inspelen op aantrekkelijke mogelijkheden 

(water).

Hoewel de variatie in het open landschap beperkt 

is, is het weidse karakter van de gemeente een 

aantrekkelijk element. Ook de aanwezigheid van 

veel water is een belangrijke kans met betrekking 

tot de recreatie. Met name de kernen gelegen aan 

een haven (Steenbergen, Dinteloord en De Heen) 

hebben goede mogelijkheden om zich verder te 

ontwikkelen. Hier dient in de toekomst gebruik 

van gemaakt te worden. Tevens zijn rond Fort 

Henricus in de kern Steenbergen goede mogelijk-

heden om recreatie te versterken.
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In het buitengebied is het beleid met name 

gericht op extensieve vormen van recreatie (wan-

delen/fietsen/ watersport) en op ontwikkeling 

van kleinschalige vormen van intensieve recreatie 

(agrotoerisme / kamperen bij de boer). Hierbij 

dient uiteraard rekening te worden gehouden met 

natuur- en landschappelijke waarden en met agra-

rische functies. Voor de West-Brabantse waterlinie 

(oude verdedigingslinie tussen Bergen op Zoom 

en Steenbergen) is een (concept) landschapsvisie 

ontwikkeld om onder meer het cultuurhistorisch 

erfgoed beter in beeld te brengen en om moge-

lijke ontwikkelingsrichtingen beter in beeld te 

krijgen. In deze visie is voorgesteld om de linie als 

verbinding vorm te geven, door het stimuleren

van zichtrelaties en infrastructurele verbindin-

gen (fietsen en wandelen). Voor de gemeente 

Steenbergen betreft het het gebied langs de Ligne 

en Dassenberg. Tevens wordt in de visie voorge-

steld om Fort Hendrik te reconstrueren en een 

recreatief gebruik te geven. Daarnaast dienen er 

mogelijkheden te zijn voor de ontwikkeling van 

een golfterrein. Belangrijke voorwaarde

hierbij is dat een dergelijk terrein dient te passen 

in de schaal van het landschap.

Zoals de provincie voorstaat dient de gemeente 

Steenbergen aandacht te besteden aan recreatie 

aan het water (Steenbergsche Vliet, Dintel). Het 

beleid is gericht op het behoud en versterking van 

de bestaande voorzieningen en het stimuleren 

van recreatief medegebruik. Eventueel zijn hier-

naast ontwikkelingen langs het Volkerak mogelijk. 

Deze dienen echter de aanwezige (hoge) natuur-

waarden niet te verstoren. Binnen de gemeente 

Steenbergen bestaat er in het natuurbad

van Nieuw-Vossemeer de mogelijkheid om buiten 

te zwemmen. Dit wordt voor de gemeente als

voldoende beschouwd.

Met betrekking tot de verblijfsrecreatie is een 

veranderende behoefte van verblijfsrecreanten 

een belangrijk punt. De klant wil meer ruimte en 

comfort. Om daaraan te kunnen voldoen willen de 

ondernemers investeren in hun accommodaties en 

eventueel het ruimtebeslag ervan vergroten. Het 

beleid is gericht op het bieden van mogelijkheden 

voor uitbreiding van bestaande verblijfsrecreatie 

als gevolg van deze veranderde behoeften. 

Met name vanwege de gunstige ligging tussen de 

stedenconcentraties Randstad en Antwerpen ligt 

de behoefte vooral op watergebonden verblijfsre-

creatie. Geschikte locaties zijn: 

-  Nieuw-Vossemeer (tussen het dorp en de 

Schelde-Rijnverbinding) en Dinteloord (tussen 

het dorp en de Dintelmond). 

- De Heen (tussen het dorp en de Steenbergsche 

Vliet) en Steenbergen (tussen fort Hendrik en de 

Steenbergsche Vliet) kunnen als locatie worden 

gebruikt mits de aard van de recreatie alhier 

past bij het feit dat deze locaties behoren tot 

het stiltegebied de Heensche Polder.

Omdat bezoekers van de verblijfsaccommodatie 

afkomen op het rustige imago en het weidse 

karakter van het landschap, dient behoud en ont-

wikkeling van het landschap en verbetering van 

de ontsluiting onder de aandacht te blijven. Ter 

ondersteuning van de verblijfsrecreatie zou de

gemeente in de toekomst kunnen beschikken 

over slecht-weer voorzieningen om de aantrek-

kelijkheid voor verblijfsrecreanten te vergroten. 

Daarnaast dient met betrekking tot verblijfsrecre-

atie de permanente bewoning van recreatiewonin-

gen voorkomen te worden.

In de Structuurvisie Plus van de gemeente 

Steenbergen wordt vervolgens de volgende onder-

verdeling gemaakt ten aanzien van de recreatie:

Verblijfsrecreatie

In de afgelopen jaren is de populariteit van 

korte vakanties sterk toegenomen. Op het 

grondgebied van de gemeente zijn verschillende 

campings gelegen, zoals camping ‘Akkermans 

Recreatie’, camping ‘De Uitwijk’ (De Heen), cam-

ping ‘Mattenburg’  en natuurkampeerterrein 'De 

Kreek'(Nieuw-Vossemeer). In het buitengebied van 

de gemeente is de vraag naar kampeermogelijk-

heden bij de boer slechts beperkt.

Extensieve recreatie

Het plangebied biedt voldoende mogelijkheden 

voor extensieve vormen van recreatie, zoals wan-

delen, fietsen, autotochten, kleine watersport 

en sportvissen. Het gebied is in het algemeen 

redelijk goed toegankelijk voor wandelaars en 

fietsers. Een waardevolle recente toevoeging aan 

het recreatieve netwerk is een directe verbinding 

tussen Steenbergen en Kruisland. Gebieden die 

niet vrij toegankelijk zijn, zijn de Slikken van De 

Heen, het landgoed Dassenberg/Oudlandsch Laag, 

het natuurgebied in de Oost-Graaf Hendrikpolder 

en gedeelten van de Rietkreek. Door het gebied 

lopen diverse auto-, fiets- en wandelroutes. 

Ook zijn er voorzieningen voor de Hengelsport 

(Bovensas). In het gebied zijn voorzieningen als 

bankjes, picknickplaatsen, vissteigers en beweg-

wijzering aanwezig.
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Sport

Steenbergen, Nieuw-Vossemeer, Welberg, 

Kruisland en De Heen beschikken ieder over eigen 

sportterreinen.Daarnaast hebben Steenbergen en 

Dinteloord de beschikking over een eigen zwem-

bad. Watersport is de belangrijkste recreatieve 

trekker van Steenbergen. Recreatievaart vindt 

plaats op het Krammer-Volkerak, de Roosendaalse 

en Steenbergse Vliet, de Steenbergse Haven, 

de Dintel en de voormalige kreken. Met name 

het Krammer Volkerak en de Roosendaalse en 

Steenbergse Vliet bieden de watersporter vol-

doende ruimte en rust, maar ook op het Mark 

Vlietkanaal vindt recreatievaart plaats. Er zijn 

voldoende recreatieve voorzieningen aanwezig. 

De voormalige kreken (Roode Weel, De Beek) 

worden gebruikt als kanovaarwater en viswater. 

De voormalige kreken in het westen van het 

gebied zijn zodanig klein dat deze niet geschikt 

zijn voor recreatief gebruik (behalve voor hengel-

sport). De Schelde-Rijnverbinding ten westen van 

Steenbergen is een redelijk drukke vaarweg en 

daardoor niet erg geschikt voor de recreatievaart.

Ontwikkelingen

In de gebiedsvisie van de gemeente Steenbergen 

wordt recreatie en toerisme genoemd als één 

van de speerpunten van het gemeentelijk beleid. 

Deels betreft dit relatief kleinschalige ontwikke-

ling, maar daarnaast zijn er ook enige grote pro-

jecten, zoals de jachthavens en de ontwikkeling 

van het Dintelparc. Er zijn veel initiatieven die de 

gemeente ondersteunt. Dit betreft:

- ontwikkelen van Dintelparc: dag- en verblijfsre-

creatie in combinatie met een natuurpark;

- revitaliseren van de jachthaven Dinteloord;

- revitaliseren van de jachthaven Steenbergen;

- ontwikkelingen langs de Vliet.

- ontwikkelen van netwerken van wandel- en 

fietspaden rond de kernen; hiervoor is een rap-

portage ‘Recreatieve Routestructuur’ opgesteld, 

behorend bij de hierna afgebeelde kaarten met 

‘fietsroutes’, ‘wandelroutes’ en ‘overige routes’. 

Als belangrijke recreatieve verbinding in de 

gemeente Steenbergen geldt het nieuwe fiets-

pad tussen de Steenbergseweg en Molendijk in 

Dinteloord.

Projecten

Daarnaast is in de gebiedsvisie van de gemeente 

Steenbergen een lijst ‘nieuwe projecten’ opgeno-

men. Nieuwe projecten zijn projecten waarvan 

de planvorming nog niet (volledig) is afgerond of 

zelfs nog moet worden opgestart. Over deze pro-

jecten moeten nog besluiten worden genomen. 

Onderstaand zijn hieruit de recreatieve of daaraan 

gerelateerde projecten genoemd, aanvullend op 

bovenstaande ontwikkelingen:

-  Fort Henricus: restauratie

- Bufferzone Welberg-Steenbergen: recreatie, 

groen en sport

- Vestingwerken (kern, zuid-oost): versterking ves-

tingstructuur

Toeristisch Actieplan West-Brabant

De Kamer van Koophandel geeft in het ‘Toeristisch 

Actieplan West-Brabant’ aan meer toeristische 

omzet te willen in deze regio. 

Zij wil dit bereiken door:

- Toename van de toeristische bestedingen per 

bezoeker; in �014 moeten deze minimaal gelijk 

zijn aan het landelijk gemiddelde;

- Stabilisering of groei van de toeristische over-

nachtingen;

- Samenwerkingsprojecten.

Zij roept hiervoor op tot betere samenwerking 

tussen ondernemers, organisaties die hun belan-

gen behartigen en overheden. Ze roept onderne-

mers op zich meer te richten op ‘nieuwe markten’ 

en het versterken van het toeristisch product 

door de regio bij het eigen product te betrekken. 

Gemeenten moeten zorgen dat ondernemers ook 

daadwerkelijk kunnen inspelen op de verande-

rende marktvraag.
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Gebiedsperspectief Brabantse Wal
De Brabantse Wal brengt bijeen �009
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Routestructuren
Bureau Buiten �009


