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Natuurbeleidsplan Steenbergen 
 

nota van uitgangspunten 
 

1. Inleiding 
De gemeente Steenbergen maakt een natuurbeleidsplan. Er wordt aangegeven wat de gemeente aan 
natuurwaarden heeft en waar de gemeente, samen met haar partners, met haar natuur heen wil. 
Eveneens is het van belang voor de natuurgebonden recreatie in de gemeente. Daarnaast is het een 
onmisbaar instrument om bij economische ontwikkelingen tijdig rekening te houden met de 
aanwezigheid van zeldzame plant- of diersoorten en de natuurwetgeving. 
Het natuurbeleidsplan is ook van belang voor de vaststelling van de verantwoordelijkheden: wie doet 
en betaalt wat? Voor de goedkeuring en het reserveren van geldstromen en daarmee de borging van 
een duurzaam behoud (inrichting en beheer) van de Steenbergse natuur is dit cruciaal.  
Dit komt ook de inwoners van de gemeente ten goede: een robuuste, fraaie natuur leidt tot een 
grotere leefbaarheid en is heilzaam voor de mensen. 
 
Voor de ontwikkeling en de latere uitvoering van het natuurbeleidsplan is draagvlak van groot be-
lang. Vanaf het begin werken tal van regionale en plaatselijke partners mee aan de ontwikkeling. Er 
wordt gebruik gemaakt van hun kennis en ideeën.  
Eind 2015 en begin 2016 is er gewerkt aan de inventarisatie van de Steenbergse natuurwaarden. De 
inventarisatie is tot stand gekomen met behulp van de volgende partijen: ANV Brabantse Wal, Bra-
bants Landschap, KNNV, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Stichting 
Sirene, Waterschap Brabantse Delta, West-Brabantse Vogelwerkgroep, ZLTO Steenbergen – Bergen 
op Zoom. 
Na de inventarisatie is de ontwikkeling van het natuurbeleid gestart met een beeldvormende raads-
vergadering (12 april 2016). Vele partijen hebben meegewerkt aan de verschillende workshops, met 
als doelstelling om zoveel mogelijk input voor de ontwikkeling van het natuurbeleidplan te krijgen. 
Vervolgens is er op 15 juni 2016 een bijeenkomst gehouden voor met name de natuurbeheerders, 
natuurrealisatoren en Stichting Sirene. Ten slotte is er op 20 juli 2016 een klankbordgroepbijeen-
komst gehouden om een concept nota van uitgangspunten te bespreken.  
Vele partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de beeldvormende raadsvergadering zijn ook be-
naderd voor en hebben deelgenomen aan de klankbordgroepbijeenkomst. Partijen die niet aanwezig 
konden zijn, hebben de mogelijkheid gehad om voor 6 augustus 2016 alsnog een reactie in te dienen. 
Van deze mogelijkheid is door meerdere partijen gebruik gemaakt. In bijlage 1 is het bovenstaande 
weergeven. Belangrijk om aan te geven is dat gedurende het proces is gebleken dat er een grote ma-
te van consensus is.  
 
Met behulp van de input van alle partijen is de nu voorliggende nota van uitgangspunten tot stand 
gekomen. Deze nota van uitgangspunten vormt samen met de opiniërende behandeling door de ge-
meenteraad de basis voor de verdere ontwikkeling van het natuurbeleidsplan.  
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2. Opzet van deze nota 
In de voorliggende nota worden de  uitgangspunten van het natuur- en landschapsbeleid van de 
gemeente Steenbergen benoemd. De nota van uitgangspunten omvat niet de basisbeschrijving van 
de inventarisatie van natuurwaarden, de wet- en regelgeving en andere algemene zaken, die in het 
Natuurbeleidsplan zelf de inleiding gaan vormen. De nota citeert her en der direct uit 
achtergronddocumenten, die mede een basis vormen voor het natuurbeleidsplan. 
De nota van uitgangspunten vormt samen met de opiniërende behandeling door de gemeenteraad 
de basis voor de verdere ontwikkeling van het Natuurbeleidsplan.  
 
Deze nota belicht de uitgangspunten van: 

- de Steenbergse natuur; 
- overige relevante natuurbeleidsonderwerpen. 

 
Bij de nota van uitgangspunten is ook een visiekaart gevoegd. Op deze kaart staan met name de 
prioriteiten ruimtelijk aangegeven, op een onderlaag van cultuurhistorie en de verschillende 
landschappen. 
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3. Doelstellingen  
Als de basis voor de uitwerking van het natuurbeleidsplan worden een hoofddoelstelling en 
deel(gebieds)doelstellingen benoemd. Hierbij is aansluiting gezocht bij de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurvisie en de bijbehorende gebiedsindedeling. Binnen de deel(gebieds)doelstellingen zijn 
meerdere vormen van behoud en ontwikkeling van natuur en landschap van belang. 
 
Hoofddoelstelling: 
De gemeente Steenbergen stelt een Natuurbeleidsplan op met als doel: 
“behoud en versterken, danwel uitbreiden van de voor Noordwest Brabant karakteristieke natuur en 
landschapsstructuren in haar gemeente, zodat deze natuur- en landschapswaarden duurzaam 
aanwezig blijven en de mensen daar optimaal van kunnen genieten en profiteren.” 
 
De gemeente zal hierin voor een beperkt deel eigenaar / beheerder zijn, maar vooral coördinator en 
katalysator, waarbij de nadruk ligt op realisatie door samenwerking met zoveel mogelijk partijen. 
De gemeente zal in haar eigen (plan)processen in een zo vroeg mogelijk stadium de natuur(waarden) 
in de plannen en processen integreren, niet alleen beschermde planten en dieren, maar de gehele 
Steenbergse natuur. Ook bij planprocessen van andere partijen zal dit zoveel mogelijk gestimuleerd 
worden. De natuur zal daardoor niet als sluitstuk fungeren, maar als belangrijke factor in de afweging 
van verschillende belangen. 

 

 

 
Kaart gebiedsindeling uit de ruimtelijke structuurvisie. 
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Deel(gebieds)doelstellingen: 

 Binnen de woonkernen en de hoog-dynamische gebieden, waar de (economische) ontwikke-
lingen in hoofdzaak plaats moeten vinden, dient middels gericht langetermijnbeleid bewust 
met de economische ontwikkelingen, natuur en landschap te worden omgegaan. 

 Het streven in het laag-dynamische gebied rondom de Vliet is in eerste instantie gericht op 
het versterken van het landschappelijke en natuurlijke karakter en het versterken van de wa-
terhuishoudkundige functies (waterbeheersing en waterberging) van de zone. Hier is primair 
ruimte voor ontwikkelingen op gebied van natuur, water en recreatie.   

 Het streven in het laag-dynamische gebied van de zeekleipolders is gericht op het handha-
ven, herstel en versterken van de openheid van het landschap en de bijbehorende randen in 
de vorm van de lintvormige dijken met beplanting (populierenrijen) en kreek(restanten), die 
tezamen de inpolderingsgeschiedenis laten zien. Dit is nodig voor het karakter van deze pol-
ders, de functie als leefgebied en verbindingszone voor allerlei planten en dieren en draagt 
bij aan biologische plaagbestrijding.  
In dit gebied liggen veel kansen voor agrarisch natuurbeheer. 
Aan ontwikkelingen die de openheid van het landschap (onevenredig) aantasten wordt niet 
meegewerkt.  
In de open zeekleipolders zijn mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en versterking 
van de voor Steenbergen belangrijke en kenmerkende grondgebonden landbouwsector, 
waaronder ook begrepen het bieden van extra mogelijkheden in het kader van de verbrede 
landbouw. Het behoud en de ontwikkeling van recreatie en toerisme vormt eveneens een 
speerpunt. 

 Het streven in het laag-dynamische overgangsgebied tussen zand en klei aan de zuidoostzijde 
van Steenbergen is gericht op het handhaven en versterken van de openheid van het land-
schap. Hier staat het behoud en versterken van het groene karakter voorop. 

 In het eveneens laag-dynamische gebied van de Dintelse Gorzen en de Slikken van de Heen 
aansluitend aan het Volkerak is de doelstelling natuurontwikkeling en –behoud; waar moge-
lijk is recreatief medegebruik toegestaan.  
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4. Natuurbeleidsonderwerpen 
Uit de verrichte inventarisatie van natuurwaarden en de overleggen, vooral tijdens de 
beeldvormende raadsvergadering, is een overzicht ontstaan van de belangrijkste natuurbeleids-
onderwerpen van de gemeente Steenbergen. Dit zijn, in willekeurige volgorde: 

1. natte ecologische verbindingszones. Deze zijn geprojecteerd op waterlopen, zoals kreken; 
2. open zeekleipolderlandschap met agrarische natuur. Hierbij kan onder andere worden ge-

dacht aan: weidevogels, akkervogels, grote concentraties watervogels (eenden, ganzen, 
overwinteraars e.d.), maar ook erfbeplantingen, speciaal ingerichte en beheerde akkerran-
den, benutten van resthoeken van landbouwpercelen, bijenranden; 

3. Natura2000-gebied (Krammer - Volkerak, met Dintelse Gorzen en Slikken van de Heen, ook 
langs de zeedijk van het Schelde Rijnkanaal). Hier is hoogwaardige buitendijkse natuur; 

4. droge ecologische verbindingen, met name in de vorm van  bloem- en boomdijken en, waar 
mogelijk, ook wegbermen; 

5. bijzondere natuur van het coulisselandschap bij Oudland, in de vorm van oudere bossen en 
bijzondere kwelindicerende soorten van zand- en veengebieden, zoals boombewonende 
vleermuizen, uilen, roofvogels, e.d.;  

6. natuur in de stad en dorpen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: groene en/of 
blauwe dooradering van stad en dorp, stadsvogels, gebouwbewonende vleermuizen, vitaal 
bomenbestand met inlandse soorten, muurplanten; 

7. natuurgebonden recreatie; 
8. aardkundige, landschappelijke en cultuurhistorische waarden; 
9. implementatie van natuur en natuurwetgeving in het gemeentebeleid van Steenbergen; 
10. natuureducatie, voor een duurzaam draagvlak binnen de gemeente voor de natuur; 
11. organisatiestructuur en duurzame reservering van voldoende financiën. 

 
Om uitvoering te kunnen geven aan de gemeentelijke hoofddoelstelling voor het natuurbeleidsplan 
moet er in goede balans uitvoering worden gegeven aan alle natuurbeleidsonderwerpen. Dit brengt 
met zich mee dat alle vormen van natuur belangrijk zijn en elkaar versterken. 
 
In het vervolg van de nota van uitgangspunten worden de  bovengenoemde natuurbeleidsonderwer-
pen puntsgewijs behandeld. Per onderwerp wordt een korte informatieve inleiding gegeven, vervol-
gens worden er uitgangspunten en overige wensen van partners weergegeven. Ten slotte worden de 
belangrijkste partners genoemd. 
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4.1. Natte ecologische verbindingszones (krekenstelsels) 

Natte ecologische verbindingszones1 vormen een belangrijk onderdeel van de Steenbergse natuur. 
Natte ecologische verbindingszones hebben als doel geïsoleerde natuurgebieden met elkaar te ver-
binden, zodat uitwisseling van soorten en individuen (genen) kan plaatsvinden, waardoor natuurge-
bieden en plant- en dierpopulaties zo compleet en vitaal mogelijk blijven. 
In de gemeente ligt een opgave voor de realisatie van ongeveer 72 kilometer natte ecologische ver-
bindingszone2; dit betreft voornamelijk (delen van) oude krekensystemen in het open zeekleigebied.  
Samen met de vele partners (waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, agrariërs en an-
deren) wordt hard gewerkt aan de realisatie van deze natte verbindingszones, waarbij met name De 
Vliet,de Cruijslandse Kreken en de natte natuurparel bij het Oudland de afgelopen jaren een impuls 
hebben gekregen. 
 
 

 
Figuur 1: kreeksystemen binnen Gemeente Steenbergen (Kaart Waterschap) 

 

                                                           
 
1
 Een ecologische verbindingszone is een verbindingszone tussen (hier natte) natuurgebieden (met nieuwe of herstelde na-

tuur), die deel uitmaken van het NatuurNetwerk Nederland (NNN = voormalige Ecologische Hoofdstructuur, EHS).  
Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te 
maken (uitwisseling van genen), zodat robuustere en natuurgebieden en vitalere plant- en dierpopulaties ontstaan. 
2
 Een natte ecologische verbindingszone is gemiddeld 25 meter breed. De eerste 10 meter vallen onder de realisatiever-

plichting van het Waterschap. De overige 15 meter vallen onder de inspanningsverplichting van de gemeente Steenbergen. 
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Kaart Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant met overzicht natte en droge ecologische verbindingszones. 

 
Uitgangspunten bij realisatie natte ecologische verbindingszones (en Natte Natuurparels) 
 

De belangrijkste slagingscriteria van ecologische verbindingszones zijn o.a.: 

 goede definiëring van de doelsoorten en doelhabitats van de ecologische verbindingszone ; 

 zuid[west] – noord[oostelijke] ligging ( i.v.m. klimaatverandering – mogelijkheid tot verplaatsen van 
soorten naar gelang het klimaat verandert); 

 minimaal aan één zijde de aanwezigheid van een robuuste populatie van onderscheidende soort(en); 

 minimaal aan de andere zijde de aanwezigheid van kansrijk (hersteld) nieuw leefgebied / groeiplaatsen 
- geen doodlopende verbindingszones; 

 een kansrijke verwerving (geen grote ontbrekende ‘gaten’- een ketting is zo sterk als haar zwakste 
schakel) en inrichting; 

 niet kleinschalig denken: verwerving en inrichting van ecologische verbindingszones moeten in de con-
text van het gehele landschap van (West) Brabant (en Zeeland) worden geplaatst; 

 haalbaar, niet te hoog gegrepen ambitieniveau. De ambitie van verbindingszones wordt meestal geka-
rakteriseerd door de benoeming van een kritische doelsoort. Voor Steenbergen en omgeving zijn dit re-
latief veeleisende doelsoorten, gekozen door de provincie. 

 

Opgepast: De realisatie van ecologische verbindingszones mag niet leiden tot bedreiging van soorten welke 
voordeel halen uit hun geïsoleerde leefgebieden. Zo kunnen inheemse vissoorten gemakkelijk verdrongen wor-
den door exotische vissoorten, die bijvoorbeeld via een nieuw gerealiseerde ecologische verbinding bij de  
geïsoleerde leefgebieden van de bedreigde vissoorten kunnen komen.  

 
1. De realisatie van natte ecologische verbindingszones is van zeer groot belang voor het ver-
 sterken van de Steenbergse natuur. De gemeente Steenbergen kent een grote opgave voor 
 de realisatie van natte ecologische verbindingszones. 
2. De partners (gemeente Steenbergen, waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, 

 Het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de ANV Brabantse Wal en 
 ZLTO) willen graag de karakteristieke oude kreken(stelsels) herstellen, uitbreiden en inrichten 
als ecologische  verbindingszones (en eventueel Natte Natuurparels).  

3. De ecologische verbindingszones met de grootste kans van slagen krijgen voorrang in de  
verwerving en bij de inrichting. 
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4. De Klankbordgroep wil dat de beschikbare middelen gaan naar de natte verbindingszones 
 waarvan de realisatie al gestart is; deze moeten eerst afgemaakt worden. De partners vinden 
 dat de hoogste prioriteiten moeten liggen bij het verwerven en realiseren van de ontbreken
 de schakels in deze verbindingszones. 
5. Gezien de grote opgave voor de realisatie van natte ecologische verbindingszones is er een 

prioriteitstelling nodig. Aan de hand van een concrete prioriteitstelling moet worden bezien 
welke natte ecologische verbindingszones gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is het van 
groot belang dat de partijen vroegtijdig aangegeven hiervoor financiën ter beschikking te 
stellen. 

6. De hoogste prioriteiten hebben volgens de partners: 

 de Cruijslandse kreken, inclusief het Roode Weelcomplex (fase 1 is afgerond, plannen 
voor fase 2 worden ontwikkeld); 

 de Vliet (deels gerealiseerd. Een verdere uitbreiding heeft een hoge prioriteit bij  
Natuurmonumenten, vanwege de robuuste mogelijkheden); 

 de Oudlandse watergangen, inclusief de Ligne (gekoppeld aan de Natte Natuurparel); 

 het Molenkreekcomplex (gekoppeld aan de Natte Natuurparel). 
7. De partners wijzen er op dat het zeer belangrijk is dat na inrichting er veel aandacht moet zijn 
 voor goede nazorg, voor duurzaam beheer. Hier moet geld voor worden gereserveerd.10. 
8. Het waterschap Brabantse Delta is de belangrijkste trekker van de realisatie van de natte  
 ecologische verbindingszones. 
9. Bij de realisatie van de ecologische verbindingszones zijn het ambitieniveau en de door de 
 Provincie gekozen doelsoorten leidraad. Binnen de gemeente Steenbergen zijn dat het  
 ambitieniveau "moeraszone", met o.a. de doelsoorten otter, roerdomp en kwak. 
10. Passend recreatief medegebruik draagt bij aan de beleving en het draagvlak voor de realisa-

tie van natte ecologische verbindingszones. 
 
Overige wensen van de partners: 

 Partners hebben liever iets minder kritische, meer realistische doelsoorten zoals de water-
spitsmuis.  

 Natuurmonumenten stelt voor om meer in realistische habitats en leefgemeenschappen (met 
 een set aan voorbeeldsoorten) te denken, dan de verbindingszones op te hangen aan speci
 fieke diersoorten. Zij stelt dat de realisatie van verbindingszones bij moet dragen aan een 
 duurzame variatie aan ecotopen / habitats, met voldoende variatie. Daarbinnen vinden de 
 verschillende doel- / voorbeeldsoorten elk hun optimum. 
 Belangrijk is te streven (ook door middel van ecologische verbindingen) naar robuuste  
 eenheden natte natuur. Robuuste natuurgebieden kunnen een stootje lijden. Dan is er ook 
 meer ruimte voor recreatief medegebruik. 

 De partijen wensen dat in sommige gebieden het waterpeil een meer natuurlijk verloop kan 
krijgen: hoog in de winter en het vroege voorjaar en wegzijgend in de zomer (herstel natuur-
lijk hydrologisch systeem). Wellicht kunnen sommige natuurgebieden een eigen 
(grond)waterpeil(beheer) krijgen (bijvoorbeeld enkele gebieden tussen Steenbergen en Dinte-
loord). Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met verschillende gebruikers,  bijvoor-
beeld in de situatie van een eigen peilbeheer van de Cruijslandse kreken (en de gronden daar-
omheen), waarbij afgestemd wordt op vispaaiplaatsen en natuurlijkere oevers, maar ook op 
de omliggende akkerbouw. De agrarische natuurvereniging stelt dat er een goede belangen-
afweging noodzakelijk is over dit waterpeilbeheer. 

 Het Brabants Landschap wil, in nauwe samenwerking met Waterschap, Provincie, Gemeente, 
agrariërs en de terreinbeherende instanties, slim inspelen op de klimaatsverandering. Daarbij 
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wijst zij er op dat ook buiten het NNN (NatuurNetwerk Nederland) aanvullende begrenzing 
van laaggelegen gebieden nodig is, zodat rekening gehouden kan worden met de klimaats-
verandering (noodzaak tot extra waterberging met tegelijkertijd een natuurfunctie). Dit kan 
goed  plaatsvinden bij/langs de geplande natte ecologische verbindingszones.  

 
 
De spelers bij de (realisatie van de) natte ecologische verbindingszones zijn: 
Trekker: per project bekijken, maar meestal waterschap Brabantse Delta. 
Financier(s): Europese gemeenschap, POP-gelden van provincie Brabant, waterschap Brabantse Delta  
(realisatieverplichting), gemeente (inspanningsverplichting. Hiervoor is 50 % subsidie beschikbaar). 
Overige onmisbare spelers (afhankelijk van de locatie): agrariërs (ZLTO, ANV Brabantse Wal, individu-
ele agrariërs), Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Sirene, grondei-
genaren, stads- of dorpsraad. 
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4.2 Open zeekleipolders - agrarische natuur 

Steenbergen is een plattelandsgemeente. De agrarische bedrijven hebben het overgrote deel van de 
totale oppervlakte van de gemeente in eigendom en beheer, inclusief een groot deel van de dijken. 
Deze landbouwbedrijven liggen in een vlak en open zeekleipolderlandschap, op vruchtbare zavel-
kleigronden, tussen oude kreken en de vele dijken. De bedrijfsvoering is zeer efficiënt, met selectieve 
gewasbescherming, met sterk verlaagde (grond)waterstanden en exploitatie van de percelen tot 
strak langs de waterlopen (sloten).  
 
Voorheen groeiden iepenlaanbomen langs vele wegen en op tal van dijken; deze iepen zijn vervan-
gen door essen en populieren. De erven hebben veelal een boomrijke erfbeplanting; hier en daar zijn 
grote fruitcomplexen, omringd door windsingels, van elzen maar soms ook door coniferenhagen. 
Door de steeds efficiëntere bedrijfsvoering zijn karakteristieke weide- en akkerplant- en diersoorten 
verdwenen of zeldzaam geworden. De wens van gemeente en alle partners is dat de karakteristieke 
natuur en specifieke soorten van open kleipolders duurzaam behouden blijven en zich kunnen ont-
wikkelen en ook dat de openheid van het zeekleipolders behouden blijft.  
 
Het behoud van de waardevolle openheid wordt met name geregeld via de ruimtelijke structuurvisie. 
Zo wil de gemeente in beginsel geen nieuwe bouwvlakken, komen er geen intensieve veehouderijen 
en/of uitbreidingen van bestaande intensieve veehouderijen bij en wil de gemeente alleen de bouw 
van windmolens toestaan op het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland en (opschaling van de vier 
bestaande windmolens) aan de Karolinadijk te Dinteloord. 
 
Om de karakteristieke natuur en specifieke soorten van open zeekleipolders duurzaam te behouden, 
uit te breiden en te ontwikkelen worden verschillende maatregelen genomen.  De Agrarische Natuur 
Vereniging (ANV) Brabantse Wal (binnen het Collectief ANB West-Brabant),  Brabants Landschap 
(Coördinatiepunt Landschapsbeheer) en de agrariërs geven uitvoering aan het agrarisch natuurbe-
heer.  
De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (StiKa3) van provincie, gemeente en waterschap 
draagt eveneens aan bij aan de natuur. De afgelopen jaren heeft de gemeente deze subsidieregeling 
ingezet voor het behoud van de boomdijken en de realisatie van ‘ommetjes’ Uit het bovenstaande 
blijkt dat agrarisch natuurbeheer door de agrariërs van groot belang is voor dit gebied. 
 
De laatste decennia vestigen zich veel burgers in buiten bedrijf geraakte boerderijen. Dat kan op 
termijn het gevaar opleveren dat her en der het landschap verpaupert, bijvoorbeeld door de installa-
tie van rommelige paardenweitjes met populierenrijen, of erger: het planten van niet-karakteristieke 
coniferen- of laurierhagen. Het beleid van de gemeente is erop gericht dit te voorkomen en om het 
landschap te beschermen. 
 
In de open zeekleipolders is het stiltegebied Heense Polder een belangrijke kernwaarde. 
 
 
 

                                                           
 
3
 Deze StiKa, de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader is een financieringsregeling van de provincie, gemeenten 

en Waterschappen in Noord-Brabant. De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader is ook een geschikt instrument 
om kleinschalig nieuwe natuur aan te leggen; er kunnen bijvoorbeeld akkerranden voor insecten mee worden gerealiseerd, 
maar ook overhoekjes, 'restpercelen', erven en kleine landschappelijke elementen (zoals hagen, poelen e.d., als rustplaat-
sen en leefgebied voor dieren) mee worden ingericht en beheerd. 
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Uitgangspunten bij behoud van het open kleipolderlandschap en de agrarische natuur: 
 

Voor de bescherming van deze waardevolle openheid èn de karakteristieke ruimtelijke begrenzing door 
kreken en dijken worden de volgende criteria gehanteerd: 

-  bescherming van de waardevolle openheid (onderscheid: open zeekleipolders, de zone rondom 
 De Vliet, kreken tegen het zand) staat voorop; 

- inheemse beplanting op dijken is passend binnen de waardevolle openheid (zie ook Dijk van 
 een Landschap); 

- inheemse beplanting op bouwblokken (boerenerven, burgerwoningen, etc.) is passend binnen 
 de waardevolle openheid; 

- het toevoegen van inheemse beplanting op andere locaties moet de waardevolle openheid 
 niet onaanvaardbaar aantasten. Hierbij zijn met name de omvang (oppervlakte), de  

 beleefbaarheid van de openheid (mate van doorsnijding / opsplitsing open landschap) en de 
 tijdsduur van de ingreep van belang (permanent of tijdelijk); 

-   kenmerkend voor het gebied is tevens het grondgebonden agrarische grondgebruik ; 
- opstellen van een lijst van inheemse beplanting. Hierbij wordt rekening gehouden met de  
 gebieden die worden gekenmerkt door de waardevolle openheid. 

 
 
1. Het behoud van de open ruimte van de zeekleipolders èn de landschappelijke begrenzing 
 daarvan door de kreken en (boom)dijken is van vitaal belang voor het Steenbergse land-
 schap. De gemeente Steenbergen heeft een grote verantwoordelijkheid voor het behoud 
 van deze openheid en de bijzondere geologische en cultuurhistorische waarden, en een  
 belangrijke taak bij de regelgeving, controle en handhaving. 
2.   De open zeekleipolders worden primair benut voor grondgebonden agrarisch gebruik. 
3. De partners willen de karakteristieke plant- en diersoorten van het open agrarische 
 kleipolderlandschap (en de kreken en bloem- en boomdijken) behouden, waar nodig  
 herstellen en duurzaam beheren.  
4. De Klankbordgroep wil dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Je 

 kunt geld maar één keer uitgeven, en dan bij voorkeur aan de meest waardevolle agrarische 
 natuur. Maak af waar aan begonnen is.  Deelname door de gemeente aan de Subsidierege-
ling Groen Blauw Stimuleringskaderwordt belangrijk gevonden. 

5. Het agrarisch natuurbeheer via het ANB (subsidiestelsel via de Provincie) kent een collectieve 
streekgerichte benadering, om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer dààr toe te passen 
waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. 
Er zijn bij het agrarische natuurbeheer aan de hand van vooraf vastgestelde doelsoorten 
leefgebieden aangewezen waar natuur(beheers)pakketten kunnen worden afgesloten, die 
voor deze doelsoorten belangrijk zijn. Onder andere de ANV Brabantse Wal en het Brabants 
Landschap zetten zich in voor de Steenbergse agrariërs en het gemeentelijke grondgebied. In 
Steenbergen wordt er met name ingezet op de realisatie van akkerranden voor akkervogels.  

6. de agrariërs, de ANV Brabantse Wal, Brabants Landschap, Collectief ANB West-Brabant en de 
provincie zijn de trekkers van het behoud van, en de maatregelen ten behoeve van inrichting, 
en uitbreiding van de agrarische natuur. 

7. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied moet aandacht zijn voor de kwaliteitsverbetering 
van het landschap. Landschappelijke inpassing maakt hier onderdeel vanuit. Dit is in lijn met 
het bestaande gemeentelijke ruimtelijke beleid. 
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Overige wensen van de partners: 

 De ANV vindt het behoud, herstel en de ontwikkeling van (agrarische) natuur zeer belangrijk, 
maar het mag de agrarische bedrijfsvoering niet in de weg staan ('no - go'). 

 Natuurmonumenten vindt dat ook de agrarische natuur vanuit bestaande (natuur)kernen 
moet worden versterkt. Natuurmonumenten wil dat de subsidies worden ingezet op de meest 
kansrijke verbindingszones, natuurvriendelijke akkerranden en plekken qua biodiversiteit. Een 
goed voorbeeld is de dooradering met natuurvriendelijke akkerranden van het gebied tussen 
Dinteloord en Steenbergen. 

 Natuurmonumenten wijst op de resultaten van de landelijke studies naar de resultaten van 
agrarisch natuurbeheer en de opgedane ervaringen. Uit deze ervaringen blijkt dat het van 
groot belang is bij agrarisch natuurbeheer voldoende aandacht te geven aan: 

- aparte doelstellingen voor landschap èn aparte doelstellingen voor specifieke 
  natuurwaarden 
- een juist ambitieniveau van de doelstellingen (niet te hoog, zeker ook niet te laag) 
- continuïteit van de maatregelen (langlopende 'contracten' / afspraken = 6 jaar) 
- aparte doelstellingen voor de milieueffecten (een natuurvriendelijk ingerichte akker

 rand kan -naast een soortdoelstelling-  ook een milieudoelstelling krijgen, bijvoor
 beeld vermindering van het uitspoelen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen  

- een goede, objectieve monitoring, om vast te kunnen stellen of de investeringen  
 leiden tot vergroting van de biodiversiteit en (her)vestiging en voortplanting / voor

 uitgang van de  doelsoorten 

 Natuurmonumenten stelt dat de gemeente bij vergunningen voor (nieuwe) bebouwing een 
landschappelijke inpassing verplicht zou kunnen stellen. 

 
De spelers in de natuur van de zeekleipolders en bij de agrarische natuur zijn: 
Trekkers: de agrariërs, de ANV Brabantse Wal binnen het Collectief ANB West-Brabant, de provincie 
Noord-Brabant en het Brabants Landschap. 
Financier(s): provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, de gemeente, agrariërs.  
Overige spelers: gemeente (regels en controle en handhaving), Stichting Sirene, ZLTO, Zeebra. 
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4.3 Natura2000 - hoogwaardige buitendijkse natuur 

Binnen de gemeentegrenzen van Steenbergen komt alleen het zwaarbeschermde Natura2000-gebied 
Krammer -  Volkerak voor. Dit geheel buitendijkse gebied kent open, nu nog zoet water, (aangelegde) 
eilandjes met noordse woelmuizen en broedende watervogels en vele soorten wintergasten, schaars 
begroeide zandplaten / slikken met broedende steltlopers en plevieren (Dintelse Gorzen en de Slik-
ken van de Heen-Oost), kruidenrijke oeverlanden met orchissen en (kriel)parnassia, soms nog met 
zoutminnende vegetaties en voedselrijke ooibossen met brandnetels en vlier, met bevers, dassen, 
roofvogels en vleermuizen zoals de gewone grootoorvleermuis. 
De eigenaar - beheerder van de Dintelse Gorzen en Slikken van de Heen-Oost is Natuurmonumenten.  
Binnen Natura2000 worden geen (wezenlijke) ontwikkelingen toegestaan en de terreinbeheerder re-
gelt alles binnen de gebieden. Ontwikkelingen buiten Natura2000 kunnen echter indirecte effecten 
hebben (externe werking, geregeld in de huidige Natuurbeschermingswet).  
 

 
Kaart begrenzing Natura 200-gebied ‘Krammer-Volkerak’ 

 
 

Uitgangspunten bij behoud en beheer van het hoogwaardige buitendijkse Natura2000-gebied: 
1. Inrichting en beheer van het  Natura2000-gebied in Steenbergen (de Dintelse Gorzen en de 

Slikken van de Heen-Oost) gebeurt door Natuurmonumenten. De gemeente Steenbergen 
heeft hierin geen taak.  

2. De gemeente Steenbergen heeft in het beheer van de Dintelse Gorzen en de Slikken van de 
 Heen-Oost geen rol, maar betrokkenheid is zeer gewenst. Op het gebied van beleid en hand-
 having betreffende (economische, recreatieve) initiatieven die de hoogwaardige buitendijkse 
 natuur kunnen schaden, heeft de gemeente wel een belangrijke taak, met name bij de voor-
 bereiding en aanvraag  van de Omgevingsvergunningen in de buurt van de Dintelse Gorzen 
 en de Slikken van de Heen-Oost. Hierbij moet al rekening worden gehouden met (effecten 
 op) de instandhoudings- en uitbreidingsdoelen van deze Natura2000- natuurgebieden.  
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Overige wensen van de partners: 
 Het is belangrijk dat kennis van de buitendijkse natuur èn de nieuwe Wet natuurbescherming 

binnen de gemeente aanwezig is, en liefst wijd verbreid, zodat de gemeente haar rol bij de 
voorbereiding en aanvraag van de Omgevingsvergunningen in de buurt van de Dintelse Gor-
zen en de Slikken van de Heen-Oost goed kan uitoefenen.  

 Inzet van dit gebied als waterretentiegebied is risicovol voor de fauna, in het voortplantings-
seizoen en risicovol voor de vegetatie (habitattypes) door bevloeiing met voedselrijk water 
(verdwijnen van specifieke soorten en verruiging).   
Natuurmonumenten heeft als wens dat buitendijks hoogwatervluchtplaatsen voor de grote 
grazers en de andere grondgebonden zoogdieren komen.  

 
De spelers in het Natura2000-gebied zijn: 
Trekkers: de provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten 
Financier(s): Rijksoverheid en provincie Noord-Brabant 
Overige spelers: gemeente (Omgevingsvergunningen in nabije omgeving) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecologisch advies en onderzoek 
 
 
 
 

 

Nota van uitgangspunten Natuurbeleidsplan Steenbergen   Blad 17 
 
 

 

4.4 Droge ecologische verbindingen, dijken en bermen 

Er zijn weinig droge ecologische verbindingszones in de gemeente Steenbergen aangewezen. Een be-
langrijk ‘droog kralensnoer’ (met als doelsoorten dagvlinders, sprinkhanen, egel, kleine marterachti-
gen en diverse muizensoorten) is aanwezig ten noordwesten van de kern Steenbergen. 
 

 
Weergave droge ecologische verbindingszone. 

 
Echter, de bloemen- en bomendijken, samen met bermen en oevers van watergangen binnen de 
gemeentegrenzen van Steenbergen zijn bij uitstek geschikt als droge ecologische verbindingen. Naast 
deze verbindingen zijn om de kilometer ook grotere eenheden natuur nodig, de stapstenen en sleu-
telgebieden van 1 – 2 ha. groot, waarbinnen diersoorten zich ongestoord kunnen voortplanten. Dit  
kunnen bestaande natuurgebieden zijn, parken, overhoeken, oude bezinkputten van de suikerfa-
briek, grote ongestoorde erven en oude en nieuwe landgoederen. De dijken, bermen, oevers van wa-
tergangen dragen samen met deze stapstenen bij aan een aaneengesloten netwerk van biotopen 
(schraalgrasland, bloemrijk grasland, ruigtes, struweel en bos), waarbinnen grondgebonden dieren, 
maar ook plantensoorten zich kunnen verplaatsen en nieuwe leefgebieden kunnen koloniseren.  
 
Van oudsher waren veel dijken met iepen begroeid; deze verdwenen door de iepenziekte. Nu staan 
op tal van dijken essen, maar vooral de voor Steenbergen typerende populieren. Andere dijken zijn 
begroeid met struwelen, of bestaan uit bloemrijke vegetaties, zoals fluitenkruid, maar ook schralere 
vegetaties.  
 
Een aantal dijken en wegbermen kent een kalkrijk bodemsubstraat. Deze dijken en wegbermen heb-
ben hoge natuurwaarden als op deze kalkrijke bodems kalkminnende vegetaties zich kunnen vesti-
gen en handhaven. Door stikstofdepositie (intensieve landbouw), gebrek aan onderhoud of beheer 
(door wat voor oorzaken dan ook) of door verkeerd beheer, is bijzondere plantengroei van schrale 
dijken en wegbermen verdwenen, zijn de vegetaties verruigd, hebben zeldzame planten van voed-
selarme bodems plaatsgemaakt voor ruigtes. 
 
Door dijken en wegbermen te inventariseren, in een duurzaam beheersregime te plaatsen en struc-
tureel te beheren (zoals bijvoorbeeld maaien en afvoeren, in juiste tijd van het jaar, eventueel met 
nabegrazing) kunnen boombeplantingen en bijzondere vegetaties (lees: plantensoorten) duurzaam 
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aanwezig blijven of zich weer uit de oude zaadbank hervestigen. Hierlangs kunnen tal van diersoor-
ten (insecten, amfibieën, reptielen, kleine en middelgrote zoogdieren, ook vleermuizen), maar zelfs 
vogels en plantensoorten zich verplaatsen, verspreiden en nieuwe gebieden koloniseren. Daarmee 
kunnen ecologische verbindingen worden gerealiseerd, met name verbindingen met plaatsen waar 
bijzondere natuurwaarden zijn, van het agrarische gebied, buitendijkse natuur of elders, ook naar 
kansrijke plekken dicht bij huis. 
 
De meeste dijken zijn (na afstoten door de voormalige Dienst der Domeinen) eigendom van boeren 
en andere particulieren. Een gevaar daarvan is, dat sommige particulieren de bomen willen kappen 
en de dijken als grasland gaan beheren. Daardoor vallen gaten in aaneengesloten bomenrijen. Mede 
als gevolg van het succes van projecten als Dijk van en Landschap en nu de Subsidieregeling Groen 
Blauw Stimuleringskader beschikt de gemeente over vele boomdijken. 
 
Uitgangspunten bij realisatie droge ecologische verbindingszones (bloem- en boomdijken, bermen) 
1. De realisatie van droge ecologische verbindingen (bloem- en boomdijken, wegbermen) 
 is van belang voor het versterken van de Steenbergse natuur.  
2. De Klankbordgroep stelt dat er behalve natte ecologische verbindingszones ook belangrijke 
 droge ecologische verbindingen moeten worden gerealiseerd.  
3. Door de provincie Noord-Brabant is slechts één droge ecologische verbindingszone begrenst. 
4. De gemeente Steenbergen heeft een belangrijke initiërende rol bij de realisatie van droge  

ecologische verbindingen. Dit betekent concreet: 
 * het maken -in samenwerking met eigenaars- van herstel- / inrichtingplannen van 
  specifieke dijken en bermen 

* het afsluiten van (beheer)contracten met de eigenaars (bijvoorbeeld middels het 
Groen Blauw Stimuleringskader) 

 * het -in overleg- structureel duurzaam beheren van de eigen dijken 
 * en het voor lange termijn zeker stellen van de gelden daarvoor. 
5. De ecologische verbindingen met de grootste kans van slagen (zie het kader bij natte ecologi-

sche verbindingszones) krijgen voorrang bij de inrichting. De Klankbordgroep wil dat de be-
schikbare middelen gaan naar het herstel en beheer van de bloem-, boomdijken en wegber-
men met de hoogste potentiële biodiversiteit en de grootste kans van slagen. 

7. Na inrichting moet er duurzaam aandacht zijn voor goede nazorg, voor duurzaam beheer. 
 Hier moet geld voor worden gereserveerd. 
8. Meerdere partijen zijn bereid om mee te werken aan de realisatie van een overzicht van de 

dijken en bermen. Hierbij gaat het om de definiëring, inventarisatie, classificatie en doelstel-
lingen van de verschillende Steenbergse dijken en bermen.  

 
Overige wensen van de partners: 

 Geconstateerd wordt dat over grote trajecten wegbermen verkeerd worden beheerd; er 
wordt uitsluitend geklepeld, waardoor de wegbermen verruigen en bijzondere plantensoorten 
en daaraan gekoppelde dieren verdwijnen. Dit geldt ook voor gemeentelijke wegbermen.  
Het beheer van veel gemeentelijke wegbermen kan worden verbeterd: niet klepelen, maar in 
de juiste tijd van het jaar maaien en afvoeren. Alleen de eerste meter langs de verharde we-
gen kan kort gemaaid worden.  

 Het is belangrijk om voor grondgebonden dieren (amfibieën, kleine en middelgrote zoogdie-
ren), dagvlinders, vogels en planten, die zich moeizaam uitbreiden, de knelpunten bij dijken 
en wegbermen te inventariseren. Stichting Sirene heeft een eerste opzet gemaakt. 
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 In gebieden die erg open zijn, zoals De Heen, moet passend rekening worden gehouden met 
de openheid van het kleipolderlandschap. 

 Om de (bomen)dijken tegen kap te beschermen kan de gemeente (nieuwe) regels opstellen. 
Wellicht kan een deel van de bomendijken worden omgevormd tot "struweeldijken". Ook 
kunnen bomen en struwelen, waar het de gewenste openheid niet aantast, langs gemeente-
lijke of provinciale wegen worden geplant. 

 Overige mogelijk te nemen brongerichte en effectgerichte  maatregelen kunnen zijn:  
beperking van de uitstoot van ammoniak, herplant van bomen, aanplant van struiken,  
plaggen, maaien en afvoeren (‘Biocassie’? , afvoeren biomassa voor gebruik energieopwek-
king) of begrazen van dijkdelen en wegbermen met hoge potenties. 

 
De spelers bij de (realisatie van de) droge ecologische verbindingen zijn: 
Trekkers: gemeente Steenbergen met behulp van de werkgroep.  
Financier(s): provincie Noord-Brabant, de gemeente, het waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbe-
heer, Brabants Landschap. 
Overige spelers: Stichting Sirene, agrariërs, ANV, ZLTO, land(goed)eigenaren, overige grondeigenaren. 
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4.5 Bijzondere natuur van (overgangslandschap) Oudland 
Het Oudland, landgoed Dassenberg en Het Laag liggen op de 'Naad van Brabant', waar pleistoceen 
zand overgaat in zeeklei en kwelwater aan de oppervlakte verschijnt. Hier is sedert de 13e eeuw het 
veen ontgonnen. In het laaggelegen, zuidelijk deel, De Krabben genaamd, zijn nog veenputjes te vin-
den. Vanaf de 19e eeuw zijn de lagere delen bebost, onder meer met populierenaanplant 
op rabatten. De hogere delen zijn in gebruik als weiland.  
Het Oudland en omgeving kenmerkt zich als een halfopen landschap, met grote afwisseling tussen 
moerassige, soms venige, kreekresten (de Ligne en omgeving), landgoed met oude gebouwen, voch-
tig loofbos, droog naaldbos, natte hooilanden, enkele akkers en houtwallen. Het gebied heeft grote 
waarde voor de natuur, recreatie en plaatselijk als waterbergingsgebied. 
De hierbij horende soorten wijken dan ook af van de soorten van het open kleipolderlandschap en de 
krekencomplexen: hier in het Oudland leven vissen van veen- en kwelwateren, zoogdieren en vogel-
soorten van oude bossen en plantensoorten die kenmerkend zijn voor veengraslanden en kwelsitua-
ties. 
Door de ligging vlakbij Steenbergen heeft het Oudland een belangrijke recreatieve functie, maar niet-
temin betreft het een relatief rustig gebied.  
 

Uitgangspunten voor het Oudland, landgoed Dassenberg en Het Laag e.v. 
1. Eigendom en beheer van de landgoederen, bossen en overige natuur van het Oudland ligt bij 
 het Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Landgoed Dassenberg is in handen van  

particulieren. 
2. De partners (met name Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant, 

waterschap Brabantse Delta ) willen graag de karakteristieke natuur van het Oudland herstel-
len, uitbreiden en optimaal beheren, zoals o.a. de Natte Natuurparel Oudland, met haar wa-
terbeheeropgave. 

3. De partners vinden het gewenst dat het kreekrestant Ligne en haar botanisch belangrijke 
 moeras- en verlandingszones weer met andere kreekresten wordt verbonden (zie ook: natte 
 ecologische verbindingszones en verderop: landschapsverbetering). 
4. de partners vinden het belangrijk dat, ondanks de belangrijke recreatieve functie / potentie, 

het Oudland en omgeving een rustig gebied blijft.  
 
Overige wensen van de partners: 

 Een bedreiging voor het behoud van de natuur van het oude landgoed is het mogelijk wegval-
len van  subsidies. De Natuurschoonwetstatus is van belang voor het behoud. 

 
De spelers in de natuur van het Oudland, landgoed Dassenberg en Het Laag en omgeving zijn: 
Trekkers: Het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta,  de particuliere 
landgoedeigenaar. 
Financier(s): Rijksoverheid (Natuurschoonwet), provincie Brabant, Het Brabants Landschap, Staats-
bosbeheer, waterschap Brabantse Delta en de particuliere landgoedeigenaar.  
Overige spelers: Stichting Sirene, ANV, ZLTO, agrariërs, dorpsraad.  
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Naad_van_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabat_(bosbouw)
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4.6 Natuur in de stad en de dorpen 

De stad Steenbergen en de dorpen binnen de gemeente herbergen een gevarieerde natuur. Deze 
specifieke stadsnatuur is volkomen verschillend van de natuur van het open zeekleigebied, de voor-
oevers van het Krammer - Volkerak, het Oudland en de kreken. Hier openbaart de natuur zich in de 
vorm van bomen en ander openbaar groen en specifieke plant- en diersoorten dichtbij de mensen en 
hun woningen. Hier broeden tal van gebouwbewonende vogelsoorten, huizen gebouwbewonende 
vleermuizen, leven vogels en andere diersoorten in tuinen en parken, of op begraafplaatsen, leven 
amfibieën en vissen in vijvers en grachten, groeien planten, varens en korstmossen op zure en basi-
sche steensoorten, zoals stadswallen, metselwerken, grafzerken en in rioolkolken. 
De ‘stadsnatuur’ is waarschijnlijk de meest beleefde natuur binnen de gemeente Steenbergen.  
 
Uitgangspunten voor de natuur in stad en dorpen 
1. Eigendom en beheer van het openbaar groen en de ‘stadsnatuur’ liggen vrijwel geheel bij 
 de gemeente en de bewoners van de stad en de dorpen. 
2. De klankbordgroep wil graag dat het openbaar groen zo optimaal mogelijk wordt ingericht en 

beheerd.  
3. De gemeente kan grote invloed uitoefenen op het verbeteren van de ‘stadsnatuur’ in de  

openbare ruime. 
4.  De gemeente kan de bewoners informeren over mogelijkheden tot het verbeteren van de  

natuur bij hun eigen woning. 
5.  De stadsraad en de dorpsraden (aanwezig bij de klankbordgroepvergadering) willen graag  

gezamenlijk met de gemeente een eerste inventarisatie voor de ontwikkeling van de  
‘stadsnatuur’ opstellen. 

 
Overige wensen van de partners: 

 Het zou mooi zijn als er een groen-blauwe dooradering (aaneengesloten structuur) komt in de 
stad en de dorpen. 

 Er is sterk behoefte aan bloemrijke gazons (met goede bloemenmengsels van typisch Bra-
bantse plantensoorten), met een beter maaibeheer (gedifferentieerde, natuurvriendelijkere 
maaibestekken binnen de bebouwde kom), welke leiden tot diversificatie in vegetaties / plan-
tengroei, met veel bloeiende kruiden en insecten.  

 Er is behoefte aan inspelen op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Dat kan o.a. 
door ontharding, door -waar mogelijk- verwijderen van bestrating en aanleg van meer open-
baar groen). 

 Het is gewenst dat er meer inheemse boomsoorten met een daarbij horende hoge biodiversi-
teit in het openbaar groen worden gebruikt (linde, kers, wilg, eik e.d.) en minder exoten met 
een lage biodiversiteit. Hier bestaan lijsten voor. Autochtoon plantsoen (inclusief laanbomen) 
kan gekocht worden bij Staatsbosbeheer. 

 Ophangen van nestkasten, huiszwaluwtillen, stimuleren structurele inbouw van 
(gier)zwaluwkasten en vleermuisverblijfplaatsen in nieuwbouw e.d. 

 Herstel van de oude stadsgrachten en wallen, om meer groen in de stad te krijgen. 

 I.V.N. en KNNV kunnen gidsen en vrijwilligers opleiden die een rol kunnen spelen in het  
vrijwillige onderhoud van groenelementen. 

 Vermindering lichtverontreiniging binnen de bebouwde kommen. 

 Aanplant van stinzenbollen en aanplant van hagen en bomen binnen de bebouwde kom. 

 Stimuleren van onder andere goed beheer door particulieren, de aanplant van hagen, het 
plaatsen van bijenhotels en vogel- en vleermuiskasten, het onderhoud van monumentale bo-



Ecologisch advies en onderzoek 
 
 
 
 

 

Nota van uitgangspunten Natuurbeleidsplan Steenbergen   Blad 22 
 
 

 

men en oude hoogstamfruitrassen, het planten van hagen en bolletjes, het realiseren van 
groene stadstuinen en visvrije amfibieënvijvers.    

 Stimuleren van langlopende monitoring van de flora en fauna in de stad en dorpen. Hierbij 
kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van vrijwilligers van de KNNV. 

 Vrijwilligers kunnen mogelijk een rol spelen bij het beheren en monitoren van landschappelij-
ke elementen, waardevolle sloten, oevers en wegbermen.  

 De gemeente kan samen met partners een soortenbeleid uitstippelen, waarbij typische 
Steenbergse plan- en diersoorten bevoordeeld worden, bijvoorbeeld de ijsvogel (ambassa-
deursoort) langs waterlopen in kernen, huiszwaluwen en gierzwaluwen in de dorpsranden en 
muurplanten op de stadswallen en muren. 

 Samen met de schoolraad en anderen een educatief programma uitstippelen, met daarbin-
nen op zichzelf staande educatieve projecten. Zie ook paragraaf 4.10.   

 
De spelers voor het optimaliseren van de stadsnatuur zijn: 
Trekkers: de gemeente Steenbergen en dorpsraden (bewoners) 
Financier(s): de gemeente Steenbergen (Provincie?) 
Overige spelers: particulieren, vogelwerkgroep, IVN, KNNV, Stichting Sirene, Brabants Landschap 
(soortgerichte maatregelen), waterschap Brabantse Delta (watergangen e.d.), provincie Noord-
Brabant (soortenbeleid). 
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4.7 Bevordering natuur gelieerde recreatie 

Veel vrijetijdsbesteding is direct gelieerd aan het 'buiten zijn', de mooie natuur, zoals wandelen 
("Ommetje om het dorp"), fietsen, de hengelsport, maar ook intensievere vormen van recreatie 
(wielrennen, toeren met motoren, varen). Zowel voor de eigen bevolking als voor toeristen zijn een 
ongestoord landschap, een fraai park, bos, landgoed, fort, een rustige kreek met hoge rietkraag, een 
mooie bloeiende akkerrand of bloemendijk en boomdijk van grote waarde. Binnen de gemeente 
Steenbergen zijn deze gewaardeerde elementen alom aanwezig.  
De recreatie binnen de gemeente Steenbergen kan echter een kwaliteitsimpuls krijgen door nog 
meer natuurgelieerde recreatie mogelijk te maken.  
Dit komt de inwoners van de gemeente ten goede: een robuuste, fraaie natuur leidt tot een grotere 
leefbaarheid en is heilzaam voor de mensen. 
 
Uitgangspunten voor de bevordering van natuur gelieerde recreatie 
1. De recreatieve kansenkaart met bijbehorende stukken geeft een goede basis voor de  

bevordering van natuurrecreatie. voor recreatie wordt ook een apart beleidsplan binnen de 
gemeente Steenbergen opgesteld. 

2. Er wordt voor de natuurrecreatie binnen de gemeente ingezet op betere benutting van  
bestaande recreatieve voorzieningen en slechts zeer beperkt op uitbreiding. De basis is goed. 

3. In het verdere proces moeten natuur, recreatie en cultuurhistorie goed op elkaar worden  
 afgestemd. Dit kan met behulp van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. 
4. De klankbordgroep wil graag de natuur (waar het kan, in verband met de mogelijke  

aanwezigheid van bijzondere of verstoringsgevoelige diersoorten) meer beleefbaar maken. 
 Onder enig voorbehoud kan de natuur meer beleefbaar worden gemaakt door: 

 meer mogelijkheden tot bevaring van de vele wateren (kreken e.d.);  

Voor de gemeente is  het tevens van belang dat natte ecologische verbindingszones passend 
bijdragen aan de extensieve recreatieve ambitie van de gemeente. Het kunnen beleven van 
de natte ecologische verbindingszones is belangrijk. 

 de aanleg van bloemrijke akkerranden; 

 het benutten van bestaande fiets- en wandelroutes langs en nabij bijzondere geomorfologi-
sche en aardkundige waarden, landschappelijke en cultuurhistorische elementen en nieuwe 
en oude landgoederen (ter verbetering van het historisch besef). De bestaande fiets- en  
wandelroutestructuur is goed. Een nieuwe route langs de zeedijken, zodat onder andere de 
Dintelse Gorzen en de Slikken van de Heen passend (wellicht alleen in bepaalde maanden 
van het jaar) beleefd kunnen worden, is gewenst;   

 het behoud en/of optimaliseren van wandelroutes, zoals: 
- het behoud en de verdere realisatie van ommetjes is belangrijk; 

de verschillende ommetjes, eventueel via andere routestructuren, op elkaar aan la-
ten sluiten; 

- in de Dintelse Gorzen en de Slikken van de Heen-Oost, op de zandige grens van slik 
 en schor; 

-  de uitrol van het door de dorpsraad Welberg ontwikkelde ‘Slingerpad’ over de  
gemeente; 

- dwars door boerenland en langs bloemrijke akkerranden, in nieuwe landgoederen 
- bij (slim gezoneerde) ecologische verbindingszones 
- in of langs bospercelen (Stellersbos, het Oudland), via speciale dunningspaden. 

Nota bene: loslopende honden kunnen een negatief effect hebben op de natuur en op de be-
reidwillendheid van grondeigenaren om mee te willen werken aan de realisatie van een 
wandelpad.  
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Maak bijvoorbeeld gebruik van een verdeling in:  
* routes waarbij honden los kunnen lopen en   
* routes waarbij honden aangelijnd moeten blijven (met name bij veehouderijen en kwetsba-
re vogelgebieden);  

 organiseren, samen met partners van bijzondere exposities, excursies (bijvoorbeeld 's 
nachts). 

5.  De ontwikkeling van nieuwe recreatief beleefbare natuur.  
6.  De gemeente heeft een belangrijke rol voor wat betreft de verbetering van natuurgebonden 

recreatie. Hierbij gaat het onder andere om verbinden, realiseren en bekostigen (bijvoor-
beeld Groen Blauw Stimuleringskader).  

 
Overige wensen van de partners: 

 Natuurmonumenten stelt dat de Slikken van de Heen-Oost vooralsnog volledig afgesloten 
blijven voor recreatie. Als natuur robuust is, kan met enige zonering recreatie ook in waarde-
volle natuurgebieden plaatsvinden. Dat betekent dat recreatief medegebruik soms mogelijk 
is, als een gebied een kwalitatieve impuls krijgt, als er in robuustheid (dan minder versto-
ringsgevoeligheid) wordt geïnvesteerd.  

 Van wandelen of fietsen bovenop de zeedijken gaat een verstorende werking uit: in het voor-
jaar op broedende weide- en akkervogels, in de winter op rustende en foeragerende water-
vogels (eenden, ganzen, zwanen). Zonering is soms nodig. Waar nodig moeten wandel- of 
fietsroutes enkele maanden voor publiek gesloten kunnen worden. 

 Streven naar verbindingen leggen tussen natuur en recreatie, cultuurhistorie en landschap, 
ook ter bevordering van het historische besef. 

 De ANV vindt dat bij maatregelen ten behoeve van de recreatie (maar ook voor de natuur) 
waarbij boeren meewerken, het principe "Voor wat hoort wat" moet gelden. Het mes moet, 
waar mogelijk, aan twee kanten snijden. 

 Misschien kunnen op strategische plaatsen enkele nieuwe landschappelijke elementen be-
dacht worden, al of niet in de vorm van een folly. 

 
De spelers bij natuurgebonden recreatie binnen de gemeente Steenbergen zijn: 
Trekkers: de gemeente, de stadsraad en dorpsraden, ondernemers en terreinbeheerders 
Financier(s): de gemeente, waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Bra-
bants Landschap.  
Overige spelers: de agrariërs, de ZLTO, de eigenaren van oude en nieuwe landgoederen, de ANV Bra-
bantse Wal, Brabants Landschap, Stichting Sirene. 
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4.8 Bescherming (overige) aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke waarden 

De geologie, de cultuurhistorische en landschappelijke waarden zijn de dragers, het 'kader' van de 
natuurwaarden. Het streven naar hogere biodiversiteit kan niet los gezien worden van de aanwezige 
aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Kennis over, bescherming van en res-
pect voor deze waarden is dan ook nodig. 
 
Uitgangspunten voor de bescherming van aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden 
1. De gemeente Steenbergen werkt aan een actualisatie van haar beleid voor cultureel erfgoed, 

zoals bijzondere aardkundige en geomorfologische waarden èn bijzondere landschappelijke 
waarden. Hieronder vallen bijvoorbeeld relicten van oude landschapsstructuren (waaronder 
dijken en kreken), cultuurhistorische waarden zoals Fort Henricus en monumentale boerde-
rijen en de nieuwe landgoederen. 

2. De realisatie van verschillende vormen van 'landschapsverbetering' is van groot belang. Dit 
kan bijvoorbeeld door het realiseren van boomdijken (eigen beheer of Groen Blauw stimule-
ringskader), kreekherstel (inrichten natte ecologische verbindingszones). Met behulp van 
‘rood-voor-groen’ constructies kunnen ruimtelijke initiatieven ook bijdragen.  

3. Goed onderhoud van karakteristieke en waardevolle landschapselementen en  
erfbeplantingen. Vele partijen (Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse 
Delta, Natuurmonumenten, gemeente, knotgroepen, vrijwilligers, agrariërs) hebben hier een 
rol in. 

4. Beleefbaar maken en combineren van historie en natuur. 
  
Overige wensen van de partners: 

 Natuurmonumenten is er een voorstander van dat de gemeente Steenbergen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen eist dat er een kwalitatieve landschappelijke verbetering plaatsvindt.  

 De Klankbordgroep stelt voor om een visie te ontwikkelen op het gebied van land-
schap(sverbetering). Hierbij kan onder andere worden ingegaan op de volgende vragen:  

   * Wat doen we in de bebouwde kom en het buitengebied?  
  * Waar zijn de landschappelijke kwalitatieve verbeteringen het nuttigst en 
   noodzakelijkst? 
  * Wat kunnen de verschillende belanghebbende partijen hierin betekenen? 

* Hoe kan lichtverontreiniging door onder andere (kassen, andere bebouwing 
en wegen) worden beperkt / voorkomen? 

 
De spelers bij de bescherming van aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke waarden zijn: 
Trekkers: de gemeente 
Financier(s): de gemeente, provincie Brabant, waterschap Brabantse Delta (bijvoorbeeld Groen 
Blauw Stimuleringskader en subsidies voor de aanleg van natte ecologische verbindingszones), 
Overige spelers: de agrariërs, vrijwilligers, de eigenaars van oude en nieuwe landgoederen, de ANV 
Brabantse Wal, ZLTO, Stichting Sirene, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, stadsraad en dorpsra-
den, partners vanuit de actualisatie voor het cultureel erfgoed. 
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4.9 Implementatie natuur en natuurwetgeving binnen gemeentebeleid 

Bij de inwerkingtreding in 2017 van de nieuwe Wet natuurbescherming (nu NB-wet - N2000, Boswet 
en huidige Flora- en faunawet) worden Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant het 
bevoegde gezag voor de vergunning- / ontheffingverlening op het gebied van natuur en landschap, 
en voor overlastbestrijding. Bij de voorbereiding en aanvraag van Omgevingsvergunningen is het be-
langrijk dat kennis over de aanwezige natuur en van de nieuwe Wet natuurbescherming binnen de 
gemeente aanwezig is, en liefst wijd verbreid.  
Hierbij is het van belang de natuurwaarden in een vroeg stadium een belangrijke rol te geven in het 
planproces en beslissingen traject. Dit moet de gemeente zelf toepassen, maar kan zij ook van de  
andere initiatiefnemers vragen. 
 
Uitgangspunten voor de implementatie van kennis van de natuur en natuurwetgeving 
1. Voor het afbakenen van de benodigde input voor en juiste beslissingen en overwegingen bij met 

name ruimtelijke procedures, vergunningverlening, handhaving en beheer is binnen de gemeen-
te vereist: 

 actuele kennis van aanwezigheid bijzondere en beschermde soorten; 

 kennis van het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen de ecologische hoofdstructuur); 

 grondige kennis van de nieuwe Wet natuurwetgeving; 

 kennis op het gebied van ecologisch groenbeheer en de gedragscode groenbeheer binnen de 
gemeente .  

2. De klankbordgroep is er een voorstander van om (een groep van lokale) specialisten met 
ecologische kennis te gebruiken bij ontwikkelingen en kansen op het gebied van de natuur. 
Partijen zoals het waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Na-
tuurmonumenten, Stichting Sirene, ANV Brabantse Wal, KNNV en de ZLTO kunnen een bij-
drage leveren.  

  
Overige wensen van de partners: 

 Een "ecologische kansenkaart" (met kansen om biodiversiteit te verhogen, met aandacht voor 
klimaatadaptatie en ontharding stadscentrum, aandacht voor  groen-blauwe dooradering, 
implementatie van natuur in nieuwe woningbouwlocaties). 

 Een aparte plaats binnen de natuur hebben de schadelijke dieren en planten, zoals ganzen, 
invasieve exoten en de eventuele jacht daarop. In het natuurbeleidsplan wordt hier aandacht 
aan besteed.  
 

De spelers bij de implementatie van natuur en natuurwetgeving binnen gemeentebeleid zijn: 
Trekkers: de gemeente 
Financier(s): de gemeente 
Overige spelers: Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, KNNV, Stichting Sirene, 
ANV Brabantse Wal, waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Wildbeheereenheid Steenbergen. 
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4.10 Natuureducatie voor duurzaam draagvlak voor natuur 

Mooie, beleefbare natuur dichtbij huis bevordert de leefbaarheid van de gemeente en is heilzaam 
voor de mensen. Educatie en informatie zijn zeer belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling van 
de Steenbergse natuur. Het draagt bij aan gedragsverandering van mensen en het vergroten van 
draagvlak.  
 
Uitgangspunten voor natuureducatie 
1. Op dit moment zijn binnen de gemeente Steenbergen geen goed natuureducatie- en natuurin-

formatiesystemen aanwezig. De Klankbordgroep stelt voor dat: 

 samen met de scholen en anderen een educatief programma wordt uitgestippeld, met als 
doel bewustwording en het beïnvloeden van gedrag; 

 er gebruik wordt gemaakt van de kennis van partijen die al educatie en natuurinformatie ver-
richten, zoals: 

- Natuurmonumenten; 
- Brabants Landschap; 
- Staatsbosbeheer; 
-  ANV Brabantse Wal; 
- het IVN 
- het Natuurpodium (infostroom naar kinderen; excursies schoolklassen buiten in de  

natuur); 
- de KNNV (vrijwilligers voor excursies, voor inventarisaties en signalering);  
- het Milieu Educatief Centrum Roosendaal; 
- agrariërs / ZLTO (link tussen natuur en [duurzame] landbouw d.m.v. boerderij- 

bezoeken);   
- stadsraad en dorpsraden ("Slingerpad" van de dorpsraad Welberg, met natuurbele-

ving en historisch besef bij kinderen); 
-  Stichting Sirene;  
- plaatselijke ondernemers. 

2. De natuureducatie moet niet alleen op kinderen gericht zijn, maar ook op jongvolwassenen 
 en volwassen. 
3. Taak van de gemeente is om hierin te investeren en dit duurzaam te laten functioneren. 
  
 
Overige wensen van de partners: 

 De scholen zijn voor educatie van kinderen bij uitstek geschikt, maar dit moet verder worden 
uitgewerkt. Hierbij kan mede worden gedacht aan het opstellen van een lesbrief over natuur. 

 Een stimulans kan een subsidiepotje zijn, waarmee natuurvriendelijke initiatieven kunnen 
worden aangemoedigd. 

 Natuur laten zien middels webcams. 

 Mogelijk kunnen de natuurfilms van de heer C. van Kempen worden benut. 

 Regelmatig een artikel over de Steenbergse natuur publiceren.  

 Opbouwen van een netwerk van mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur en mensen / 
groepen die natuur schoonhouden (jaarlijkse opschoondag) en onderhouden. 
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De spelers bij natuureducatie voor duurzaam draagvlak voor natuur zijn: 
Trekkers: de gemeente, de scholen 
Financier: de gemeente 
Overige spelers: Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, ANV Brabantse Wal, 
IVN, het Natuurpodium, de KNNV, het Milieu-Educatief Centrum (Roosendaal), de agrariërs / ZLTO, 
de stadsraad en dorpsraden, de landgoedeigenaren, Stichting Sirene, de heer C. van Kempen en de  
plaatselijke ondernemers. 
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4.11 Organisatiestructuur en duurzame reservering voldoende financiën 

 
Goede taakverdeling en samenwerking 
Er zijn veel partijen bij het natuur- en landschapsbeleid in Steenbergen betrokken. Deze dragen alle-
maal hun steen(tje) bij aan een natuurrijk en groen Steenbergen.  
Een goede taakverdeling en een goede samenwerking op diverse vlakken zijn gewenst. 
 
Uitgangspunten voor een gedegen organisatie en goede taakverdeling 
1. Het proces van de totstandkoming van het Natuurbeleidsplan en het plan zelf moeten  
 bijdragen aan een goede taakverdeling betreffende het natuur- en landschapbeleid in de 
 gemeente. 
2. Het proces van de totstandkoming van het Natuurbeleidsplan en het plan zelf moeten  
 bijdragen aan een excellente samenwerking tussen gemeente en alle andere spelers op het 
 gebied van natuur- en landschapsbeleid. 
3. Taak van de gemeente is om hierin te investeren en dit duurzaam te laten functioneren. 
  
Overige wensen van de partners: 

 Het plan moet een kapstok en een inspiratiebron bieden. Het is de bedoeling om bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van activiteiten te bundelen. Er wordt voor het natuurbeleid vooral gezocht 
naar combinatiemogelijkheden (werk met werk maken).  

 Kunnen we samen met andere partijen de gewenste natuur ontwikkelen (samen de kosten 
delen of aansluitend aan elkaars eigendommen)?  

 Kunnen we in een ontwikkeling natuur, recreatie, cultuurhistorie, archeologie en educatie 
bundelen? 

 
Financiën 
Sommige geldstromen waarmee vroeger natuurterreinen werden aangelegd (bijvoorbeeld uit de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen) drogen uit. Het Natuurbeleidsplan moet dan ook dienen om de 
noodzaak duidelijk te maken dat de gemeente(raad) van Steenbergen voor lange termijn middelen 
beschikbaar stelt om de natuur (en het landschap e.d.) binnen haar gemeente duurzaam in te richten 
en te beheren. 
Het Natuurbeleidsplan geeft op deze punten de hoofdlijnen. De verdere uitwerking zal plaatsvinden 
in het Uitvoeringsprogramma. 
 
Uitgangspunt voor de financiering 
1. Om voor een betere leefbaarheid van de gemeente Steenbergen een hoogwaardige natuur 
 (heilzaam voor de mensen) in te richten, te beheren en te behouden, is een langlopende 
 geldstroom nodig. 
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Bronnen: 

 Structuurvisie Steenbergen 

 Verslag Beeldvormende raadsvergadering 

 Plan van Aanpak Natuurbeleidsplan 

 Dijk van een landschap 

 Krekenvisie 

 Provincie Noord-Brabant: Natuurnetwerk Nederland  

 Groen Ontwikkelfonds Brabant 
 

Aanvullende informatie van: 

 Gemeente Steenbergen 

 Waterschap Brabantse Delta 

 Stichting Sirene 
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Bijlage 1 Overzicht deelnemers klankbordgroep 
 
 

Uitgenodigd voor de  
klankbordgroepbijeenkomst 

Aanwezig bij 
klankbordgroepbijeenkomst 

Schriftelijke reactie 

Provincie Noord-Brabant nee ja 

Waterschap Brabantse Delta ja nee 

Stichting Sirene nee nee 

ZLTO ja ja 

ANV Brabantse Wal ja ja 

Staatsbosbeheer nee nee 

KNNV Roosendaal ja ja 

Brabants Landschap ja ja 

Natuurmonumenten nee ja 

Stadsraad Steenbergen ja nee 

Dorpsraad Dinteloord  nee ja 

Dorpsraad Kruisland ja nee 

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer ja nee 

Dorpsraad Welberg nee ja 

Stichting Leefbaarheid De Heen nee nee 

Cees van Kempen ja nee 

West Brabantse Vogelwerkgroep nee ja 

12-tal recreatieondernemers De heer Ardon van Arcadia nee 

Natuurpodium BrabantseWal nee nee 

Wildbeheereenheid Steenbergen ja nee 

Ondernemers Platform Steenber-
gen 

nee nee 

Retail Platform Steenbergen ja nee 

Landgoed Dassenberg nee ja 

Landgoed Westcreecke ja nee 

Landgoed De Vliet ja nee 

VVV Brabantse Wal nee nee 

Scholen Directeur Lowys Porquin nee 

Afdeling Groot Steenbergen (Ko-
ninklijke Horeca Nederland) 

nee nee 

Winkeliersvereniging Dinteloord - 
Winkeloord 

nee nee 

Groen Ontwikkelfonds Brabant nee nee 
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Bijlage 2 
Beeldvormende raadsvergadering 12 april 2016 
 

Groep 1 Natuurliefhebbers 
 
Onderwerp 1: Behoud en ontwikkeling 

A. Wat is de mooiste Steenbergse natuur?  
1. Bloemdijken (Nieuw-Vossemeer). Rijkdom aan soorten. (uniek in de provincie / kalkrijke dij-

ken); 
2. Slikken van De Heen (goed dat het niet toegankelijk / openbaar is); 
3. Dintelse Gorzen. Rijkdom aan soorten (zoogdieren / das); 
4. Oudland (rust / groen); 
5. Water (kreken / beken); 
6. Cruijslandse kreken / Kruisbeek (watervogels) 

 
Beleving van de natuur (gebieden / soorten) is goed, mits het op een gepaste manier gebeurt. Bele-
ven en toegankelijkheid zijn niet hetzelfde.  
Middels bijvoorbeeld een informatiepaneel laten zien dat er bijzondere soorten zijn is goed (bever, 
das, orchideeën, etc.), maar niet de specifieke verblijfslocatie aanwijzen. Dit zal de waardevolle na-
tuur verstoren. 
 

B. Beheer en ontwikkeling natuur en landschap 
 

 Idee / kans Effect Wie 

1 Passages / verbindingen tus-
sen natuurgebieden 

Bescherming van migratie. 
Uitwisseling van DNA bevor-
deren (versterken van de 
soorten) 

 

2 Combineren en stimuleren 
van mogelijkheden, zoals ak-
kerranden en agrarisch na-
tuurbeheer 

Belang voor landbouw en na-
tuur 

 

3 Bewustwording van de suc-
cessen 

Promotie en rekening houden 
met 

 

4 Ander onderhoud van de 
bermen (maaien en afvoeren) 

Verschraling, meer soorten 
(planten, insecten, etc.) 

 

5 Behoud en uitbreiden bo-
menlanen 

Goed voor vleermuizen  

6 Rommel / klein afval in de 
bermen is een bedreiging. 
Komt ook veel voor langs 
schoolroutes 

  

7 Bunkers (nabij glastuinbouw-
gebied Westland) benutten 
voor vleermuizen 

  

8 Het groen in de kernen be-
houden (bijvoorbeeld het 
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groen op de oude vesting-
werken > grote biodiversiteit) 

9 Vergroenen van tuinen.   

10 Volkerak Zoommeer zoet 
houden 

Bestaande natuur behouden. 
Het nut van zout wordt niet 
ingezien voor de natuur 

 

11 Gemeente zet in op subsi-
diemogelijkheden voor bij-
voorbeeld boomdijken, om-
metjes en akkerranden 

  

12 Realisatie van ecologische 
verbindingszones 

  

 

De bestaande natuur is goed. De focus moet liggen op behoud en versterken van het bestaande. 
 
Onderwerp 2: Natuurrecreatie 
 

 Idee / kans Effect Wie 

1 Bewustwording Verbetering gedrag van de 
recreanten 

 

2 Benut de bermen Beleving en landschapsbeeld  

3 Combineer belangen (recre-
ant, landbouwer, visser) 

  

4 Loslopende honden in het 
buitengebied hebben een 
negatief effect op de wild-
stand. Bezien waar honden 
wel / niet mogen loslopen 
(beleid & handhaving) 

Voorkomen afname wild  

5 Steenbergse Vliet biedt nu al 
goede mogelijkheden voor 
natuurrecreatie. 

  

6 Zet verder in op het beleef-
baar maken van de kreek-
complexen 

Beleving, toegankelijkheid, 
etc. 

 

 

Onderwerp 3:  Educatie en informatie 
 

 Bestaand (B) / kans (K) Effect Wie 

1 Informatiepanelen (B + K) Bekendheid voor onbekende. 
Wel eigentijds (bijv. apps & 
wat betekent het voor jou?). 
Afstemmen op leeftijdscate-
gorieën. Er zit een verschil 
tussen bijvoorbeeld het be-
reiken van de jeugd en de 50-
plusser. 

 

2 Educatie afstemmen op spe-  Wie? Initiatief / faciliteren. 
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cifieke groepen. Bijvoorbeeld 
het Natuurpodium voor 
schoolkinderen. Partijen 
moeten niet afzonderlijk al-
lerlei dingen verzinnen. Er 
kan beter gebruik worden 
gemaakt van goede bestaan-
de methodes. 

De gemeente moet haar rol 
kiezen. 

3 Combineer waarden (natuur, 
landbouw, cultuurhistorie, 
recreatie, etc.) 

  

4 Bekendheid geven aan de na-
tuurwaarden met behulp van 
een ‘Ja, tenzij’-benadering 

 Natuurpodium 
De heer Van Kempen 

5 Vraagstukken, zoals: 
- Wat maak je toegan-

kelijk? 
- Wat vertel je? 

Voorbeelden: das /bever 

  

6 Faciliteer scholen / stimuleer 
initiatieven. 

- Elk Steenbergs kind 
moet een keer de 
Gorzen gezien heb-
ben; 

- Bezoeken boerenbe-
drijven 

  

 

Onderwerp 4: Wat vindt u belangrijk voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan? 
1. Benoem gedeelde waarden (natuur- en landschapswaarden, landbouw, cultuurhistorie, re-

creatie); 
2. Proces > Houdt alle partijen betrokken. Belangen en  ‘luisteren’. Bereikt dit proces de agrari-

sche sector? 
3. Uitgangspunt is verbinden > mens, dier, functie. Verschillende belangen moeten naast elkaar 

bestaan. 
4. Luister naar mensen uit het eigen gebied. Er zit veel kennis bij deze personen. 
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Groep 2 Inwoners en dorpsraden 
 
Onderwerp 1: Behoud en ontwikkeling 

A. Wat is de mooiste Steenbergse natuur?  
1. Buitengebied Welberg; 
2. Omgeving Steenbergen; 
3. Open landschap (weinig windmolens); 
4. Oudland / Welberg; 
5. De Krabbebossen; 
6. Dintelse Gorzen; 
7. Dintelse Gorzen & Boomdijken; 
8. Havengebied Steenbergen; 
9. Oudland Welberg. 

 
B. Beheer en ontwikkeling natuur en landschap 

 

 Idee / kans Effect Wie 

1 Ecologisch bermbeheer 
(maaibeleid) 

Biodiversiteit  

2 Ecologische verbindingszone 
Molenkreek 

  

3 Boomdijken / bloemdijken   

4 Verzilting Volkerak funest 
voor natuur en water 

  

5 Particulieren betrekken bij 
natuurbeheer (financiën)  

  

6 Grondwaterstand verhogen 
(peilbesluit) 

  

7 Versnelde aanplant bomen 
en struiken 

  

8 Windmolens verwijderen   

9 Planten van bomen in het 
buitengebied moet mogen 

  

 

 
Onderwerp 2: Natuurrecreatie 
 

 Idee / kans Effect Wie 

1 Wandelen en fietsen van Din-
teloord naar Benedensas 
(naast Volkerak). 

  

2 Camperplaatsen   

3 B&B’s   

4 Betere promotie / communi-
catie door ondernemers. De 
gemeente faciliteert. 

  

5 Autovrije landwegen voor 
fietsers 
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6 Toegankelijkheid van gebie-
den voor mindervaliden 

  

7 Rustplaatsen - picknickplek-
ken 

  

8 Bunkers A4 beleefbaar ma-
ken (bijvoorbeeld informatie-
panelen) 

  

9 Aanlegplaatsen roeiboten   
 

Onderwerp 3:  Educatie en informatie 
 

 Bestaand (B) / kans (K) Effect Wie 

1 Milieu Educatief Centrum 
(i.c.m. VVV) 

  

2 Kennisoverdracht voor parti-
culieren.  

Wonen i.c.m. water, groen, 
minder verstenen. 

 

3 Meer insecten Nu ontbreekt schakel in de 
voedselketen. Meer kruiden 
en grassen. 

 

4 Kippen voor GFT   

5 Natuureducatieve program-
ma’s (op Steenbergse Lokale 
Omroep) 

  

6 Dorps- en stadstuinen (stede-
lijk groen) 

  

7 Communicatie   

8 Verhogen grondwaterpeil   

9 Laarzenpad Halsters Laag – 
Dintelse Gorzen 

  

10 Grensoverschrijdende ge-
biedsinformatie 

  

11 Zorgboerderij Villa Kakelbont   

12 Klimaatbestendige gebieds-
ontwikkeling (zoet water) 

  

 

Onderwerp 4: Wat vindt u belangrijk voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan? 
1. Geen verzilting (is twee keer genoemd); 
2. Goede verspreiding van het plan; 
3. Meer groen in Steenbergen; 
4. Meer verschillende bomen gebruiken (veel Essen zorgt voor ziektes. Kastanjes zijn te veel 

ziek); 
5. Meer bomen / struiken / heesters in polders (is twee keer genoemd); 
6. Deskundigheid van beleidslieden in gemeente bevorderen; 
7. Open mind; 
8. Terugkoppeling; 
9. Controle op de beschermde locaties. Wie is aanspreekbaar?; 
10. Ecologisch bermbeheer; 
11. Goed betrekken van bewoners; 
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12. De inkomst van Steenbergen leuker en spannender maken; 
13. Dinteloord > mogelijkheid tot wandelen langs zuiden van de Molenkreek; 
14. Glastuinbouwgebied meer aankleden (recreatie); 
15. Milieu Educatief Centrum. Educatie over natuur voor scholen. Beginnen bij de jeugd. 
16. Groenverbinding Oudland met Cruijslandse Kreken EN wandelroutes verbinden. 
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Groep 3 Natuurbeheer en -ontwikkeling 
 
Onderwerp 1: Behoud en ontwikkeling 

A. Wat is de mooiste Steenbergse natuur?  
1. Polders 
2. Vierhoevense Watergang 
3. Bloemdijken 
4. Dintelse Gorzen 
5. Polders (vlakke gebied) 
6. Landgoed Westcreecke 
7. Openheid en dijken 
8. De Vliet 

 
B. Beheer en ontwikkeling natuur en landschap 

 

 Idee / kans Effect Wie 

1 Consolidatie EN stoppen ach-
teruitgang 

Gevolg van luchtvervuiling, 
ammoniak, vermesting. Stop 
uitbreiden veehouderij. 

 

2 Wit Bosvogeltje is weg   

3 Kansen voor bloemdijken 
(maaien en afvoer / verschra-
ling) 

Kalkrijke klei dijken.  

4 Robuustere schil rondom het 
Oudland 

  

5 Beheer bermen wegen Niet klepelen, maar maaien 
en afvoer. 

 

6 Inventariseer de mogelijkhe-
den voor natuurontwikkeling 
en zet het op 1 kaart. 

 Financiën gemeente (waar-
onder natuurfonds), Groen 
Blauw Stimuleringskader, 
Agrarisch natuurbeheer 
(vooral De Heen en Nieuw-
Vossemeer), waterschaps-
randen, Groenontwikkelbe-
drijf (EHS en EVZ). 

7 Meer bedekking van akker-
bouwgronden 

  

8 Groenontwikkelbedrijf heeft 
de doelstelling om de ecolo-
gische hoofdstructuur te rea-
liseren. 

  

9 Realiseren van de nog niet 
gerealiseerde ecologische 
hoofdstructuur is belangrijk. 

  

10 Realiseren van natte ecologi-
sche verbindingszones  

 Belangrijke rol waterschap en 
gemeente. 

11 Groene dooradering als basis   

12 Opvang ganzen (winter)   
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Onderwerp 2: Natuurrecreatie 
 

 Idee / kans Effect Wie 

1 Fietspad Dinteloord - Bene-
densas 

  

2 Wandelroutes m.b.v. Groen 
Blauw Stimuleringskader 

Ommetjes langs kreken nabij 
kernen 

 

3 Schade van recreatie voor na-
tuur versus baten 

Er zijn weinig gebieden die 
niet beleefbaar gemaakt 
kunnen worden. 

 

4 Oudland (wel voorkomen van 
grote toestroom van mensen) 

  

5 Loslopende honden in het 
buitengebied is een probleem 
voor medewerking door agra-
riërs   

  

6 Laat een ondernemer bij een 
ruimtelijke ontwikkeling zelf 
de ecologische verbindings-
zone inrichten 

  

7 Vergroenen van fietsroutes   

8 Combineren van fietsroutes 
met akkerranden, etc. 

  

9 Regionale waterkeringen 
combineren met wandelen 

  

10 Uitkijkpunt Roode Weel (het 
gebied moet niet openge-
steld worden) 

  

11 De Derriekreek in het Agro en 
Food Cluster Nieuw Prinsen-
land 

  

12 Patrijs omgeving Dinteloord   

13 Aanpassen slootbeheer > 
overwintereingsgebieden. 
Met name in het zuidoosten 
van de gemeente. 

  

14 Soorten in kernen stimuleren   

15 Aankleden openbaar groen 
EN ontstenen stedelijk gebied 

  

16 Vogelkastjes / vogeldakpan-
nen (zwaluwen) 

  

17 Maak een lijst van soorten ter 
promotie van de natuur-
waarden in de gemeente 
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Onderwerp 3:  Educatie en informatie 
 

 Bestaand (B) / kans (K) Effect Wie 

1 Natuurbeheer particulieren / 
agrariërs (K) 

  

2 Ontstenen en het maken van 
natuurlijke tuinen (K) 

  

3 Educatieplan (K)   

4 Provincie heeft ook veel erva-
ring met dit onderwerp van-
uit het traject Natuur en Sa-
menleving (B) 

 provincie 

5 Combineren van kracht (pro-
vincie, ANV, Sirene, Staats-
bosbeheer, Brabants Land-
schap, ZLTO, waterschap, 
gemeente). Partijen werken 
gezamenlijk aan het onder-
werp. (K) 

  

6 Het vorige onderdeel moet 
worden verbonden met de 
scholen. (K) 

  

7 Oprichten natuurwerkgroep / 
-vereniging. (K) 

 Hoe kom je aan geschikte 
mensen? 1. Actief en 2. On-
dersteuning van de groep 

8 Vrijwilligersgroepen (K)   

9 Het onderwerp is heel waar-
devol (K) 

  

10 Kant en klaar lespakket aan-
bieden. Combineren van na-
tuur, cultuurhistorie, etc. (K) 

  

11 Terreinbeheerders beschik-
ken over weinig capaciteit 
(tijd + kennis) 

  

12 Er zijn veel vrijwilligers nodig   

13 Dagbesteding > werken in het 
bos (B) 

  

14 Openstaan voor andere typen 
onderwijs (bijvoorbeeld vrije 
school) (K) 

  

15 PR door de verschillende par-
tijen verbeteren (K) 

  

16 Rol heemkundekring, dorps-
raden, Vrienden West-
Brabantse Waterlinie (K) 

  

17 Creatieve informatieborden 
(K) 

  

18 Promotie op evenementen   
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(K) 
 

Onderwerp 4: Wat vindt u belangrijk voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan? 
1. QR-codes langs fiets- of wandelroutes die mensen triggeren om beter te kijken; 
2. In buitengebied grote kasten voor uilen en valken; 
3. Duurzame insteek voor de lange termijn; 
4. Samenwerking tussen de diverse partijen / organisaties. Probeer elkaar te versterken. Deze 

avond is een goede start; 
5. Dat de gemeente bijdraagt (euro’s, inzet en ambtelijke capaciteit) aan de realisatie van eco-

logische verbindingszones als de kansen zich aanbieden;  
6. Koppeling verschillende initiatieven, zoals klimaatadaptatie, hittestress, ontstening, West-

Brabantse Waterlinie, cultuurhistorie; 
7. Natuureducatie voor gemeenteambtenaren die vergunningen moeten verlenen; 
8. Landgoederen buiten EHS horen ook thuis op de provinciale natuurbeheerkaart; 
9. Voldoende budget voor Groen Blauw Stimuleringskader voor ommetjes en fietspaden; 
10. Waterpoort moet zich verbreden voor de natuur; 
11. Werk stapsgewijs aan een langetermijnstrategie; 
12. Via ruimtelijke ontwikkeling bedrijven en particulieren ‘verleiden’ tot aanleg en beheer van 

natuur. Hiervoor ook een strategie ontwikkelen; 
13. Zoek kansen. Pas beleid erop aan. Kijk ook naar de rol van de provincie. 
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Groep 4 Ondernemers 
 
Onderwerp 1: Behoud en ontwikkeling 

A. Wat is de mooiste Steenbergse natuur?  
1. Oudland 
2. Dintelse Gorzen 
3. Bovensas / Benedensas 
4. Bovensas / Benedensas 
5. Roode Weel / De Baak e.o. 
6. Arcadia e.o. 

 
B. Beheer en ontwikkeling natuur en landschap 

 

 Idee / kans Effect Wie 

1 Inzet van bestaande elemen-
ten voor natuurbehoud 

Verbinden van haven Dinte-
loord en Benedensas 

 

2 Wandelroute langs De Baak Natuurbeleving  

3 Groeninvulling in stedelijk 
gebied 

Bevorderen biodiversiteit  

4 Invulling bij ruimtelijke opga-
ven 

Bevorderen biodiversiteit  

5 Toegankelijkheid voor min-
dervaliden 

Natuurbeleving  

6 Koppeling met educatie. Spe-
len in de natuur 

  

7 Oudland inrichten voor na-
tuurspeelplaats 

Druk over gebieden verdelen. 
Ook in relatie tot doelgroe-
pen. Verschillende doelgroe-
pen gebruiken verschillende 
gebieden. 

 

8 Informatievoorziening over 
gebieden 

  

 

 
Onderwerp 2: Natuurrecreatie 
 

 Idee / kans Effect Wie 

1 Kwaliteit van de routes (fy-
siek) 

  

2 Structuur aanbrengen in de 
routes. Thematiseren van de 
bestaande routes 

Er zijn voldoende routes  

3 Beheer van de bestaande 
routes 

  

4 Evalueren gebruik / intensi-
teit van de bestaande routes 

  

5 Kijk niet alleen naar het initi-
atief, maar kijk naar de ver-

Werk met werk maken  
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binding. Denk mee, help mee. 

6 Oudland beperkt gebruiken   

7 Internetbereik gemeente-
breed 

  

8 Aanleg van akkerranden en 
bloemranden 

Beleving  

9 Toevoegen belevingspunten   
 

 
Onderwerp 3:  Educatie en informatie 
 

 Bestaand (B) / kans (K) Effect Wie 

1 Ontwikkeling van een spel 
voor het gebied van de Din-
telse Gorzen (B) 

  

2 Ontdekkingstocht voor kinde-
ren in het Oudland (B) 

  

3 Cruijslandse Kreken, info over 
vissen (K) 

  

4 Informatie over het gebied 
Brabantse Wal. Ontsluiten is 
belangrijk.  

- Via app. Mogelijk 
koppeling met de 
verschillende ge-
meenten; 

- Iedereen is ambassa-
deur van de gemeen-
te; 

- Voorbeeld: Veluwe. 

  

5 Educatie versterken. Bijvoor-
beeld meer vaste activiteiten, 
zoals excursies. 

  

6 Bouw bestaande elementen 
en belevingspunten uit. Voeg 
geen nieuwe zaken toe, maar 
gebruik het bestaande. 

  

7 Medewerking vanuit de 
overheid voor educatie en 
‘nieuwe’ ontwikkeling 

  

 

Onderwerp 4: Wat vindt u belangrijk voor de ontwikkeling van het natuurbeleidsplan? 
1. Ben duidelijk als overheid hoe je tegenover een ontwikkeling staat. Nee is ook een antwoord, 

maar geef dan wel aan wat er wel is toegestaan; 
2. Leuk idee! Help dan ook mee; 
3. Gebruik netwerk om verbindingen tot stand te brengen (met alle denkbare partijen); 
4. Betrek het stedelijk gebied erbij; 
5. Zorg voor een concreet uitvoeringsprogramma; 



Ecologisch advies en onderzoek 
 
 
 
 

 

Nota van uitgangspunten Natuurbeleidsplan Steenbergen   Blad 44 
 
 

 

6. Leer van elkaar. Bijvoorbeeld in een netwerkbijeenkomst; 
7. Betrek alle doelgroepen, jong en oud; 
8. Zorg voor draagvlak; 
9. Mediator voor ontwikkelingen (gemeente of andere patij); 
10. Ga uit van de kracht van het gebied. 

 
 


