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A4 - Zuid 

 ‘A blind spot’ in een dynamische regio! 
 ‘New traffic, new business, new tourism’ 



 In een dynamische regio! 

1

West-Brabant neemt door haar gunstige 
ligging in het hart van de Nederlands-Vlaamse 
Delta een bijzondere economische positie in. 
West-Brabant behoort op economisch vlak tot 
één van de topregio’s in Nederland. De regio 
beschikt over verschillende industrieel-
logistieke toplocaties, zoals Borchwerf en het 
Industrie- en zeehaventerrein Moerdijk. De  
gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en 
Woensdrecht beschikken over diverse 
moderne vestigingslocaties, waaronder 
Aviolanda, Reinierpolder en Noordland. Met 
de ontwikkeling van het Logistiek Park 
Moerdijk wordt bovendien gewerkt aan het 
accommoderen van grootschalige en 
havengerelateerde Value Added Logistics 
(VAL) bedrijven op een daarvoor toegespitste, 
grootschalige, multimodaal ontsloten locatie in 
West-Brabant. De regio ligt daarnaast op een 
kruispunt van Europese verkeersaders. De 
noord-zuidcorridor tussen Amsterdam/Den 
Haag/Rotterdam) en de Vlaamse Ruit (Brussel, 
Antwerpen, Gent, Brugge) kruist in West-
Brabant de oost-westas tussen Ruhrgebied en 
Vlissingen. De nieuwe A4 in het westen van de 
regio zorgt voor een extra snelle noord-zuid 
route Rotterdam - Antwerpen. Via het Schelde-
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Rijnkanaal (de belangrijkste 
binnenvaartroute Rotterdam - Antwerpen) en 
het Hollands Diep (verbinding met het 
Ruhrgebied) zijn bedrijven over het water 
bereikbaar. West-Brabant heeft met 
Moerdijk een eigen diepzeehaven in huis. 
Een extra kans voor bedrijven in de regio 
vormt de aanleg van het Canal Seine Nord 
Europe; dit nieuwe stuk vaarwater in 
Frankrijk zorgt ervoor dat Nederland 
vanaf Rotterdam via Bergen op Zoom in de 
toekomst direct verbonden is met Parijs en 
Le Havre. In het westelijk deel van de 
regio kan aangesloten worden op het 
buisleidingennetwerk voor vervoer van 
(petro)chemische producten en gassen. De 
buisleidingenstraat verbindt de 
industriecomplexen van Rotterdam, 
Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen met 
elkaar. Er zijn verschillende internationale 
luchthavens op circa een uur rijden. Via het 
spoor tenslotte zijn er directe verbindingen 
richting Duitsland, Zwitserland, Italië, 
Frankrijk, Engeland en Spanje. Breda is 
bovendien aangesloten op het Europese 
netwerk van hogesnelheidstreinen. 

Steenbergen 
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New economy Steenbergen 

Aan de A4 - Zuid in een sterke regio 

1

De gemeente Steenbergen is onderdeel 
van deze krachtige economische regio.  
West-Brabant positioneert en profileert 
zich met drie speerpunten: logistiek, 
maintenance en de biobased economy. De 
realisatie van en ligging aan de A4 in het 
bijzonder is daarin voor de gemeente een 
van de belangrijkste troeven voor een 
bestendig ruimtelijk-economisch 
ontwikkelperspectief. De A4 is immers 
naast een transportas ook een kansrijke 
ontwikkelas en dit brengt naar verwachting 
extra vraaguitoefening met zich mee vanuit 
verschillende doelgroepen. Naast 
verlegde logistieke stromen, oriënteren 
verschillende nieuwe bedrijven zich voor 
vestiging nabij de A4, o.a. op 
bedrijventerrein Reinierpolder.  
Steenbergen bouwt met het Agrofood 
cluster Nieuw Prinsenland bovendien aan 
een innovatieve biobased economy. Ook  
de regionale samenwerking op het niveau 
van West Brabant en de Brabantse Wal 
wordt steeds intensiever, waardoor nieuwe 
groeikansen o.a. op het gebied van 

2

toerisme en recreatie verzilverd  worden. 
Deze ontwikkelingen tezamen vormen 
een wenkend perspectief voor een 
multifunctionele en hoogwaardige 
hotelvoorziening, waarin verschillende 
functies samen komen en tegelijkertijd 
verschillende doelgroepen, zoals de 
zakelijke reiziger, de passant en de 
toerist bediend kunnen worden. Dit 
perspectief staat in deze brochure 
centraal. 
 
NEW TRAFFIC 
Strategisch-logistieke positionering A4 
met nieuwe passantenstromen 
 
NEW BUSINESS 
AFC Nieuw Prinsenland – boegbeeld van 
innovatie en biobased transitie en 
economie 
 
NEW TOURISM 
Toeristisch-recreatieve ontwikkeling 
Steenbergen en Brabantse wal 
 
 



 
 
Hotel A4 - Zuid – ‘a blind spot’ 

1

Een overzicht  van zogenaamde getypeerde 
snelweghotels maakt overduidelijk dat de A4 - 
Zuid nog als een ‘blind spot’ opgaat in de 
Nederlandse hotelmarkt. Een hotelvoorziening 
in de regio, op de as Rotterdam-Antwerpen 
aan de snelweg ontbreekt. Ook heeft er in de 
afgelopen jaren alleen een uitbreiding 
plaatsgevonden van het aantal hotels in de 
gemeenten aan de A16 as van Breda naar het 
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noorden. Bijzonder is te noemen dat er in 
de A4 gemeenten, feitelijk alle gemeenten, 
die grenzen aan de A4-as, zowel in Zeeland 
als in West-Brabant, geen groei heeft 
plaatsgevonden van het aantal hotels. Er is 
daarmee nog niet geanticipeerd op de 
voltooiing van de A4. Door de aanleg van 
de A4 Zuid is nu specifiek een vervoers- en 
economische ontwikkelader ontstaan.	
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 New traffic 

1

Tordoir heeft onderzoek gedaan naar 
verplaatsingsstromen tussen steden en 
regio’s. De conclusies van het onderzoek 
geven duidelijk blijk van het uitblijven van 
interactie en daarmee verbonden behoeften 
van passanten op de A4-as. De realisatie van 
de A4 doorbreekt dit, positioneert 
Steenbergen strategisch in logistiek-
industrieel perspectief tussen Antwerpen en 
Rotterdam en creëert met een verkorte 
reistijd een aantrekkelijk alternatief i.p.v. de 
overvolle A16. Dit wordt bevestigd door de 
vervoersbewegingen m.b.t. het gebruik van 
de A4, voor (2010) en na de ingebruikname 
(prognose) van de A4 (2023). 
 
Hoogleraar Tordoir heeft op Nederlandse schaal 
onderzoek gedaan naar de interactie tussen 
steden en regio’s door inzicht te geven in 
verplaatsingsstromen en de veranderingen 
daarin over een lange tijdsperiode.   
Belangrijke conclusies op het niveau van West-
Brabant/Zeeland zijn: 

● Binnen Brabant schakelen vooral de 
steden met de (inter-)nationale 
omgeving: In West-Brabant schakelt 
Breda vooral met de zuidvleugel van de 
Randstad en met België; dit wordt en is 
mede gefaciliteerd door de A16. Deze 
noord-zuid verplaatsingen zijn ook 
toegenomen. 
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● Daarnaast zijn krachtige relaties 
zichtbaar tussen de grote Brabantse 
steden en omliggende gemeenten in 
stads regionale verbanden. Dit geldt 
voor West-Brabant vooral op de west-
oost as (A58); ook hier is een duidelijke 
groei zichtbaar van de 
verplaatsingsstromen. 

● De ‘missing link’ - noord-zuid as binnen 
de Brabantse Wal, waarbij Antwerpen via 
Bergen op Zoom en Steenbergen 
verbonden wordt met 
Rotterdam/havengebied en daarmee de 
zuidkant van de Randstad is duidelijk 
zichtbaar. In Steenbergen hield op basis 
van de onderzoeksgegevens de 
dynamiek  letterlijk op; ook heeft er geen 
substantiële groei plaatsgevonden van 
de verplaatsingen. 

● Ook valt op dat de 
verplaatsingsdynamiek in de Brabantse 
Wal en Steenbergen in deze periode 
beperkt gegroeid zijn. 

 
Leeswijzer kaarten: de lijnen in de linker kaart  staan voor 
absolute aantallen verplaatsingen per dag tussen 
gemeenten, over de periode 1999-2009 en verdeeld naar 
klassen (zie legenda). Stromen van minder dan 2500 
dagelijkse verplaatsingen zijn niet weergegeven; zo komt de 
hoofdstructuur goed naar voren en loopt de kaart niet ‘dicht’. 
De lijnen in de rechter kaart  staan voor de absolute 
ontwikkeling (groei, of afname) van dagelijkse 
verplaatsingen tussen de periodes 1985-1998 en 1999-2009: 
groei in blauw, afname in rood. Ook hier worden 
grootteklassen weergegeven (zie legenda) en ook hier is 
sprake van een ondergrens. 
	



 Verschuiving vervoersbewegingen A4 

De ontwikkeling van de A4-Zuid impliceert aldus een volledige doorbraak t.o.v. deze conclusies: 
● Juist doordat de A4 deze missing link nu heeft doorbroken, ontstaan enorme 

ontwikkelkansen voor Steenbergen en de regio; de uitgangspositie is totaal veranderd. 
Steenbergen ligt allereerst strategisch in logistiek-industrieel perspectief tussen Antwerpen 
en Rotterdam. De nieuwe snelweg kan in het bijzonder fungeren als een belangrijke ader 
voor (vracht)verkeer tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en betekent een verkorte 
reistijd in relatie tot de overvolle snelwegen A16 en A17. Bovendien ontlast de A4 de N259. 
Verplaatsingsdynamiek tussen Noord en Zuid in westelijk West-Brabant kan aldus beter 
worden gefaciliteerd. Ook de bestaande bedrijven in de regio kunnen beter en sneller 
worden bediend; ook hun uitgangspositie voor groei is versterkt. 

● De nieuwe snelweg fungeert ook als een verbeterde entree en exit voor zowel zakelijk als 
toeristisch-recreatief verkeer van en naar de Provincie Zeeland en in het bijzonder 
Schouwen-Duivenland, als een van de sterkste toeristische eilanden. 

 
Dit beeld wordt bevestigd door de vervoersbewegingen m.b.t. het gebruik van de A4, voor (2010) 
en na de ingebruikname (prognose) van de A4 (2023). Duidelijk is dat door de A4 niet alleen een 
verschuiving plaatsvindt op het hoofdwegennet maar dat het aantal voertuigen per etmaal met 
gemiddeld 60% zal toenemen in 2023; gemiddeld 28.000 voertuigen op de A4 in plaats van het 
hoogste aantal motorvoertuigen per etmaal van circa 18.000 voor de ingebruikname (2010). Op een 
deel van het onderliggend wegennet, met name logischerwijs de delen van de N259, hebben grote 
verschuivingen plaatsgevonden.  
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New business 
Hoogwaardig agro food cluster  

Het AFC impliceert een groei van de werkgelegenheid met minimaal 1500 banen, een 
hoogwaardige clusterontwikkeling, het investeren in innovatie en onderzoek en spin-off naar 
andere (bio based) bedrijven en activiteiten. De gemeente Steenbergen faciliteert en stimuleert 
deze innovatieve marktgedreven transitie naar de biobased economy. Het op een goede wijze 
positioneren van het AFC lokaal, regionaal  en via Biobased Delta in een internationale context 
kan met toegespitste events bijdragen aan de trekkracht op dagbezoekers en (inter)nationale 
experts en expats (zakelijk toerisme). Ook wordt door de verbinding met andere sectoren, zoals 
detailhandel een impuls gegeven aan het recreatief dagtoerisme. 
 
Agrofood word met de doorontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland de stuwende economische 
sector, die zorgt voor onderscheidend vermogen in het economisch profiel van de gemeente 
Steenbergen, een bovengemiddelde beleidsaandacht van hogere overheden en belichaamt op een 
krachtige wijze een transitie van de biobased economy op het niveau van Zuidwest Nederland. Het 
Agro & Food Cluster Nieuw-Prinsenland is de belangrijkste en meest grootschalige marktgedreven 
ontwikkeling in de gemeente met ca. 270 ha glastuinbouw en 70 ha agrofood gerelateerde 
bedrijvigheid aansluitend op het bestaande bedrijvencomplex van de suikerfabriek (Cosun) en een 
uitbreiding van 37 ha. Het AFC Nieuw Prinsenland levert een belangrijke bijdrage aan de 
werkgelegenheid van circa 1000 fte in de glastuinbouw, 500 fte op het agrarisch gerelateerde 
bedrijventerrein en 170 fte ten behoeve van de uitbreiding van Cosun. SER Brabant en Zeeland 
verwachten dat de biobased economy van Zuidwest Nederland circa 3000 banen kan opleveren. 
 
Het AFC Nieuw Prinsenland wenst een succesvolle strategie te hanteren gericht op het aantrekken van 
bedrijven, die het bestaande cluster versterken en waarmee bestaande en nieuwe kringlopen van 
grondstoffen en restromen worden gesloten. Met het vrijvallen van het suikerquotum per 1 januari 2017 
ontstaan naar verwachting nieuwe product-markt combinaties, omdat naast de primaire 
voedselproductie mogelijkheden ontstaan voor bietsuikerchemie; suiker als groene grondstof voor 
biobased toepassingen.  



 

De vestiging van het Cosun Food Technology Center en een proeffabriek biedt een sterke basis voor 
kennis- en productontwikkeling voor innovaties op het gebied van agro- en 
levensmiddelentechnologie; dus niet louter de suikerbiet. Het Center kan daarmee als katalysator 
fungeren voor onderzoek en innovatie en het samenwerken met en het aantrekken van agrofood 
bedrijven. De nieuwe vestiging gaat minimaal werk bieden aan 120 hoogopgeleiden. Bovendien 
ontstaat met de investering in technologie en onderzoek  behoefte aan een instroom aan expats en 
experts om onderzoeksproposities en marktkansen tussen bedrijven te verzilveren. 

Naast de agrofoodidentiteit, vanuit eigen kracht, wil de gemeente Steenbergen samen met de Green 
Chemistry Campus in Bergen op Zoom faciliterend aan de markt een koploperspositie vervullen op het 
gebied van de biobased economy. ‘Agro meets Chemistry’, kan in de toekomst een unieke 
samenwerking vertegenwoordigen, waarin biomassa, waardeketens, markten en human capital, als de 
succesvolle ingrediënten voor de biobased economy, samenkomen. Door de nabije ligging van het 
AFC Nieuw Prinsenland en de Green Chemistry Campus kan een uniek en complementair aanbod in 
de regio ontstaan, waarbij de hele waardeketen, van biomassa tot en met markt bediend kan worden. 
Steenbergen kan daarmee met haar suikerproductie letterlijk een grondstof aanreiken voor groene 
chemie toepassingen. Ook de participatie in Biobased Delta biedt toegang tot Europese programma’s 
en fondsen en daarmee verbonden internationale exposure. 

Door het AFC Nieuw Prinsenland zal niet alleen de werkgelegenheid toenemen, maar kunnen ook 
cross-overs tot stand gekomen met verschillende andere sectoren. Agrarische afvalstromen uit de 
gemeente en regio kunnen worden benut als grondstof voor nieuwe hoogwaardige toepassingen en 
het sluiten van energie neutrale kringlopen. Het AFC zal leiden tot een toename van het zakelijk 
toerisme in de gemeente, bovendien kunnen agrofood activiteiten en events georganiseerd worden 
voor inwoners en belangstellenden en een start gemaakt worden met industrieel toerisme 
(belevingscentrum). Het AFC levert daarmee impulsen voor de sectoren detailhandel en toerisme en 
recreatie en kan daarmee ook dagtoeristen aantrekken. 
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New tourism 
Steenbergen zet lokaal en met regiopartners sterk in op het verzilveren van toeristisch-
recreatieve kansen door ontwikkelen van nieuwe producten, het aanboren van nieuwe 
markten en het actief profileren van het toeristisch-recreatief product op het niveau van de 
gemeente, de regio en de provincie. Zo vindt er een actieve toeristisch-recreatieve 
samenwerking plaats onder de vlag van de Brabantse Wal, de West-Brabantse Waterlinie, 
Waterpoort en Visit Brabant. Bovendien is de vrijetijdssector op landelijke en regionale 
schaal, mede onder invloed van vergrijzing en internationalisering nog steeds groeiende. 
Steenbergen ligt bovendien zeer strategisch als entree en exit van de populairste 
toeristisch-recreatieve vakantiebestemming van Zeeland; Schouwen-Duivenland. Deze 
toeristisch-recreatieve uitgangspositie biedt een sterke basis voor een moderne 
hotelvoorziening nabij de A4. 
 
De gemeente heeft de ambitie in 2020 te fungeren als de Poort tussen het Water en de Wal. De 
verhalen van de steilrand, de turf, de West-Brabantse Waterlinie (met forten en inundatie), WO I 
en WO II en de waterhuishouding vormen het verleden en heden van Steenbergen. Het 
ecologische, militaire, culturele en agrarische DNA van de gemeente geeft daarmee meer en 
meer blijk van haar onderscheidend vermogen. Deze verhalen worden op een passende wijze 
ook aan de eigen inwoners gepresenteerd om bij te dragen aan een trotser gevoel. 

De gemeente Steenbergen, als onderdeel van een grotere regio, beschikt over circa 130 
toerisme & recreatie vestigingen, die goed zijn voor 340 banen. De gemeente Steenbergen werkt 
in het kader van haar toeristisch-recreatieve ontwikkeling samen in de Brabantse wal, met de 
gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. In toeristisch beleid staat centraal dat vanuit 
samenwerking gewerkt wordt aan een toename van de bekendheid, waardering, bestedingen en 
bezoek van de Brabantse Wal,  gericht op de actieve recreant en (zakelijke) toerist.  
 
In dit kader is ook benoemd dat de kwaliteit van de accommodaties niet overal up to date is. Er is 
met name behoefte aan luxere verblijfsaccommodaties in de regio. Tot op heden is deze 
behoefte in regionaal opzicht niet ingevuld, terwijl er in toeristisch-recreatief opzicht vele 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en op toerisme en recreatie intensief zal blijven worden 
ingezet. De verbeterde bereikbaarheid door de aanleg van de A4 – Zuid versterkt de 
uitgangspositie voor de doorontwikkeling van het toeristisch-recreatief product.  



 

Ontwikkeling van de West-Brabantse Waterlinie 
Dit betreft een netwerk van nautische toegangspoorten en 
bezienswaardigheden. Steenbergen investeert in het bijzonder in 
de realisatie van de Recreatieve Poort Steenbergen, Benedensas, 
en herstel van Fort Henricus. Daarnaast is een goede aansluiting 
van de Waterlinie op de gehele Zuidwaterlinie belangrijk, die zich 
uitstrekt van Bergen op Zoom tot aan Nijmegen. Met onder andere 
de unieke loopgraafbrug genaamd de Mozesbrug bij Fort Roovere 
en de Bunkertreppe bij de Heen (Benedensas) worden 
verschillende nieuwe attracties gerealiseerd. 
Toeristisch-recreatieve samenwerking de Brabantse Wal 
De regio wint meer en meer aan populariteit; zo is het aantal 
bezoeken fysiek aan het toeristische agentschappen in Bergen op 
Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en online met 50% 
toegenomen van 144.000 bezoeken naar 208.000 bezoeken in de 
periode 2009-2014. Ook de promotie-campagnes vanuit de 
Brabantse wal worden geïntensiveerd. De Brabantse Wal en ook de 
drie gemeenten afzonderlijk ontwikkelen continu nieuwe 
evenementen gericht op toeristen van binnen en buiten de regio.   
 Poort tussen het Water en de Wal 
Steenbergen vormt letterlijk de verbinding tussen het Water en de 
Wal en wil zich hiermee ook actief gaan profileren. De ligging van 
Steenbergen aan het water biedt onderscheidend vermogen 
binnen de Brabantse Wal en daarop kan worden voortgebouwd. De 
Brabantse Wal voor landrecreatie aan de ene kant en het 
gebiedsprogramma Waterpoort voor waterrecreatie aan de andere 
kant vormen beiden toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkelingen 
en uithangborden, die door diverse partijen organisatorisch en 
financieel ondersteund worden.  
Beter benutten landschappelijk en militair erfgoed 
Stichting De Brabantse Wal heeft het initiatief genomen om de 
Brabantse Wal op de kaart te zetten als UNESCO GEOPARK. Dit 
is een wereldwijde organisatie van landschappen die zich 
promoten met hun bijzondere geologische waarde. Op de 
Brabantse Wal gaat het dan om de jongste geologische 
afzettingen uit het Kwartair: rivierzanden, dek- en stuifzanden 
aan de oostkant en veenvorming en zeeklei aan de westkant, met 
daaronder begraven verdronken dorpen. Dit alles gescheiden 
door de markante steilrand. In Nederland is tot nu toe 1 
Geopark: de Hondsrug in Drenthe. Ook in relatie tot het 
oorlogsverleden wordt aan de weg gewerkt. De Liberation Route 
in de regio laat zien wat de impact van oorlog is op burgers en 
militairen. In Steenbergen zijn de Britse oorlogshelden Guy 
Gibson en Jim Warwick begraven en wordt o.a. ingezet op het 
ontwikkelen van luisterpunten, het inzetten van bunkers nabij de 
A4 als toeristisch product en het beter ontsluiten van het militair 
erfgoed over land en water.  

Sterke toeristisch-recreatieve ontwikkeling 
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Steenbergen ‘gateway’ toeristische toplocatie 
Schouwen-Duivenland 

 
Steenbergen heeft naast de toeristisch-recreatieve kansen in de eigen regio met de komst van 
de A4 ook een sterk verbeterde ligging als toegangspoort voor het Zeeuwse toerisme. In het 
bijzonder ligt Steenbergen uitstekend t.o.v. de sterkste toeristische regio van de Zeeuwse 
provincie; Schouwen-Duivenland (Renesse, Burgh-Haamstede e.d.). Door de ligging aan de A4 
Zuid kan vanaf Steenbergen via de N257 snel een weg gevonden worden naar een van de meest 
toeristische provincies en gebieden van Nederland. Circa 1/3 van de binnenlandse toeristen, 
die Zeeland bezoeken, recreëert in Schouwen-Duivenland. Dit betekent dat vakantiegangers op 
de heen- en terugreis gebruik kunnen maken van een hotelvoorziening, die Brabant letterlijk 
met Zeeland verbindt.   
 



 

 

 
Colofon 

Deze brochure is een uitgave van de Gemeente Steenbergen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de heer S. Langenberg, beleidsmedewerker economische zaken van de 
gemeente via telefoonnummer 140167 of per mail S.Langenberg@gemeente-steenbergen.nl 
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• www.brabantsewal.nl 
• www.waterpoortwerkt.nl 
• www.zuidwaterlinie.nl 
• www.nieuwprinsenland.nl 
• www.westbrabantsewaterlinie.nl 
• www.langsdesnelweg.eu 

 


