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1. Inleiding 

De ontwikkeling van de Recreatieve Kansenkaart voor Steenbergen komt voort vanuit het  

raads- en collegeprogramma 2014-2018. De Kansenkaart heeft als doel het in beeld 

brengen van mogelijkheden voor de uitbouw van de recreatieve sector, inclusief de daarvoor 

benodigde voorzieningen, in de gemeente Steenbergen. Om een inventarisatie te maken is 

aan RO&AD Architecten gevraagd om de mogelijkheden en kansen te inventariseren en 

deze te vertalen naar een visueel document dat ingaat op de ontwikkelkansen voor de 

recreatieve sector. Deze korte toelichting heeft als doel de indeling van de kansenkaart te 

verklaren en schetst kort het proces van de totstandkoming.  

 

2. Samen kansen ontdekken 

De eerste stap in het proces is gezet tijdens de Beeldvormende Raadsvergadering van 25 

januari 2016. Daarin zijn de stakeholders, zoals ondernemers, heemkundekringen, 

landschapsbeheerders, brancheorganisaties, etc. gevraagd om op verschillende thema’s 
kansen te benoemen voor de gemeente Steenbergen. Verder werd gevraagd aan te geven 

wat de kwaliteiten zijn van Steenbergen voor de recreatieve sector.  

 

We zien dat geen enkele recreatieve ontwikkeling op zichzelf staat, maar onderdeel is van 

het recreatieve systeem in onze gemeente. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat er door 

de jaren heen al veel mooie initiatieven zijn ontwikkeld en dus al veel kansen zijn verzilverd. 

Er zijn veel ondernemers actief die hun bijdrage leveren aan het recreatieve product in 

Steenbergen en daarmee een ferme basis vormen voor de verdere recreatieve 

ontwikkelkansen die zijn opgenomen op de Kansenkaart. Als vervolgstap zijn er een aantal 

interviews gehouden met mensen uit verschillende domeinen binnen de gemeente. Ook zijn 

een aantal externe parijen geïnterviewd , zoals de VVV Brabantse Wal.  

 

De belangrijkste opbrengst uit de beeldvormende vergadering en de interviews, is dat de 

kernkwaliteiten van Steenbergen naar voren zijn gekomen. Deze kernkwaliteiten zijn samen 

te vatten in drie thema’s: water (bijv. Vliet, Volkerak, Kreken), natuur (bijv. Slikken, Gorzen) 

en cultuurhistorie (bijv. Benedensas, Gummaruskerk). Hoe meer van deze thema’s 
aanwezig zijn, hoe aantrekkelijker voor de recreant, dus hoe groter de mogelijkheid tot een 

recreatieve kans. De kaart die hieruit is samengesteld vormt een integraal document, waarbij 

alle input is afgestemd, afgewogen, gebundeld, geïntegreerd is tot een samenhangend 

geheel. De kaart is het visuele resultaat als Kansenkaart Cultuurhistorie, Landschap en 

Recreatie. Deze kaart is geenszins compleet en uitputtend. Maar de kwaliteiten die er op 

staan zijn aangedragen door mensen die leven, werken, ondernemen en recreëren in het 

gebied, waardoor er een groot draagvlak is ontstaan voor de kaart. Het is een weerslag van 

de inventarisatie van afgelopen tijd en een inspiratiedocument voor de toekomst.  

 

  



 

2 
 

3. Leeswijzer Kansenkaart: Van groot naar klein 

Zoals alles is ook Steenbergen onderdeel van een groter systeem, en dit op verschillende 

schaalniveaus. De wereld is het grootste schaalniveau, en daar ligt gelijk de eerste kans. De 

regio is bezig met het Unesco nominatiedossier “Geopark Schelde Delta”, waarin de regio 
kan worden uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed. Thema’s hier zijn: overleven in de delta, 

overgang land-water, verdronken dorpen en cultureel en militair erfgoed. Dit is niet alleen 

een toeristische kans, maar geeft ook inbedding en publiciteit op internationaal niveau. Het 

tweede grotere schaalniveau is die van de Brabantse Wal. Dit is gelijk de tweede 

toeristische kans. Thema’s hier zijn: tegenstelling zand en klei, polders, steilrand, militair 

erfgoed (West Brabantse Waterlinie en wereldoorlog II) en vestigsteden. Het derde grotere 

schaalniveau is die van de West Brabantse Waterlinie. Uiteraard is hier het thema 

cultuurhistorie en in het bijzonder militair erfgoed. 

 

Het mooie van deze inbedding in een groter geheel is, dat het ook andersom werkt. Dat een 

kans of gebeurtenis in Steenbergen ook impact heeft op regionaal, landelijk en 

wereldschaal, en dat hiermee in beeld wordt gebracht dat als we een kans in Steenbergen 

verzilveren, dat dan ook wereldwijd betekenis heeft. Als de prik van een acupunctuur naald 

in een groot lichaam. De lagen vormen samen een systeem waar Steenbergen onderdeel 

van is. Het is goed om dit te blijven realiseren. 

 

De kaart zelf is ingedeeld in verschillende aandachtsgebieden: Landschap, Cultuurhistorie 

en Recreatie. Deze thema’s komen voort uit de input van de betrokken. Bij het Landschap is 
de indeling gemaakt op basis van de bodem (zand, klei, water). Een voorbeeld voor zo’n 
landschappelijke kans zijn de zeepolders in hun weidsheid, eigenheid en geschiedenis. De 

landschappelijke betekenis, geschiedenis en schoonheid is uniek in Nederland, Europa en 

zelfs in de wereld. Een ander voorbeeld is het vele water in Steenbergen. Het Volkerak, de 

Vliet en de Kreken hebben allemaal hun eigen recreatieve kansen. 

 

Bij Cultuurhistorie is de indeling gemaakt in materieel en immaterieel erfgoed. Voorbeelden 

van materieel erfgoed zijn waardevolle gebouwen (Benedensas, molens, kerken, etc.) en de 

West Brabantse Waterlinie. Een grote kans, zowel recreatief als ook voor de identiteit van 

Steenbergen, zien we in de herwaardering van Steenbergen als vestingstad. Immaterieel 

Erfgoed zijn bijvoorbeeld het prijsdansen in Nieuw-Vossemeer (wat een plek heeft op de lijst 

van Unesco erfgoed) en de vroegere turfwinning.  

 

Bij Recreatie is het onderscheid gemaakt tussen Verblijfsrecreatie (lang verblijf), 

Dagrecreatie (medium verblijf) en Evenementen (kort verblijf). Hier liggen diverse kansen, 

van verblijfsrecreatie (minicamping, B&B) langs de Vliet of als agrarische nevenactiviteit, tot 

het aanwijzen van een evenementen terrein om evenementen (concerten, foodtruckfestival 

etc.) te faciliteren. 

 

De zoektocht, het ordenen, het samenbrengen van ideeën en wensen en het benoemen van 

de kernkwaliteiten van Steenbergen voor de recreatieve sector heeft in ieder geval de 

schoonheid en uniciteit van Steenbergen laten zien. We hopen dat de kaart u inspireert! 

 

Wilt u aan de slag met een bepaalde locatie of heeft u nog ideeën? Neemt u dan contact 

met ons op via tel. 14 0167 of per mail. info@gemeente-steenbergen.nl. 
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