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Historisch profiel Steenbergen 
 
Natuur, erfgoed en recreatie hebben een belangrijke plaats in de Steenbergse samenleving. Zo 
herbergt de gemeente vele natuurwaarden, is er de laatste jaren steeds meer aandacht en begrip voor 
de waarde van het cultureel erfgoed en heeft Steenbergen een kansrijke positie met betrekking tot 
recreatie door de samenkomst van land, water en erfgoed.  
 
Water 
Zoals de Erfgoednota 2017-2021 aangeeft, is de tegenstrijdige verhouding tot het water – en de 
uiteindelijke beheersing van het water – van doorslaggevende betekenis geweest voor het ontstaan 
van de gemeente Steenbergen. Het maritieme landschap van de gemeente kenmerkt zich door een 
flink aantal zeer oude polderstructuren waarbij de geleidelijke bedijking van het landschap 
onlosmakelijk verbonden is met haar ontwikkelingsgeschiedenis en het (agrarisch) ontstaan van de 
diverse kernen binnen het gebied. Water staat met name in de uitvoeringsprogramma’s Natuur en 
Recreatie-Toerisme centraal.  
 
Vesting en linies 
Nauw verbonden met deze inpoldering ontstonden militaire linies  waar de vesting Steenbergen en 
Fort Henricus restanten van zijn. De West Brabantse Waterlinie – als onderdeel van de 
Zuiderwaterlinie – loopt dwars door onze gemeente. De linie bestond niet alleen uit 
verdedigingswerken maar ontleende zijn kracht juist aan de inundatiegebieden. Een vlakte van water 
moest de vijand op afstand houden. Dat betekent dat een groot deel van het grondgebied van 
Steenbergen deel was van de verdedigingslinie. Een bijzondere periode in ons militair verleden vormt 
de Tweede Wereldoorlog, met de bezetting en de Slag om de Schelde die ook op ons grondgebied 
werd uitgevochten. Het militair erfgoed vormt zodoende een van de belangrijkste verbindende thema’s 
tussen Erfgoed, Natuur en Recreatie-Toerisme. 
 
Kernen 
Inpoldering staat ook aan de basis van de in structuur typische kernen en dijkgehuchten. Zo is 
Dinteloord een mooi voorbeeld van een droogleggingsdorp uit de 17

e
 eeuw en zijn de kernen Nieuw-

Vossemeer en Kruisland gelegen in gebieden die gedurende de 15
e
 eeuw zijn ingepolderd. De kernen 

De Heen en Welberg hebben een meer agrarische oorsprong. Onlosmakelijk verbonden is het vele 
aanwezige water in de vorm van de uitwateringspunten, de Blauwe Sluis en Boven- en Benedensas, 
kreken en waterlopen. Stad, kernen en waterwerken zijn onderdeel van de programma’s Erfgoed en 
Recreatie-Toerisme. 

 

Natuur, Erfgoed en Recreatie&Toerisme 

 

Vanuit het collegeprogramma is gewerkt aan een recreatieve kansenkaart, een natuurbeleidsplan en 

aan de actualisatie van het erfgoedbeleid. Voor zowel het ontwikkelen van de recreatieve kansenkaart 

en het natuurbeleidsplan als voor de actualisatie van het erfgoedbeleid zijn nagenoeg identieke 

trajecten gevolgd. Daarnaast worden veelal dezelfde partners betrokken bij de verschillende trajecten. 

Ook blijkt uit de beeldvormende raadsvergaderingen voor de recreatieve kansenkaart en het 

natuurbeleidsplan dat de door externen gegenereerde input op overlappende vlakken nagenoeg 

identiek is of in ieder geval op elkaar aansluit. Om recht te doen aan de gesignaleerde samenhang is 

besloten een integraal uitvoeringsprogramma op te stellen zodat de individuele beleidsvelden elkaar 

kunnen versterken.  

 

Om de uitvoering van het geschreven beleid te kunnen organiseren en te werken aan een 

samenhangende aanpak is het van belang om uitvoering te geven aan het beleid. De recreatieve 

kansenkaart is november 2016 vastgesteld, het natuurbeleid begin 2017 en het erfgoedbeleid mei 

2018. Het uitvoeringsprogramma vertaalt beleid naar concrete acties waarbij de mate van samenhang 

zoveel mogelijk naar voren naar voren komt. 

Voor de drie beleidsvelden zijn afzonderlijke doelen geformuleerd.  

 



Erfgoedbeleid 
De visie van de nieuwe erfgoednota is van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk 
erfgoed. Het erfgoedbeleid kent drie hoofddoelen: 

1. Het cultureel erfgoed, en de daarbij horende Steenbergse historische identiteit, te behouden 

en daar waar mogelijk te versterken. De strategie hiervoor is enerzijds behoud door 

ontwikkeling. Naar de toekomst wordt daaraan toegevoegd: van gemeentelijk erfgoedbeleid 

naar gemeenschappelijk erfgoed. Het is de bedoeling dat erfgoed een nog volwaardiger 

positie krijgt in de ruimtelijke ordening, het toeristisch-recreatief beleid en het educatieve 

beleid. Ook moet het een substantiële bijdrage leveren aan het versterken van bestaande 

sociale verbindingen evenals aan de totstandkoming van nieuwe.  

2. De nota wil stimuleren dat jong en oud over hun erfgoed geïnformeerd wordt. Jong vooral door 

educatieve programma’s en activiteiten op school. Oud door activiteiten en projecten als de 
canon van Steenbergen, informatiepanelen en –boekjes en de combinatie van beleving en 

kennis. 

3. Belangrijk voor het draagvlak en benutten is het zichtbaar en beleefbaar maken van het 

erfgoed. Op deze manier kunnen zowel inwoners en bezoekers nog meer genieten van de 

bijzondere verhalen, gebouwen en plekken van onze gemeente. 

 

Natuurbeleid 

‘Behouden en versterken, dan wel 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.  

 

Recreatieve kansenkaart 
Het doel van de recreatieve kansenkaart is het versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid van de 

gemeente. Daarnaast streeft zij ernaar dat er meer recreanten de gemeente bezoeken en weten wat 

de gemeente Steenbergen op het gebied van toerisme en recreatie te bieden heeft. Wellicht dat de 

uitvoeringsacties op het gebied van recreatie onderverdeeld kunnen worden in gebieds- en 

themagerichte acties.  

 

Integraal uitvoeringsprogramma 

 

In het integrale uitvoeringsprogramma zijn de doelstellingen van het erfgoedbeleid vertaald in gedragen en 

concrete voorstellen tot uitvoering voor de periode 2018-2020. Het document bestaat uit aparte schema’s 
voor de beleidsterreinen Natuur, Erfgoed en Recreatie&Toerisme. Bij Natuur en Recreatie-Toerisme is 

steeds aangegeven in hoeverre de activiteit bijdraagt aan de drie erfgoeddoelstellingen (educatie en kennis, 

zichtbaar en beleefbaar, behoud en ontwikkeling). Ook is in alle programma’s aangegeven in hoeverre de 
activiteit onderdeel is van het belangrijke overkoepelende thema Militair erfgoed (verdeeld over vesting / 

linies en Tweede Wereldoorlog). Zo is in een oogopslag duidelijk waar de samenhang zich bevindt en waar 

de verschillende beleidsterreinen elkaar kunnen versterken.  

 

NB. Het betreft een organisch document, dat gedurende de periode aangevuld of gewijzigd zal worden. Na 

afloop van voornoemde periode wordt een nieuw programma voor een volgende periode opgesteld. Het 

document is vastgesteld door het college B&W en ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

In de schema’s is aandacht voor:  
 Korte omschrijving met beoogde resultaten  actie  

 Wie de regie heeft over de activiteit  actor 

 Bij de uitvoering betrokken partijen  partners 

 Hoe de betrokken partijen op de hoogte gehouden worden  communicatie 

 Wanneer de actie wordt uitgevoerd  planning 



 Wat voor budget benodigd is voor de uitvoering  middelen (incidenteel of structureel) 

 Welke afdeling verantwoordelijk is voor de uitvoering  afdeling 

 Bij Natuur en Recreatie-Toerisme: op welke doelstellingen de actie betrekking heeft  kennis & 

educatie, zichtbaar& beleefbaar, behoud & ontwikkeling 

 Of het betrekking heeft  op een van de hoofdthema’s  Vesting & linies, WO II 

 Kleuren (groen, oranje, rood, blauw)  prioritering 

o Groen = loopt al of wordt uitgevoerd 

o Oranje = wenselijk mits externe actoren en/of budget  

o Blauw = voorstel voor perspectiefnota 

 


