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1. INLEIDING 
Gemeente Steenbergen heeft het plan om een levensbos te realiseren met herdenkingsbomen. Een 

levensbos voor en door inwoners van de gemeente. Een herdenkingsboom in het levensbos is bedoeld 

om iets te vieren, zoals een huwelijk, een geboorte of een jubileum. Uiteraard kan een 

herdenkingsboom ook symbool staan voor een andere gebeurtenis. Het levensbos is er voor iedereen 

om te vieren en te herdenken. Daarnaast vervult het bos een belangrijke functie in het verrijken van 

de biodiversiteit. In de raadsvergadering van 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad een 

amendement aangenomen waarin de raad heeft aangegeven dat de raad geen besluit wenst te 

nemen over het gevraagde investeringskrediet van € 150.000,- zonder onderbouwing of duidelijkheid. 

Met het amendement is besloten dat de raad in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel ontvangt 

waarin het levensbos wordt toegelicht. 

 

 Dit projectplan bestaat uit twee onderdelen: 

 Aanleg van het nieuwe levensbos en groot onderhoud bestaande Petersbos; 

 Deelname levensbos door de aanplant van herdenkingsbomen. 

1.1 Naamgeving levensbos 
We willen het levenbos de naam “Levensbos de Jaarring” geven. De naam “Jaarring” staat voor de 

leeftijd van bomen. Jaarringen verwijzen daarnaast ook naar een jaar waarin mensen diepte- en 

hoogtepunten kunnen beleven. Deze staan symbool voor de levensmomenten van onze inwoners. De 

bomen komen hiervoor als symbool terug. 

 
(Foto: Doorsnede boomstam met zichtbare jaarringen) 
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            Levensbos 

(Foto: Locatiekaart Krommeweg) 

 

 Petersbos  
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1.2 Doelstelling 
De doelstelling van dit project is het realiseren van een levensbos waar de komende jaren 

herdenkingsbomen worden geplant door inwoners. Het bos/park is een plaats voor onze inwoners, 

bedrijven, stichtingen en ander organisaties om te herdenken, te vieren of te bezinnen. Tevens is het 

levensbos een plaats waar ruimte is voor natuur en recreatie zoals wandelen. 

1.3 Fysieke afbakening 
Tot dit plan behoren twee percelen grond: 

 Een perceel grond, gelegen aan de Krommeweg te Steenbergen, kadastraal bekend als 

gemeente Steebergen, sectie Q nummer 2783 ter grootte van 19.810 m2 waar een (basis) 

bos wordt aangelegd en ruimte beschikbaar wordt gesteld om herdenkingsbomen te planten. 

 Het naastgelegen Petersbos, kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie Q nummer 

2784 ter grootte van 11.485 m2 dat behouden blijft en een opknapbeurt krijgt. 

 

 
(Foto: Inspiratiefoto met een mogelijke inrichting van het levensbos)  
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2. ONTWERP NIEUW BOS EN GROOT ONDERHOUD PETERSBOS 
Het concept ontwerp van het nieuwe aan te leggen levensbos bevat verschillende elementen. In dit 

hoofdstuk worden deze elementen toegelicht. Ook wordt het opknappen van het bestaande Petersbos 

uitgewerkt. Er wordt tevens een toelichting gegeven op de communicatie naar bewoners en op welke 

manier omwonenden betrokken worden bij dit project. De kosten voor de aanleg van het levensbos en 

onderhoud van het Peterbos alsmede de financiering hiervan worden ook in dit hoofdstuk 

omschreven.  

2.1 Aanleg 
Er is voor de aanleg en het onderhoud een schetsontwerp (zie bijlage) gemaakt. Hierin zijn de 

volgende elementen opgenomen: 

 

Entree, bereikbaarheid en toegankelijkheid 

Een goede bereikbaarheid is belangrijk bij de aanleg van het levensbos. Dit betekent dat er bij de 

entree een fietsenrek (fietsnietje) en twee invalide parkeerplaatsen worden aangelegd. Parkeren is 

tevens mogelijk bij het vlakbij gelegen zwembad en gemeenschapshuis ‘t Cromwiel. Er komt bij de 

entree ook een informatie bord/paneel met daarop een plattegrond van het bos. Het paneel wordt 

door lokale kunstenaars gemaakt van platanenhout dat is vrijgekomen bij de kap van de bomen aan 

de Kruispoort in Steenbergen. In het levensbos worden tevens een aantal wandelpaden aangelegd. 

Het levensbos is tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk voor bezoekers. 

 

 
(Foto: Inspiratiefoto van een mogelijke entree/infopaneel met ruimte voor een plattegrond)  
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Meubilair 

Er worden verdeeld over het terrein een aantal bankjes en afvalbakken geplaatst. 

 

Groene buffer (voedselbos) 

Er wordt een bos aangelegd. Om de eerste stap te zetten en de contouren van het bos op het terrein 

terug te laten komen wordt een groene buffer met bomen en bosplantsoen geplant. 

Er is rekening gehouden met ongeveer 35 are bosplantsoen en 200 bomen waaronder een aantal 

voedselbomen zoals een tamme kastanje en een okkernoot. 

 

   
(Foto: Tamme kastanje                  (Foto: Okkernoot) 

 

 

Opknappen Petersbos 

In het huidige Petersbos is groot onderhoud hard nodig. Het Petersbos dient een verlengstuk te 

worden van het nieuw te realiseren levensbos zodat het weer gebruikt kan worden voor recreatieve 

doeleinden, zoals wandelen. Het huidige sportparcours inclusief fitnesstoestellen is verouderd en 

voldoet niet meer aan de gestelde veiligheidseisen. De toestellen worden voordat het onderhoud van 

start gaat verwijderd en keren daarna niet terug in het Petersbos. De toestellen worden ingezet voor 

activiteiten binnen het project Steenbergen Vitaal.  

 

Insectenhotel en bloemrijk grasland 

Het vrijgekomen hout uit het Petersbos wordt gebruikt om een insectenhotel te bouwen. Een 

insectenhotel is een perfecte verblijfplaats voor insecten. Door het inzaaien van een bloemrijk 

grasland op het terrein van het levensbos is er in de toekomst voldoende voedsel aanwezig voor 

insecten en bijen. We werken hiervoor samen met lokale natuurkenners. 

 

 (Foto: bloemrijk grasland)  
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Poel 

Om de biodiversiteit nog verder te stimuleren zal er een poel worden aangelegd. Een poel is een 

leefgebied voor onder andere amfibieën. Daarnaast heeft een poel een bijzondere uitstraling in het 

bos. In het midden van de poel wordt op een eiland een karakteristieke boom (toekomstige 

monumentale boom) geplant die het centrale middelpunt wordt van het levensbos. 

 
(Foto: Inspiratiefoto met een aangelegde poel)  
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2.2 Communicatie en participatie 
Na een positieve besluitvorming door het college en de gemeenteraad kan het projectplan verder 

worden uitgewerkt en wordt bekeken hoe we binnen de huidige coronamaatregelen een 

bewonersbijeenkomst kunnen organiseren. In eerste instantie een bijeenkomst voor alleen 

omwonenden en later een tweede bijeenkomst voor andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten 

hebben als doel het meedenken in het ontwerp. Alle aanwezigen krijgen tijdens de bijeenkomst de 

mogelijkheid om een reactie te geven op het ontwerp en vragen te stellen. Tevens wordt op dat 

moment bekeken op welke manier bewoners door middel van participatie een bijdrage kunnen leveren 

aan dit project. Niet aanwezigen kunnen via “IkPraatMee” hun mening geven. Om bewoners en 

andere belanghebbenden te informeren over de voortgang van dit project wordt met regelmaat een 

update gepubliceerd op social media, op de website en op de informatiepagina van de gemeente 

Steenbergen. Wanneer daadwerkelijk werkzaamheden in het gebied plaatsvinden, worden 

omwonenden hierover door middel van een brief op de hoogte gebracht. 
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2.3 Kosten aanleg 
Voor de inrichting van het levensbos is € 140.000,- nodig. Voor het totaal bedrag worden de 

contouren van het toekomstige levensbos/park aangelegd. In onderstaande budgetraming zijn de 

aanlegkosten nader omschreven. Binnen het gevraagde budget is een bedrag van € 10.000,- 

gereserveerd om het naastgelegen Petersbos op te knappen. 
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2.4 Financiering aanleg 
Voor de financiering van de aanleg van het levensbos zijn er verschillende mogelijkheden. De aanleg 

kan gefinancierd worden uit verschillende budgetten:   

Groenfonds 

Het groenfonds is van de begroting verdwenen doordat er een wildgroei was aan reserves. Dit neemt 

niet weg dat er geen middelen ter bevordering van groencompensatie binnenkomen. Er wordt op dit 

moment bekeken waar we deze middelen onder kunnen brengen, zodat we deze kunnen inzetten voor 

projecten zoals het levensbos. Op dit moment is er binnen het budget ‘verbeteren openbaar groen’ 

een budget van € 40.600,- beschikbaar. Dit bedrag kan volledig worden ingezet voor de ontwikkeling 

van het levensbos.  

Provinciale subsidies 

Bij de provincie zijn diverse subsidie mogelijkheden voor de ontwikkeling van groen en 

landschapselementen. Het levensbos ligt niet binnen de grenzen van het natuurnetwerk van Brabant 

waardoor we geen kans maken op subsidie vanuit het (GOB) groen-ontwikkelfonds. Hierdoor is het 

niet mogelijk om voor het hele project subsidie aan te vragen. Het is wel mogelijk om voor individuele 

elementen in het bos subsidie aan te vragen. Deze elementen dienen samen met bestaande 

natuurelementen in de omgeving een meerwaarde te vormen. De toetsing of dit in het geval van het 

levensbos zo is, ligt bij de provincie. We doen ons best om zoveel mogelijk kosten middels een 

subsidie te financieren. De financieringsbron is op dit moment nog onzeker, daarom hebben we deze 

niet meegenomen in de financiering van dit project. 

Middelen Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland  

Vanuit de ontwikkelingen rondom het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland zijn ter 

compensatie middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van groen in de gemeente 

Steenbergen. Aangezien de omvorming van landbouw naar natuur past binnen deze compensatie 

kunnen de benodigde middelen aangevuld worden vanuit dit budget. Het is afhankelijk van de 

hierboven genoemde provinciale subsidie hoe hoog dit bedrag wordt. Dit bedrag is maximaal € 

99.400,- wanneer een subsidie niet haalbaar blijkt te zijn.  

Planning financiering 

Aan de hand van het huidige conceptontwerp zal bij de provincie een subsidie worden aangevraagd 

voor verschillende landschapselementen die terug komen binnen het project. Afhankelijk van de 

uitkomsten hiervan zullen de middelen uit het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland worden 

aangesproken om tot het geraamde budget te komen. 
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2.5 Beheer en onderhoud 
Het beheer en onderhoud van het terrein na de aanleg van het levensbos worden uitgevoerd door de 

gemeente Steenbergen. Het uitgangspunt is om de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang te laten 

gaan. Echter is het van belang dat het levensbos toegankelijk blijft. Daarnaast dienen de algemene 

voorzieningen zoals paden, bankjes en afvalbakken schoon, heel en veilig te zijn. Alle afspraken met 

betrekking tot het beheer en onderhoud van het totale gebied worden in een later stadium in een 

beheerplan vastgelegd. Een prognose van de totale beheer- en onderhoudskosten zijn in een tabel 

(zie bijlage) weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met een inkomstenbron uit de deelname. 

 

 

 
(Foto: Inspiratiefoto met een rustpunt in het levensbos) 
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3. DEELNAME LEVENSBOS 
Zodra het levensbos in de basis is aangelegd kunnen inwoners, bedrijven, stichtingen of andere 

organisaties binnen de gemeente Steenbergen zich bij de gemeente aanmelden voor de aanplant van 

een herdenkingsboom. Uitgaande van een kroonprojectie van 50 m2 per volgroeide boom is er op het 

terrein ruimte voor totaal 175 bomen. (gerekend met 50% van het totale beschikbare oppervlakte in 

verband met de ruimte tussen de bomen) Een herdenkingsboom is bedoeld om iets te vieren, zoals 

een huwelijk, een geboorte of een jubileum. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier dit 

proces gaat en op welke manier de communicatie verloopt tussen de gemeente en de aanvrager. De 

kosten voor de aanschaf van een boom en het planten van de boom in het levensbos worden ook in 

dit hoofdstuk toegelicht.  

3.1 Boomsoorten 
De aanvrager heeft de keuze uit een vast assortiment bomen in een vaste maatvoering. Het gaat 

hierbij om de volgende boomsoorten: 

 

Linde (Tilia) 

 
De linde was vroeger een heilige boom, die meestal midden in de dorpskern stond.  

Met de hartvormige bladeren is het een opvallende boom. De linde staat symbool voor:  

-Gezelligheid, warmte, hartelijkheid; 

-Bescherming en verbondenheid van de gemeenschap; 

-Rust, liefde en schoonheid; 

-Rechtvaardigheid en samenwerking. 

 

Eik (Quercus) 

 
De eik is een boom met een rijke symboliek. Een grote sterke boom met veel uitstraling. 

De boom staat symbool voor: 

-Kracht en moed; 

-Onafhankelijkheid; 

-Vertrouwen; 

-Kennis.  
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Beuk (Fagus) 

 
De beuk is de koningin van het bos. Een grote sterke boom met eetbare beukennootjes. De boom 

staat symbool voor: 

-Geluk en trouw; 

-Wijsheid; 

-Warmte en troost; 

-Standvastigheid; 

-Creativiteit. 

 

Es (Fraxinus) 

 
De es behoort tot de olijfbomen. Een mooie boom met een rechte stam, geveerde bladeren en 

opvallende zwarte knoppen in de wintermaanden. De boom staat symbool voor: 

-Sterkte; 

-Voorspoed; 

-Bescherming tegen kwaad. 

 

Els (Alnus) 

 
De els is een inheems boom die vooral op lage natte bodems groeit. De vrouwelijke katjes groeien uit 

tot mooie groene kegeltjes. De boom staat symbool voor: 

-Bescherming; 

-Kracht; 

-Liefde en vriendelijkheid; 

-Bescheidenheid; 

-Vastberadenheid.  
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Belangrijk bij het maken van een keuze is de levensduur van een boom. Een eikenboom gaat over het 

algemeen veel langer mee dan bijvoorbeeld een berkenboom. Dit wordt in overleg met de aanvrager 

van een herdenkingsboom besproken. 

3.2 Maatvoering en herdenkingsplaatje 
 

Zodra de aanvrager een keuze heeft gemaakt wordt de boom door de gemeente besteld bij een 

boomkweker. De aanvrager heeft de keuze uit drie formaten: stamomtrek 16/18, 18/20 of 20/25 met 

een vaste prijs per formaat. Er is gekozen voor drie formaten omdat deze maatvoeringen bij aanplant 

een minimale hoogte hebben vanaf 4 meter. 

 

 
 

De aanvrager kan een eigen tekst kiezen voor een levering (éénmalig) van het herdenkingsplaatje 

(A6-formaat). Hieronder enkele voorbeelden: 

 

 
   (Foto: Tekstvoorbeelden herdenkingsplaatje)  
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3.3 Planten herdenkingsboom 
Een dag voorafgaand aan het moment van planten/herdenkingsmoment wordt het plantgat 

voorbereid (uitgegraven) door een buitendienstmedewerker van de gemeente. Op de datum van 

aanplant (twee momenten per jaar in het plantseizoen tussen december en maart) wordt de boom 

door een buitendienstmedewerker van de gemeente bij het plantgat gelegd. De boom (inclusief 

boompalen) kan door de aanvrager of een andere aanwezige (eventueel met hulp van de 

buitendienstmedewerker) worden geplant en er kan een zelf georganiseerd herdenkingsmoment 

plaatsvinden waarbij het herdenkingsplaatje wordt bevestigd (vastschroeven) op het daarvoor 

bestemde houten paneel / paal aan de voorkant van de boom. 

 

   
(Foto: Planten en verzorgen herdenkingsboom)                    (Foto: Bevestigen herdenkingsplaatje) 

 

3.4 Communicatie deelname  
Er wordt, zodra het plan akkoord is, een digitale brochure ontworpen waarin omschreven staat hoe 

inwoners zich kunnen aanmelden voor een herdenkingsboom in het levensbos en wat hierbij de 

uitgangspunten en kosten zijn. Deze digitale brochure wordt binnen de gemeente verspreid via de 

kerncoördinatoren en wordt geplaatst op de website en social media kanalen van de gemeente. Ook 

maken we de procedure voor deelname via de pers bekend. 

 
(Foto: Boomspiegel gemaakt van houten paaltjes)  
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3.5 Kosten en spelregels deelname 
De kosten voor een boom in het levensbos zijn als volgt opgebouwd: 

 

 Een éénmalig bedrag voor de aanschaf en het planten van de herdenkingsboom inclusief 

herdenkingsplaatje en een eigendomscontract voor 15 jaar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het onderhoud van de boom en de directe omgeving waar de boom staat zijn voor rekening 

van de gemeente. Dit wil zeggen groeiplaatsinrichting, begeleidingssnoei en water geven. Het 

snoeien van de boom gebeurt altijd in overleg met de aanvrager / eigenaar van de boom. 

 Na 15 jaar komt het eigendomscontract te vervallen en wordt de boom automatisch eigendom 

van de gemeente. De boom mag tijdens de looptijd en na het beëindigen van het 

eigendomscontract niet worden verplaatst of meegenomen worden. De herdenkingsboom 

blijft te allen tijde onderdeel van het levensbos. 

3.6 Betaling 
Zodra de betaling door de aanvrager is voldaan wordt in overleg met de gemeente Steenbergen een 

plantdatum en een locatie op het terrein uitgekozen. Vervolgens wordt de gekozen boom en het 

herdenkingsplaatje besteld. 

 

 
(Foto: Inspiratiefoto met een mogelijk beeld van herdenkingsbomen) 

  

Kosten deelname 
levensbos 

   

Product Prijs formaat 

16/18 

Prijs formaat 

18/20 

Prijs formaat  

20/25 

Aanschaf boom  € 200,- incl. 

btw 

€ 300,- incl. 

btw 

€ 350,- incl. 

btw 
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4. BIJLAGE(N) 
 

 Schetsontwerp; 

 Meerjarenbegroting beheer en onderhoud. 
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