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Visie Nieuw Prinsenland



Disclaimer
Dit visieboek betreft een inspiratiedocument, waarin we een 
landschappelijke samenhang voor ogen hebben. Vanuit deze schets op 
hoofdlijnen gaan de samenwerkende partijen en omgeving naar een 
vervolg. De getekende kaarten laten een mogelijke uitwerking van de visie 
zien, niet de definitieve oplossing. Ze zijn indicatief en bedoeld om deze 
gewenste samenhang in beeld te brengen. De exacte uitwerking, locatie van 
de ingrepen en prioritering/fasering dient nader bepaald te worden.
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Inleiding

Al snel werd duidelijk dat deze opgave breder is dan alleen het terrein van 
AFC Nieuw Prinsenland. Om dit gebied beter in te bedden in zijn omgeving 
en de plaats die het daarin krijgt te bepalen, moet worden gekeken naar 
het grotere landschap waarin het is gepositioneerd. Dit heeft geleid tot een 
plangebied zoals weergeven op de volgende pagina.

Door het blikveld te vergroten kan er een landschappelijk raamwerk 
gecreëerd worden met ruimte voor natuurbeleving, recreatie en ecologie, 
waarbinnen het AFC Nieuw Prinsenland beter verankerd is.  

Sinds het eind van de jaren ’90 van de vorige eeuw werken diverse 
stakeholders gezamenlijk aan de ontwikkeling van de werklocatie Agro Food 
Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland. Het concept voor deze ontwikkeling is de 
samenwerking en symbiose tussen de fabriek van Cosun Beet Company, het 
agrofoodbedrijventerrein en de innovatieve projectlocatie voor glastuinbouw. 
Het AFC Nieuw Prinsenland krijgt inmiddels gestalte en is nog in verdere 
ontwikkeling.

Het provinciaal inpassingsplan, het bijbehorende beeldregieplan en 
de onderliggende overeenkomsten en afspraken die hierover gemaakt 
zijn vormen de basis voor deze ontwikkeling. Gaandeweg bleek dat de 
ontwikkeling vanuit de omgeving op onderdelen minder positief is ervaren. 
Dit heeft tot een belangrijke nieuwe afspraak geleid tussen provincie 
en gemeente Steenbergen. Er wordt een gezamenlijke landschapsvisie 
opgesteld, waarbij het plangebied groter is dan het AFC Nieuw Prinsenland. 
Het Koepeloverleg, bestaande uit provincie Noord-Brabant, gemeenten 
Steenbergen, Halderberge en Moerdijk, Cosun Beet Company, TOM/
Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland, Coöperatie 
Beheer Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland en Waterschap Brabantse Delta, 
onderschrijft en ondersteunt deze afspraak om samen met de omgeving en 
andere betrokkenen een landschapsvisie op te stellen, vast te stellen en 
gezamenlijk aan de realisatie daarvan te werken.

Opgave

Aanleiding

Het gebied in 1980

Het gebied met daarin de ontwikkeling van AFC Nieuw Prinsenland geplaatst
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Van een opgave gericht op AFC Nieuw Prinsenland naar een bredere visie op de gehele omgeving

Bestaande plannen en beleid
Deze visie staat niet op zichzelf; er spelen meer ontwikkelingen in het 
plangebied. Enkele van de relevante plannen en beleidsstukken worden 
weergeven in de bijlage, waaronder het landschapsplan Oud Dintel en 
het eerder opgestelde projectplan voor het natuurfonds in samenwerking 
met het Brabants Landschap. Vaak gaat het hier meer om losstaande 
ingrepen, zonder een overkoepelend uitgangspunt voor het gehele 
gebied. Dit laatste is dan ook waar onze visie op inspeelt.

Waar de bestaande plannen aansluiten op de visie, zoals grotendeels 
het geval is met het landschapsplan en het projectplan natuurfonds, zijn 
ze opgenomen in de plankaart voor het gehele gebied. Andere visies 
van de gemeenten die op dit moment worden opgesteld of recent zijn 
vastgesteld, zoals de Visie Energie en Ruimte Steenbergen, zijn wel 
bestudeerd maar niet integraal meegewogen. Hierbij is vooral gelet op 
het voorkomen van strijdigheden.
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Proces
In het proces is gekozen voor een gezamenlijke aanpak tussen 
Juurlink+Geluk en Raadhuis advies. Er is daarnaast een dialooggroep 
samengesteld met daarin een compacte afvaardiging van de 
stakeholders (Cosun Beet Company + Groene Cirkelgroep, 
bedrijvenvereniging, glastuinbouwcorporatie), de provincie Noord-
Brabant, de gemeenten Steenbergen, Halderberge en Moerdijk, 
het Waterschap Brabantse Delta, het Brabants Landschap en een 
klankbordgroep die namens bewoners participeert (dorpsraden, 

• Ophalen van input over plangebied vanuit werkgroep 

Dialoogsessie 1
19 februari 2020

• Conclusies dialoogsessie 1
• Presentatie landschappelijk raamwerk
• Voorstel deelgebieden voor fietsexcursie

Dialoogsessie 2    (digitaal)
10 juni 2020

burenraad).
In vier dialoogsessies die hebben plaatsgevonden in de periode van 
februari tot november 2020 zijn ideeën opgehaald en reacties gegeven 
op de ontwikkeling van het landschapsontwerp voor het gebied. 
Vanwege de situatie rondom het coronavirus hebben twee van deze 
dialoogsessies digitaal moeten plaatsvinden en heeft het traject meer tijd 
in beslag genomen dan oorspronkelijk gepland. 

 – Verwerken input 
dialoogsessie 1

 – Analyse gebied in thema’s
 – Opzet landschappelijk 

raamwerk
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Voorafgaand aan de 4e dialoogsessie is een eerste concept visie 
geformuleerd. Hierin zijn 6 mogelijke sleutelprojecten kort uitgewerkt. 
Tijdens de 4e dialoogsessie zijn de sleutelprojecten besproken, waarna 
men de gelegenheid heeft gehad om via een online enquête, een keuze 
door te geven voor drie sleutelprojecten die verder uitgewerkt dienen te 
worden. 

• Ophalen reacties op eerste visieschetsen per deelgebied
• Fietsexcursie door deelgebieden en verzamelen input

Dialoogsessie 3
9 juli 2020

• Conclusies dialoogsessie 3
• Presentatie visie en voorstel sleutelprojecten
• Dialoog keuze van 3 sleutelprojecten voor uitwerking 
      (verzamelen reacites d.m.v. enquête achteraf)

Dialoogsessie 4    (digitaal)
18 november 2020 – Vertaling van landschappelijk 

raamwerk en input naar eerste 
visieschetsen

 – Opzet fietsexcursie 
deelgebieden

 – Uitwerking schetsen in 
een totale visiekaart

 – Eerste opzet van de 
sleutelprojecten

De respons op de online enquête was hoog, maar liefst 26 deelnemers 
hebben deze ingevuld. Op basis van de reacties op de enquête zijn drie 
deelprojecten gekozen en nader uitgewerkt.



Kaart van de vier deelgebieden zoals gebruikt bij de 3e dialoogsessie



VISIE
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Contrast tussen het natuurlijke en technische landschap
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Contrasten tussen twee werelden (locaties Texel en Molenkreek) 

Het gestructureerde landschap van de techniek

Het grillige landschap van de kreken

Contrast tussen twee werelden
Woningen, kassen, bedrijven, grote infrastructuur, industrie, kreken, 
groengebieden en een rivier, het is allemaal aanwezig in het 
plangebied. Wij zien hierin het contrast tussen twee verschillende 
werelden: een natuurlijke en een technische wereld. De natuurlijke 
zones bestaan uit het gebied rondom de Dintel en het water van de 
kreken. Deze hebben een grillig verloop met weelderig groen en 
organische vormen. Ernaast ligt de technische polder, een rechtlijnig 
landschap gemaakt door de mens. Efficiëntie, innovatie en techniek 
staan centraal in dit technische landschap. 

Waar deze twee werelden elkaar snijden ontstaat een duidelijk 
contrast in het landschap tussen deze rechte lijnen en natuurlijke 
vormen. Dit contrast vormt het uitgangspunt van deze visie en creëert 
een raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen in het planggebied. 

De Dintel als structuurdrager
Bij het beschouwen van het gebied en alle hieraan gelinkte opgaven 
bleek de Dintel een centrale rol te spelen. Vrijwel alle projecten zijn 
op een of andere manier aan de rivier en zijn omgeving gekoppeld, 
wat ook zichtbaar is op de plankaart waar de Dintel eigenlijk al 
prominent in het midden ligt. 

Dat betekent dat niet het AFC Nieuw Prinsenland de hoofdrol 
speelt in de visie voor het gebied, maar de Dintel. Deze vormt de 
centrale as, waar de projecten en ontwikkelingen in het gebied aan 
gerelateerd zijn. 
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Een contrast in vormentaal
Ook in de vormentaal van deze visie wordt het verschil tussen de 
twee werelden opgezocht en uitvergroot. Waar deze twee werelden 
elkaar tegenkomen in het landschap ontstaat er een botsing tussen 
rechte lijnen en natuurlijke vormen. De bedoeling is deze botsing 
te benadrukken en zo een duidelijk leesbaar landschap te maken. 
Door middel van vorm worden de interventies in het landschap 
zichtbaar en weet men precies waar ‘natuur’ begint en ‘techniek’ 
eindigt.

Landschapstypen met bouwstenen
Op de volgende pagina’s zullen we enkele landschapstypen die in 
dit plan voorkomen toelichten, namelijk: de kreken, de Dintel, het 
kassengebied en de polder. 
Samen geven ze een beeld van hoe het verschil in natuurlijk en 
technisch landschap tot uiting kan komen in het gebied. Elk type 
kent zijn eigen bouwstenen en sfeer, die ondanks dat ze steeds 
anders uitgewerkt worden, het landschap leesbaar maken. 
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De kreken
Natuurlijk landschap

Voor het natuurlijk landschap wordt er gebruik gemaakt van vijf 
bouwstenen: moeras, water, kruidenrijk grasland, struweel en bos. Deze 
sluiten aan bij de bouwstenen van de provincie Noord-Brabant zoals 
beschreven in het boek Groene Schakels. 

Het krekenlandschap wordt gedomineerd door moeras (dynamisch 
moeras en gemaaid rietland), kruidenrijk grasland (nat kruiden- en 
faunarijk grasland) en struweel (ruigteveld). Dit wordt afgewisseld met 
kleine bosjes of losse bomen.

De kreken vormen belangrijke corridors binnen het natuurnetwerk.

Bouwstenen uit de Groene Schakels van de provincie Noord-Brabant

De kreken worden ingericht met moeras, kruidenrijk grasland en struwelen

Informele oversteken om de kreken 
toegankelijk te maken

Mooie bruggen als symbolisch verbindingselement 
over de kreken heen
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De Dintel
Natuurlijk landschap

Het landschap langs de Dintel is ook opgebouwd uit deze vijf 
verschillende landschappelijke elementen. Het gebied wordt aangeduid 
als aardkundig waardevol gebied vanwege het vroegere karakter als 
getijdenrivier. Echter is hier nu weinig meer van zichtbaar. Door het 
toevoegen van de specifieke rivier-landschapstypen wordt het gebied 
weer herkenbaar ten opzichte van het binnendijkse poldergebied. 

De gradiënten die onstaan tussen bijvoorbeeld open en begroeide zones 
dragen zowel bij aan de ecologische waarde als aan de recreatieve 
waarde van het gebied. Het geeft een afwisselend landschap dat telkens 
anders beleefd kan worden via een wandelroute en waar de bezoeker 
ook over geïnformeerd kan worden. Een bomenrij naast de dijk benadrukt  
de grens tussen rivierlandschap naar polder. 

Haagbeuken- en essenbos Dynamisch moerasland

Overgangen van bossen en struwelen naar vlonderpaden over kleine vennen

De grillige vorm van het natuurlijk landschap is herkenbaar
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De precieze uitwerking van het Dintel-landschap kent verschillende 
niveaus. De gebruikte bouwstenen moeras, kruidenrijk grasland, struweel, 
bebossing en water kunnen het gebied volledig transformeren tot een 
natuurlijk geheel. Momenteel wordt het land langs de rivier echter nog 
voor een groot deel gebruikt als landbouwgrond. 

Een meer waarschijnlijk scenario lijkt dan ook te zijn dat deze landbouw 
een wisselwerking aan gaat met het natuurlijk landschap door middel 
van een transitie naar een kleinschalige, natuurinclusieve landbouw. Dat 
betekent een agrarisch gebruik met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen 
en het toepassen van bloeiende akkerranden, natuurlijke oevers, hagen 
en bosjes bij de velden. 

Natuurinclusieve ingrepen zoals natuurvriendelijke oever en bloemrijke akkerranden

Kleinschaligere landbouw met bomen en hagen langs de perceelranden

Wandelen over het jaagpad Groene randen langs de Dintel
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Kassengebied
Technisch landschap - doorkruisd door kreken

Dit kassengebied is een typisch voorbeeld van een rechtlijnig 
productielandschap. Vanwege de industriële elementen zoals kassen, 
gietwaterbassins en windmolens ontstaat er een landschap dat 
gedomineerd wordt door de rechte lijn. Tussenruimtes worden ingevuld 
met een even rechtlijning landschap zoals watergangen en gemaaid 
grasland.

Dit alles staat in sterk contrast met het grillige krekenlandschap dat daar 
doorheen loopt, een interessante dynamiek die duidelijk laat zien hoe ver 
natuur en technisch landschap tegenwoordig van elkaar af staan.

Voetgangers kunnen de ruige kreken volgen tussen 
de kassen

Bomenrijen begeleiden de rechte structuren van het 
kassenlandschap

Naast de kreken worden de kassen ingepast met rechtlijnige 
groene elementen zoals sloten en grasstroken
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De polder
Technisch landschap

De polders in dit gebied zijn een typisch technisch landschap dat is 
ingevuld met rechte kavels voornamelijk gebruikt voor akkerbouw. In 
onze visie krijgen de sloten die de kavels omsluiten natuurlijke oevers en 
komen er meer bloemrijke akkerranden, houtwallen en bomenrijen. Al 
deze elementen moeten de strakke lijnen van het technische landschap 
benadrukken en functioneren tegelijkertijd als ecologische corridors. In 
de toekomst is er plaats om in dit rechtlijnige landschap zonnevelden in te 
richten.

Bloemrijke stroken begeleiden de velden

De rechtlijnige structuur van het technische 
landschap

Bomenrijen begeleiden de rechte structuren van het 
polderlandschap

De velden worden omkaderd door rechtlijnige groene 
elementen zoals sloten en bloemrijken grasstroken
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Scenario 1: de natuurlijke Dintel
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Landgebruik: landbouw, bebouwing, industrie en natuur

Landschappelijk raamwerk, nauurlijk vs. technisch landschap

Recreatief netwerk

Toelichting
De kaart op de voorgaande pagina laat een mogelijke uitwerking van 
deze visie voor het gehele plangebied zien. De Dintel zelf is hierbij 
volledig omgevormd naar een organisch gevormd natuurlandschap. 
Hiermee is het contrast tussen de rivier met kreken en het rechtlijnige 
polderlandschap duidelijk zichtbaar. 

Drie verschillende lagen zijn op de kaart te onderscheiden: het 
landgebruik, het landschappelijk raamwerk en het recreatieve 
netwerk. Door aandacht aan al deze drie onderwerpen te geven is 
een plan ontstaan dat zowel rekening houdt met huidige gebruikers en 
maatschappelijk draagvlak als natuurontwikkeling.

Legenda
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Functionele kaart 

Wandelroute Dintel
Dinteloord-Stampersgat: 

7,5 km

Fietsroute Noordzeedijk
Dinteloord-Stampersgat: 

5 km
Extra verbindingen om routes 

rondom de Dintel toegankelijker 
te maken

Rondje Dinteloord
5 km

!
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Avontuurlijk wandelen in het natuurlijk landschap

Wandelen in het technische landschap

Wandelpaden rond de dorpskernen in halfverhardingen

Toelichting
De wandelaar als hoofdgebruiker van het gebied is het 
uitgangspunt. Nieuwe wandelroutes sluiten aan op het natuurlijke 
systeem van kreken en de Dintel, waarlangs eenvoudige struinpaden 
de mogelijkheid bieden voor een langere wandeling. Daarnaast 
zijn kleine ommetjes rond de dorpen ook gewenst. Bij Dinteloord is 
dit ommetje deels verbonden aan de kreek waar er bij Stampersgat 
juist de connectie met de Dintel wordt gezocht.

De functionele kaart speelt een belangrijke rol in dit visiedocument 
en wordt daarom uitgelicht. Het toegankelijk maken van het gebied 
is op veel plekken namelijk de eerste stap in de transformatie van 
het landschap. Andere recreatieve functies maken dat mensen ook 
daadwerkelijk ergens willen verblijven, bijvoorbeeld voor sport of 
ontspanning. 

In dit scenario is een belangrijke recreatieve functie de toevoeging 
van een natuurspeelstrand in het midden van de kaart, op 
de wandelroute langs de Dintel. Gezien de afstand van deze 
wandelroute en de huidige ontoegankelijkheid van het gebied kan 
dit functioneren om mensen daadwerkelijk hier, naar de overkant 
van de Dintel, te laten komen en verblijven. 

Deze plek is dan ook gekoppeld aan het uitroepteken op de kaart, 
waar een extra verbinding over de Dintel het gebied en de routing 
veel toegankelijker zou maken. 
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Scenario 2: De Dintel met natuurinclusieve landbouw
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Toelichting
Scenario 2 biedt een alternatieve uitwerking van de visie waarbij de 
ruimte rondom de Dintel dichterbij de huidige situatie blijft. Wel komt 
er meer ruimte voor natuur, waarbij deze wordt geïntegreerd met de 
bestaande landbouw. Dezelfde onderdelen als in het eerdere scenario 
maken deel uit van dit plan: bebossing, struweel, kruidenrijk grasland en 
moerasland. Nu echter meer in de vorm van groene hagen, natuurlijke 
randen, bosjes op overhoeken en stukken kruidenrijk grasland.  

Een ander verschil is de positionering van een recreationele trekker aan 
de noordzijde van de Dintel. Waar deze eerder in het midden van de 
route was geplaatst, is die nu als een potentieel nieuw landgoed direct 
tegenover Stampersgat ingetekend. Dit landgoed kan plaats bieden aan 
enkele woningen, landschapsontwikkeling als ook recreatieve functies. 

Legenda

Landgebruik: landbouw, bebouwing, industrie en natuur

Landschappelijk raamwerk, nauurlijk vs. technisch landschap

Recreatief netwerk
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Functionele kaart 

Wandelroute Dintel
Dinteloord-Stampersgat: 

7,5 km

Nieuw landgoed aan de Dintel

Fietsroute Noordzeedijk
Dinteloord-Stampersgat: 

5 km
Extra verbindingen om routes 

rondom de Dintel toegankelijker 
te maken

Rondje Dinteloord
5 km
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Toelichting
Qua routing zijn er weinig verschillen tussen de functionele kaart 
van het eerste en tweede scenario. De meest significante wijziging 
is zoals genoemd de keuze voor een ‘nieuw landgoed’ aan de Dintel 
tegenover Stampersgat in plaats van het natuurspeelstrand in het 
midden van de wandelroute. 

Nieuwe landgoederen bieden de mogelijkheid zowel meerwaarde 
voor landschap, cultuurhistorie, natuur als recreatie te creëren, in 
combinatie met een nieuwe vorm van wonen. Uitgangspunt is dat 
deze gebieden pubiek toegankelijk zijn. Enkele voorbeelden uit de 
omgeving zijn landgoed Westcreecke bij Dinteloord en landgoed de 
Vliet bij Steenbergen. 

Voor ons plangebied kan een nieuw landgoed zowel een interessant 
verdienmodel zijn voor de landschapsontwikkeling, als ook gaan 
functioneren als recreatieve trekker aan de overkant van de rivier. 
Een goed bereikbare plek voor mensen om heen te gaan met de 
verbinding over de Dintel en waarvandaan ze eventueel verder 
langs de rivier kunnen lopen via de nieuwe wandelroute. Ook een 
natuurspeelstrandje kan een onderdeel van deze plek zijn. 

Zo vormt de ontwikkeling van dit gebied niet alleen het startpunt van 
de route langs de Dintel, maar stimuleert bovendien de oversteek 
voor bewoners van Stampersgat en daarmee de komst van een 
overbrugging.
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PROJECTEN
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Strategie

Om deze visie tot stand te brengen is ervoor gekozen een handvol 
ingrepen aan te wijzen die invloedrijk zijn voor de ontwikkeling van het 
gebied. 

Zoals eerder vermeld vormt de functionele laag een grote rol in de 
totstandkoming van de visie. Het creëren van een aaneegesloten routing 
door het gebied en rondom de Dintel (zie afbeelding hiernaast) zien 
wij dan ook als een belangrijke eerste stap. Door de toegankelijkheid 
als eerste aan te pakken en ontbrekende schakels in te vullen wordt het 
gebied zowel fysiek als gevoelsmatig met elkaar verbonden. 

Aan deze routing kunnen vervolgens plaatsen worden gekoppeld waar 
mensen verblijven en die ze bezoeken als bestemming, waardoor de 
plek ook echt gebruikt gaat worden. Zo ontstaat een gebiedsvullend 
recreatief raamwerk. In het begin zullen de meeste van deze locaties zich 
concentreren rondom Dinteloord en Stampersgat. In een vervolgstadium 
zijn echter ook plekken in het gebied tussen de twee dorpskernen 
gewenst.  

Naast het recreatieve raamwerk speelt natuurontwikkeling in het gebied 
een belangrijke rol. Met name bij de Dintel en de kreken (die onderdeel 
zijn van het Brabantse Natuurnetwerk en/of aangemerkt zijn als 
Ecologische Verbindingszone) heeft dit grote invloed. Alle ingrepen zullen 
dan ook een stukje van deze natuurontwikkeling meepakken. 
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RONDJE DINTELOORD

OMMETJE STAMPERSGAT

Verbinding Noordzeedijk

Herste
l 

krekenlandschap

Wandeling Dintel

Ontwikkeling natuur DIntel en oevers

• Het invullen van missende ontsluitingen

• Het ontwikkelen van natuurwaarden

Kaart met overkoepelende projecten met betrekking tot routing en ontwikkelen natuurwaarde

• Gebruik van de plek stimuleren
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Lijst van strategische ingrepen: 

A. Natuurspelen aan het water 

B. Startpunt wandelen langs de Dintel

C. Route langs de Molenkreek

D. Kreek in het kassenlandschap

E. Brug naar Nieuw Prinsenland

F. Groene verblijfsruimte Stampersgat

G. Oversteek Stampersgat

Strategische ingrepen Externe projecten in plangebied
Op de volgende pagina wordt een strategiekaart getoond, met daarop 
zeven strategische ingrepen die invloedrijk zijn voor de ontwikkeling 
van het gebied. Elk van deze projecten bevat meerdere aspecten van 
de visie. Zo vervullen ze een ontbrekende schakel in de recreatieve 
ontsluiting, ontwikkelen ze natuurwaarde van het landschappelijk 
raamwerk en stimuleren ze het gebruik van de plek. Daarnaast zijn ze 
verspreid over de hele kaart. Dat maakt ze een goede eerste stap bij de 
uitvoering van de visie.

Het natuurspeelstrand (A) was in het eerste scenario aangeduid in het 
midden van de Dintel en kreeg daarmee een grote rol in de strategie. 
In het tweede scenario is deze echter verplaatst en gecombineerd met 
andere ontwikkelingen aan de noordzijde van Stampersgat. Hoewel dat 
het speelterrein als losstaande ingreep minder van belang maakt, blijft 
het een potentieel sterke trekker voor de ontwikkeling van het gebied.

Om te voorkomen dat de aangewezen sleutelprojecten strijdig kunnen 
zijn met andere gebiedsvisies hebben we een controle uitgevoerd. Hieruit 
blijkt dat de Visie Energie en Ruimte Steenbergen voorziet in de aanleg 
van een zonneweide aan de zuidzijde van de Dintel (zie blauw omkaderd 
gebied op de strategiekaart). Dit gebied vormt geen onderdeel van de 
sleutelprojecten en is vanuit deze optiek ook niet strijdig.

Vanuit de zeven strategische ingrepen zijn drie projecten verder 
uitgewerkt als sleutelproject (weergeven in het rood). Hierbij worden 
de strategische ingrepen B ‘startpunt wandelen langs de Dintel’ en G 
‘oversteek Stampersgat’ als één sleutelproject gezien, aangezien zij 
beiden als begin- en eindpunt relevant zijn voor de ontwikkeling van de 
wandelroute langs de Dintel. 

De sleutelprojecten vormen een belangrijke katalysator voor de 
ontwikkeling van de rest van de gebiedsvisie. De keuze is grotendeels 
bepaald door de gegeven input vanuit de deelnemers aan de 
dialoogsessies. Daaruit kwam naar voren dat er de voorkeur is voor 
één project bij Dinteloord, één bij Stampersgat en een project wat de 
dorpsschaal overstijgt.

Uitwerking sleutelprojecten
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A

B

E
G

F

D

Strategiekaart

C
1.Wandelen 
langs de Dintel

3. Groene 
verblijfsruimte 
Stampersgat

2. Route langs de 
Molenkreek
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De wandelroute langs de Dintel is een project dat de schaal 
van het dorp overstijgt en daarom voor het hele plangebied 
toegevoegde waarde heeft. Om deze route te realiseren moet 
niet alleen het pad zelf toegankelijk worden, maar juist ook 
aandacht worden gegeven aan de beide startpunten van de 
route. Bij Stampersgat houdt dit in dat een nieuwe oversteek 
voor voetgangers gewenst is. Dit sleutelproject kan samengaan 
met de ontwikkeling van een recreatief verblijfspunt aan de 
overkant van de Dintel en natuurontwikkeling langs de oevers. 

Doelstellingen:
• Het wandelen langs de noordzijde van de Dintel mogelijk 

maken. 
• De route en het startpunt herkenbaar maken voor 

wandelaars
• Stampersgat verbinden met de overkant van de Dintel
• Het ontwikkelen van de Dintel-uiterwaarden tot een 

natuurlijk en leesbaar landschapstype
• Zicht op de kassen vanuit het noorden verminderen door 

verzachting van het landschap met begroeiing

Sleutelproject 1: Wandelen langs de Dintel

Huidige situatie

A

A

C

B

B
C

Het wandelpad langs de Dintel ontwikkelen om zo recreatie langs de route op gang te brengen

Luchtfoto huidige situatie

Schets mogelijk eindbeeld

BB
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Scenario ‘natuurinclusieve landbouw’

Scenario ‘de natuurlijke Dintel’

Voor het gebied van dit sleutelproject zijn twee mogelijk 
uitgewerkte scenario’s getekend. Deze kunnen ook worden 
beschouwd als een eerste stap (landbouwscenario) en 
een later toekomstbeeld (het natuurlijke scenario). Voor 
de uitwerking van dit sleutelproject nemen we dan ook het 
scenario met natuurinclusieve landbouw als uitgangspunt. 
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Referentiebeelden

Struweel Wandelpad langs de DintelVlonderpad door moeraslandNat kruidenrijk grasland

Verschillende soorten natuur in de uiterwaarden van de Dintel
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Pontje of ophaalbrug

Landgoed de Dintel

Dorpsrand langs water

Natuurspeelplaats
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Ingrepen en prioritering

F

C

De scenario’s schetsen een mogelijke einduitwerking 
van het gebied. Dit is een wenselijk eindbeeld 
bestaande uit meerdere ingrepen, waarin 
verschillende stappen mogelijk zijn. De volgende 
ingrepen worden onderscheiden: 

Prioriteit:
• Toegankelijk maken jaagpad / wandelroute langs de Dintel (A)
• Startpunt Postbaan met informatiebord en natuurontwikkeling (B)
• Pontje startpunt Stampersgat (C)

Vervolgstappen: 
• Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw met landschapselementen 

en ecologische randen (D)
• Beplanting langs/op dijken (E)
• Recreatief punt aan overkant Dintel in combinatie met brug (F) 
 e.g. Landgoed Dintel/speelstrand

Toekomstbeeld:
• Verdere natuurontwikkeling langs de Dintel (G)
• Extra overbrugging ter hoogte van Derriekreek (H)
• Stampersgat aan de Dintel: ontwikkeling zuidoever 

dorpsrand langs water (I)
G

F

F

C

E

E

D

D

H

B

B

A

A

C

I
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Eindbeeld en maten

Bouwstenen Specificaties*
Totaal oppervlak projectgebied 

Recreatie
Lengte wandelpad
Waarvan nieuw aan te leggen

Nieuw landgoed

Natuurontwikkeling
Bosschage

Rand Dintel

Landbouwgronden

Akkerranden

Bomen langs dijk   
 
   

145 ha (1.450.000 m2)

5500 meter
2000 meter

35 ha

18 ha

6000 strekkende meter

80 ha

8000 strekkende meter

6000 strekkende meter

*Alle maten en oppervlaktes zijn een globale indicatie
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Sleutelproject 2: Route langs de Molenkreek

Het rondje rondom Dinteloord is momenteel al bijna 
volledig te lopen, op twee locaties na. Dit sleutelproject 
vult deze plekken in om zo de wandelroute rond het dorp 
mogelijk te maken. In een latere fase kan dan de gehele 
gewenste route gerealiseerd worden. Dit hangt samen 
met de creatie van een meer natuurlijk landschap voor 
de Molenkreek en de aanleg van een (natuur)speeltuin en 
skeelerbaan. 

Doelstellingen:
• Een rondje Dinteloord mogelijk maken door het verbinden 

van de wandelpaden langs de Molenkreek. 
• Het ontwikkelen van natuur langs de Molenkreek
• Het zicht op de kassen en de snelweg weg nemen voor de 

oostelijke bewoners. 
• Nieuwe buitenrecreatie toevoegen voor de bewoners, 

gekoppeld aan het landschap 

Luchtfoto huidige situatie

A

A

B

B

C

C

D

D

Het sluiten van de wandelroute rondom Dinteloord door het invullen van de ontbrekende schakels 
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Schets mogelijk eindbeeld

StruweelWandelpad langs kreek Riet en grasland langs kreekBruggetje over kreek

Referentiebeelden
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Ingrepen en prioritering

E

B

A

A

De kaart op pagina 38 schetst een mogelijke 
einduitwerking van het gebied. Dit is een wenselijk 
eindbeeld bestaande uit meerdere ingrepen, waarin 
verschillende stappen mogelijk zijn. De volgende 
ingrepen worden onderscheiden: 

Prioriteit:
• Aanleg wandelpaden langs Molenkreek met bijbehorende 

bruggen (3 stuks) en groen (A)
• Verwerven gronden / start ontwikkeling groen overzijde 

kreek (B)

Vervolgstappen: 
• Ontwikkeling bebossing en groen aan oostzijde dorp (B)
• Aanleg resterend wandelpad overzijde Molenkreek (C)

Overige ingrepen: 
• Aanleg extra overbrugging (D)
• Ontwikkeling natuurspeeltuin (E)
• Ontwikkeling skeelerbaan / evenemententerrein (F)

F

B

A

A
E

D

C
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Bouwstenen
Totaal oppervlak projectgebied:  45 ha (450.000 m2)

Specificaties*

Recreatie
Bestaand wandelpad

Nieuw wandelpad (A)
Nieuw wandelpad (C)

Bruggen

Natuurspeeltuin

Skeeler/schaatsbaan

Natuurontwikkeling
Kruidenrijk grasland kreek

Struweel

Bebossing

Moeras en rietland

Grasland overig
(agrarisch omgevormd tot recreatief 
gebruik)  

-

500 meter
1000 meter

4 voetgangersbruggen
Oversteek 2x10m, 2x20m
16.500 m2

-

53.000 m2

12.500 m2

20 ha

22.000 m2

12 ha

Eindbeeld en maten

*Alle maten en oppervlaktes zijn een globale indicatie
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Sleutelproject 3
Groene verblijfsruimte Stampersgat

Vanuit de bewoners van Stampersgat is er een sterke 
wens om het stuk landbouwgrond ten oosten van de reeds 
aangelegde grondwal om te vormen naar een groene 
verblijfsruimte. Deze groene plek kan bijvoorbeeld ruimte 
bieden om te verblijven of een rondje te lopen. 

Doelstellingen:
• Een recreatieve groene verblijfsruimte voor de bewoners van 

Stampersgat 
• Creëren van meer divers groen in de omgeving

Luchtfoto huidige situatie

A

A

B

B

C

C
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Schets mogelijk eindbeeld

Uitkijktoren op heuvel

Speelgelegenheid

Picknicktafels

Afwisseling tussen open en gesloten begroeiingHeuvel met bloemrijk grasland en struweel

Referentiebeelden
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Ingrepen en prioritering

C

A

De precieze uitwerking en invulling van de groene 
verblijfsruimte kan worden bepaald in overleg met 
bewoners. Hier wordt een voorbeeld geschetst, 
waarbij in ieder geval de volgende ingrepen zijn te 
onderscheiden:

Prioriteit: 
• Aangelegd grondlichaam voorzien van een grasvegetatie, 

enkele bomen en een wandelpad (A) 
• Verwerving grond en omvorming naar kruidenrijk grasland (B)
• Toegang accomoderen tot land en heuvel, aanleg paden (C)

Vervolgstappen: 
• Inrichting park met divers groen, bomen en beplanting (D)

Overige ingrepen: 
• Plaatsen uitkijktoren (E)
• Inrichting speeltuin (of andere gewenste activteiten) (F)

F

A

B

D

EE

C
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Bouwstenen Specificaties*

Eindbeeld en maten

Totaal oppervlak projectgebied 

Recreatie
Bestaand wandelpad

Nieuwe wandelpaden (suggestie, 
incl 2 dammen)

Uitkijkpunt

Speelplaats

Natuurontwikkeling
Kruidenrijk grasland 
Excl. begroeiing heuvel 

Struweel

Bebossing
Excl. losse bomen   
  
   

7.5 ha (75.000 m2)

-

1400 meter

-

-

33.000 m2
16.000 m2

10.000 m2

18.500 m2
25 stuks

*Alle maten en oppervlaktes zijn een globale indicatie
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Overige ingrepen: Natuurspelen aan het water

Aanpak
De route langs de Dintel heeft de potentie om uiteindelijk 
een zeer mooi stuk natuur en recreatiegebied te worden. 
De ontwikkeling van een natuurspeelplaats zou dit gebied 
kunnen activeren, waarmee de verdere omvorming 
versneld kan worden. Op deze manier zal een plek die bij 
maar weinig mensen bekend is in één klap een toename in 
gebruik krijgen. Hierdoor wordt het gebied rond de Dintel 
deel van de leefomgeving van de mensen en zal er later 
meer gebruik en draagvlak zijn voor de ontwikkeling van 
de rest van de Dintel.

Ingrepen:
• Aanleg recreatie- en speelgebied langs Dintel
• Bereikbaar en toegankelijk maken gebied
• Natuurontwikkeling
• Omvorming loop Dintel

Huidige situatie

A B

A

B

C

C

Een aantrekkelijke motor die verbondenheid met de Dintel vanuit al de drie gemeentes stimuleert

Een eerste aanleiding maken voor 
de ontwikkeling van natte natuur

Bij het gemaal de verbinding 
tussen de dijk en de Dintel 
maken

Natuurspeelplaats ontwikkelen 
als trekker in het gebied
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Referentiebeelden

Struweel Wandelpad langs de DintelKruidenrijk grasland

Natuurspeelplaats

Moerasland
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Aanpak
Aan de westkant van de Noordzeedijk ligt naast de dijk een strook 
met water waar ruimte is gelaten voor een natuurlijke invulling. 
Dit is een natte ecologische verbinding tussen de Molenkreek 
en de Derriekreek en temidden van alle kassen is dit ook een 
interessante plek voor een autovrije route voor voetgangers. 
Een speciale plek in het gebied is het (monumentale) pand 
Noordzeedijk 120, deze biedt de mogelijkheden om een plek 
te creëren waar bezoekers en werknemers uit het gebied elkaar 
kunnen ontmoeten. Zo kan het een plek zijn waar groenten uit de 
kas informeel verkocht kunnen worden aan bezoekers.

Ingrepen
• Aanleg en aansluiting wandelroute langs kreek
• Ontwikkelen natuur langs water
• Renovatie en transformatie pand Noordzeedijk 120 en omgeving

Overige ingrepen: Kreek in het kassenlandschap

Huidige situatie

Faciliteren/aanleggen 
wandelpad langs kreek

Informeel verkooppunt van 
geteelde groenten uit AFC 
Nieuw Prinsenland

Inrichten kreeknatuur

Tuin voor arbeidsmigranten 
met verblijf in de boerderij

A

D
C

B

A

B C D

Het ontwikkelen van natte kreeknatuur met wandelroute temidden van het industriële kassencomplex
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Referentiebeelden

Gerenoveerde boerderij met tuin en lokale groenteverkoop

Struweel StruinpadVlonderpadRietveld langs kreek

Recreatief toegankelijke natuurzone langs kassen
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Overige ingrepen: Brug naar Nieuw Prinsenland

Aanpak

Huidige situatie

De huidige brug over het Markvlietkanaal wordt door voetgangers en 
fietsers als onvriendelijk ervaren. Door de bestaande pijpleiding weg te 
werken uit het brugprofiel komt ruimte vrij voor deze verkeersgebruikers. 
Samen met de ontwikkeling van een groen en prettig profiel van de 
Noordzeedijk in het stuk tussen de Samenwerking en de Kreekweg 
wordt een ontbrekende schakel in de verbinding tussen Stampersgat en 
Dinteloord ingevuld. Het gebouw van de Cosun Beet Company en een 
toegankelijke groene kop bij het water zijn de plekken die vervolgens aan 
deze route gekoppeld worden.

Ingrepen
• Een nieuwe brug zonder pijpleiding bovenop
• Herinrichting profiel Noordzeedijk
• Ontwikkeling en toegankelijk maken groene kop
• Aanpassing ruimtelijke positionering gebouw Cosun Beet Company

Ontwikkelen groen en toegankelijk 
maken kop bij het water

Aanpassing ruimtelijke 
positionering gebouw 
Cosun Beet Company

Herinrichting profiel Noordzeedijk

Een nieuwe brug met ruimte 
voor voetganger en fietser

A B C D

D

C

B

A

Het creëren van een prettige verbinding voor voetgangers en fietsers op de Noordzeedijk
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Referentiebeelden

Ophaalbrug

Monumentaal pand met adres 
aan straatGroen profiel Noordzeedijk

Groene toegankelijke kop bij het water Een brug met ruimte voor 
voetganger en fietser

Dorpsrand langs water

Profiel Noordzeedijk - huidige situatie

Profiel Noordzeedijk - mogelijke herprofilering

Hekwerken visueel weggewerkt 
met struikgewas en hoogte

Hekwerken visueel 
weggewerkt in 
struikgewas

Ruimte voor voetgangers
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Sleutelproject 1 - Wandelen langs de Dintel

Om tot de realisatie van de sleutelprojecten te komen zijn er enkele 
zaken die uitgezocht dienen te worden: welke stakeholders kunnen bij het 
project worden betrokken, wat zijn mogelijke koppelkansen met andere 
initiatieven en welke financiëringsmogelijkheden bestaan er? Tot slot 
dient er een globale kostenraming te komen zodat een afweging tussen 
de ingrepen en het beschikbare budget kan worden gemaakt. 
 

Stakeholders / betrokken partijen

• Grondeigenaren in het gebied
• Agrariërs
• Waterschap Brabantse Delta
• Brabants Landschap
• Staatsbosbeheer
• Gemeente Moerdijk
• Waterpoort
• Natuurwerkgroep
• Bewonersgroep Slobbegorsdijk
• Samenstichting Stampersgat
• Groene Cirkels (Naturalis)
• ...

Koppelkansen Financiëringsmogelijkheden Globale kostenraming

• Aansluiting met Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) Tonnekreek-
Dintel

• Ecologische Verbindingszone Dintel
• Projectplan Oud Dintel
• Ondernemer recreatief punt Steiledijk
• ...

• Natuurfonds gemeente Steenbergen
• Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)
• Stimuleringskader Landschap (STILA)
• ...

Nader te bepalen

Hieronder hebben we per sleutelproject alvast een eerste inventarisatie 
gemaakt voor deze onderwerpen. De invulling van het vervolgproces 
en de besproken aspecten dienen verder uitgewerkt te worden als 
overgangsfase tussen visievorming en realisatie. De hier gegeven input 
kan hierbij naar voortschrijdend inzicht worden aangepast. 

Bijlage 1
Aanzet uitwerking voor vervolgproces
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Sleutelproject 2 - Route langs de Molenkreek

Sleutelproject 3 - Groene verblijfsruimte Stampersgat

Stakeholders / betrokken partijen

Stakeholders / betrokken partijen

Koppelkansen

Koppelkansen

Financiëringsmogelijkheden

Financiëringsmogelijkheden

Globale kostenraming

Globale kostenraming

Nader te bepalen

Nader te bepalen• Cosun Beet Company (grondeigenaar)
• Omwonenden
• Gemeente Halderberge
• Samenstichting Stampersgat
• Brabants Landschap
• ...

• ... • Natuurfonds gemeente Steenbergen
• ...

• Grondeigenaren in het gebied
• Gemeente Steenbergen
• Waterpoort
• Dorpsraad Dinteloord
• Brabants Landschap
• Natuurwerkgroep
• Bestuur ijsclub (schaatsbaan)
• Desi Dingemans (initatiefneemster 

natuurspeeltuin)
• ...

• Ecologische Verbindingszone (EVZ) 
Molenkreek

• ...

• Natuurfonds gemeente Steenbergen
• Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)
• ...



Bijlage 2
Selectie van bestaande plannen en beleid in plangebied

Ecologische verbindingszones en Natuurnetwerk Brabant



Projectplan natuurfonds AFC



Energievisie gemeente Steenbergen



Zonnepark Aan De Dintel
Landschappelijke inpassing Rho adviseurs voor leefruimte



Landschapsplan ‘Oud Dintel’





Bijlage 3
Terugkoppeling enquête 
Versterking gebiedskwaliteit AFC Nieuw Prinsenland

Algemeen

Algemene reacties visie

Aantal reacties totaal: 26 reacties

De reacties zijn onder te verdelen in drie groepen. Allereerst de input vanuit vanuit provincie, 
gemeentes en overkoepelende landschapsorganisaties. Verder komt een groep reacties van 
omwonenden en dorpsraden. Daarnaast hebben tuinders en stakeholders vanuit het AFC Nieuw 
Prinsenland zelf gereageerd, waarbij in deze laatste groep een groot deel van de reacties wel op 
elkaar afgestemd was. 

(te) Ambitieus

Nog niet compleet

Mooi totaalplan

Koppeling gebied sterk

Mooie ideeën

Goed dat hele gebied is 
meegenomen

Niet haalbaar of realistisch

Kostenplaatje ontbreekt

Duidelijk

Niet in balans met budget

Conclusie:
In het algemeen zijn de reacties over de geschetste ideeën positief. Vooral het beschouwen van 
het gebied als geheel in de visie wordt gewaardeerd.
Echter is de vrees van de werkgroep dat dit blijft bij een mooi beeld, omdat het niet realistisch lijkt 
en er ook nog geen koppeling is gemaakt met het budget.



Reacties op plan
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POSITIEF

POSITIEF

POSITIEF

NEGATIEF

NEGATIEF

NEGATIEF

• Totaalplan, uitwerking in enkele 
sleutelprojecten

• De bestaande landschappelijke 
structuren benoemen en inzetten op de 
versterking daarvan. De splitsing tussen 
het technisch en het natuurlijk landschap.

• Dat de vele input en bestaande ideeën 
zijn verwerkt 

• De combinatie van natuurontwikkeling 
en recreatie: er is zowel aandacht voor 
de natuur als voor de bewoners van het 
gebied.

• Dat de aangrenzende gebieden in de 
gemeentes Halderberge en Moerdijk zijn 
meegenomen. Dat er uit wordt gegaan 
van een plan voor het geheel.

• Het streven om rekening te houden met 
huidige gebruikers, maatschappelijk 
draagvlak en natuurontwikkeling. Dat er 
aangesloten wordt op het plan van de 
dorpsraden.  

• De intekening is helder en duidelijk.

• De focus op het water en de 
waterverbindingen

• De plannen rond de kernen Dinteloord 
en Stampersgat, bewoners tegemoet 
komen

• De intentie om zaken goed te verbinden, 
betrekken van alle partijen

• Ruim opgezet, divers

• Te veel leunen op landschapplijk 
raamwerk, andere aspecten missen

• Dorpspark Stampersgat niet meegenomen
• Prioritering sleutelprojecten moet anders
• Veel dingen niet realistisch of te duur
• Scheiding tussen recreatie en 

natuurwaarde (geen paden in EVZ)
• Locatie speelstrand niet goed
• Financiële paragraaf mist

• De visie bevat geen financiële koppeling 
• Prioriteringen en een indicatie van 

haalbaarheid mist
• Aangeven wat min of meer "moet" en wat 

ter keuze staat. Keuzes maken. 
• Is plan voor vele jaren. Hoe wordt de 

uitvoering geborgd? 
• Er is geen brug geslagen tussen 

beleid, strategie en tactiek – wat de 
onderbouwing van andere priorteiten 
mogelijk zou maken. 

• Dorpspark Stampersgat mist
• Aan het zicht ontrekken kassen mist
• Focus eerst op de dorpen
• Sommige ideeën zijn zeer kostbaar, 

daardoor investering niet waard (e.g. 
particulier eigendom, brug AFC)

• Ga uit van behoefte van bewoners         
(bij min. 2 van 3 sleutelprojecten)

• Bedrijventerrein/glastuinbouwgebied is 
niet geschikt voor recreatie. Geen routes 
doorheen. 

• Het gebied (met het AFC) gaat 
om meer dan alleen recreatie en 
natuurontwikkeling; ontsluiting, energie, 
veiligheid en milieu zijn niet meegenomen. 



Reacties op sleutelprojecten

Keuze sleutelprojecten
Voor de keuze van de sleutelprojecten is niet alleen gekeken naar welke projecten de 
meeste stemmen hebben gekregen, maar ook naar wie waarop heeft gestemd. Na de cijfers 
uitgebalanceerd te hebben was dit de uitkomst van de stemming: 

Kijkend naar de uitkomst en de gegeven toelichtingen blijkt dat er gezocht moet worden naar 
één sleutelproject voor Dinteloord, één project voor Stampersgat en een project dat zich meer 
op gebiedsniveau afspeelt. Bij deze laatste ligt de focus dan ook iets meer op natuurontwikkeling 
dan recreatie. Projecten in het gebied van AFC Nieuw Prinsenland hebben momenteel weinig 
draagvlak. 

Het project voor Dinteloord is helder: de route bij de Molenkreek i.c.m. met afscherming van de 
kassen. Bij Stampersgat krijgen zowel het dorpspark als de oversteek een groot aantal stemmen. 
Echter is een deel daarvan van de tuinders, die aangeven dat het vooral een project voor de 
bewoners moet zijn. De bewoners van Stampersgat zelf prefereren het dorpspark boven de 
oversteek, waarbij dat het project voor dat dorp wordt. 

Als gebiedsoverkoepelend project krijgt Startpunt route Dintel de meeste stemmen. Het wordt 
echter duidelijk dat dit vooral een stem voor het totale wandelpad langs de Dintel is. Gezien de 
reacties horen het natuurspelen aan het water en de oversteek bij Stampersgat hier eigenlijk ook 
bij. Daarom is er voor gekozen dit te koppelen tot één sleutelproject waarbij zowel het startpunt 
aan de zijde van Dinteloord als de oversteek bij Stampersgat zit inbegrepen.   



Overige aanbevelingen en opmerkingen

• Maak gebruik van deskundigheid (Naturalis) Groene Cirkels (bijenlandschap en agrarisch 
natuurbeheer) met name voor het gebied wandelen langs de Dintel en het omliggende 
landbouwgebied. 

• Het is aan te bevelen om b.v. een overlegorgaan samen te stellen, b.v. vrienden van de Dintel. 
Zij kunnen wellicht later bij realisatie ook een rol spelen bij beheer enz.

• Stichting Markdal als voorbeeld hoe bewoners en gebruikers verenigd kunnen worden in een 
stichting. Een samenwerkingsovereenkomst aangaan met betrokken partijen. 

• Buiten de partijen uit het Koepeloverleg zou ik willen dat Brabants Landschap de regie krijgt 
over de realisatie en budget beschikbaar gesteld krijgt om deskundigheid in te huren voor 
verwerving, en realisatie. 

• Denk na over vervolg, strategie, aanpak, realisatie, (langetermijns)beheer

• Stappenplan, uitwerking van visie in uitvoeringsplan, financiën, tijdsplanning

• Hoe borg je de plannen? 

• Zorg voor regelmatige terugkoppeling naar bewoners en betrokkenen - ook later in proces

• Maak het niet te moeilijk, zo snel mogelijk offertes opvragen bij partijen en aannemers uit de 
buurt

• Onderscheid gemaakt tussen de visie (abstract), mogelijke scenario’s (uitgewerkte 
toekomstbeelden) en projecten (concrete ingrepen voor nu)

• Alternatief scenario getekend met natuurinclusieve landbouw en herpositionering van 
natuurspeelstrand/recreatieve trekker aan noordkant van de Dintel

• Dorpspark Stampersgat toegevoegd aan sleutelprojecten

• Oversteek bij Stampersgat krijgt in uitwerking de keuze uit pontje of brug

• Bosgebied oostkant Dinteloord is uitgebreid vanwege de afscherming van de kassen. Deze 
ingreep krijgt prioriteit boven de skeelerbaan.

• Met de uitwerking voor de sleutelprojecten is een prioritering in ingrepen toegevoegd

• Met de ‘aanzet voor vervolgproces’ is een eerste suggestie van rollen, partijen en financiën 
gekoppeld aan de sleutelprojecten

Aanpassingen op basis van feedback werkgroep (niet volledig)


