
 

 
220207 Inspraak ZLTO Steenbergen over studie randweg Dinteloord 
 
Geachte raadsleden, 
 
Vanavond spreek ik, Pieter Korst, namens de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) afdeling 
Steenbergen-Bergen op Zoom.  
 
Vorige week kwam via een nieuwsbrief over herinrichting Steenbergseweg een bericht bij ons binnen over de 
studie naar de randweg in Dinteloord. Vooropgesteld, als belangenorganisatie voor agrarisch ondernemers 
staan we positief tegenover nadere studie naar o.a. de haalbaarheid van een omleidingsroute voor 
landbouwverkeer.  
 
Vooraf is het goed om te benoemen dat een belangrijke oorzaak voor toename van het landbouwverkeer op de 
Steenbergseweg het versmallen en het eenrichtingsverkeer maken van de Molendijk is. Door deze aanpassing 
is er enkel in noordzuid-richting een doorgaande verkeersroute van en naar de bedrijven in Dintelmond.  
 
Alternatieve landbouwroute 
Los van de impact van het vrachtverkeer en sec kijkend naar het landbouwverkeer kunnen we ons goed 
voorstellen dat een alternatieve landbouwroute verlichting biedt. Tijdens het oogstseizoen van granen en 
aardappelen, waarbij trekkers met karren door het centrum van Dinteloord moeten rijden, en gedurende het 
jaar trekkers met containers naar het AFC kunnen dan omgeleid worden via een veiliger route. 
 
Voor een alternatieve landbouwverkeersroute zien we 2 mogelijkheden, aan de west- en oostkant van de A4: 
 
1. Westelijk: parallel aan de snelweg het gebruiken van de Molenweg en doortrekken van de Noordzeedijk, 

mits deze enkel voor landbouwverkeer toegankelijk wordt. Een knelpunt is er rondom de Molendijk een 
aantal burgerwoningen vlak langs de route staan.  

 
2. Oostelijk: de andere alternatieve landbouwroutes lopen oostelijk van de A4 over het AFC, via de Symbiose, 

Willemspolderweg en dan  
a. onder de snelweg door richting CZAV, of  
b. via de A4 naar de noordkant van de Dintel en daar onder de snelweg door. Dit zou dan moeten via een 

stukje versmalde vluchtstrook op de A4, maar verder liggen alle wegen hier al en het scheelt een 
kostbare brug over de Dintel. 

Het grote voordeel van de oostelijke alternatieven is dat de wegen grotendeels geschikt zijn voor zwaar 
verkeer en er geen huizen langs de route staan. Het onderzoeken waard! 

 
Zijdelings wil ik daarbij opmerken dat de rotonde aan de Noordlangeweg-Symbiose hoe dan ook enige 
aanpassing behoeft voor het landbouwverkeer. De hoek die men hier moet rijden is ondoenlijk. Een enkele 
kleine aanpassing hoeft niet veel te kosten en maakt deze route direct vriendelijker voor landbouwverkeer. 
 
Randweg 
Wat betreft het tracé voor een complete randweg ten oosten van Dinteloord:  
Het door AnteaGroup uitgewerkte tracé - in 1 rechte streep vanaf de Noordlangeweg naar Dintelmond - is voor 
de agrarische bedrijven aan de oostkant van Dinteloord een echte no-go. Het doorkruist de percelen van deze 
bedrijven zeer ongunstig en gaat vlak tussen 2 bedrijfslocaties door. Los van de miljoeneninvestering zal dit 
tracé tot veel weerstand leiden en daarmee een lange doorlooptijd vergen. Als daarnaast toch onderzocht gaat 
worden of uitplaatsing van verkeersaantrekkende bedrijven tot de mogelijkheden behoort, dan komt enkel een 
landbouw-omleidingsroute nadrukkelijk in beeld. Hiervoor denken we dan als ZLTO en betrokken bedrijven 
graag mee.  
 
Tot slot, mocht een randweg en omleidingsroute er niet komen dan dient te worden zeker gesteld dat de 
Steenbergseweg wel goed begaanbaar blijft voor landbouwverkeer richting Dintelmond.   
 
Dank voor uw aandacht.  



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


