
 

 

 

 

85 studenten, 6800 werkuren, honderden inzichten. 

 

In de eerste week hebben wij onderzoek verricht vanuit een 

centraal in het gebied gelegen uitvalsbasis. Verdeeld over 

vier thema’s wonen, werken, vrije tijd en landschap zijn wij 

het veld ingegaan en hebben we veel interviews afgenomen 

bij individuele burgers en stakeholders. Dit heeft geleid tot 

veel inzichten. Daarnaast hebben wij in deze week 

onderzoek gedaan naar ontwikkelingen die op (langere) 

termijn impact zullen hebben op het gebied. 

 

In de tweede week zijn we gestart met de planvorming. We 

hebben vier planteams samengesteld die elk een ander 

scenario hebben doordacht. In deze scenario’s zijn onzekere 

trends op het gebied van klimaatverandering, mobiliteit, de 

vierde industriële revolutie en een veranderende levensstijl 

nadrukkelijk in ogenschouw genomen. Om te voorzien in een 

toekomstbestendig Steenbergen heeft iedere groep, een 

kansrijke visie ontwikkeld voor het desbetreffende scenario. 

Deze vier visies worden in de afzonderlijk flyers kort 

uiteengezet. 

 

Als laatste stap in het planproces hebben wij iedere visie 

afzonderlijk geconfronteerd met de bestaande situatie. Per 

visie hebben wij vervolgens aangegeven welke maatregelen 

wij nodig achten om koers te gaan zetten in de richting van 

het betreffende toekomstbeeld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Een frisse blik op de kleine kernen.  

 

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant heeft ons 

gevraagd om met een frisse, objectieve blik te kijken 

naar de leefbaarheid in de kleine kernen in de 

Gemeente Steenbergen. De vereniging is erg benieuwd 

naar hoe wij de huidige situatie beoordelen en vooral 

welke kansen wij zien voor het behoud en de 

ontwikkeling van de leefbaarheid op de langere termijn. 

 

Onze aanpak. 

 

We hebben twee weken fulltime aan de opdracht 

gewerkt. De eerste week stond in het teken van de 

analyse van de bestaande situatie in het gebied en de 

ontwikkelingen die zich voordoen. De tweede week 

hebben wij op basis van deze inzichten scenario’s 

doordacht en visies ontwikkeld die we vervolgens 

ruimtelijk hebben uitgewerkt. 

 

 

De stip op de horizon. 

Met ons werk hopen wij de maatschappelijke 

discussie over de ontwikkelingsperspectieven van 

het gebied te stimuleren. We hopen dat de 

gemeente en burgers gaan inzien dat het louter 

oplossen van knelpunten op de korte termijn, of 

zelfs niets doen (zoals tevreden burgers soms 

voorstellen) geen optie is.  

En nu verder… 

Ons werk valt te typeren als een scenariostudie. We 

hebben scenario’s doordacht en op basis daarvan 

uiteenlopende visies ontwikkeld. De voorgestelde 

maatregelen zijn echter specifiek voor het 

betreffende scenario. Het is het natuurlijk niet 

mogelijk om voor een scenario te kiezen. Het zijn 

verkenning van wat je als gebied mogelijk kan 

overkomen. Als Wageningse studenten hebben wij 

duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij moedigen 

daarom de bestuurders aan om binnen alle 

genoemde specifieke maatregelen de zogenaamde 

“common measures” te destilleren. Deze 

maatregelen zijn de meest robuuste maatregelen 

omdat ze voor elk scenario genomen moet worden. 

U kunt die maatregelen dus met een gerust hart 

nemen. Op deze manier kan Steenbergen zich op 

duurzame wijze verder ontwikkelen in de gewenste 

richting. 

 

Opdrachtgever: 

Opdrachtnemer: 85 eerstejaarsstudenten 

Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de 

Wageningen Universiteit. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alstublieft! Onze visie op Steenbergen 

In deze flyer vertellen wij u meer over de aanleiding en 

de doelstelling van ons onderzoek. Daarnaast leggen we 

in het kort uit hoe wij het hebben aangepakt. 
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