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VISIE STEENBERGEN 2050 
Welkom in de toekomst, waar alles en ie-
dereen verbonden is, mensen steeds oud-
er worden, en thuiswerken de norm is. De 
krachten van de gemeente Steenbergen zijn 
de focus voor deze toekomst. Het versterken 
van de krachten door kansen te maken van 
problemen. Het open landschap, 
de centrale ligging en de ster-
ke landbouw benutten voor 
ontwikkelingen hoort hier 
bij. Een internationaal voor-
beeld vormen op het geb-
ied van verzilte landbouw 
en gewas ontwikkeling door 
Steenbergen als agrarisch 
kenniscentrum te positio-
neren.

INNOVATIEVE LANDBOUW
Steenbergen loopt voor in de ontwikkeling in aardap-
pel- en suikerbietenteelt. Dankzij onderzoeksland-
bouw kan de agrarische sector in fases overgaan op 
zilte gewassen. Precisie landbouw met behulp van 
drones voorkomt verspilling van water en meststof-
fen. 

NATUUR & RECREATIE
De bijzondere natuur in de gemeente is aantrekkelijk 
voor alle leeftijden. Natuurgebieden worden uitge-
breid door natuurontwikkeling en recreatiegebieden. 
Voor mensen met een actieve levensstijl zijn er snel- 
fietspaden en avontuurlijke wandelpaden, water-  
recreatie en een recreatiestrand.

Het openbaar vervoer is gemoderniseerd en geopti-
maliseerd. Zo zijn er on-demand, zelfrijdende busjes 
toegevoegd in de gemeente. 

MEER RUIMTE MET MINDER RUIMTE
Kleinere huizen met meer functionaliteit. Van 
zelfvoorzienend in De Heen tot drijvend op het water 
en multifunctioneel in Dinteloord. Minimalisme is 
een trend die zich zal voortzetten en de woningmarkt 
zal zich hierop aanpassen. Grote woningen als meer- 
gezinswoningen, levensloopbestendigheid en tiny 
houses passen perfect in dit plaatje.

KENNIS EN DISTRIBUTIE
Steenbergen trekt met een Agro-Hogeschool en 
onderzoekscentrum studenten en bedrijven aan. Hier 
worden de zout-resistente gewassen van de toekomst 
ontwikkeld. Door alle innovaties in de landbouw en 
de data die daarbij verzameld wordt, krijgt Steenber-
gen een centrale rol in de regio.

Het nieuwe veilinghuis van Steenbergen is goed 
bereikbaar. De A4 ligt op een steenworp afstand en 
de haven van Dinteloord wordt uitgebreid voor een 
betere verbinding naar de havens van Antwerpen en 
Rotterdam.
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GROEN STEENBERGEN
Energietransitie naar Groene en Blau-

we energie is de toekomst. Hiervoor 
wordt er een windtunnel van 
windmolens rond het Volkerak 
geplaatst en komt er een ener-
gieopwekkende zoet-zout sluis 
tussen de Dintel en het Volkerak. 
Huizen worden voorzien van 
duurzame ontwikkelingen zoals 

groene daken voor de isolatie en 
zonnepanelen voor eigen energie. 

Sluis met zoet-zout 
energieopwekking

bron: energeia.nl

Bedrijventerrein Reinier III


