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In aanloop naar het 750-jarig bestaan van onze stad, dat we in 2022 gaan vieren, wordt de vesting
weer zichtbaar(der) gemaakt en willen we onze rijke historie een prominente(re) plek geven in
het heden. Onze voornaamste ambitie is dat Steenbergen een nóg aangenamere plaats wordt
om te wonen, te werken en te recreëren. Voor iedereen: inwoners, ondernemers en bezoekers.
Dankzij de A4 heeft Steenbergen z’n strategische plek in de Zuidwestelijke Delta weer helemaal
heroverd. Dat biedt volop kansen voor onze toeristische en economische ontwikkeling.
Onder de noemer ‘Ons Steenbergen, stad met een verhaal’, werken onze winkeliers hard aan een
toekomstbestendig winkelhart. Funshoppen, een terrasje pakken, lunchen, dineren en uitgaan
kun je hier naar hartenlust.
Ook de overige kernen van onze gemeente - Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, De Heen
en Welberg - zijn stuk voor stuk de moeite van het bezoeken waard. Uitgestrekte polders,
fraaie bloemendijken, mooie natuur en aloude buurtschappen zorgen voor een aantrekkelijke
verbindingsroute.

Steenbergen is rijk aan water en biedt goede mogelijkheden voor de waterrecreant. De uitstekend
uitgeruste jachthavens zijn vanuit Zeeland en Zuid-Holland goed bereikbaar. De toegang vanaf het
Volkerak tot de Steenbergse Vliet via het idyllisch aandoende sluizencomplex Benedensas is uniek.
De aansluiting op het vaarroutenetwerk biedt fantastische mogelijkheden om de streek vanaf het
water te verkennen. Wie graag actief is, kan naar hartelust ‘outdoren’. Klauteren, survivalen, kanoën
en overnachten op een vlot behoren in Steenbergen allemaal tot de mogelijkheden.
Een aantal vaste, jaarlijks terugkerende evenementen zijn:
Carnaval (februari/maart)
Steenbergen Live & Bassrulers Outdoor (mei)
Koos Moerenhout Classic (mei)
Kermis (tweede weekend juli)
Jaarmarkt (tweede volle weekend van september)
IJsfestijn (december/januari)
Kijk voor een actueel overzicht op:
www.evenementenplatformsteenbergen.nl

Wandelen, fietsen en varen
Stap op de fiets voor de Ronde van Groot Steenbergen, de Prinslandroute, de Heense Dijkenroute of
de Cruijslandse Krekenroute, en kijk je ogen uit! Ga lekker aan de wandel: leuke ommetjes genoeg,
zoals de Historische Pandenwandeling, de Vestingroute en de Vliegeniersroute in Steenbergen, Bergh &
Vaart (Welberg), Vlietpolder (De Heen), De Kromme Hoek (Kruisland), Rondje Dinteloord (Dinteloord)
en In de Boezem van de Eendracht (Nieuw-Vossemeer). Of stap aan boord van de rondvaartboten
Waterpoort en Merijntje Gijzen en ontdek onze fraaie omgeving vanaf het water.

Voor meer informatie:
www.vvvbrabantsewal.nl/fietsen/fietsroutes
www.vvvbrabantsewal.nl/wandelen/wandelroutes
www.vvvbrabantsewal.nl/nl/in-en-op-het-water
www.zuiderwaterlinie.nl
www.westbrabantsewaterlinie.eu
Nog lang niet uitgekeken? Steenbergen kent voldoende overnachtingsmogelijkheden. B&B, hotel
of camping: het is er allemaal. Kijk ook hiervoor op de website van de VVV Brabantse Wal.

VVV Informatiepunt Steenbergen
tot 1 juli 2019 in Primera De Gilles Kaaistraat 49 4651 PM Steenbergen
vanaf 1 juli 2019 in de Gummaruskerk Westdam 83 4651 BE Steenbergen
info@vvvbrabantsewal.nl - www.vvvbrabantsewal.nl - +31 (0)164 277 482

Onze geschiedenis in vogelvlucht
Je ziet het misschien niet in één oogopslag, maar geef je ogen goed de kost en je
herkent gegarandeerd de contouren van de onneembare vesting die Steenbergen
in 1626 dankzij Prins Maurits is geworden. Voordien moest de stad de ene na de
andere belegering van Spaanse en Staatse troepen doorstaan.
Het in ere herstelde Fort Henricus, ten westen van de stad, geldt als belangrijkste
verdedigingsbolwerk. Het behoort tot de grootste forten van de Zuider- en de
West Brabantse Waterlinie en is vernoemd naar graaf Hendrik III van Nassau; één
van de voorvaderen van ons koningshuis. Dankzij de goede band met de Oranje’s,
mag Steenbergen zich al sinds 1458 een echte Nassaustad noemen. Wist je trouwens
dat koning Willem-Alexander ook ‘Heer van Steenbergen’ is? Kijk er zijn titels
maar eens op na!
De rijke geschiedenis van de stad gaat terug tot 1272. Dan duikt voor het eerst de
naam ‘Stenberghe’ op. Waarschijnlijk een verwijzing naar een versterkte hoeve uit
de 10de eeuw, op de plaats waar nu de Markt is. In z’n ‘jonge jaren’ groeit Steenbergen dankzij de zoutwinning uit van een rustige nederzetting tot een bloeiende
handelsplaats. Strategisch gelegen in het centrum van welvarende steden en regio’s
als Antwerpen, Brugge, Zeeland, de baronie van Breda, en de Hollandse eilanden.
Later zijn het vooral de teelt en de verwerking van meekrap, vlas en suikerbieten
die Steenbergen laten floreren. Legendarisch in dit verband is de familie Van Loon:
eigenaar van de vroegere CSM suikerfabriek én leverancier van meerdere Steenbergse burgemeesters.
Ook de ligging aan het water is altijd bepalend geweest voor Steenbergen. Als
je onder het aquaduct van de A4 doorrijdt, zie je daar ‘Steenbergen aan Zee’ op
staan. In geen velden of wegen is de zee te bekennen, zou je denken, maar schijn
bedriegt. Vaar over de Steenbergsche Vliet naar het historische sluizencomplex
Benedensas bij De Heen en je bent al bij open water. Tot begin 17de eeuw reikte
de haven bovendien tot waar nu de Gummaruskerk staat. De Oostdam en de
Westdam zijn de toenmalige kades.Vlak achter de Westdam ligt, dus niet toevallig,
de Visserstraat.
Veel beelden uit die tijd zijn er niet. Het oudste schilderij van Steenbergen, voor
zover bekend, dateert uit de periode 1685-1695 en laat het stadhuis zien zoals dat
tot ± 1830 op de Markt heeft gestaan. Dit schilderij is pas in 2012 in Steenbergen
terechtgekomen en hangt in het huidige gemeentehuis op Buiten de Veste: aan de
overzijde van het water bij de Noordwal, het Wijngaardenbolwerk en het Nassaubolwerk. Allemaal plekken die herinneren aan de vroegere vesting, die nog altijd
meer dan de moeite waard is.

Bezienswaardigheden
De St. Gummaruskerk torent met z’n 78 meter boven alles en iedereen in de
wijde omtrek uit. Een landmark van jewelste dus. Meer dan 100 jaar oud en
ontworpen door de vermaarde architect Pierre Cuypers. De kerk raakte in W.O. II
zwaar beschadigd, de spitse toren werd pas in 1960 hersteld.
De Nederlands Hervormde Kerk staat ook bekend als protestantse of ‘witte
kerk’, hoewel ’ie nu weer z’n oorspronkelijke gelige kleur heeft. Dit Rijksmonument dateert van ± 1832 en herbergt een bijzonder orgel, met wel 300 jaar
oude elementen.
Tegenover de NH kerk staat het bevrijdingsmonument. Het appartementen-gebouw erachter is in de plaats gekomen van het zogeheten Napoleonhuis,
waar Koning Lodewijk Napoleon ooit geslapen zou hebben.
Herkenbaar aan het beeld van de Heraut voor de deur, is het voormalige stadhuis
middenin de Kaaistraat. Eind jaren ’30 verrezen, nadat z’n statigere voorganger
door brand verloren ging. Inmiddels is het pand particulier bezit, maar je kunt er
nog wel trouwen. Op het bordes krijgt Prins Carnaval elk jaar weer de stadssleutel overhandigd van de burgemeester. Het stadswapen bovenaan de gevel - geflankeerd door twee legendarische zeemeerminnen - is een beeldhouwwerk van
Niel Steenbergen, één van onze beroemdste zonen. Van zijn hand kom je nog
meer sculpturen tegen, zoals het bevrijdingsmonument op het Kerkplein.
Schuin tegenover het oude stadhuis vind je nog een waterput uit de 17de of 18de
eeuw, destijds noodzakelijk vanwege het sterk vervuilde grachtwater. Sinds 1924
zijn de huizen in de binnenstad aangesloten op de waterleiding.
In één van de oudste, nog bestaande (winkel)pandjes van Steenbergen – voorheen
eigendom van (loodgieters)familie Léautaud – huist het even gezellige als interessante
koffie- en theemuseum De Klokgevel.
Kenmerkend voor ons Steenbergse stadshart is de eclectische bouwstijl; de combinatie van verschillende stijlen en stromingen uit de kunst en de architectuur.
Dit geldt zeker ook voor de Witte Villa, een monumentaal pand dat eind 19de
eeuw z’n oorsprong vindt als kantoor van de suikerfabriek.
Uit 1895 stamt de vroegere herenboerderij van de familie Moors, nu Villa Buuron
geheten, met ernaast de Nieuwe Villa.
Nog zo’n oude stadsboerderij - het zogenoemde Vermeulenhuis, met een gevel
in neorenaissancestijl - vind je ‘onder de rook’ van de Gummaruskerk.
Veel van wat de Steenbergse bodem in de loop der tijd heeft prijsgegeven
aan voorwerpen uit het verleden, is verzameld bij de Stichting Stadsarcheologie
Steenbergen.

Restaurant In de Oude Stempel heet zo, omdat het gebouw tot begin jaren
zestig dienst heeft gedaan als postkantoor.
Het ‘nieuwe’ postkantoor aan de Geert Vinckestraat is nu een evangelische kerk,
Open Deur.
Even verder door vind je de Lievevrouwepoort, vernoemd naar één van de oude
vestingpoorten alsook het carnavalsmonument van de Bietboer en de Meermin.
Het stadspark aan de Zuidwal en de Ravelijnstraat - de namen zeggen het al markeert de zuidzijde van de vroegere vesting. Opvallend zijn de zonnewijzer en
het propellermonument, ter nagedachtenis aan de Britse vliegeniers Guy Gibson
en Jim Warwick, die in 1944 zijn neergestort aan de rand van Steenbergen. Beide
oorlogshelden liggen begraven op de begraafplaats aan de Nassaulaan en krijgen
vooral veel bezoek van Engelsen.
De werkhaven van weleer is anno nu een sfeervolle jachthaven en dé recreatieve
poort van het vaste land van de Brabantse Wal naar onze waterrijke omgeving. Steenbergen is bovendien hét middelpunt van Waterpoort; het samenwerkingsverband van alle gemeenten, provincies, inwoners en ondernemers in het
grensgebied van Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.
Het Hof van Nassau herinnert in naam aan ons vestingverleden en in uiterlijk
aan pakhuizen uit vervlogen tijden, maar het is een uiterst modern verpleeghuis.
Schuin tegenover het kerkhof staat de watertoren die in 1950 is gebouwd. Z’n
voorganger sneuvelde in de nadagen van W.O. II. De toren wordt nu gebruikt
voor veiligheidstrainingen op hoogte.
Vanaf de uitkijktoren op het volledig gerenoveerde Fort Henricus heb je een
prachtig uitzicht over een deel van de vroegere Zuider- en West Brabantse Waterlinie.
Stel je eens voor hoe hier in de 17de eeuw wel 450 soldaten moesten verblijven.
Het fraaie Bovensas of Blauwe Sluis is een gerestaureerd sluizencomplex uit 1822.
Onderweg er naartoe kun je ook al heerlijk vertoeven op en rond de aanlegsteigers,
die gezamenlijk de langste picknicktafel ter wereld vormen.
Historisch sluizencomplex Benedensas is eveneens een plaatje én een geliefde
plek voor velen om te recreëren. Aan het water, op het terras of in het buitendijkse
natuurgebied Dintelse Gorzen, met z’n fenomenale flora en fauna. Vergeet ook
geen kijkje over het Volkerak te nemen, vanaf de Bunkertreppe.
De Krommeweg volgt, eeuwen na dato, nog altijd precies de contouren van de
vroegere vesting. Over de zogeheten schootsvelden heen heb je een prachtig
uitzicht op de oude stad.

