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BERGEN OP ZOOM

Ook geen Bergen op Zicht: 
‘Eisen niet haalbaar’
De vierde editie van 
Bergen op Zicht gaat 
voor de tweede keer 
niet door. Belangrijk-
ste oorzaak: de aange-
scherpte coronamaat-
regelen. Het evene-
ment is uitgesteld 
naar 24 september 
volgend jaar. Dat be-
tekent geen kraam-
pjes en muziek, zater-
dag 18 september in 
de Bergse binnenstad. 
De organisatie achter 
de uitmarkt, waar or-
ganisaties zonder 

winstoogmerk en ver-
enigingen zich aan 
het publiek presente-
ren, acht het niet ver-
standig om het evene-
ment door te laten 
gaan. ‘Samen met de 
gemeente hebben we 
alle mogelijkheden 
onderzocht, maar de 
eisen waar we aan 
moesten voldoen wa-
ren niet haalbaar’, laat 
de organisatie weten. 
Bergen op Zicht komt 
voort uit de Rotary 
Bergen op Zoom. In-

middels is het een 
zelfstandige stichting 
met steun van  de Ro-
tary. Andere jaren 
stonden er kraampjes 
en was er muziek op 
Sint-Catharinaplein, 
Hofstraat, Beursplein, 
Steenbergsestraat en 
de Grote Markt. Het 
evenement is de af-
trap van het nieuwe 
seizoen en dé kans 
voor vrijwilligersor-
ganisaties om zich 
aan het publiek te 
presenteren. 

Franka van der Rijt
Dinteloord/Stampersgat/
Heijningen

W
at zijn de inwo-
ners van Dinte-
loord, Stampers-
gat en Heijnin-
gen opgescho-

ten met het Agro Food Cluster in 
hun achtertuin? ,,Van alle mooie 
beloften zien we niets terug.”

Hakim Tampoebolon (75), sinds 
jaar en dag spreekbuis van de 
dorpsraad Dinteloord en Prinsen-
land, is niet zo van de barricaden 
en hoge toon.

Maar op de vraag of de bevol-
king geprofiteerd heeft van al die 
rijen tuinbouwkassen in de vroe-
ger zo weidse Oude Prinslandse 
Polder, is Tampoebolon klip en 
klaar. ,,Er is niets terecht gekomen 
van wat Dinteloord in 2010 is 
voorgespiegeld. Honderden extra 
woningen? Niet gerealiseerd. 
Honderden banen erbij? Zeker 
niet voor de mensen in Dinte-
loord.”

Mandje van Steenbergen
Ruim tien jaar na dato bladert de 
dorpsraadvoorzitter terug in het 
politiek zwaar bevochten akkoord 
tussen de gemeente Steenbergen 
en de provincie Noord-Brabant  
over het Agro Food Cluster. Wet-
houder Wilma Baartmans (toen 
nog van de PvdA) tekende voor de 
deal die in de volksmond bekend 
werd als ‘het mandje van Steen-
bergen’.

In dat mandje lagen de figuur-
lijke vruchten die Steenbergen 
zou plukken van het meewerken 
aan de ontwikkeling van het glas-
tuinbouwgebied en nieuwe 
agro-industriële bedrijvigheid. 
Wat die vruchten  - lees: compen-
satiemaatregelen - inhielden?

Het stond er zwart op wit: om 
te beginnen ruim driehonderd 
extra woningen die in de verhitte 
discussies van toen als een vette 
worst gepresenteerd werden. De 
nieuwe huizen en werkgelegen-
heid als gevolg van het AFC zou-
den de gemeente Steenbergen, en 
zeker Dinteloord, opstoten in de 
economische vaart der volkeren.

Boost
De lokale middenstand zou een 
boost krijgen en daarmee de alge-
hele leefbaarheid. Weliswaar zou 
de extra woningbouw, zo is te le-
zen in de bestuursovereenkomst, 

deels nodig zijn voor huisvesting 
van EU-werknemers die in de 
kassen zouden gaan werken. Maar 
ook de inwoners van Dinteloord 
zouden er garen bij spinnen, was 
het vooruitzicht.
Er zat nog meer in het vat. Den 
Bosch zou meewerken aan de 
aanleg van een recreatief park en 

er zou provinciaal geld (enkele 
miljoenen) beschikbaar komen 
voor landschaps- en natuuront-
wikkeling. Dat laatste was vooral 
bedoeld om het AFC zo ‘groen’ 
mogelijk in het landschap te laten 

landen waardoor omwonenden er 
als bonus mooi wandel- en na-
tuurgebied bij zouden krijgen. 
Groene zones als compensatie 
voor de nieuwe glazen stad. 

Het liep anders. Weliswaar is er 
wat nieuwbouw verrezen aan de 
Oostgroeneweg in Dinteloord. 
,,Maar al die beloofde extra wo-
ningen? Niet gekomen”, stelt 
Tampoebolon vast. Nieuw wan-
del- en natuurgebied nabij Dinte-
loord? Nog steeds een papieren 
belofte. ,,In tegenstelling tot de 
andere kernen van Steenbergen 
heeft Dinteloord zelfs geen om-
metje gekregen!”

Afvalputje
Dat voedt de frustratie bij inwo-
ners dat Dinteloord kennelijk het 
afvalputje is van de gemeente 
Steenbergen. Het mooie polder-
landschap is geofferd. En wat is de 
beloning? ,,Kassen met lichtver-
vuiling en windturbines op de 
vloeivelden van de suikerfabriek 
en langs de Dintel. Rondom de 
kassen zijn bij wijze van land-

10 JAAR AFC

‘Van al die mooie    beloften zien wij niets terug’
Het kassencomplex 
in de polder bij 
Dinteloord zou het 
dorp economisch 
opstoten in de vaart 
der volkeren. Maar 
tien jaar later blijkt de 
gewone man uit 
Dinteloord met lege 
handen te staan. 

l 
Al die beloofde extra 
woningen? Die zijn 
niet gekomen

 – Hakim Tampoebolon, 
voorzitter dorpsraad 
Dinteloord en Prinsenland

Kloosterwinkel met 
kunst, keramiek, koffie, 
thee en een praatje  
Wil de Jong
Huijbergen

Sinds deze week heeft Huijbergen 
heeft er een winkel bij. Niet zo-
maar een winkel maar een kloos-
terwinkel die is gevestigd in Het 
Broederhuis aan de Boomstraat. 

Het initiatief komt van de 
woon- en leefgemeenschap De 
Huijberg. Marjan Bosch van De 
Huijberg vertelt dat in Het Broe-
derhuis een voormalige vergader-
ruimte leeg kwam te staan. 

,,Toen werd bij ons het idee ge-
boren om er een winkel te begin-
nen waar spullen verkocht worden 
die zowel een verbinding hebben 
met cultuur, natuur en religie als 
met het klooster en het dorp.”

l 
Van wilde kastanjes 
kun je een 
milieuvriendelijk 
wasmiddel maken 
 – Marjan Bosch,                            
De Huijberg

Ze benadrukt dat het geen com-
merciële winkel is die gaat concur-
reren met de bestaande onderne-
mers in het dorp. ,,We verkopen 

kunst van kunstenaars die hun ate-
lier in Het Broederhuis hebben. 
Verder is er houtsnijwerk van broe-
der Lambertus en handgemaakt 
aardewerk te koop. Andere produc-
ten zijn wenskaarten, kruiden en 
natuurvriendelijke schoonmaak-
middelen.”

Van wilde kastanjes kun je een 
prima milieuvriendelijk wasmid-
del maken, en het resultaat is 
vebluffend”, legt Bosch uit. 

Ook Huijbergenaren die zelf 
producten maken, kunnen die te 
koop leggen in de kloosterwinkel. 
Met de opbrengst gaat de Huijberg 
nieuwe projecten in en om het 
klooster opzetten. Bosch zegt dat 
de winkel ook een sociale functie 
heeft. ,,De bezoekers kunnen hier 
ook terecht voor een kopje koffie 
of thee en een praatje.” 

Vanmiddag is de officiële ope-
ning door broeder Marcus, in het 
bijzijn van genodigden. De ope-
ningstijden zijn nog niet helemaal 
bekend. ,,We zoeken nog vrijwilli-
gers die in de winkel willen staan. 
Als we die hebben, kunnen we een 
schema gaan maken.” 

 a wie nieuwsgierig is, kan zater-
dagmiddag 4 september een kijkje 
komen nemen op de open tuindag 
van het klooster, tussen 12.00 en 
17.00 uur. 

 e Bram Hommel, Marjan Bosch,  Franck Ploum en Rob Knipping in 
de winkel in het klooster van Huijbergen. FOTO TONNY PRESSER/PIX4PROFS

10 jaar AFC
tussen dinteloord en stampersgat liggen een kassengebied, een 
bedrijventerrein en de suikerfabriek. samen vormen zij het agro 
Food Cluster (aFC). een cluster waar samenwerking en sym-
biose hoog in het vaandel staan. dit jaar bestaat het complex tien 
jaar. bn destem blikt met een serie verhalen terug op de tot-
standkoming en toekomst ervan.


