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Allure in de  
Steenbergse haven

Interview met Dirk-Jan van Weezel, havenmeester Stadshaven Steenbergen
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“Ik ben een geboren Steenbergenaar”, antwoordt 
Dirk-Jan desgevraagd. “Maar tot voor kort had ik 
nooit de schoonheid van onze haven geproefd. 
Totdat wij in 2013 het beheer van de haven 
kreeg. Toen begon ik langzaam te beseffen dat 
Steenbergen een parel in handen heeft”. 

Dirk-Jan is na een langdurige aanbesteding sinds vorig 
jaar havenmeester van de Steenbergse haven. Voor ten 
minste 30 jaar, dus tijd genoeg om dromen en plannen 
te verwezenlijken. Dirk-Jan: “Kijk, deze locatie heeft alle 
ingrediënten in huis: voldoende water, een fraai achter-
land om te bezoeken, een centrum met vele voorzienin-
gen en aansluiting op de staande mastroute. Dat maakt 
Steenbergen een potentieel aantrekkelijke bestemming 
voor zowel zeil- als motorboten”.

Trots
De havenmeester komt nu goed los: “Steenbergen en 
de Steenbergse bevolking mogen best wat trotser zijn 
op hun haven en binnenstad. Zeker nu de jachthaven 
flink wordt aangepakt. Nieuwe kades met mooie bestra-
ting, nieuwe aanlegsteigers, een mooi havenkantoor, 
speelvoorzieningen en een fraai plekje voor optredens 
in de openlucht. Het mes snijdt aan twee kanten. De 
watersporter gaat erop vooruit dankzij meer en betere 
voorzieningen. De Blauwe Vlag zorgt ervoor dat de 
hoge kwaliteit ook in de toekomst behouden blijft. En 
de openbare ruimte gaat erop vooruit met nieuwe ver-
lichting en bankjes. Er komt zelfs een mindervalidentoi-
let. De haven wordt steeds meer een ontmoetingsplek 
en dat is mooi”.

Er zijn al enkele voorbeelden: een stadswandeling met 
gidsen eindigt in de haven. En op 17 september a.s. is 
er een echte havendag. Dit is nieuw en Dirk-Jan orga-
niseert dit samen met enkele lokale horecagelegen-
heden. Dirk-Jan: “Hopelijk kunnen we dit een jaarlijks 
terugkerend evenement laten worden, iets wat wel de 
bedoeling is”.

Toekomstwens
Is er nog een toekomstwens? “Jazeker, twee!” ant-
woordt Dirk-Jan stellig: “Ik zou ten eerste graag een 
horecavoorziening hebben, die vanaf ’s morgens open 
is en dat je bij goed weer een goed gevuld terras hebt. 
Dat nodigt uit om naar de haven te komen of er een 
tijdje te blijven. Willemstad heeft dit al goed voor elkaar. 
Nu Steenbergen nog…!”

“Ten tweede zou ik de nieuwbouw van de Lindenburgh 
graag in verbinding met de haven laten komen. Laat 
de bewoners genieten van de reuring in de haven. Die 
sociale functie kan nooit slecht zijn”.

Dirk-Jan: “De haven 
wordt steeds meer een 
ontmoetingsplek en dat 

is mooi.”
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