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Tot eind jaren 60 van de vorige eeuw stroomde de Roode Vaart door 
het centrum van Zevenbergen. Dwars door het stadscentrum verbindt 
het water de Mark met het Hollandsch Diep. Dankzij de haven was 
Zevenbergen in vroeger tijden een succesvolle handelslocatie.  
Maar door de jaren heen is de haven verwaarloosd en vervuild.  
Het besluit valt om de haven te dempen, wat begin jaren 70 gebeurt.

Dertig jaar later, rond de eeuwwisseling ontstaat het plan om de 
waterverbinding te herstellen. Dat zou de zoetwatervoorziening voor 
West-Brabant en Zeeland robuuster maken. Dat is nodig, ook omdat 
er plannen zijn het Volkerak-Zoommeer (op de grens van Brabant en 
Zeeland) te verzilten in de strijd tegen blauwalg. Maar ook zonder die 
verzilting is een extra aanvoerroute met zoet water voor West-Brabant 
en Zeeland nuttig en nodig. Hier komen twee ambities samen, want de 
gemeente Moerdijk zoekt op dat moment al langer naar wegen om het 
centrum van Zevenbergen een broodnodige metamorfose te geven. 

In 2011 presenteert de gemeente Moerdijk het Masterplan Centrum 
Zevenbergen. Dat plan legt de vinger op de zere plek: Zevenbergen 
heeft met de Markt en de haven in potentie twee fantastische 
locaties, maar die worden gedomineerd door geparkeerde auto’s. 

Levendigheid, gezelligheid en aantrekkingskracht mist, ondernemers 
geven aan dat ze stilstand voelen en het aantal leegstaande panden 
neemt toe. Het masterplan presenteert de oplossingen waaraan de 
gemeente gaat werken, met als highlights: een nieuwe parkeerplaats 
dicht bij het centrum, een beter winkelcircuit met een nieuwe 
supermarkt als extra publiekstrekker, vergaande herinrichting van de 
haven en de Markt en ruim baan in de inrichting voor horeca, recreatie 
en cultuur.

In 2013 ondertekenen de gemeente Moerdijk, de provincies 
Noord-Brabant en Zeeland en waterschap Brabantse Delta een 
samenwerkingsovereenkomst voor het verbinden van de Roode 
Vaart Noord en de Roode Vaart Zuid door het stadscentrum van 
Zevenbergen. Ook het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 
levert een belangrijke financiële bijdrage aan het project. Vanuit het 
oogpunt van de lokale belangen voert de gemeente Moerdijk de regie. 
Nadat de nodige hobbels zijn genomen en flink wat voorbereidend 
werk is verzet, gaat in april 2019 de eerste schop in de grond voor de 
nieuwe haven. Na ruim 1,5 jaar bouwen stroomt in december 2020 het 
eerste water de haven in. 

Nog voor de bouw van de haven startte, waren er onder creatieve 
Zevenbergenaren al vele ideeën voor een feestelijk openingsspektakel. 
Daarnaast kreeg tijdens de bouwperiode door een bestuurswissel 
de Zevenbergse ondernemersvereniging OVZ nieuwe energie, wat 
onder meer resulteerde in plannen voor een jaarlijks terugkerend 
evenementenweekend: de Havendagen. 

Toen het eerste water in de haven stroomde, heerste de coronapandemie 
in volle hevigheid. Van een openingsfeest kon geen sprake zijn.  
Uitstel naar september 2021 volgde, maar ook toen gooide corona 
roet in het eten. Uiteindelijk gaan de eerste Zevenbergse Havendagen 
plaatsvinden op 17 en 18 september 2022, met op vrijdagavond  
16 september het feestelijke openingsspektakel van de Haven.

Jij komt toch ook naar de 
spectaculaire openingsshow...

APRIL 2019
GING DE EERSTE 
SCHOP IN DE 
GROND

DE NIEUWE HAVEN
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Vrijdagavond 16 september is het zover: dan viert de haven van 
Zevenbergen zijn langverwachte opening. Dat gebeurt met een 
onvergetelijke show op de Markt. Meer dan 200 mensen werken 
aan een weergaloze voorstelling met toneel, zang, dans, muziek 
en schitterende licht- en geluidseffecten. De show is gratis 
toegankelijk en start om 20 uur.

Stelt u zich voor: 16 september aanstaande. In de week ervoor wordt 
op onze prachtig vernieuwde Markt een enorm podium gebouwd 
van zo’n 45 meter lang en een aantal kleinere podia.  
Op dit indrukwekkende toneel wordt het publiek via een 
aaneenschakeling van toneel, zang, dans, muziek en fantastische 
geluid- en lichtbeelden meegenomen naar een ver verleden, waarin 
de haven van Zevenbergen ook al een prominente rol speelde. 
U wordt ondergedompeld in een verwoestende vloedgolf en 
meegezogen in kolkend water. U ervaart via een tijdreis hoe het 
kwam dat een eens welvarend Zevenbergen in diepe ellende en 
armoe terechtkwam. Maar ook hoe datzelfde Zevenbergen steeds 
weer opkrabbelde en er het beste van maakte.

Wie doen er mee? 
De fenomenale openingsshow zou nooit op de planken komen 
zonder de inzet van vele enthousiaste mensen, onder wie de 
spelers van de toneelverenigingen Verenigde Ambachtslieden, 
Snippers en de Snipperbende, de orkestleden van Muziekvereniging 
Zevenbergen en het Symfonisch Ruimteorkest en blaasorkest 
De Notenkrakers, het koor Zezam en de solisten Loïs Mulders, 
Kim de Looper en Dave Budha. Vergeet ook zeker de dansers van 
balletstudio Tamara en Koevoet Dance Department niet en de leden 
van de Scouting Zevenbergen en de Waterscouting Matthijs Heldt 
Groep. Ook Heemkundekring Willem van Strijen levert zijn bijdrage.

Achter de schermen
Daarnaast is er een belangrijke rol voor enkele prominente 
Zevenbergenaren, voor alle mensen van licht en geluid en allen die 
achter de schermen hun medewerking verlenen, zoals Cecile van Erp 
van ‘Blikvanger’ voor de grime en Vera Groffen voor de kleding en 
Jan Dekkers en John Meeuwissen die het decor en de attributen voor 
hun rekening nemen, de stagemanagers en coördinatoren.
Het productieteam, dat al twee jaar talloze vrije uren in de show 
steekt, bestaat uit regisseur Corné Bouwmeester en regieassistente 
Monique Mulders, schrijfster Ine Krielen-van Dorst, licht- geluid- en 
techniekexpert Koen Jansen, beeld- film- en muziektechnicus Marcel 
Otterspeer en algemeen coördinator Michel van Opstal. Al met al 
zorgen ruim 200 mensen, voor en achter de coulissen, ervoor dat u 
een avond gaat beleven die u niet snel zult vergeten.

16 SEP20.00GROTE OPENINGSSHOW

Sinds eind 2020 stroomt er weer water door de Zevenbergse haven.  
Dat water heeft een belangrijke functie, aldus wethouder Danny 

Dingemans: “Dankzij de haven zijn het noordelijk en zuidelijk deel van 
de Roode Vaart opnieuw verbonden. Hiermee hebben we een extra 

aanvoerroute gecreëerd van zoetwater voor West-Brabant en Zeeland. 
Hoe belangrijk een robuuste zoetwatervoorziening is, werd de afgelopen 

jaren wel bevestigd toen we periodes met extreme droogte hadden.” 
Vanwege dit belang is de aanleg van de haven mede gefinancierd door 

het waterschap Brabantse Delta, de provincies Noord-Brabant  
en Zeeland en het Rijk.

www.havendagenzevenbergen.nl

OVER DE HAVEN

Officieel hoogwerker opleidingscentrum

085 760 04 94   verhuur@AEverhuur.nl

Veilig werken op hoog niveau: AE verhuur biedt de oplossing. Het bereik van 
onze machines loopt uiteen van 5 tot 57 meter. Het maakt niet uit hoe hoog of 
moeilijk bereikbaar je werk is. Met één van onze machines zorgen wij ervoor dat 
het juiste niveau bereikt wordt. Op de meest veilige en efficiënte manier.

Onze machines zijn uitgevoerd met verschillende brandstofsystemen. Zodoende 
hebben we voor iedere omgeving een passende machine: diesel, elektrisch of 
hybride aangedreven. 

“AE verhuur is begaan met het milieu”, aldus eigenaar Dennis de Raad. “Dat kan 
ook niet anders in deze tijd. We zijn niet voor niets de Groenste verhuurder van 
hoogwerkers in onze regio.”

Een voorbeeld is de Hybride 4×4-hoogwerker. Eén van de nieuwste generatie 
milieubewuste hoogwerkers. Deze koppelt uitstekende prestaties aan 90% 
minder CO2 uitstoot.

Veilig en efficiënt werken op hoog niveau is werken met AE verhuur. 

Meer informatie? 
Neem geheel vrijblijvend contact op met AE Verhuur BV

www.aeverhuur.nl

WIJ 
BRENGEN 

U NAAR 
EEN HOGER 

NIVEAU

DE GROENE HOOGWERKER HUUR JE BIJ AE VERHUUR UIT ZEVENBERGEN
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Beste bewoners en bezoekers,  

Wat mogen wij trots zijn op Zevenbergen! 
Het nieuwe centrum ziet er fantastisch 
uit. De veel te lang uitgestelde officiële 
opening van de haven is straks een feit. 
Maar dat is niet de trots waar ik het over 
wil hebben. De echte trots zit namelijk in 
jou! In de bewoner, de ondernemer, de 
vereniging, de stichting, de scholen en 
scholieren, de vrijwilligers… 

Dat is het echte hart van Zevenbergen!  
Al waren we dat gevoel even kwijt en was 
de trots ver te zoeken. Het centrum ging 
achteruit toen we wisten dat de haven terug 
zou komen, eenmaal begonnen was het 
jaren een puinhoop en alsof het nog niet 
genoeg was, was daar ineens 
Covid19. Deze onverwachte 
wending met de onzekerheid,  
de vele zieken en de belasting op 
de zorg bracht de wereld ertoe 
om maatregelen te nemen die 
nodig waren om te overleven. 
En dat merkten we bij ieder van 
ons. Want wat misten we het 
samenzijn, kantoren en bedrijven 
stonden er leeg bij, onder 
restricties naar buiten en je huis 
niet meer vullen met familie en 
vrienden. Het maakte ons verdrietig, moe, 
boos, soms onverschillig en de blijdschap 
was ver te zoeken. 

Begin dit jaar kwam daar verandering in. 
Carnaval mocht ineens weer doorgaan.  
De horeca en Stichting Carnaval hebben een 
bovenmenselijke prestatie geleverd en een 
ouderwets mooi feest weggezet. Dit was  

het startschot om de veerkracht van 
Zevenbergen weer te laten zien. De storm-
vloed, industriële verandering, de havende 
haven, tegenslagen en economische 
verandering; het heeft ons niet  klein 
gekregen! 

Laat de eerste Zevenbergse havendagen 
symbool staan voor de toekomst. Om van 
Zevenbergen weer “een merk” te laten 
maken. Onszelf weer opnieuw op de kaart 
zetten! Zodat winkels en bedrijven zich 
hier willen vestigen, toeristen ons willen 
bezoeken, verenigingen weer groeien in 
leden én onze jeugd hier wil blijven wonen 
en in alle veiligheid kunnen opgroeien, leven, 
leren en ontdekken. 

Koester wat je hebt en werk aan wat je wilt. 
Geniet van de Havendagen, geniet van 
Zevenbergen en geniet van elkaar! Wees 
trots op wat we hebben en draag het uit.  
Wij maken het merk, wij zetten Zevenbergen 
weer op de kaart…

Want: Wij zijn Zevenbergen PUNT! 

Onze stad, ons thuis, heeft 
ons nodig. Want we hebben 
haar de laatste jaren te weinig 
aandacht gegeven. Het water is weer 
terug en ze heeft haar facelift, maar deze 
stad kan haar bewoners en ondernemers 
zoveel meer kansen voor de toekomst 
bieden. Dus we gaan samen meer ons best 
doen om onze geliefde stad klaar te stomen 
voor toekomstige nieuwe uitdagingen. 

Help je mee? 
Ondernemers Vereniging Zevenbergen 
neemt de eerste stap en heeft een 
citymarketing team gevormd dat de 
handen uit de mouwen steekt. De komende 
maanden en jaren is er een centrale 
coördinatie die als taak heeft om de stad 
Zevenbergen zichtbaarheid te geven, dus 
je gaat meer van ons horen en zien en we 
kijken uit naar jouw PUNT voor onze stad.

Want het imago van een stad bouw 
je niet alleen en dus zoeken we alle 
innovatieve ideeën, positieve krachten en 
opbouwende kennis die gericht is op de 
toekomstbestendigheid van onze stad.  
We willen vol trots ons lef tonen, verbinding 
maken tussen generaties en iedere nieuwe 
bewoner welkom heten. Want we koesteren 
de gemoedelijkheid en geborgenheid die 
de stad ons altijd heeft geboden. Dus zet 
de ontdekker in jezelf ‘aan’, want je bent 
onderdeel van het geheel. Jouw initiatief,  
op welk vlak ook, doet ertoe. 

Wij vragen je: heb je het lef om je punt te 
maken. Want: Jij bent Zevenbergen PUNT!

Een stad is een levend organisme of 
systeem, dat haar voortbestaan dankt 
aan haar mensen met meningen, 
levensinvloeden en leefstijlen, wegen 
naar warmte, afspraken voor toekomst, 
handjes voor handel en liefde tussen 
mensen, generaties op generatie. 
Zevenbergen was ooit de tijd ver vooruit, 
vol bruisend industriële werkgelegenheid 
met wereldwijde export. Toen gelegen 
aan laag open water bood het schepen en 
harde werkers beschutting tussen 
de donken en vertier in de vrije 
tijd. Deze ‘zeven’ bergen, het 
water en het harde werken 
en genieten vormt het  
DNA van deze stad. 

Geef je reactie, idee en mening de ruimte en deel dat met ons.  
Je kunt ons volgen op social media of mailen naar: 
citymarketing@welkominzevenbergen.nl 

Lennard Zwaard is registermediator en  
eigenaar van Let’s Get 2-Gether.  

Door conflicten op te lossen (mediation), 
bedrijfsprocessen te optimaliseren 

(advies) en hulp te bieden bij de 
persoonlijke ontwikkeling van mensen 
(coaching) helpt hij mensen en organi-

saties aan hun toekomst te bouwen. 
Als voorzitter van de OVZ hoopt hij zijn 

bedrage te leveren aan de toekomst van 
het merk Zevenbergen en de onderlinge 

samenwerking tussen ondernemers.

www.havendagenzevenbergen.nl

Presentatie Markland Junior City Marketeers

Lennard Zwaard
Voorzitter

Ondernemersvereniging Zevenbergen

WIJ ZIJN
ZEVENBERGEN

MAAK 
JE PUNT

VOOR DE
TOEKOMST
VAN ONZE

STAD
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Een actieve vereniging van  
ondernemingen en ondernemers die 

samenwerken, groeien en ontwikkelen

ondernemeninzevenbergen.nl

DE VAART 
ERIN EN 
BRUGGEN 
SLAAN

Jouw trots wordt onze trots
Sinds 2020 stroomt er niet alleen water door onze nieuwe haven, er 
waait ook een andere wind door ondernemend Zevenbergen. Met een 
nieuwe aanwas aan leden en een gedreven bestuur, willen we kansen 
grijpen die voor het oprapen liggen. Want die zijn er!
 
De ondernemersvereniging bestaat uit ruim 100 verschillende leden 
met een Zevenbergs hart, zoals dienstverleners, winkeliers, vof’s, 
zzp’ers en verenigingen, zowel in het centrum als in het buitengebied. 
Het liefst zien we iedereen aansluiten. We willen een baken zijn voor 
elke ondernemer of ondernemende organisatie die het aandurft 
om eigen trots te delen, maar ook die van een ander. Door samen te 
werken en initiatief te nemen, kunnen we ook grote bruggen slaan.

Jouw doel wordt ons doel
Als ondernemer word je geconfronteerd met steeds meer 
veranderingen. Grote thema’s hebben net zo goed invloed op 
Zevenbergse organisaties. Denk aan klimaatverandering en de 
energietransitie, individualisering, bevolkingstoename, een pandemie 
en online aankopen versus de hang naar lokaal geproduceerde 
producten. Van wachten op betere tijden en passief toekijken hoe 
de wereld om je heen verandert, is nog nooit een organisatie beter 
geworden.
 
Daarom stel je als organisatie doelen op. OVZ wil met haar doelen 
ondersteunend zijn aan jouw bedrijfsdoelen. Want samen bereik je meer.

BELANGEN BEHARTIGEN
De OVZ behartigt de belangen van haar leden naar de inwoners, 
gemeente en naar elkaar. We gaan uit van gemeenschappelijkheid 
en richten ons vooral op overeenkomsten in plaats van op verschillen.

BEVORDEREN LOKALE ECONOMIE
Zevenbergen economisch laten bloeien kent als speerpunten meer 
bezoekers aantrekken en hen een langer en plezierig verblijf bieden, 
meer bestedingen realiseren van zowel bezoekers als eigen inwoners 
en lokale samenwerkingen door ondernemers in elk segment. 

BEVORDEREN ONDERLINGEN VERHOUDINGEN
Samenwerking is cruciaal als we meer willen bereiken en onze trots 
willen uitdragen. Elkaar vertrouwen, helpen en opdrachten gunnen 
inspireert ondernemers, gemeente, verenigingen, stichtingen, 
scholen, bewoners en bezoekers! Je voelt dat het werkt!

Ook lid worden?
Als lid van OVZ krijg je de kans om mee te praten over ontwikkelingen 
en veranderingen in onze gemeente. We verwelkomen je ideeën en 
luisteren naar je zorgen. Je hebt de mogelijkheid om medestanders te 
vinden wanneer het tijd is voor onderzoek of een  gemeenschappelijk  
tegengeluid. Maar ook wanneer je draagvlak wilt creëren om ideeën te 
realiseren waar we allemaal profijt van hebben.

Zit jij bomvol ideeën en heb je meer ambitie dan alleen lid worden? 
Dan kun je ons misschien ondersteunen 
met een functie in het bestuur.

Kijk voor meer info op 
www.ondernemeninzevenbergen.nl

WORD
OOK

LID

ONZE DOELEN:

Ondernemersvereniging Zevenbergen 
is er voor alle ondernemers. Met lef en 
verbinding kunnen we samen serieuze 
doelen bereiken. Je hoort erbij!

SAMEN 
SERIEUZE DOELEN 
BEREIKEN
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Lever je kleurplaat in voor 14 september bij Hartmann Juweliers (Zuidhaven 57) of Just Man Herenmode (Noordhaven 54).
 Maak kans op een leuke prijs. De beste 3 kunstenaars krijgen een prijsje. De winnaars worden bekendgemaakt 

op zondag 18 september rond 16.00.

Naam Tel.nr.

Leeftijd email

ZEVENBERGSE HAVENDAGEN 2022
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ZEVENBERGEN
DAT BEN JIJ

Onze nieuwe haven is een mooi voorbeeld van vooruitgang durven omarmen. 
Van functionele ruimte bieden aan stromend water en smaakvolle ruimte voor 
een vernieuwd centrum. Het is een pronkstuk geworden, waar de gemiddelde 

Zevenbergenaar stiekem best trots op is.



Braderie & ambachten
Na het openingsspektakel op vrijdagavond starten we zaterdag om 
10 uur met de braderie. Met reeds meer dan 150 aangemelde kramen 
beloofd het een braderie te zijn zoals we deze al lang niet meer 
hebben gehad in Zevenbergen. Onze lokale ondernemers worden 
aangevuld met overige kramen, standwerkers, ambachten  
en hobbykramen. 

Van lokaal tot nationaal
Wat zijn we trots op een overvol podiumprogramma. Een programma 
waar we onze “lokale helden” zoveel mogelijk ruimte wilden bieden 
en dat is zeker gelukt! Eindelijk mogen ze hun kunsten weer vertonen 
voor het grote publiek na al die jaren. Het is voor ieder wat wils en 
jullie zullen vele bekende gezichten gaan zien en niet alleen uit 
Zevenbergen. Met Trijntje Oosterhuis en Twenty 4 Seven feat. Nance, 
Jacks & Hanks zal ook landelijke bekendheid bijdragen aan een 
spetterend feest! Ook is er straattheater van Snippers en Bultse Herrie 
treedt op nabij Lust en Restaria De Roode Vaart! 

Met dank aan vele vrijwilligers, Ondernemersvereniging Zevenbergen 
en onze geweldige sponsoren is dit evenement gratis toegankelijk! 

ZEVENBERGSE HAVENDAGEN 2022

PROGRAMMA
ZATERDAG 17 SEPT

“ van lokaal tot
      internationaal ”

www.havendagenzevenbergen.nl

Noord- en Zuidhaven Tijd
Braderie 12:00 - 17:00

Podiumprogamma
Artiest/Vereniging
Pakslaag slagwerkgroep 11:30 - 12:00

Balletstudio Tamara 12:15 - 12:45

Dolorcanto smartlappenkoor 12:45 - 13:30

Modeshow 1 13:30 - 14:15

Zezam koor 14:20 - 14:40

Modeshow 2 15:00 - 15:45

Blaaskapel Bultse Herrie 15:45 - 16:15

Kiki Blokx 16:15 - 16:45

Favre Luna 17:00 - 18:30

Lot & Fields 18:30 - 19:30

Trijntje Oosterhuis 19:30 - 20:00

Twenty 4 Seven feat. Nance, Jacks & Hanks 20:45 - 21:15

Caddilekkers 21:30 - 00:00

CADDILEKKERS

TWENTY 4 SEVEN

TRIJNTJE
OOSTERHUIS



SAMEN BOUWEN

INDUSTRIEWEG 25, 4762 AE ZEVENBERGEN | 0168-820090 | INFO@JOSVROLIJK.NL |  �  �  �

AGRARISCHE BOUW   INDUSTRIEBOUW   HIPPISCHE BOUW   RENOVATIE.. .. ..

Meer van ons 
werk zien? Scan 
de QR-code!

We zijn nog een beetje brak van de zaterdag dus het is tijd om actief 
te worden!

Zevenbergen heeft een rijk verenigingsleven waar Ondernemersvereniging  
Zevenbergen graag mee samenwerkt! Wist jij dat er in Zevenbergen 
meer dan honderd verenigingen zich bezig houden met sport, 
cultuur, gezondheid of andere maatschappelijke thema’s?  
Vanuit de havendagen bieden wij ze dan ook graag “een 
podium” zodat ze zichzelf kunnen presenteren. Dat het aanbod is 
aangenomen, daar kun je deze zondag niet omheen..

Over de gehele Noord- en Zuidhaven zijn is er 12:00uur tot 17:00uur 
van alles te beleven vor jong en oud. Ook zullen er activiteiten in de 
haven plaats vinden deze dag, het zijn natuurlijk niet voor niets de 
Zevenbergse Havendagen.

Theater, sport, zang, dans en nog veel meer! Het gaat vandaag een 
actief en muzikaal programma worden. Toeschouwers, publiek en/
of supporters zijn ook erg belangrijk voor al deze clubs. Heb je geen 
zin heb om actief te zijn dan is dat de perfecte rol! Een drankje van 
de lokale horeca in je hand en genieten maar.... En om de dag af te 
sluiten zijn er ook nog optredens van Thymen de Koeijer, Mark en 
Fred, Leroy Krielen, Oversized en natuurlijk Danny de Munk.  
Ook is er straattheater van Snippers en Bultse Herrie treedt op nabij 
Lust en Restaria De Roode Vaart!

ZEVENBERGSE HAVENDAGEN 2022

PROGRAMMA
ZONDAG 18 SEPT
SPORT & SPEL

Noord- en Zuidhaven Tijd
Sport en spel 12:00 - 17:00

Podiumprogamma
Artiest/Vereniging
Jeugdorkest Muziekvereniging Zevenbergen
i.s.m. Jeugdorkest Ruimteorkest

13:00 - 14:00

Pals Fitness Sportpresentatie 14:00 - 14:15

SGZ Sportpresentatie 14:15 - 14:30

Jeugdtoneel Moerdijk 14:30 - 14:50

De Floes Blaaskapel 15:00 - 15:30

Koevoet Dance Department 15:30 - 16:00

Thymen de Koeijer 16:00 - 16:30

Mark en Fred 16:30 - 17:00

Leroy Krielen 17:00 - 17:30

Band Oversized 17:30 - 19:00

Afsluiting Havendagen 19:00 - 19:30

Danny de Munk 19:30 - 20:00

OVERSIZED

LEROY KRIELEN

DANNY DE MUNK

www.havendagenzevenbergen.nl
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Zevenbergen was vanaf de dertiende eeuw een 
nederzetting en later een stad op een zevental 
hogere ruggen in een moeraslandschap, dat 
regelmatig door de zoute zee werd overstroomd. 
Vandaar de naam Zevenbergen. Een belangrijke 
bron van bestaan in die tijd was naast de winning 
van turf ook de winning van zout uit die turf, de 
zogenaamde selnering of moernering.

De plaatsen waar turf werd gestoken, werden 
door lage dijkjes in het moeras beschermd 
tegen de vloed, zodat men hele dagen door kon 
werken. Daar komt de naam Moerdijk vandaan. 
Het landschap werd doorsneden door een aantal 
kreken en de rivier de Mark. Zevenbergen is dus 
altijd bereikbaar geweest over water. De stad 
stond via het riviertje de Donk in verbinding met 
de Mark en waarschijnlijk was dat het begin van 
wat men een haven zou kunnen noemen.  

16e eeuw
In de 16e eeuw komt de ontwikkeling van 
de haven verder op gang. Inmiddels was de 
heerlijkheid Zevenbergen overgegaan van de 
familie Van Strijen naar de familie Van Bergen en 
Cornelis van Bergen (de bisschop) bezat zelf een 
aantal schepen voor de handel. Hij liet daarom 
een kanaal graven van de Mark naar de stad 
Zevenbergen. Later verbond hij Zevenbergen ook 
door middel van een kanaal met de Moye Keene 
en de Roode Vaart en daarmee dus met het 
Hollandsch Diep. Bij het buurtschap Roode Vaart 
was ook toen al een scheepswerf.

In dezelfde periode werden er steeds meer 
polders bedijkt rondom Zevenbergen en ontstond 
de behoefte aan ontwatering via dezelfde 

watergangen die voor de scheepvaart waren 
gegraven. Hiermee ontstaat de kern van het 
conflict dat de haven tot de demping in 1970 heeft 
beheerst. Enerzijds was er de stad met belang in 
de scheepvaart en de behoefte aan bluswater, dus 
hoog water, en anderzijds waren er de ingelanden 
van het waterschap met behoefte aan laag water 
om te kunnen afwateren. Men probeerde met 
sluizen zo goed als mogelijk het waterniveau te 
beheersen, maar met wisselend succes. Met als 
gevolg dat hierdoor de haven vaak dichtslibde. 

17e eeuw
In het begin van de 17e eeuw wordt ondanks 
de Tachtigjarige Oorlog verder gewerkt aan de 
haven. In 1602 worden drie sluizen gebouwd 
voor de beheersing van het waterpeil. Eén bij het 
Lamgat (het latere Nollekens Sas), één midden 
in de stad bij de Oude Brug (Markt) en één ten 
noorden van de stad. De familie Arenberg, die 
inmiddels de familie Van Bergen had opgevolgd 
als eigenaar van de heerlijkheid, liet daarna enkele 
moeilijke doorgangen ten noorden van de stad 
rechttrekken en maakte de bruggen ophaalbaar, 
waardoor de schepen met staande mast konden 
doorvaren.

In 1618 wordt een havenmeester aangesteld en 
vanaf dan moeten de schippers ook bruggeld 
betalen. Dan kan er ook worden geïnvesteerd 
en in 1661 krijgt Zevenbergen de eerste stenen 
kademuren. Aan het einde van de 17e eeuw wordt 
de haven uitgediept en verleent prins Willem 
III van Oranje toestemming om de haven door 
te trekken naar het Hollandsch Diep door het 
kanaliseren van de Roode Vaart.

18e eeuw
De haven werd weer uitgediept en de sluizen 
opgeknapt. Organisatorisch veranderde er ook 
het één en ander. De prins van Oranje en de 
georganiseerde ingelanden (voorloper van het 
waterschap) kregen meer zeggenschap over het 
beheer. Halverwege de 18e eeuw was de haven 
echter weer verzand en de ingelanden moesten 
investeren in verbeteringen, maar ook in stenen 
watermolens omdat natuurlijke afwatering niet 
meer mogelijk was. In 1760 gaat dan het gehele 
beheer van de haven naar de voorloper van het 

waterschap en heeft de stad bijna niets meer 
in te brengen. Dat heeft consequenties voor de 
scheepvaart

19e eeuw
In 1827 wordt er een akkoord gesloten tussen 
de gemeente en het waterschap, waarin de 
belangen van iedereen worden erkend. ‘Havens 
en Sassen’, dat in 1835 officieel als waterschap 
wordt erkend, blijft de beheerder van de haven, 
sluizen en bruggen. De gemeente beheert de 
wegen langs de haven. Niet veel later, in 1858, 
komen de suikerfabrieken naar Zevenbergen, 
overigens buiten de stadskern. Eerst de Azelma 
en niet veel later gevolgd door de Phoenix en de 
Dankbaarheid. 

Die industrie heeft belang bij een zoetwaterhaven 
om bieten en kolen aan te voeren, ongeraffi-
neerde suiker af te voeren en vooral om goed 
bedrijfswater op te pompen voor de fabriek 
en dat vervolgens als afvalwater weer te lozen. 
Voor de haven in het centrum is de komst van 
beurtschipper Van Eck van belang, die in 1883 
het pand aan de Zuidhaven kocht dat later zou 
uitgroeien tot de bekende graanhandel. Het lijkt 
er dus op dat de haven een goede toekomst 
tegemoet gaat, maar niets is minder waar. De 
suikerindustrie en de garancinefabriek (veredelde 
meekrapstoof) brengen behalve werkgelegenheid 
ook veel vervuiling en stank met zich mee en de 
bevolking is daar niet blij mee.  

20e eeuw
In 1935 kwamen de eerste plannen voor demping 
van de haven en de aanleg van een verkeersweg 
op de gedempte haven. De scheepvaart zou 
dan worden omgeleid via een kanaal van de 
Roode Vaart ten noorden van Zevenbergen naar 
Terheijden. De Zevenbergse zakenlieden en 
schippers waren echter tegen demping en de 
gemeente was bang voor schadeclaims. Voorlopig 
werd er dus geen beslissing genomen.

In 1940 besluiten de Staten van Noord-Brabant 
dat het beheer van de haven over gaat naar het 
heemraadschap Mark en Dintel. Doel is te zorgen 

voor een geregelde waterafvoer van de Mark 
en de Dintel en daartoe moeten alle daaronder 
ressorterende watergangen, dus ook de haven 
van Zevenbergen, bij één waterschap worden 
ondergebracht. ‘Havens en Sassen’ houdt op te 
bestaan.

Na de Tweede Wereldoorlog weigert het 
heemraadschap om de vaste baileybruggen, die 
als noodbruggen waren gelegd, te vervangen 
door beweegbare bruggen. De haven zou toch 
worden gedempt dacht men. Het resultaat 
was dat er toen nauwelijks nog een schip door 
kon. Vanwege de deltawerken, die na de ramp 
van 1953 ter hand werden genomen, moest 
bovendien het peil in de haven omlaag, maar de 
haven uitdiepen was niet mogelijk vanwege het 
gevaar voor de huizen. Die mindere diepgang 
betekende natuurlijk nog minder schepen.
De haven vervuilde steeds verder en inmiddels 
was de publieke opinie enigszins ten gunste 
van demping gekeerd. En dan stortte in 1961 
de kademuur in en viel zelfs een vrachtwagen 
op een schip. Het heemraadschap herstelde de 
kademuren nog wel met damwanden, maar door 
het steeds zwaarder wordende verkeer herhaalde 
deze ramp zich. In 1967 besloot de gemeente dan 
maar tot demping van de haven in het centrum 
van Zevenbergen.

In 1970 wordt de haven in het centrum 
daadwerkelijk gedempt. De Roode Vaart is dan 
net verbeterd om de suikerfabriek bereikbaar 
te houden, maar die fabriek sluit in 1987 en dan 
is het belang van de Zevenbergse haven vrijwel 
verdwenen.

“Zevenbergen is dus 
altijd bereikbaar 
geweest over water”

Even
terug
in de 

tijd

Foto’s: Archief Wim Meulblok

Eind 2020 gaat de haven weer open. Het primaire doel 
was aanvoer van zoetwater naar het gebied bij Bergen 
op Zoom. Maar al snel werd ook gekozen voor verfraaiing 
van de kern van Zevenbergen en recreatie.

Informatiebron:
Heemkundekring Zevenbergen
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Wanneer u dit leest heeft u 
waarschijnlijk de programmakrant 
helemaal doorgenomen. Ik hoop 
dat u positief verrast bent over het 
programma. Deze eerste editie 
van de havendagen is hopelijk 
het begin van een lange traditie, 
waarmee wij u willen vermaken en 
blijven verrassen.

Dat laatste is ook het doel 
van Dutch Lines, mijn bedrijf 
waarmee ik creatieve workshops, 
masterclasses en events 
organiseer met net dat beetje 
extra. Dat behalve kennis opdoen, 
deelnemers ook een mooie dag 
hebben beleefd.

Nadat ik eerder dit jaar de algemene ledenvergadering van 
Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) tot een evenement 
mocht omzetten, komen nu de havendagen eraan. Een evenement 
voor Zevenbergen maar ook dóór Zevenbergen. Zonder de vele 
vrijwilligers, verenigingen, ondernemers en sponsoren zou een 
evenement van dit formaat niet mogelijk zijn. Ik ben dan ook trots 
dat ik het vertrouwen heb gekregen dat ik dit evenement mag 
organiseren. Ik hoop dat u na afloop van de havendagen net zo trots 
bent op Zevenbergen.

Vriendelijke groet,

Michel Switzar
Ondernemersvereniging Zevenbergen

De gemeente Moerdijk is gezegend met een rijk verenigings-leven. 
Alleen al in Zevenbergen zijn er meer dan honderd verenigingen 
die zich bezig houden met sport, cultuur, gezondheid en andere 
maatschappelijke thema’s. Op initiatief van Ronald Schoone 
en Bart Schuijt vond er eind 2016 een bijeenkomst plaats in het 
gemeentehuis in Zevenbergen waarvoor de voorzitters van alle 
Zevenbergse verenigingen waren uitgenodigd. Al snel bleek dat 
er behoefte bestond aan een organisatie om de verenigingen 
met elkaar te verbinden. En daarmee was de oprichting van de 
Zevenbergse Voorzitters Sociëteit een feit.

Sinds de oprichting wordt er, op uitnodiging van een aangesloten 
vereniging, twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd die 
niet alleen informatief en leerzaam is, maar waar vooral ook plaats 
is voor gezelligheid en informeel samenzijn. Iedere bijeenkomst 
vindt plaats rondom een thema waar vrijwel iedere vereniging mee 

te maken heeft, zoals het werven van leden en/of vrijwilligers, het 
toepassen van de regels rondom de AVG en hoe regel je subsidies 
en sponsoren, etc.

We hebben het met elkaar ook over de “technische kant” van 
het bestuurder-schap. Wat komt er allemaal kijken bij het op een 
goede wijze besturen van een vereniging of stichting? Kunnen we 
samenwerken met andere verenigingen, zoals bij de havendagen, 
en hoe gaan we dat dan vormgeven? Kortom: we leren van elkaar - 
en soms van externe deskundigen die daartoe worden uitgenodigd 
- door vooral ervaringen met elkaar te delen.

De bijeenkomsten zijn overigens niet uitsluitend bestemd voor de 
voorzitters van de verenigingen. Ook voorzitters van stichtingen 
zijn welkom en namens de voorzitters van alle verenigingen en 
stichtingen kunnen ook andere bestuursleden worden afgevaardigd. 

In 2020 hebben maatschappelijke partners en de gemeente Moerdijk 
een convenant getekend en met elkaar de afspraak gemaakt dat er 
een gemeenschappelijke agenda moest komen voor het promoten 
van evenementen. Het resultaat is een centraal aanmeldpunt op de 
website van het VVV (Visit Moerdijk), namelijk https://vvvmoerdijk.
nl/aanmelden-evenementen/. De aanmelding wordt vervolgens 
verspreid over alle agenda’s in de gemeente Moerdijk.

Meld je organisatie aan via zvs@ondernemeninzevenbergen.nl.

Tot ziens !

Liesbeth van der Zel
Voorzitter

VERENIGINGEN
& CULTUUR

NAWOORD SPONSOREN

VERENIGINGEN / STICHTINGEN / VRIJWILLIGERS
WIJ DANKEN ONZE

WIJ DANKEN ONZE

Voor Technisch uitvoerend personeel
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“ Tijdens de havendagen zijn er veel 
verenigingen aanwezig om te laten zien wat 

Zevenbergen allemaal te bieden heeft ”
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Een spectaculair weekend met: 
Theater, sport, zang, dans, braderie, 
modeshows en nog veel meer!

Caddilekkers • Lot & Fields • Oversized
Kiki Blokx • Favre Luna • Leroy Krielen

Pakslaag • Balletstudio Tamara • Dolorcanto 
Zezam • Bultse Herrie • De Floes

Koevoet Dance Department
Thymen de Koeijer • Mark en Fred

TRIJNTJE
OOSTERHUIS

TWENTY 4 
SEVEN

FT. NANCE, JACKS & HANKS 

DANNY
DE MUNK

Met o.a.:

16•17•18

2022
SEP

16 SEP
20.00
GROTE

 OPENINGS
SHOW


