
Motivaties vlagontwerpen: 

Vlagontwerp 1: 

Bij deze mijn ontwerp voor een vlag die herkenbaar moet zijn. 
  
Ik heb, na het vergelijken van diverse gebiedskaarten, de plattegrond herzien. 
Deze voldoet o.a. aan google maps m.b.t. gebieds plattegronden. 
  
We zien de volgende gebieden binnen onze gemeente. 
  
Nieuw-Vossemeer (blauw) 
De Heen (groen) 
Dinteloord (rood) 
Steenbergen (geel) 
Kruisland (groen) 
  
Steeds wordt één symbool gebruikt in deze vlag: 
Vos voor Nieuw-Vossemeer 
Bakkershuys (De Heen) 
Molen (Heense Molen) 
Meermin (Steenbergen) 
Klaproos (in hand meermin) Welberg 
Waterpomp (Kruisland. 
  
Ik heb ook nog geprobeerd met waterwegen en a4 in beeld op de kaart, maar dat werd al 
snel te druk.   
Vandaar enkel kleuren voor de gebieden. 
 

Vlagontwerp 2: 

Vlag ‘klaver 5’ (fantasie) 
We zien 5 kleur banen en 5 kleuren in de ‘klaverbloem’ . 
De baan Groen staat voor De Heen (kleur uit de oude vlag van Steenbergen) 
De baan Geel staat voor Steenbergen (uit vlag en wapen) 
De baan Oranje staat voor Kruisland (uit o.a. Voetbal logo) 
Samen de bestaande gemeente Steenbergen. 
De baan Rood staat voor Dinteloord (kleur uit het wapen en vlag met XXX) 
De baan Blauw staat voor Nieuw-Vossemeer (kleur uit vlag en wapen Nw.Vosm) 
Samen vormen ze nu een geheel, getoond als uniek klavertje 5. 
In de klaver 5, zien we ook symbolen. 
Zeemeermin met klaproos (Steenbergen en Welberg) 
Molen en bakkersoven (De Heen) 
Suikerbiet (Dinteloord) 
Pomp (Kruisland) 
Vos (Nieuw-Vossemeer) 
 



Vlagontwerp 3: 

En we zien een vlinder (fantasie)   De gebieden uit Steenbergen ontpopte zich tot een mooie 
kleurrijk vlinder. 
Vlinder in de 4 basis kleuren uit de vlag van groot steenbergen. 
Bijna iedereen geniet van een vlinder … ik zag er net nog een zitten op een klaproos . 
 

Vlagontwerp 4: 

Bijgaand (naast de andere met plattegrond) nog een 2e vlag variatie. 
  
We zien de 4 basis kleuren die komen uit de samen gevoegde gemeente. 
We zien symbolen van Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Welberg, 
Kruisland, De Heen(semolen) . 
  
In het midden lezen we van links naar rechts 750 (steenbergen) 
en van boven naar beneden 25 (samen voeging). 
 
Vlagontwerp 5: 
Dit keer is het uitgangspunt golven 
  
Golven van ups en downs … 
Blauwe golven van Nieuw – Vossemeer en ook water golven (Steenbergen aan zee) 
Groene golven staan voor het gebied De Heen en Kruisland.  Denk ook aan natuur bomen , 
vandaar aan de bovenkant groen. 
Rood staat voor Dinteloord.  En geel Steenbergen in het midden. 
Als je goed kijkt zie je ook een soort puzzel stukken ontstaan  ‘De puzzel past in 
elkaar’.  Maar het is ook puzzelen om dat steeds in goede banen te leiden. Die 750 jaar is er 
wat af gepuzzeld. 
  
Van links naar rechts 750  (jaar Steenbergen) van boven naar beneden 25 jaar (samen) . 
  
Eventueel kunnen de getallen in het midden ook nog worden weg gelaten. Dan voldoet het 
meer aan uw opdracht ‘tijdloos’ . 
 
Vlagontwerp 6: 

Slogan & citaat Heraut bij ontwerp  

‘Overwinningsvlag Steenbergen 2022’: 

 

De Heraut van Steenbergen roept het uit voor de majestueuze beeldbepalende Sint-

Gummaruskerk: 

“Gróót is Steenbergen als vestingstad na 750 jaar vanwege het hardwerkende volk met 

suikerbiet dat voorziet in het graan en meel, rampspoed doorstaat en nog altijd met respect 

herdenkt, dat moedig en dapper is om te overwinnen en dat compassie kent voor de helden 

die gestreden hebben voor de vrijheid met een toekomst die vanaf de Liniekijker te zien is. 

Hoera! voor de vestingstad Steenbergen. Hoera! voor de andere kernen Dinteloord, Nieuw-

Vossemeer, Kruisland, Welberg, De Heen. Hoera! voor 25 jaar één gemeente Steenbergen.”  



 

Toelichting vlag: 

 

 Kleuren 

• Opmaak in de kleuren blauw en groen van het logo gemeente Steenbergen 21ste 

eeuw.  

 

Hoofdafbeelding vestingstad Steenbergen 

Opmaak in surrealistische weergave, rekening houdend met de juiste lichtinval bij 

fotografie met professionele fotocamera Canon EOS 650D 

• De Heraut aan de Kaaistraat, ontwerp van beeldend kunstenaar Léon Vermunt 

• Rijksmonument Sint-Gummaruskerk aan de Westdam, ontwerp Pierre Cuypers, 

Joseph Cuypers en Jan Stuyt 

 

Subafbeeldingen kernen Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Welberg, De 

Heen 

Opmaak bovenaan vlag als filmrol voor storytelling bij de slogan en het citaat Heraut. 

Het citaat van de Heraut is in de volgorde van afbeeldingen geschreven. 

• Suikerbiet op rotonde N259 Dinteloord, symbool voor suikerbietenteelt en -fabriek 

wat de omgeving van Steenbergen historisch tekent 

• Molen De Assumburg in Nieuw-Vossemeer die als korenmolen dienst deed en tijdens 

de Watersnoodramp onder water stond, waar het gezin Ooms is verdronken en waar 

heden ten dage een molenmuseum is gevestigd. Het kruis op de voorgrond is het 

herdenkingskruis voor de Watersnoodramp 1 februari 1953 

• Sint Joris en de draak sculptuur in Kruisland nabij de H.Georgiuskerk, symbool voor 

moed, dapperheid en overwinning 

• Het klaprozenveld in Welberg, als eerbetoon aan gestorvenen tijdens de gevechten 

in 1944 in Welberg en Steenbergen, symbool voor de betrokkenheid van de 

gemeenschap met eerbied voor de vrijheid 

• Liniekijker op Fort Henricus in De Heen als een stukje toekomst van Steenbergen 

waar historie en het heden samen zal komen 

 

Historisch lettertype Steenbergen 750 jaar in 3D opmaak 

Logo gemeente Steenbergen met tekst cursief 25 jaar in 3D opmaak 

 

Optioneel: voor een tijdloze uitstraling kan de vlag ook zonder tekst worden aangeleverd.  

 

 

 
 

 

 


