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“Waar ligt A7 in 
Steenbergen?”
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In de geboorteakte van opa staat dat hij 
 geboren is in wijk A op nr 7 in  Steenbergen. 
Je zou binnenkort graag eens een  kijkje wil-
len nemen in de straat waar opa woonde. Het 
zou prachtig zijn als je weet in welk  huis zijn 
 wiegje stond. De vraag die opkomt: “Waar ligt 
A7 in Steenbergen?”

In het West-Brabants Archief is een archiefstuk te 
vinden over de wijk- en bevolkingsregisters. Na een 
korte uitleg over wijken met hun nummers wordt 
er vermeld dat, “Daar geen straten of wegen zijn ge-
noemd, is het moeilijk de oude wijken huisnummers 
tot de huidige straten terug te voeren.” En de begelei-
dende tekst wordt afgesloten met “om een oud adres 
tot een nog bestaand te herleiden. Zekerheid kan zelden 
verkregen worden.“ 

Deze tekst is blijven hangen. Dit was voor mij de 
 ultieme uitdaging om te pogen die onzekerheid om te 
zetten in zekerheid. De kiem was gelegd om via een 
lang proces alle wijken met nummers in Steenbergen 
om te zetten naar huidige adressen met 100% zeker-
heid. Een systeem dat uniek is in Nederland.

Drijfveer
In de afgelopen jaren zijn oude adressen in de vorm 
van wijken met nummers op allerlei plaatsen vaak 
onderwerp van gesprek geweest. Steeds opnieuw 
bleek de wens om te weten waar bijvoorbeeld A178 

of B8 ligt groot is. Dit is voor mij de drijfveer om dit 
project succesvol te laten zijn. Het leek me mooi 
om een database te ontwikkelen met alle wijken en 
nummers, die gekoppeld zijn aan een huidig adres, 
waar iedereen in kan zoeken. Ik zag het voor me: Je 
typt een wijk met een nummer in en met een druk 
op de knop verschijnt het huidige adres. Zo geef ik 
de Steenbergenaren een deel van hun eigen ver-
leden terug dat alleen in code bewaard was.

Excelbestand van ruim 400 pagina's
Het bleek complexer te zijn dan ik aanvankelijk had 
verwacht. Het stukje tekst uit het archief heb ik 
 regelmatig nagelezen en soms weleens gedacht: “Zou 
het toch waar zijn, dat er zelden zekerheid  verkregen 
kan worden?” Een jaar geleden was het zover; een 
 Excelbestand van ruim 400 pagina’s met alle adressen 
vanaf 1863 tot en 1949 binnen de vesting van Steen-
bergen was een feit! Ik maakte in kleine kring bekend, 
dat men adressen bij me op konden vragen. Een wijk 
met een nummer en een jaartal was voldoende om te 
kunnen zoeken naar een adres van nu, was genoeg. 

1. HET PROJECT
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De interesse voor mijn database bleek groot. In een 
interview in De Steenbergse Courant gaf ik aan dat 
ik de database graag voor iedereen  toegankelijk 
wilde maken, maar nog niet de juiste modus had 
gevonden. Na het verschijnen van het kranten artikel 
bood een webontwikkelaar zich aan om met mij 
een website te ontwikkelen, waar geïnteresseerden 
Steenbergen kunnen (her)beleven.

Publicatie
Het publiceren van de database, waar wijken met 
 nummers omgezet zijn naar hedendaagse adressen, 
was het uitgangspunt van  wijkregistersteenbergen.nl. 
Een zoekmachine zou laten zien op welk adres opa 
geboren is. 

Dit uitgangspunt blijft de basis van de website, maar 
“droge data” uit de archieven zijn inmiddels tot  leven 
gekomen en krijgen betekenis door allerlei rele-
vante toevoegingen aan de adressen. Zo weet je wie 
vanaf 1863 de eigenaren en de (hoofd)bewoners 
waren, Google Maps geeft de exacte locatie aan en 
via  Google Streetview kun je zien hoe het huis op een 
adres er tegenwoordig uit ziet. 

Relevante informatie
De website is aangekleed met relevante informatie 
over adressering in de vorm van artikelen, een 
beeldbank, achtergrondinformatie, herkomst van 
straatnamen en de mogelijkheid om eigen beeldma-
teriaal te uploaden of contact te zoeken. 

Nieuwe data en functies
De website is voortdurend in ontwikkeling op het 
gebied van data, nieuw beeldmateriaal, nieuwe en 
geavanceerdere functies, mogelijkheden en samen-
werking met anderen. Alleen loop je harder, maar 
samen komen we verder!

De kadasterkaart van 1832 met daarop het uitgelichte perceel op 
de Markt. Het Middeleeuwse stadhuis was inmiddels al afgebroken 
en de bouw van de (1e) Gummaruskerk was nog niet afgerond. 

DE WIJKMEESTER
Het werk van de wijkmeesters mogen we  natuurlijk 
ook niet vergeten, want zonder hun inzet hadden we 
deze data nooit beschikbaar kunnen maken voor het 
grote publiek. Lees meer over de wijkmeester op:

www.wijkregistersteenbergen.nl/wijkmeester
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1863:  A2
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INHOUDELIJKE DOELEN
Veel mensen zijn op zoek naar het verhaal van de 
plek waar zij wonen of graag komen. Ze ontlenen 
er een eigen identiteit, soms een gevoel van trots 
en bijna altijd plezier aan om het eigen verleden te 
kennen, zeker als dat het eigen huis, straat of woon-
plaats betreft. In Steenbergen is dat echter moeilijk 
omdat deze informatie achter een bijna geheime 
code van wijkregisters schuil gaat. Dit project is een 
poging de directe geschiedenis van veel  (voormalige) 
inwoners van onze stad te ontsluiten.

Tijdens het onderzoeken van historie komen 
adressen in de vorm wijken met nummers regel-
matig voor. De vraag over waar een dergelijk adres 
tegenwoordig te vinden is, is mij regelmatig gesteld. 
Aan een wijk en een nummer kan een voorbijganger 
niet zien welke locatie er bedoeld wordt. Daar-
naast is de nummering door de  jaren heen aan 
 verandering onderhevig. 

Acht wijkregisters
De bevolkingsregisters zijn in Steenbergen  vanaf 
1804 beschikbaar met een wijkindeling van twintig 
wijken, wijk A t/m T. In 1862 is er een wijkindeling 
gemaakt A t/m H, welke in 1949 omgenummerd is 
naar huidige adressen.  Tussen 1863 en 1949 zijn 
er acht wijkregisters opgemaakt. De opeenvolgen-
de wijkregisters zijn zo opgebouwd dat adressen te 
 volgen zijn en te herleiden tot adressen van nu.

Juist de vele veranderingen in de nummering maakt 
het complex om het juiste adres van vandaag te vin-
den. De behoefte van de bezoeker van de  website 
wordt in de basis vervuld door het vinden van de 
juiste hedendaagse adressen met (bijna) 100% 
 zekerheid. Door het toevoegen van beeldmateriaal 
geeft deze Streetview of the past een extra  dimensie 
aan de website. Zo wordt niet alleen de behoefte van 
de onderzoeker vervult , maar ook de  storytellers 
met hun prachtige anekdotes over Steenbergen 
 vinden hun podium op de website. Beeldmateriaal 
is het startpunt om verhalen in leven te houden. 

Voor iedereen, die geïnteresseerd is in Steenbergen 
is dit niet alleen een vindplaats, maar ook een plaats 
om elkaar verhalen te vertellen en herinneringen op 
te halen.

Hoe gaan we dit bereiken?

 • Het toegankelijk maken van adressen bestaande 
uit wijken met nummers uit de periode van 
1863 tot 1949 naar hedendaagse adressen in 
Steenbergen, zodat een wijk met een nummer 
 betekenisvol wordt. 

 • Aansluiting maken van wijk A t/m T (1804-1862) 
aan Wijk A t/m H (1863-1949), zodat de hele 
 bevolkingsgeschiedenis vanaf 1800 ontsloten is.

2. PROJECTDOELEN
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Vanaf 1885 zijn Petrus Cornelis Clarijs en Isabella 
Helena Jacobs Migielsen de nieuwe eigenaren en 

hoofdbewoners van het pand op de Markt.
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 • Zoveel mogelijk adressen worden voorzien van 
beeldmateriaal.

 • Eigenaren en (hoofd)bewoners krijgen een ge-
zicht door hen te voorzien van geboortedatum, 
-plaats, beroep en mogelijk een foto.

 • Iedereen is van harte welkom om samen aan 
de website te bouwen door beeldmateriaal, 
 verhalen, ideeën, relevante artikelen, publicaties 
stadskernonderzoek, enz. aan te leveren.

 • Samen met een Steenbergse Stadsheraut, 
 onderdeel van heemkundekring de  Steenen 
 Kamer, kan een stadswandeling op maat 
 gemaakt worden langs verschillende, vooraf 
aangegeven adressen om prachtige verhalen 
over  Steenbergen te horen. 

 • Alle straatnamen voorzien van hun  herkomst 
en een foto met het straatbeeld.

 • Alle adressen van de 6 kernen van Steenbergen 
invoeren met eigenaren en (hoofd)bewoners. 

ONTWIKKELINGSDOELEN 
Zoekresultaten laten zien, dat niet alleen wijk met 
nummer gezocht wordt, maar ook op namen en 
adressen. De beeldbank blijkt ook een aardige 
trekpleister te zijn. De website is in eerste instan-
tie ontwikkeld om de database met de adressen te 
publiceren. Nu blijkt dat de behoeftes breder zijn 
en daar gaan we op anticiperen door de website 
verder door ontwikkelen, zodat nog meer bezoekers 
wijkregistersteenbergen.nl weten te vinden. 

Hoe gaan we dit bereiken?

 • Optimalisatie van de zoekmachine zodat men kan 
zoeken via één zoekbalk i.p.v. meerdere zoekbalken. 
Dit bevordert de toegankelijkheid van de database.

 • De beeldbank opnieuw vormgeven, zowel de lay-
out als de zoekmachine als de zichtbaarheid om 
foto’s te uploaden.

 • Het ontwikkelen van een gedeelte waar de  actualiteit 
tot zijn recht komt. Hierbij kan worden gedacht aan 
gebiedsontwikkeling in Steenbergen, waarbij oude 
gebouwen plaatsmaken voor nieuwe gebouwen. 
Op deze manier kan de bezoeker van de website 
het verleden en heden met elkaar vergelijken.

 • De mogelijkheid ontwikkelen waarbij door de be-
zoeker gereageerd kan worden op de website. 
Hierbij kunnen verhalen worden gedeeld en kan 
worden gediscussieerd.
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1880:  A3
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BEZOEK AAN DE WEBSITE
 • Vanaf de lancering op 15 februari 2021 tot nu 

hebben in totaal 2658 unieke bezoekers de web-
site  bezocht. 

 • 95% van de bezoekers komt uit Nederland en 
de overige 5% uit België, Finland, Zwitserland, 
Dominicaanse Republiek, Verenigd  Koninkrijk, 
Polen, China, Verenigde Staten, Canada en 
 Australië. 

 • De website wordt bezocht via de url, een zoek-
machine of via een website met een link. 

POSITIEVE REACTIES
Veel positieve reacties op de inhoud van de web-
site, toegankelijkheid, het initiatief om dit project te 
 publiceren vanuit diverse organisatie en de lokale 
bevolking.

DIVERSITEIT 
wijkregistersteenbergen.nl is interessant voor 
iedereen die iets meer over Steenbergen wil  weten. 
Ongeacht leeftijd, gender, culturele achtergrond,  een 
lichamelijke of geestelijke gezondheid,  seksualiteit of 
sociaaleconomische achtergrond.

3. PROJECTRESULTAAT
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Wat een prachtig ini-

tiatief! Hiermee heb je 

Steenbergen mooi op 

de kaart gezet!

 Een inwoner van Steenbergen

Dit project kan altijd 

blijven groeien!

  Een inwoner van Steenbergen



TROTS EN IDENTITEIT 
Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat een  inwoner 
van Steenbergen zich thuis voelt in de eigen stad 
omdat hij/zij meer te weten is gekomen over de 
eigen achtergrond en geschiedenis. Het geeft een 
gevoel van trots en verbondenheid, zeker als je dit 
met de buren en plaatsgenoten kunt delen.

Zelfs arbeidsmigranten krijgen zo de mogelijkheid 
zich meer thuis te voelen in de plaats waar ze voor 
kortere of langere tijd wonen. Dit kan beginnen bij 
de Poolse supermarkt in de Grote Kerkstraat die 
laat zien hoe het pand vroeger is gebruikt en welke 
mensen er toen woonden en werkten. Bij de verwoesting van de Gummarus kerk op 30 oktober 1944 zal 

ook het pand Markt 10 aanzienlijk beschadigd raken.

Het pand van Markt 10 in de huidige situatie.

1899:  A4
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1904 - 1949:  A7
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4. TOEGANKELIJKHEID

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID
wijkregistersteenbergen.nl heeft een hoge 
 digitale toegankelijkheid. Alle informatie binnen de 
 mogelijkheden en de aanwezigheid van data binnen 
de website, is opvraagbaar.

FYSIEKE TOEGANKELIJKHEID
Ieder adres of locatie heeft een fysieke toegang. Dit 
kan op eigen initiatief, maar ook samen met een 
Steenbergse Stadsheraut van heemkundekring De 
Steenen Kamer. Zij verzorgen een stadswandeling 
door de straten van Steenbergen.

INHOUDELIJKE TOEGANKELIJKHEID
Voor iedereen, die geïnteresseerd is in Steen bergen  
is wijkregistersteenbergen.nl interessant. De 
invalshoek van een historisch onderzoeker zal 
een andere zijn dan de lokale inwoners, die graag 
 herinneringen ophalen.

FINANCIËLE TOEGANKELIJKHEID
Iedereen die toegang heeft tot internet kan 
 wijkregistersteenbergen.nl vrij bezoeken. De 
website is vrij, zonder (betaald) account toegankelijk.

De fysieke straatlocaties zijn in de openbare ruimte, 
waardoor vrij toegankelijk. Het spreekt voor zich dat 
huizen op locatie niet vrij te bezoeken zijn, maar dat 
ook niet de bedoeling van deze website.

Inclusie
Voor de (lokale) bezoekers is een bezoek van de 
website vaak een feest van herkenning. De  bezoeker 
vindt het prettig om contact te zoeken om  ervaring 
te delen, complimenten te geven of aanvullende 
informatie toe te voegen in de vorm beeldmate-
riaal of verhalen. Ook verdiepende vragen over 
 Steenbergen, of daarbuiten stellen, blijkt laagdrem-
pelig.

De term inclusie verwijst naar hoe je met verschillen en 
overeenkomsten omgaat. De kracht van diversiteit en de 
voordelen ervan worden benut wanneer het unieke van 
elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd. Daarvoor 
moet je leren elkaar te waarderen, niet ondanks, maar 
juist dankzij de verschillen en overeenkomsten die er 
zijn. Het is essentieel dat iedereen onderdeel is van de 
besluitvorming en de mogelijkheid heef om ideeën aan 
te dragen. 

Inclusie is de mate waarin makers, producenten, 
 werkenden en publiek van alle identiteiten - zichtbaar of 
niet - zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd 
voelen. 
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Heden:  Markt 10
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5. AFBAKENING

WAT IS HET RESULTAAT NIET?
Wijkregistersteenbergen.nl is geen website met 
een lineaire database, waar uitsluitend  onderzoekers 
data kunnen ophalen. Het is geen eindige activiteit, 
omdat er steeds nieuwe snippers bij komen en de 
adressen en of de bewoners aan verandering on-
derhevig zijn. De website is juist een eigen flexibel 
netwerk dat anticipeert op vragen en alle data aan 
elkaar koppelt.  Het is waar relevante informatie 
over adressering, topografie, huizen, bewoners in 
Steenbergen welkom is! Alle toevoegingen moeten 
meerwaarde of betekenis geven aan de inhoud van 
de website.
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Op de website worden waardevolle gebouwen 
voorzien van een schildje. Markt 10 is een pand 

met een hoge cultuurhistorische waarde. 
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6. VERBINDING

WIE? WAT? (VERANTWOORDELIJK VOOR)

Hanneke Meulblok Projectleider
Historisch onderzoek, samenstellen van de database, 
inhoud van de website, PR, externe contacten.

Marcel Ooms ATAPI Internet Applications 
Ontwikkeling van de website; programmering, 
 functionaliteit, vorm en design, e.d.
www.atapi.nl

Philip Damen Vormgeving op social media, aanpassingen van 
beeldmateriaal en ontwerper van de diverse 
 “schildjes” op de website. 
www.studiodamen.nl

Ad van de Par Beeldmateriaal uit fotoarchief.

Studiezaalmedewerkers Westbrabants Archief Diverse studiezaalmedewerkers zetten zich in om 
archiefmateriaal omnummerdossiers, beeldmateriaal 
of vraagbaak e.d. voor dit project te zijn.

Heemkundekring De Steenen Kamer
(inclusief Stadsherauten)

Ondersteuning van het project door leden te in-
formeren, wijkregistersteenbergen.nl op te nemen in 
hun folder e.d..

Zij vormen ook toegang tot Stadsherauten Steenber-
gen en de website heeft een vaste plaats op   
www.heemkundekringdesteenenkamer.nl

11 
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WIE? WAT? (VERANTWOORDELIJK VOOR)

Westbrabants Archief Ondersteunt het project door wijkregistersteen-
bergen.nl een vaste plaats op de website te geven, 
waardoor de toegankelijkheid wordt vergroot.

https://westbrabantsarchief.nl/hulp-bij-onder-
zoek/huisnummering 

BHIC Ondersteunt het project door wijkregistersteen-
bergen.nl een vaste plaats op de website te geven, 
waardoor de toegankelijkheid wordt vergroot.

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/zo-
ek-je-voorouders-in-steenbergen-via-wijkregis-
tersteenbergen-nl 

Gemeente Steenbergen Publicatie van wijkregistersteenbergen.nl op de 
gemeentelijke informatiepagina in februari 2021 in 
locale media.

Een artikel in het jubileumboek 750 jaar Steenbergen, 
wat 2022 verschijnt.

Werkgroep Stadskernonderzoek 
(onderdeel van HKK De Steenen Kamer)

Verricht onderzoek naar de historie van panden en 
percelen binnen de vesting van Steenbergen.
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7. IN DE MEDIA

ARTIKELEN IN DE MEDIA
15 februari 2021 gaat de boeken in als een me-
morabele dag, want wijkregistersteenbergen.nl is 
gepubliceerd. Dit blijft niet onopgemerkt en diverse 
media pikken dit op.

02.03.2021: Interview BNdeStem, Stad en Streek.

Om de website onder de aandacht te brengen is 
er een informatieve e-mail uitgegaan naar een aan-
tal personen, die geïnteresseerd zouden kunnen 
zijn. De afbeelding hieronder is op Social Media 
 geplaatst, het BHIC, Brabants Historisch Informatie 
Centrum, heeft wijkregistersteenbergen.nl een 
vaste plaats in de rubriek "verhalen" gegeven, BN 
De Stem heeft een artikel geplaatst en gemeente 
Steenbergen besteed aandacht aan deze website 
op hun informatiepagina. 

Ook het West-Brabants Archief heeft aandacht aan 
de website besteed door in hun rubriek "huisnum-
mers", de link naar deze website te plaatsen. Een 
link naar al deze artikelen is te vinden op de website.
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8. AMBITIE

VIRTUELE ONTMOETINGSPLAATS

We zetten in op een hoge ambitie door wijkregis-
tersteenbergen.nl een virtuele ontmoetingsplaats 
voor en door mensen met interesse voor Steenber-
gen te laten zijn. 

De komende tijd, maanden, jaren, komt er steeds 
meer informatie op de website beschikbaar, waar-
door het aanbod steeds completer wordt. Een 
Engelse versie van de website behoort ook tot de 
ambitie, zodat we ook onze buitenlandse bezoekers 
welkom kunnen heten. Optimalisering van de web-
site met een nog betere zoekmachine en een goed 
doorzoekbare beeldbank zal de  aantrekkelijkheid 
om een bezoek aan de website te brengen  verhogen. 
Deze onderdelen zullen de komende tijd  prioriteit 
hebben naast het vergroten van de  beschikbare 
data op de website.  

Voortdurend in ontwikkeling
Dit project is voortdurend in ontwikkeling. Er zijn 
nog vele mogelijkheden om de website verder uit 
te  bouwen met relevante informatie. En dan  verder 
het realiseren van alle gestelde doelen etc. Het 
 realiseren zal van alle gestelde doelen zal geruime 
tijd in beslag nemen en gaandeweg zullen nieuwe 
doelen op het pad komen. Daarom geeft dit unieke 
project in Nederland zoveel energie aan zowel de 
makers als aan de bezoekers. 

Kijk op: www.wijkregistersteenbergen.nl 
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Contact
Wijkregister Steenbergen 
Postbus 51 
4650 AB  Steenbergen

info@wijkregistersteenbergen.nl

Tekst en realisatie
Hanneke Meulblok

Vormgeving
Philip Damen  |  studiodamen.nl

©2021 Wijkregister Steenbergen. Alle rechten voorbehouden.

Omslagfoto: aanzicht Markt omstreeks 1920, fotograaf 
onbekend, oorspr. uitgave: P.A. Vermeulen Steenbergen. 

De informatie met betrekking tot het pand Markt 10 is 
afkomstig van de werkgroep Stadskernonderzoek van heem-
kundekring De Steenen Kamer. Kijk voor meer  informatie op: 
www.wijkregistersteenbergen.nl/stadskernonderzoek
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