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De ligging van Terneuzen in Zeeland

Afb. 0.1 - Terneuzen en het plangebied.



Inleiding

Er wordt een somber beeld van Zeeuws-Vlaanderen 

geschetst in de Groene Amsterdammer van juni 2011. In een 

artikel van Hilske Verspillen, dat de subtitel “Geen licht aan 

het einde van de Westerscheldetunnel” draagt,  wordt een 

regio beschreven die gebukt gaat onder krimp. De Zeeuws-

Vlamingen zelf spreken echter liever van “demografische 

veranderingen”. Want ook al is Zeeuws-Vlaanderen officieel 

een krimpregio, het woord krimp willen ze er niet (meer) 

gebruiken. Kijkend naar de bevolkingsprognose voor de 

gemeente Terneuzen (zie afb. 0.2) is er voor het gebruik 

van deze term wat te zeggen. Hoewel het bevolkingsaantal 

de komende dertig jaar inderdaad afneemt, is de afname, 

met zo’n 6%,  niet het grootste probleem. De verandering 

van de bevolkingssamenstelling is dat echter des te meer. 

De krimp in Zeeuws-Vlaanderen kenmerkt zich namelijk 

door een sterke vergrijzing van de beroepsbevolking 

en een sterke ontgroening door het wegtrekken van 

jongeren en hoogopgeleiden uit de regio. Hoewel een sterk 

vergrijzende bevolking op zichzelf al voor een uitdagende 

transformatieopgave van regio, stad en samenleving zou 

zorgen, doet de ontgroening er nog eens een schepje 

bovenop: 

“Er is sprake van een braindrain, mensen die naar het 

HBO of de universiteit gaan komen niet terug. Het 

werkt overal in door. Het verenigingsleven, de lokale 

64

Bevolkingsprognose

Bevolkingsontwikkeling

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2010 2015 2020 2025 2030

Terneuzen Sluis Hulst

Huishoudensontwikkeling

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2010 2015 2020 2025 2030

Terneuzen Sluis Hulst

Samenstelling bevolking 2009

0-14 15-29 30-59 60-79 80+

Samenstelling bevolking 2025

0-14 15-29 30-59 60-79 80+

64

Bevolkingsprognose

Bevolkingsontwikkeling

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2010 2015 2020 2025 2030

Terneuzen Sluis Hulst

Huishoudensontwikkeling

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2010 2015 2020 2025 2030

Terneuzen Sluis Hulst

Samenstelling bevolking 2009

0-14 15-29 30-59 60-79 80+

Samenstelling bevolking 2025

0-14 15-29 30-59 60-79 80+

Afb. 0.2 - Demografische prognoses voor de gemeente Terneuzen, bron: Structuurvisie Terneuzen 2025.
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politiek, overal zijn mensen nodig die bijvoorbeeld 

juridisch of bestuurlijk onderlegd zijn, en die zijn er 

dus niet.”  C. van Gremberghe1 geciteerd door H. 

Versprille, 2011.

Jongeren en hoogopgeleiden trekken dus uit Zeeuws-

Vlaanderen weg naar hoogdynamische stedelijke 

gebieden zoals de Randstad voor studie en carrière. Dit 

is een fenomeen dat in combinatie met de vergrijzing 

van de beroepsbevolking de samenleving uit balans kan 

brengen.  De vraag is dan ook wat Zeeuws-Vlaanderen, een 

voornamelijk agrarische regio aan de rand van Nederland, 

tegenover de aantrekkingskracht van hoogdynamische 

stedelijke gebieden kan stellen, zodat het deze groep 

mensen  weet vast te houden of terug te lokken. 

0.1 Terneuzen
Terneuzen is de belangrijkste kern in de regio en daarmee 

het centrum van Zeeuws-Vlaanderen. De stad wordt 

gekenmerkt door grote havenindustriegbieden langs het 

kanaal van Gent naar Terneuzen en de Westerschelde en 

alle aanverwante activiteiten die deze industrie met zich 

meebrengt. Als centrum van Zeeuws-Vlaanderen zou het 

dus de meest logische plek zijn om tegenwicht te bieden 

aan de aantrekkingskracht van hoogdynamische stedelijke 

gebieden elders. De stad kampt echter met een drietal 

problemen:

Herstructurering van de woningvoorraad 

Ten eerste stelt de gemeente Terneuzen in haar 

structuurvisie voor het jaar 2025 dat de stad Terneuzen voor 

een grote herstructureringsuitdaging staat van met name 

haar naoorlogse woonwijken. Terneuzen is na het einde 

1 Uit het artikel: “Conny van Gremberghe werkte 

meer dan 25 jaar als journalist bij BN/de Stem en PZC en 

heeft naar eigen zeggen ‘zowat elke Zeeuws-Vlaming wel 

gesproken’.”

van de tweede wereldoorlog in hoog tempo planmatig 

gegroeid. Een aanzienlijk deel van de stad bestaat dan 

ook uit deze naoorlogse wijken. De woningvoorraad in 

deze gebieden is veelal  bouwtechnisch gedateerd en de 

leefbaarheid en veiligheid in een deel van deze wijken wordt 

aangeduid als slechter dan in andere delen van de stad2. 

Volgens de gemeente zijn deze wijken daarom aan een 

“grondige herstructurering” toe. Bovendien bestaat er een 

discrepantie  tussen de bestaande woningvoorraad (vooral 

grondgebonden rijwoningen) en de verwachte vraag naar 

woningen vanuit kleinere huishoudens als gevolg van de 

vergrijzende en individualiserende samenleving. Terneuzen 

staat dan ook voor een opgave van herstructurering van de 

woningvoorraad.

Te ontspannen woningmarkt

Ten tweede is de toestand van de woningmarkt in Zeeuws-

Vlaanderen zeer ontspannen: de prijzen zijn erg laag en de 

woningvoorraad is groter dan het aantal huishoudens. De 

verwachting is dat onder invloed van de afname van het 

aantal huishoudens in de nabije toekomst de markt alleen 

maar verder  zal ontspannen. De gemeente Terneuzen 

geeft in haar structuurvisie aan dat dit zal leiden tot een 

waardedaling van het vastgoed waardoor de dynamiek 

(doorstroming en verbetering) op de woningmarkt 

afneemt en kan stagneren. Dit zal tot gevolg hebben 

dat er een oplopende discrepantie zal ontstaan tussen 

vraag en aanbod, wat op zijn beurt weer economische en 

sociale gevolgen heeft en consequenties zal kennen voor 

het vermogen om de kwaliteit van de woningvoorraad en 

woonomgeving te verbeteren3.

Slecht imago

Tot slot kampt Terneuzen met het probleem van een slecht 

imago. Jaap Bakema vatte het karakter van Terneuzen al in 

2 Structuurvisie Terneuzen 2025, p.65

3 Structuurvisie Terneuzen 2025, p.67

2



1971 zo samen: 

“Terneuzen heeft een karakter dat wordt bepaald 

door een klein stukje oude stad en enorm veel 

uitbreidingen, waarin de dingen zitten waar je zelf 

heel kritisch over bent. [...] De zich herhalende 

blokken vormden toen voor ons al een herhaling van 

hetzelfde, dat ons inziens niet in overeenstemming is 

met het meest menselijke, namelijk dat je tóch zoekt 

naar iets eigens.” Labaaij, 1971. 

Het modernistische en industriële karakter, een binnenstad 

met vervallen panden, en een sloopcultuur met weinig 

historisch besef hebben ervoor gezorgd dat Terneuzen 

vandaag de dag niet als een aantrekkelijke (woon)plaats 

wordt ervaren. Het karakter van Terneuzen is dus niet veel 

veranderd sinds Bakema zijn uitspraak deed. 

0.2 Uitgangspunt
De aantrekkelijkheid van een stad voor jongeren en 

hoogopgeleiden om zich er te vestigen of te blijven wonen 

hangt af van veel factoren zoals het woningaanbod, de 

werkgelegenheid, de kwaliteit van de openbare ruimte, 

de activiteiten in de stad, etc. Deze factoren kunnen 

elkaar versterken en verzwakken. Zo is het niet moeilijk 

om voor te stellen dat als er veel werkgelegenheid in een 

stad is, veel mensen zich er zullen vestigen. Maar ook dat 

als een stad onaantrekkelijk is om te wonen, mensen, 

zodra ze de kans krijgen, zich ergens anders zullen 

vestigen. De aantrekkelijkheid van een stad om te wonen 

is dus zeer belangrijk en iets waar Terneuzen problemen 

mee heeft. Bovendien is het bij uitstek het domein van 

de stedebouw. Het uitgangspunt voor dit project is 

daarom dat Terneuzen zich moet transformeren tot een 

aantrekkelijke en dynamische stad voor jongeren en 

hoogopgeleiden om zich te vestigen en zo weerstand te 

bieden aan de braindrain uit de stad en regio. Tijdens het 

project is er gekozen voor een focus op:

1.  het creëren van aantrekkelijke 

openbare (verblijfs)ruimte

2. het vinden van ontwikkelingsvormen 

met een bottom-up benadering. 

De keuze voor de focus op het eerste punt is gemaakt omdat 

er in de stad een gebrek is aan kwalitatief hoogwaardige 

openbare ruimte en de stad hier als het ware een facelift 

mee kan worden gegeven die het imago ten goede komt. 

Het tweede punt is het gevolg van de economische crisis, 

waardoor de traditionele vormen van stadsontwikkeling 

niet meer functioneren en er moet worden gezocht naar 

nieuwe manieren om in het huidige klimaat toch tot 

stadsontwikkeling te komen.

0.3 Plangebied
Als plangebied is gekozen voor het gebied van de Oostelijke 

Kanaalarm (zie afb. 0.1). De keuze voor dit gebied is vierledig. 

Ten eerste de ligging van het gebied in de hoofdstructuur 

(zie afb. 0.3). Het is het overgangsgebied tussen het oude 

centrum, dat excentrisch ligt in het noordwesten van de 

stad, en de nieuwe stad van uitbreidingswijken. Bovendien 

loopt de grens tussen industrie- en woonstad en de ring 

door het gebied en is het de enige plek waar het water de 

stad in komt (in de vorm van de Oostelijke kanaalarm). 

Alle verschillende weefsels van de  stad komen hier samen 

(centrum, industrie, woonwijken en kantoren/publieke 

gebouwen), met het gevolg dat het in potentie een heel 

dynamisch gebied is. 

Ten tweede de rol die dit gebied heeft gespeeld voor de 

identiteit van Terneuzen en het verlies hiervan (zie afb. 

0.4), en het gat dat op deze locatie is gevallen in de sociaal-

ruimtelijke structuur van de stad (zie afb. 0.5).
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Ten derde bezit het gebied een aantal  unieke ruimtelijke 

elementen en kwaliteiten (zie afb. 0.6), die niet of slechts 

deels worden benut. Zo zijn de Oostelijke Kanaalarm en de 

spoorlijn, die eindigde in de Noorderdokken (zie afb. 0.1) 

in een rangeerterrein, restanten van de havenindustrie 

die potentieel bijzondere ruimtes opleveren in de stad, 

maar die potentie wordt momenteel niet benut of zelfs 

tegengewerkt.

Tot slot is gekozen voor dit gebied omdat er de afgelopen  

jaren visies en plannen zijn gemaakt voor delen van het 

plangebied, die door de economische crisis tot stilstand zijn 

gekomen, namelijk het Masterplan Axelsedam en de Kop 

van de Noordstraat. De problemen die hiermee zouden 

worden opgelost gaan, in tegenstelling tot de plannen, nog 

steeds door en het oplossen ervan wordt steeds urgenter. 

Een nieuw plan voor het gebied dat in de huidige context 

nog wel tot ontwikkeling komt is dus noodzakelijk. 

0.4 Probleemstelling
Het uitgangspunt van de noodzaak voor een 

aantrekkelijkere stad en het plangebied hebben geleid tot 

de volgende probleemstelling:

Hoe kan de ontwikkeling van het gebied van 

de Oostelijke Kanaalarm bijdragen aan een 

aantrekkelijker en dynamischer Terneuzen om in te 

leven en een beter imago voor de stad in de huidige 

context van economische recessie? 

0.5 Doel
Het doel van dit afstudeerproject is het maken van een 

ontwikkelingsstrategie voor het plangebied die een 

antwoord biedt op de probleemstelling.

0.6 Opbouw van het verslag
Dit afstudeerverslag bestaat uit drie delen: 
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Afb. 0.3 -Samenkomst van alle verschillende weefsels en structuren 
in het plangebied.

Centrum Woongebied Industriegebied
Kantoorgebied Groenvoorzieningen
Water Hoofdontsluitingsstructuur

Afb. 0.4 -Transformatieschema van de identiteit van de Oostelijke 
Kanaalarm.
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1. Debat - Een nieuwe werkelijkheid

2. Analyse

3. Strategie en ontwerp

Debat - Een nieuwe werkelijkheid

In een nieuwe werkelijkheid zal worden gekeken naar de 

huidige context waarin stedebouw zich bevindt en de 

gevolgen van de economische crisis op stadsontwikkeling.  

Uit deze beschouwing zullen een aantal punten volgen die 

gevolgen hebben voor dit afstudeerproject.

Analyse

Het analyse deel bestaat uit twee hoofdstukken: “Terneuzen 

ontleed” en “Plangebied ontleed”. Terneuzen Ontleed dient 

ervoor om een helder beeld te scheppen van Terneuzen 

als geheel, zodat vervolgens de rol van het plangebied 

in de stad duidelijk kan worden gemaakt in “Plangebied 

Ontleed”.  Dit beeld wordt geschetst aan de hand van een 

uitgebreide studie naar de ontwikkelingsgeschiedenis van 

Terneuzen en een studie naar de huidige staat van de stad. 

Plangebied Ontleed bestaat uit een analyse van de 

verschillende deelgebieden van het plangebied. Iedere 

deelanalyse wordt afgesloten met een visie op hoe 

dit deelgebied zich zou moeten ontwikkelen om een 

bijdrage te leveren aan een aantrekkelijker Terneuzen. 

Uit al deze deelvisies  samen volgt dan een totale visie 

voor het plangebied, die als startpunt dient voor de 

ontwikkelingsstrategie in het volgende deel. 

Strategie & ontwerp

In het laatste deel zal een ontwikkelingsstrategie  voor 

de oostelijke Kanaalarm worden gepresenteerd die een 

antwoord biedt op de probleemstelling. Eerst wordt de 

strategie in grote lijnen uit de doeken gedaan, waarna er 

per deelgebied een nadere uitwerking volgt.

OUDE 
STAD

NIEUWE 
STAD

OUDE 
STAD

NIEUWE 
STAD

Sociaal-ruimtelijke hoofdstructuur Noordstraat-Axelsestraat

Noordstraat-AxelsestraatKanaal(arm)

Spoorlijn

OUDE 
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OUDE 
STAD

NIEUWE 
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Sociaal-ruimtelijke hoofdstructuur Noordstraat-Axelsestraat

Noordstraat-AxelsestraatKanaal(arm)

Spoorlijn

Afb. 0.5 - Gat in de sociaal-ruimtelijk structuur van de stad in het 
plangebied.

Afb. 0.6 - Unieke ruimtelijke elementen in het plangebied.
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I - Een nieuwe 
werkelijkheid
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1.  Een nieuwe werkelijkheid 

1.1 De maakbare samenleving
De Nederlandse staat was vanaf de jaren 1950 ingericht 

volgens het keynesianisme. De overheid en de markt waren 

aparte entiteiten en de stadsontwikkeling werd door de 

overheid  centraal geleid. Dit gebeurde door middel van 

grootschalige (lange termijn) visies,  plannen en ingrepen. 

In Terneuzen is het structuurplan van ir. Gouwetor hier het 

voorbeeld van. Ten grondslag aan deze inrichting lagen  

het geloof in de maakbaarheid van de samenleving en de 

verzorgingsstaat. De overheid zag het als haar taak om 

welvaart te (ver)delen en  alles voor de burger te regelen en 

hem te verlichten.

1.2 De neoliberale samenleving
Vanaf de jaren 1980 nam het neoliberalisme echter de 

plek in van het keynesianisme onder invloed van de 

globalisering (Brenner in Debruyne, et al., 2008).  De burger 

was in dit neoliberale systeem niet langer iemand waarvoor 

gezorgd moest worden, maar een consument. De overheid 

zag het steeds minder als haar taak om maatschappelijke 

problemen op te lossen; marktwerking zou de problemen 

vanzelf verhelpen. Dankzij het neoliberalisme bepaalde 

marktwerking, decentralisering en globalisering de 

stadsontwikkeling vanaf de jaren 1980. In deze nieuwe 

context gingen steden zich herpositioneren in de 

geglobaliseerde politiek-economische netwerken en de 

internationale ruimtelijke arbeidsverdeling. Dit deden zij 

zelfstandiger dan voorheen, dat wil zeggen los van de staat 

(Debruyne et al., 2008). Kenmerkend voor de nieuwe manier 

van stadsontwikkeling was het “Grootschalig Stedelijke 

Ontwikkelingsproject” (GSO’s). 

Grootschalige stedelijke ontwikkelingsprojecten 

fungeren als instrumenten van lokale stedelijke 

politieke en economische elites die hun steden 

zo willen herpositioneren in de interstedelijke 

competitie en stedelijke ontwikkelingsproblemen 

oplossen door externe middelen (kapitaalkrachtige 

inwoners, toeristen, kantoren, investeringen, 

enzovoort) aan te trekken. Dergelijke projecten 

worden sterk gestuurd door lokale elites, waarbij 

de besluitvorming geconcentreerd wordt in nieuwe, 

dikwijls autocratische bestuursvormen die lokale 

participatiemechanismen ontwijken.” (Debruyne et 

al. , 2008, p. 19)
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Afb 1.1 - Schematische weergave van de actoren van de 
stadsontwikkeling en hun samenhang en invloed. Naar: 
Van Boxtel & Korenman, 2007. 
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Van Boxtel en Korenman (2007) beschrijven hoe het neo-

liberalisme ertoe leidde dat de overheid en de markt steeds 

verder vervlochten raakte op het gebied van de ruimtelijke 

ontwikkeling: 

“De verantwoordelijkheid voor de productie van 

ruimte lag tot voor kort grotendeels bij de overheid. 

Maar sinds definitieve toetreding van de markt 

is deze verantwoordelijkheid langzamerhand 

uitbesteed.  Waar de overheid en de markt eerst strikt 

gescheiden instituties waren, lijkt het tegenwoordig 

of ze volledig in elkaar op zijn gegaan. De overheid 

denkt marktgericht en de marktpartijen stellen zich 

verantwoordelijk op.”  (Van Boxtel & Korenman, 

2007, p. 89)

Boeijnga et al. (2011) schrijven dat privatisering en 

liberalisering ertoe hebben geleid dat de ruimtelijke 

ordening slechts nog wordt gedefinieerd in termen van 

rendement en niet van nut. Dit wordt veroorzaakt door 

een technocratische en zuiver monetaire benadering 

van complexe politieke keuzes die ervoor zorgt dat 

langetermijnplanning onmogelijk is geworden. Van Boxtel 

en Koreman (2007) lijken het hiermee eens te zijn door te 

stellen dat de vervlechting van de overheid met de markt 

tot gevolg heeft gehad dat de overheid  steeds moeilijker 

kaders kon stellen voor de langetermijnontwikkeling van 

de stad en de publieke zaak, omdat ze rekening moest 

houden met de  vraag op de markt. Tegelijkertijd werd de 

markt beperkt door een overheid die krampachtig zoveel 

mogelijk alle touwtjes in handen probeerde te houden. 

“In dit diffuse veld van half-verantwoordelijkheden is 

geen van de partijen in staat echt risico’s te dragen. 

Dit brengt een calculerend en middelmatig handelen 

met zich mee met een zeer beperkte duurzaamheid. 

Het stellen van grenzen en het uitstippelen van 

langdurig beleid is verdacht geworden.” (Van Boxtel 

& Korenman, 2007, p. 98-90)

Ook Boeijenga et al. (2011) stellen vast dat niemand echt 

risico durft te dragen. Volgens hen is het duidelijk geworden 

dat de markt altijd zo laag mogelijke risico’s neemt, omdat 

ze enkel handelt vanuit winstmotieven. Dit heeft zich 

ruimtelijk op grote schaal vertaald naar de meest zekere 

oplossing: “het rijtjeshuis met een tuin, of het kantoor langs 

de snelweg.”  De uitkomst van projecten wordt met het 

oog op risicobeperking vastgelegd in risicocontracten en 

aanbestedingsprocedures. Hierdoor heeft de architect, en 

in het verlengde daarvan de stedebouwkundige, nauwelijks 

nog speelruimte om zijn vak uit te oefenen en heeft ook hij 

een risicoloos handelen ontwikkeld:

“Gewapend met de geslaagde referenties, de juiste 

gevels en een communicatie-expert mengt de 

architect zich in het stuurloze proces en weet hij op 

een risicomijdende manier vorm te geven aan nieuwe 

woon- en werkmilieus. De referentie-architectuur die 

hieruit voortkomt vinden we op bedrijventerreinen 

langs snelwegen en in veel suburbane woonwijken. In 

de hedendaagse wisselwerking tussen architectuur en 

de politieke ontwikkelingen kiest de architect ervoor 

zich in het proces op te stellen als beeldmanager.

[...]

Maar wat is zijn rol nog, als uiteindelijke 

communicatiedeskundigen mogen oordelen over het 

‘beeld’ en de vormgeving van ruimte ondergeschikt 

is geworden?” (Van Boxtel & Koreman, 2008, p. 91)

Er kan dus worden gesteld dat de manier van 

stadsontwikkeling vanaf de jaren 1980 was gericht op het 

creëren van mooie beelden (verkoopplaatjes). Dit heeft de 

maatschappij echter geen ruimtelijke kwaliteit opgeleverd, 

enkel financieel gewin voor de marktpartijen. Debruyne et 

al. (2008) geven een verklaring waarom de vrije markt geen 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit tot gevolg heeft 
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gehad:

“Ze [GSO’s] zijn sterk ruimtelijk selectief, komen 

tot stand wanneer private of semi-private 

actoren winstopportuniteiten zien en zijn dus 

doorgaans slecht geïntegreerd in bredere stedelijke 

planningsprocessen. De impact op het ruimere 

stedelijke weefsel en samenleving is meestal weinig 

duidelijk of niet afdoende onderzocht [tabula rasa]. 

Grootschalige stedelijke ontwikkelingsprojecten zijn 

gericht op het laten stijgen van de grondprijzen of 

leiden indirect via hun impact op de vastgoedmarkt 

tot sociale verdringing en polarisering.” (Debruyne et 

al., 2008, p. 19)

Samenvattend kan worden gesteld dat het neoliberale 

klimaat ertoe heeft  geleid dat stadsontwikkeling vooral 

wordt gekenmerkt door:

• Versmelting van overheid en marktpartijen

• Top-down benadering

• Burger als consument

• Interstedelijke competitie

• Investeringen van buitenaf

• Grootschalige Stedelijke Ontwikkelingsprojecten

• Handelen  exclusief vanuit winstmotieven

• Korte termijn

• Tabula rasa 

• Fixatie op beeld

Er is een stadsontwikkeling ontstaan die slechts gericht is 

op economisch gewin en die geen of zeer oppervlakkige 

aandacht heeft voor de leefbaarheid, het gebruik, 

duurzaamheid en de sociaal-maatschappelijke structuren 

en belangen in de stad. De eindgebruiker van de stad, 

de burger, heeft hierdoor nauwelijks een gevoel van 

betrokkenheid bij zijn eigen stad of de ontwikkeling ervan. 

1.3 Een nieuwe werkelijkheid
Sinds het begin van de economische crisis  leven  we in 

tijden van recessie en is de neoliberale stadsontwikkeling-

machine stilgevallen. Plots heeft noch de overheid geld 

beschikbaar voor grootschalige stadsontwikkeling, 

noch de markt. Zo ook in Terneuzen. Plannen als het 

Masterplan Axelse Dam en Kop van de Noordstraat zijn 

plotsklaps onrealistisch en onuitvoerbaar geworden en 

ook de uitbreiding van de nieuwbouwwijk Othene Polder 

is op een laagje pitje komen te staan1. De problemen waar 

de stad mee kampt (demografische veranderingen, een 

verouderde woningvoorraad en een slecht imago) duren 

echter voort en zullen alleen maar groter worden met alle 

nare gevolgen van dien. Bovendien heeft de gemeente een 

afwachtende houding in de hoop dat de markt er toch nog 

uit komt. Daarmee staat ze in feite, bewust of onbewust, 

machteloos toe te kijken. De grote vraag is dan ook welke 

mogelijkheden er zijn om in deze nieuwe werkelijkheid 

tot stadsontwikkeling te komen daar waar het neoliberale 

systeem vastloopt. 

1.4 Een nieuwe benadering
Al decennia lang rijzen er stemmen die pleiten voor een 

andere, bredere benadering van ruimtelijke ontwikkeling. 

Boelens & Spit (2006) halen als een van de eerste 

voorbeelden de ideeën van planoloog Ton Kreukels  aan. 

Kreukels ontwikkelde zijn ideeën vanaf het midden van 

de jaren 1970 als reactie op de door de overheid centraal 

geleidde ruimtelijke ontwikkeling: 

“De jonge Kreukels [meende] ook toen al dat 

planning als vorm van planmatige overheidsactie 

eerder verbonden zou moeten worden met andere 

vormen van collectieve actie, zowel binnen de markt, 

de institutionele gemeenschap, als in de alledaagse 

1 Bron: mailwisseling met J. Everaert, Afdeling 

Omgeving & Economie van de gemeente Terneuzen.
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INTERMEZZO
Neo-liberale ontwikkelingsplannen in  
Terneuzen
De plannen die Terneuzen de afgelopen vijftien jaar heeft 

geproduceerd en gerealiseerd, zoals “Othenepolder”, 

“Masterplan Axelse Dam” en het deelproject van het 

Masterplan “Kop van de Noordstraat” weerspiegelen de 

neo-liberale ontwikkelingswijze. Deze projecten vertonen 

veel overeenkomsten met de GSO’s zoals beschreven 

door Swyngedouw (2002). Er zou dan ook kunnen worden 

gesteld dat deze projecten GSO’s zijn op de schaal van een 

provinciestad. Ter illustratie volgt hier een beschrijving van 

het Masterplan Axelse Dam, waarin de kenmerken van 

de neoliberale stadsontwikkeling worden uitgelicht. Het 

masterplan beslaat grotendeels het plangebied van dit 

afstudeerproject.

Masterplan Axelse Dam

Het Masterplan is het is ontstaan vanuit een constatering van 

de gemeente dat een aantal ontwikkelaars onafhankelijk 

van elkaar bezig waren met de ontwikkeling van projecten 

in het gebied aan de zuidkant van het centrum. Nadat de 

gemeente eerst de ontwikkelaars samen een plan had 

laten maken, werd besloten om toch zelf een masterplan 

te maken gebasseerd op het al verrichte werk van de 

ontwikkelaars (versmelting van overheid en marktpartijen). 

Hoofdpunt van dit gemeentelijk Masterplan was “om met 

de ontwikkeling van het plangebied de positie van zowel 

stadscentrum als de perifere detailhandel in Terneuzen, 

te versterken” (interstedelijke competitie). Het plan wordt 

gekenmerkt door een focus op de realisatie van meer 

winkels in het gebied. Om hier echter draagvlak voor te 

creëren zouden ook kantoren en woningen moeten worden 

gerealiseerd, wat volgens het plan zou zorgen voor een 

“stedelijke karakter” (fixatie op beeld).  

Opvallend aan het plan is ook het steeds terugkomende 

begrip “waarderijp maken”. Hieronder wordt verstaan 

dat de openbare ruimte “hoogwaardig moet worden 

ingericht”, zodat mensen er willen wonen. Er wordt echter 

niets gezegd over de activiteiten die er in die hoogwaardige 

openbare ruimte moeten plaatsvinden. In dit geval lijkt 

hoogwaardige inrichting dan ook vooral te worden gebruikt 

om een mooi beeld op te roepen, dat verkoopt en schuilen 

er geen diepere motieven achter (wederom fixatie op beeld 

en uit op het maken van winst). 

In het masterplan wordt voorgesteld om in bijna elk 

deelgebied op grote schaal te slopen voordat er nieuw 

programma in wordt geplaatst (tabula rasa). Bovendien 

wordt er voorgesteld dat als al braakliggende gebieden niet 

meteen hoogwaardig kunnen worden ingericht, dat ze dan 

braak moeten blijven liggen, omdat er “nu niet genoegen 

moet worden genomen met een minderwaardige invulling”.

De ontwikkeling van de deelgebieden van het masterplan 

wordt gedaan door ontwikkelaars van buiten Terneuzen. 

Zo wordt het deelproject “Kop van de Noordstraat” 

ontwikkelt door de ontwikkelaars Leyten uit Rotterdam en 

NL Development uit Den Haag.

Stilstand

Het Masterplan is in 2004 gepresenteerd en sindsdien is 

er slechts één deelgebied van de de zes ook daadwerkelijk 

ontwikkeld. In de Kop van de Noordstraat was men 

bijna tot ontwikkeling gekomen, maar door de crisis 

krijgen de ontwikkelaars de plannen niet gerealiseerd. 

Het Masterplan Axelse Dam en de deelprojecten lijken 

dan ook volledig in het plaatje te passen van neoliberale 

stadsontwikkelingsprojecten.
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praktijk van mensen (Kreukels 1980). Naar zijn 

opvatting was er juist in de zich ontwikkelende 

westerse samenlevingen eerder sprake van een 

stelsel, een zich uitbreidend web van deelplanningen, 

verspreid over een veelvoud van partijen en actoren 

buiten de overheid om: in de semi-publieke sfeer, 

de economie, het bedrijfsmanagement, tussen 

groepen mensen, in de dagelijkse leefwereld van 

belangengroeperingen en in de culturele hoek.” 

Boelens et al., 2006, p. 25-26. 

Boonstra (2010) kwam meer recentelijk tot eenzelfde soort 

constatering, maar nu als reactie op de neoliberale top-

down stadsontwikkeling. Ook zij stelt dat veel meer partijen 

betrokken (zouden moeten) zijn met stadsontwikkeling en 

benoemd dit gegeven als zelforganisatie:

“In onze maatschappij is er voortdurend beweging en 

interactie tussen oneindig veel elementen (plekken, 

mensen, instituties). Deze voortdurende beweging 

zorgt ervoor dat er spontane patronen ontstaan 

en onvoorziene initiatieven ‘naar boven komen 

drijven’, zonder dat deze door één centrale partij 

kunnen worden beheerst. Het opkomen en ontstaan 

van patronen en initiatieven wordt zelforganisatie 

genoemd.” Boonstra, 2010, p. 25.

Boonstra constateert tevens dat zelforganisatie en de 

initiatieven die hieruit ontstaan tot nu toe niet of te weinig 

worden erkend en gestimuleerd door de overheid. Ze 

pleit er dan ook voor dat de overheid hiervoor meer moet 

openstaan. Gert Urhahn is hier mee eens:

“In het planningsproces  moet daarom meer ruimte 

komen voor initiatieven van gebruikers. Of dat nu 

individuen, instituten, of verenigingen van eigenaren 

zijn. In plaats van top-downplanning vanuit de 

overheid of enkele eigenaren, moeten we toe naar 

een situatie waar met een veelheid aan gebruikers 

bottom-up aan de stad wordt gewerkt. Zodat er 

meerdere initiatieven tegelijkertijd ontplooit kunnen 

worden.” Vrolijk, 2010, p. 50.

Dankzij de economische crisis lijken de ideeën van een 

breed maatschappelijke, zelforganiserende en bottom-

up benadering van stadsontwikkeling, na decennia 

lang nauwelijks te zijn opgepakt door het vakgebied, 

nu wel op grotere schaal voet aan de grond te krijgen. 

Uit de onderwerpskeuze van de Vijfde Internationale 

Architectuurbiënnale Rotterdam: Making the City blijkt de 

toename in het geloof van een dergelijke benadering als 

antwoord op de huidige impasse in de stadsontwikkeling:

“Projecten uit onder meer New York, Parijs, São Paulo, 

Delhi, maar ook Rotterdam, Den Haag, Groningen 

en Almere tonen aan dat standaardoplossingen 

niet langer toereikend zijn. Stadsontwikkeling zal 

in de toekomst veel meer een samenspel moeten 

zijn van verschillende disciplines. Steeds wisselende 

allianties moeten hun maatschappelijke agenda 

en economische ambities met elkaar in balans 

brengen. Alleen dan zullen steden de oplossing zijn 

voor de grote sociaaleconomische en ecologische 

uitdagingen waar wij deze eeuw voor staan. Making 

City onderzoekt daarom de relatie tussen planning, 

ontwerp en politiek.”2 

 

Een nieuwe rolverdeling

Het moge duidelijk zijn dat er in het vakgebied wordt gepleit 

voor het betrekken van meer partijen uit de samenleving 

bij de stadsontwikkeling en een bottom-up benadering. 

Een dergelijke benadering heeft gevolgen voor de rollen 

van de verschillende actorgroepen bij stadsontwikkeling; 

2 http://www.iabr.nl/NL/making_city/
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de overheid, de markt, de burger en de stedebouwkundige. 

Burger

De rol van de burger wordt die van een co-producent van 

de stad en investeerder in plaats van een consument. 

Onder de burger wordt hier niet alleen de individuele 

stadsbewoner verstaan, maar ook verenigingen, instituten 

of groeperingen die noch aan de overheid zijn verbonden, 

noch een onderdeel zijn van de markt. Deze nieuwe co-

producerende burger wordt naast het al eerder genoemde 

“zelforganisatie” door Ahrensbach et al. (2011) ook 

aangeduid als de “protagonisten van de civic economy”3 Dit 

gaat verder dan de burgerparticipatie van de laatste jaren:

3 “We define the civic economy as comprising 

people, ventures and behaviours that fuse innovative ways 

of doing from the traditionally distinct spheres of civil society, 

the market and the state. Founded upon social values 

and goals, and using deeply collaborative approaches to 

development, production, knowledge sharing and financing, 

the civic economy generates goods, services and common 

infrastructures in ways that neither the state nor the market 

economy alone have been able to accomplish.” Ahrensbach 

et al., 2011, p. 9.

“Het grote verschil tussen participatie en 

zelforganisatie is daarmee dat bij participatie het 

initiatief altijd en vooral bij de overheidsdienst ligt, 

en dat bij zelforganisatie het initiatief vooral in de 

maatschappij kan liggen - ongeacht wat de overheid 

nastreeft of verwacht. ”  Boonstra, 2010, p. 26.

Ahrensbach et al.  schrijven hierover:

“The civic economy is based upon inviting 

participation from the public at large – which goes 

far beyond mere consultation, to create frameworks 

for a type of co-production and co-investment that 

builds deep democratic belonging.” Ahrensbach et 

al., 2011, p. 171.

Hiermee neemt de burger in feite dezelfde rol aan als de 

markt, maar heeft andere belangen, kennis en middelen 

om tot stadsontwikkeling te komen. Omdat de burger 

tevens de eindgebruiker is, zijn zijn belangen niet louter 

economisch, maar met name sociaal-maatschappelijk.  

Hij heeft immers niet zozeer baat bij economische winst 

uit grondexploitatie, maar wel bij kwaliteitsverbetering 

van zijn omgeving. De lokale kennis van de burger zorgt 

ervoor dat er tot in detail kennis aanwezig is van hoe een 

BURGER

ZELFORGANISERENDE
BURGER

MARKT

LIBERALE
OVERHEID

TOP-DOWN
OVERHEID

PUBLIEKE
OVERHEID

MARKT

CONSUMERENDE
BURGER

VERANTWOORDELIJKE
MARKT

Afb 1.2 - Schematische weergave van de actoren van de 
stadsontwikkeling en hun samenhang en invloed. Naar: 
Van Boxtel & Korenman, 2007. 

RE-PUBLIC
2008-toekomst
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plek functioneert, en dus ook welke ingrepen gewenst zijn 

vanuit het lokale perspectief. Bovendien zal hij geneigd zijn 

om bij de ruimteproductie zijn eigen tijd, specifieke kennis 

en vaardigheden en zelfs geld in te zetten:

“The civic economy is built using an increasing 

diversity of finance sources as well as the investment 

of a range of other ‘currencies’ – people’s time, trust, 

and social networks.” Ahrensbach et al., 2011, p. 171.

  

Markt

De markt behoud in principe zijn huidige rol, maar  zal 

gedwongen worden meer samen te  gaan werken met 

andere (burger)actoren.

Overheid

De rol van de overheid moet op twee punten veranderen. 

Ten eerste wordt gepleit voor  een overheid die zich weer 

opstelt als een zelfstandig instituut dat de grote lijnen 

van de stadsontwikkeling bepaalt. Zo stellen Van Boxtel & 

Koreman:

“Als soevereine macht kan ze [de overheid] weer een 

visie op de stedelijke ruimte bewaken, zonder teveel 

in detail te willen bepalen.”  Van Boxtel & Koreman, 

2007, p. 121.

Hierbij moet het volgens hen er niet om gaan om uitvoerig 

per plek of situatie de ruimtelijke kwaliteit te bepalen, maar 

moet de overheid vaststellen waar de balans ligt in schaal 

en programma.

“De nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

zullen in aantal minder zijn, maar wegen veel 

zwaarder. Er zullen hardere grenzen worden 

getrokken, maar in ruil daarvoor zal er meer lokale 

vrijheid ontstaan. De markt zal veel te stellen 

hebben met deze kaders en zal samen met burgers 

specifieke invulling geven aan de plekken. Doordat 

de verantwoordelijkheid scherper is verdeeld, is het 

systeem beter in staat om een duurzaam publiek 

domein te realiseren en tegelijkertijd beter in te spelen 

op lokale veranderingen.”  Van Boxtel & Koreman, 

2007, p. 119.

Urhahn zegt specifiek over de rol van lokale overheden:

“Lokale overheden moeten de regie nemen en 

transformatie op een strategische manier aansturen.”  

Vrolijk, 2010, p. 50.

Ten tweede moet de overheid in haar nieuwe rol de 

protagonisten van zelforganisatie (civic economy) 

herkennen, erkennen, ondersteunen en met actoren met 

vergelijkbare belangen/doelen in contact brengen.

“Met zelforganisatie in stedelijke ontwikkeling gaat 

het dus niet langer om het betrekken van burgers bij 

beleid, maar om het ruimte geven aan en betekenisvol 

verbinden van initiatieven uit de samenleving.” 

Boonstra, 2010, p 26.

Ahrensbach et al. stellen hetzelfde maar gaan er nog dieper 

op in door te schetsen hoe die rol kan worden vervuld: 

“...it requires leaders in localities not just to recognise 

the latent opportunities and capabilities of people 

and places but also to re-combine these and bring 

together innovative ways of, for example, brokering, 

co-producing, financing, commissioning and 

measuring success. Fertile ground exists where such 

disparate elements are stitched together with a real 

clarity of purpose.” Ahrensbach et al., 2011, p. 170.

Door de bottom-up benadering en het betrekken van 

burgeractoren als co-producenten van de stad levert deze 
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benadering een stadsontwikkeling op die plaatsspecifieke 

oplossingen genereert in plaats van generieke. Het gaat 

uit van de kleine schaal, incrementele ontwikkeling en de 

bestaande situatie als startpunt. Door de toename van 

het aantal actoren en de kleinere schaal zijn er bovendien 

meer middelen beschikbaar, minder middelen nodig 

en wordt het risico meer gespreid. Hierdoor kan er wel 

worden ontwikkeld waar de neoliberale stadsmachine is 

stilgevallen.

Stedebouwkundige

De stedebouwkundige moet zich niet langer opstellen 

als beeldmanager, maar heeft een veelzijdige rol in het 

stadsontwikkelingsproces:

“De stedenbouwer zal uiteenlopende rollen 

moeten aannemen: soms die van ontwerper, dan 

weer van verleider, rekenaar en tekenaar. Maar 

ook zal de stedenbouwer als onderhandelaar of 

zelfs als ondernemer moeten optreden, die actief 

samenwerking organiseert en partijen uitnodigt en 

uitdaagt.” Bron: Manifest voor de Spontane stad, 

Urhahn Urban Design.

Tijdelijkheid  en een vrijere stadsontwikkeling

Van Boxtel & Korenman (2007) pleiten niet alleen voor 

een andere rolverdeling van actoren, maar ook voor een 

stadsontwikkeling met naast duurzame planning ook 

plaats voor een vrijere ontwikkeling. Deze twee vormen 

van stadsontwikkeling duiden zij aan als mon-arch en an-

arch.

“In de luwte van deze duurzame planning kunnen 

gebieden van beperkte schaal ontstaan die plekken 

kunnen genereren die hyperspecifiek zijn, omdat 

ze minder onderhevig zijn aan abstracte logicas. 

Dergelijke gebieden kenmerken we als an-arch. Hier 

treedt een reflexief anarchisme opdat gebruik maakt 

van de mogelijkheid om buiten de politieke kaders 

nieuwe ruimtelijke configuraties te laten ontstaan 

zonder inmenging van overheden.” Van Boxtel & 

Koreman, 2007, p. 121.

Dit idee van an-arche ontwikkeling hangt ook heel erg 

samen met het idee dat er niet moet worden gestreefd 

naar een eindbeeld, maar naar een startbeeld.  Tijdelijkheid 

als vorm van stadsontwikkeling, waarbij tijdelijke an-arche 

gebieden dienen als stadslaboratorium en als voorschot op 

de toekomst.

“Door tijdelijke projecten toe te staan kunnen er 

alvast dingen voor de toekomst worden gedaan, 

zonder uit te gaan van een alomvattend masterplan. 

Zo’n blauwdrukplan met een duidelijk eindbeeld en 

een moment waarop alles klip-en-klaar kan worden 

opgeleverd zal zijn, is niet meer van deze tijd. Het 

aanbod stuurt niet langer de ontwikkeling van nieuwe 

woningen, kantoren, stadsdelen en braakliggende 

gebieden. De vraag is bepalend,...”  Vrolijk, 2012, p. 

32. 

1.5 Conclusie
Samenvattend kan worden geconstateerd dat In de 

discussie over een nieuwe manier van stadsontwikkeling 

steeds een aantal kenmerken terug komen:

• Bottom-up benadering, zelforganisatie

• Een andere rol voor de overheid, markt 

en burger

• Burger is co-producent en investeerder

• Localiteit

• Kleine schaal

• Bestaande situatie als startpunt

• Plaatsspecifieke oplossingen

• Tijdelijkheid als middel van 

stadsontwikkeling
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ZELFORGANISERENDE
BURGER

LIBERALE
OVERHEID

PUBLIEKE
OVERHEID

MARKT

CONSUMERENDE
BURGER

VERANTWOORDELIJKE
MARKT

Top-downBenaderingswijze

NEOLIBERALE STADSONTWIKKELING RE-PUBLIC

Rolverdeling

Rolverdeling
schematisch

Ontwikkelingswijze

Ontwikkelingsduur

Bottom-up

Zelfstandige overheid neemt regie op 
strategisch niveau, brengt actoren met 
elkaar in contact en stimuleert initiatieven 
vanuit de samenleving.

Burger en markt als co-producenten 
geven invulling aan plekken.

Versmelting van overheid en marktparti-
jen bepaalt tot in detail de ontwikkeling 
van de stad.

Burger als consument.

Grootschalige ontwikkelingen (GSO’s)

Korte termijn, gefaseerd Lange termijn, incrementeel

Ontwikkelingsdoel Eindbeeld Startbeeld, tijdelijkeheid

Financiering Investeringen door een beperkt aantal 
grote niet-lokale actoren

Investering in de vorm van geld

Investering door een groot aantal kleine 
en grote lokale actoren

Investering in de vorm van geld, tijd, 
vaardigheden en kennis

Startpunt Tabula rasa Bestaande situatie

Focus Beeld Activiteiten

Oplossingsvorm Generieke oplossingen Plaatsspeci�eke, lokale oplossingen

Rol stedebouwkundige/architect Beeldmanager Herkennen van lokale initiatieven en 
behoeftes en deze samenbrengen in een 
uitvoerbare ontwikkelingsstrategie waarin 
publieke en private ruimte worden 
vormgegeven. Hierbij is het geheel meer 
dan de som der delen. 

Handelingsmotieven Economische motieven Balans tussen economische, sociaal-
maatschappelijke en ecologische 
motieven

Kleinschalige ontwikkelingen

Regulering Regel- en proceduregebonden ontwikkeling Vrijere ontwikkeling

16



• Vrijere stadsontwikkeling (minder 

regels)

Deze kenmerken van de nieuwe manier van 

stadsontwikkeling, door Van Boxtel en Koreman aangeduid 

als Re-Public, worden in het schema op de pagina 

hiernaast afgezet tegen de kenmerken van de neo-liberale 

stadsontwikkeling.

Gevolgen voor dit project

Uit het voorafgaande volgt dat in huidige realiteit een 

traditioneel stedebouwkundig plan geen realistische 

oplossingen meer biedt voor stedelijke problemen. 

Dit betekent voor dit afstudeerproject dat er dus zal 

moet worden gehandeld volgens de principes van Re-

Public. Hierdoor zal er  geen uitgewerkt eindontwerp 

kunnen worden gemaakt, maar zal het eindresultaat 

de vorm krijgen van een ontwikkelingsstrategie waarbij 

verschillende actoren in het gebied tot samenwerking 

worden gebracht en zoveel mogelijk ondersteuning krijgen 

in de door hun gewenste ontwikkelingen in de vorm van 

ruimte, middelen, geld of kennis. Hierbij kan de richting van 

de ontwikkelingen worden aangegeven en een mogelijk 

startbeeld, maar geen eindbeeld. 
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II - Terneuzen 
Ontleed
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2. De historische ontwikkeling van 
Terneuzen

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van 

Terneuzen tot op heden nader bekeken. De ontwikkeling 

van de stad is in te delen in een vijftal periodes. Deze 

periodes zijn:

1. 1325-1827  Van dorp tot vestingstad

2. 1827-1908 Vestingstad aan het  

   Kanaal

3. 1908-1962 Voorzichtige groei

4. 1962-2008 Het Grote Plan 

5. 2008-heden  Een nieuwe werkelijkheid

De eerste vier periodes geven een verklaring voor de 

huidige stedebouwkundige structuur van de stad en de 

beschouwing van deze periodes die verklaart een aantal 

problemen waar de stad nu mee kampt. Aan de hand 

van deze periodes zal de ontwikkeling van Terneuzen 

worden beschreven. In het schematische overzicht op de 

volgende pagina’s staan de periodes en de belangrijkste 

gebeurtenissen daarin voor de stad samengevat. Ook een 

schematische weergave van de ruimtelijke ontwikkeling 

van de stad per periode is hier te zien.

Met het begin van de vijfde periode zijn we al in het 

heden aangekomen. Om die reden zal deze periode niet 

in dit hoofdstuk worden behandeld, maar in het volgende 

hoofdstuk dat over de huidige situatie van Terneuzen gaat.

21



14e eeuw

15e eeuw

16e eeuw

17e eeuw

18e eeuw

19e eeuw

20e eeuw

Tachtigjarige
Oorlog

Landschap

Stad
Eerste vermelding

van Terneuzen

1325

1460

1576

Haven/Industrie

Niet ruimtelijk

1491
1583

1584

Eerste vermelding
(overslag)haven van 

Terneuzen

Forti�catie van 
de nederzetting 

1583-1585

Aanleg van 
eerste vesting-

werken en de 
Mo�enschans

Terneuzen krijgt 
stadrechten

Inundaties van 
Zeeuws-Vlaanderen

1583

Terneuzen valt 
in Staatse 

handen

Filips van 
Hohnelohe 

verdedigt 
Terneuzen tegen 

de Spanjaarden

1827
1841

1841-1870

1869
1871

Ingebruikname 
van het Kanaal 
van Gent naar 

Terneuzen

1827
1833

Sloop van de 
eerste vesting-

werken

1870

Demping van de 
haven; haven 
wordt markt

Havenactiviteit 
verplaatst zich 

naar O. Kanaalarm

Opening spoorlijn 
Gent-Terneuzen

Opening spoorlijn 
Mechelen-Terneuzen

1830

Onafhankelijk-
heid van België

1830

Afsluiting 
Westerschelde 
en verzanding 
van het kanaal

Heringebruik-
name van het 
kanaal

1881-1885

Verbreding en 
verdieping van 

het kanaal

1839

Erkenning van 
België door 
Nederland

Aanleg van de 
tweede 

vestingwerken

PERIODE I
Van dorp tot vestingstad

PERIODE II
Vestingstad aan het kanaal

Nieuwe stad

LEGENDA

Reeds bestaande stad

Nieuwe industrie

Reeds bestaande industrie

Nieuwe watergang

Reeds bestaande watergang

Hoofdweg

Spoorweg

22



1900
1940

1950
1960

1970
1980

1990
2000

2010

Gouwetor

Vestiging grote 
industrieën

1946

1953

Uitbreidingsplan 
1946 van ir. H. de 

Groot

Uitbreiding in 
zuidelijke en 
oostelijke richting: 
Serlippenspolder, 
Triniteit, Zuiderpark

1970

Inlijving 
gemeente 
Zaamslag

2008

Begin van de 
economische 

crisis

1. Aantreden burgemeester 
Hedzer Rijpstra

2.Tractaat Nederland-België 
over verbreding en 

verdieping van het kanaal 

1. Aanstelling 
ir. F.J. Gouwetor 

2.  Herziening 
Uitbreidingsplan 

1946

1954
1960

1959

Verlegging 
oostelijke 

waterleiding

Begin bouw 
Othenepolder

1. Aanleg twee nieuwe 
zeevaartsluizen

2. Aanleg terrassen in de 
Serlippenspolder

Demping van de Weste-
lijke en delen van de 
Oostelijke Kanaalarm. 

Afbraak van het oude 
Java

1910

Opening nieuwe 
zeevaartsluis 
(Middensluis)

1963
1968

1968

Bouw van het nieuwe 
Java

1986

Dow Chemical 
vestigt zich in 

Terneuzen

Philips vestigt 
zich in Terneuzen

1962
1961

1954-1960

1997

Structuurplan 
Kanaalzone 

Gouwetor

Terneuzen wordt 
aangewezen als 

ontwikkelingskern 
industrie

Structuurplan 
Terneuzen 
Gouwetor

1962

PERIODE III
Voorzichtige groei

PERIODE IV
Het Grote Plan

PERIODE V
Naar een
nieuwe
werkelijkheid

23



Links 
Afb. 2.1 - Historische kaart van Terneuzen  in 1660. 

(Gebaseerd op: Gouwetor, 1965)

Rechts 
Afb. 2.2 - Schematische weergave van de 
ontwikkeling van Terneuzen in periode I. Terneuzen 
ontstaat in het gebied tussen de Noordstraat en de 
haven.  
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2.1 Van dorp tot vestingstad
Terneuzen duikt voor het eerst op in historische bronnen uit 

het jaar 1325 als “Ter Nose”1. Volgens M. Schönveld  (1948) 

zou de naam Terneuzen komen van “neus”, de Frankische 

vorm van het Noordzeegermaanse “nes”, wat landtong of 

drassig laag land betekent. Terneuzen betekent dus“op of 

bij de landtong” en de stad zou dan ook logischerwijs op 

of nabij een landtong aan de Westerschelde, toen nog de 

Honte genaamd, zijn ontstaan. 

In de 14e eeuw lag Terneuzen aan de Gentse Vaart, een 

belangrijke waterverbinding voor de handelsstad Gent, 

die maar moeizaam over water bereikbaar was. Terneuzen 

dankt zijn bestaan dan ook hoogstwaarschijnlijk aan het 

scheepvaartverkeer naar Gent: de haven diende in die tijd 

als overslaghaven en wordt voor het eerst genoemd in 

historische bronnen uit 1460.

 

In 1491 wordt de nederzetting voor het eerst gefortificeerd. 

De reden hiervoor is waarschijnlijk de strategische 

ligging aan de Gentse Vaart geweest.2 In 1583, tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog, kwam hier echter een einde aan 

toen een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen onder water 

kwam te staan door de inundaties ter verdediging tegen 

de Spanjaarden (zie de kaart van 1584). Dit werd gedaan 

onder de leiding van Graaf Philipp von Hohenlohe. Deze 

graaf zorgde ook voor de aanleg van de eerste uitgebreide 

vestingwerken rond Terneuzen (zie afb. 2.1), die nodig 

waren door de strategische ligging op de grens van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De militaire 

inundaties, die werden veroorzaakt door de dijken op drie 

plekken door te steken, hebben tot op de dag van vandaag 

nog hun sporen nagelaten in het landschap. Het water 

1 h t t p : / / w w w . t e r n e u z e n . c o m / h i s t o r i e /

geschiedenis/kortegeschiedenisvanterneuzen/

2 h t t p : / / w w w . t e r n e u z e n . c o m / h i s t o r i e /

geschiedenis/kortegeschiedenisvanterneuzen/

dat door de dijkdoorbraak bij Nieuw-Othene met grote 

snelheid naar binnen stroomde sleet de Otheense Kreek 

namelijk uit.

De inundaties hadden grote gevolgen voor Zeeuws-

Vlaanderen, dat bijna in zijn geheel onder water verdween. 

K.J.J. Brand beschrijft de toestand rond het jaar 1600 als 

volgt (zie ook de kaart van 1621):

“In 1600 was er in het huidige Zeeuws-Vlaanderen 

slechts het volgende overgebleven: Een Staats 

gebied bestaande uit het eiland Biervliet en bedijkte 

gronden rond Terneuzen en Axel, die door een smalle 

strook verbonden waren. [...]

Zeeuws-Vlaanderen moet er troosteloos hebben 

uitgezien. Bij vloed, één grote watervlakte met 

hier en daar een kerktoren, restanten van huizen 

en dijken en, langs de kust, duinen. Bij eb, een met 

geulen doorsneden schorrengebied, waarin de trieste 

restanten nog duidelijker uitkwamen.” K.J.J. Brand, 

1983, p. 16.

Het zou nog tot halverwege de 19e eeuw duren voordat 

al het verloren land weer zou zijn teruggewonnen (zie 

de kaarten van 1700 en 1850).  Deze herpoldering werd 

volgens een geheel nieuw bedijkingspatroon uitgevoerd en 

zo werden de huidige polders aangelegd. 
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Afb. 2.3 - Ontwikkeling van het landschap (gebaseerd op Brand, 1983)
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1850

1584
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2.2 Vestingstad aan het kanaal

Het kanaal en Java

Pas in 1827, vlak voor de scheiding tussen Nederland en 

België kwam er weer een verbinding tussen Terneuzen 

en Gent met de aanleg van het Kanaal van Gent naar 

Terneuzen onder het gezag van koning Willem I. Dit 

kanaal werd tussen 1824 en 1827 bij Terneuzen met twee 

armen om de stad heen aangelegd, waardoor een deel 

van de oostelijke bastions en de vestinggracht verdwenen 

(Gouwetor, 1965).  Op de kaart van 1830 (afb. X.2) is te zien 

hoe het kanaal zich ten zuiden van de stad splitste en met 

twee armen om de stad liep. De westelijke arm was bedoeld 

voor de zeevaart en de oostelijke voor de binnenvaart3 en 

beide armen kregen een sluis: de Oostkolk en de Westkolk. 

Uit deze afbeelding blijkt ook dat Terneuzen er tot het 

kanaal er kwam nagenoeg hetzelfde bijlag als twee eeuwen 

daarvoor. 

De aanleg van het kanaal was een enorme onderneming 

en veel arbeiders van buiten Terneuzen vestigden zich 

(tijdelijk) nabij Terneuzen aan de andere zijde van wat 

de Oostelijke Kanaalarm zou worden. Mogelijk kozen zij 

voor deze locatie omdat het naast de dijk naar Axel lag. 

3 http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu09_01/

sten009monu09_01_0099.php

Java

Oostkolk

Westkolk

Links: Afb. 2.4 - Historische kaart van Terneuzen in 1827. (Gebaseerd op: Gouwetor, 1965.) 
Rechts: Afb. 2.5 - Schematische weergave van de eerste serie ontwikkelingen (1824-1827) in periode II  in Terneuzen.
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Het grootste deel van de arbeiders kwam namelijk uit 

Vlaanderen (De Vries, 1977) en de weg op de dijk liep via Axel 

in de richting van Vlaanderen.  De fysieke omstandigheden 

destijds lijken in ieder geval geen positieve rol te hebben 

gespeeld bij de locatiekeuze: de grond was erg drassig en 

de arbeiders moesten houten en lemen  hutten op palen 

bouwen om de grond bewoonbaar te maken. Het verhaal 

gaat dat de bouwvorm van deze hutten deed denken aan 

de huizen op palen op het indonesische eiland Java. De wijk 

zou  daarom “het Java” worden genoemd (Baert, 1968). 

De locatie van Java zou de zuid-oostelijke richting inzetten 

waarin Terneuzen zich gedurende bijna twee eeuwen zou 

gaan ontwikkelen. Met de komst van de nieuwe zeesluis 

(tegenwoordig de Middensluis) in 1910 zou deze richting 

definitief worden vastgelegd.

Tussen 1830 en 1835, ten tijde van de Belgische revolutie, 

werd er  een nieuwe vesting met bastions aangelegd 

buiten de kanaalarmen en Java, zodat Terneuzen weer 

een randvesting werd van het nieuwe Koninkrijk der 

Nederlanden (zie afb. 2.6). Het kanaal werd in diezelfde 

tijd afgesloten waardoor het verzandde. Na de erkenning 

van België door Nederland werd het uitgebaggerd en 

opnieuw in gebruik genomen in 1841. Met de heropening 

van het kanaal zou Terneuzen zich dankzij de binnenvaart 

gaan ontwikkelen. Dit gebeurde echter heel geleidelijk. De 

Oostelijke Kanaalarm was nog erg smal en kende nog geen 

Gedempte haven

Links: Afb. 2.6 - Historische kaart van Terneuzen in 1841. Gebaseerd op: De Vries, 1977. 
Rechts: Afb. 2.7 - Schematische weergave van de tweede serie ontwikkelingen (1833-1908) in periode II  in Terneuzen.
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Boven 
Afb. 2.8 - Gravure van de Oostelijke 
kanaalarm met de Axelse brug gezien vanaf 
wat nu de Heerengracht is (1832). Bron: J. De 
Vries (1977).

Links 
Afb. 2.9 - Foto van de Oostelijke kanaalarm 
gezien vanaf de Heerengracht. De Axelse 
brug ligt verborgen achter de boten (1902). 
Bron: www.neuzeninterneuzen.nl/

kades4 of voorzieningen voor de overslag van goederen (zie 

afb. 2.8). Langs de oevers groeiden zelfs rietkragen. Met 

de komst van het spoor, dat bij de Oostelijke Kanaalarm 

eindigde in de Noorderdokken, veranderde dat echter:

“Eerst na de aanleg van de spoorlijn in de jaren 

1869-1871 werden er een stationsemplacement, 

steigerwerken, opslagplaatsen en een paar 

eenvoudige kranen gebouwd. Daar begon een 

heel intensief vervoer van met name hout uit het 

Oostzeegebied. Vele Terneuzenaren vonden daar 

werk met het lossen van houtschepen en het 

4 Zierrikzeesche Nieuwsbode, Aanbestedingen, 

25-05-1905 

laden van de ‘sparretjes’ in de wagons. Veel later 

werden basaltmuren gebouwd aan de Rosegracht, 

Schuttershofweg, Heerengracht en Schependijk.”  

(Baert, 1968, 22 maart)

De uiteindelijke bouw van de kades aan deze straten geeft 

aan dat  havenactiviteiten zich met de komst van het kanaal 

grotendeels naar de Oostelijke Kanaalarm verplaatsten. In 

1870 werd de oude haven gedempt en zou deze verplaatsing 

van de havenactiviteiten definitief worden. De gedempte 

haven werd het nieuwe marktplein en behield daarmee een 

belangrijke centrale functie binnen het weefsel van de stad. 

De komst van het spoor naar Mechelen en Gent zorgde 

ervoor dat de havenactiviteiten werden uitgebreid over de 

gehele lengte van de kanaalarm  (zie afb. 2.7).
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2.3 Voorzichtige groei

Afbraak van de vesting

In 1908 werd bij koninklijk besluit de vestingstatus van 

Terneuzen opgeheven. Dit gaf in de eerste decennia van 

de 20ste eeuw de mogelijkheid om uit te breiden buiten 

de stadsgrenzen. In 1910 kwam de nieuwe zeesluis ten 

westen van de stad gereed, waardoor uitbreiding in die 

richting niet voor de hand lag. Daarom werd tussen  1914-

1915 het oostelijke bolwerk gedempt (De Vries, 1977). Ir. 

Frits Gouwetor, de invloedrijkste stedebouwkundige die 

Terneuzen zou kennen halverwege  de vorige eeuw, schrijft 

over deze periode:

“Het aantal inwoners beliep aan het eind van de eerste 

wereldoorlog circa 10.000. Na de eerste wereldoorlog 

begon een zeer langzame groei in zuidelijke richting 

(de enige richting, waarin Terneuzen zich toenmaal 

kon uitbreiden), voornamelijk als lintbebouwing langs 

de Axelsestraat, de Kerkhoflaan en de Tramstraat. 

Tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kwam 

in deze toestand niet veel verandering.” Gouwetor 

1965.

Het stratenpatroon van de eerste uitbreidingen volgde de 

vorm van de vesting, wat nog steeds duidelijk te zien is op 

de kaart (zie afb. 2.10).  

Het westelijk bolwerk werd niet gedempt en bebouwd, 

maar deed in de eerste decennia van de vorige eeuw 

dienst als park voor de stad. Het zou echter in zijn geheel 

verdwijnen met de aanleg van twee nieuwe sluizen in het 

Kanaal van Gent naar Terneuzen in 1963 (Gouwetor, 1965).

De ontwikkeling van Java tot volksbuurt

Java, waar de houten hutten in de loop der tijd 

waren vervangen voor stenen huisjes, had dankzij de 

vestingwerken altijd op een eiland had gelegen. Hierdoor 

had het zich ontwikkeld tot een echte volksbuurt met een 

eigen cultuur. Zelfs de demping van het oostelijke bolwerk 

kon deze eilandcultuur niet ongedaan maken. De Vrije 

Zeeuw, waaruit wordt geciteerd in een artikel van de PZC, 

beschrijft dat Java een roemruchte arbeidersbuurt was 

waarvan de naam door buitenstanders met vrees en ontzag 

werd uitgesproken. De wijk werd door de bootwerkers, 

“het klompenbataljon”, bewoond. De arbeiders trokken 

‘s morgenvroeg naar de Noorderdokken om de schepen 

te lossen en te laden “aan het spoor”. Hun vrouwen 

achterlatend, zodat die zich konden ontfermen over de 

kinderen en het huishouden.

”Nergens was er een buurt waar zoveel arbeiders 

in zoveel kleine huisjes aaneengerijd naast elkaar 

woonden en waar soms een nakomelingenschap 

Afb. 2.10 - Het stratenpatroon op wat eens het oostelijk bolwerk was 
volgt de vorm van de oude vestingwerken.

1841 1950
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1950 1960

Links
Afb. 2.11 - Historische kaart van 
Terneuzen rond 1950. Er heeft 
kleinschalige uitbreiding plaatsgevonden 
langs de Axelse straat.

Rechts
Afb. 2.12 - Historische kaart 
van Terneuzen rond 1960. Het 
uitbreidingsplan 1946 is helemaal 
uitgevoerd en er is begonnen met de 
bouw van Triniteit en Zuiderpark. 

Onder
Afb. 2.13 - Schematische weergave van 
de ontwikkeling van Terneuzen in periode 
III. Alle ontwikkeling vinden plaats langs 
de Axelse straat. 
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van twaalf en meer kinderen opgroeide. Zij trouwden 

er en betrokken in de meeste gevallen een eigen 

domein in dezelfde buurt. Zo kwam het dat hele 

familiedynastieën de buurt bevolkten...”  PZC, 14-11-

1980, p.3. (Een citaat uit de Vrije Zeeuw van maart 

1968.) 

Het uitbreidingsplan van 1946 

Piet Hack (2005) beschrijft de ontwikkeling van Terneuzen 

in de periode 1950-1965, maar gaat daarbij ook in op het 

“bescheiden” uitbreidingsplan van Terneuzen uit 1946, 

dat werd gemaakt door ir. Herman de Groot. Tot dit plan 

behoorden de wijk Noordpolder en een groot deel van 

Lievenspolder. Terneuzen had na de tweede Wereldoorlog 

zo’n 12.000 inwoners (Gouwetor, 1965)  Het plan van De 

Groot ging uit van een groei van de bevolking tot 16.000 

inwoners, maar wanneer dit aantal zou worden bereikt 

werd niet gesteld. In het plan waren arbeidersbuurten aan 

de westkant gepland naast de industrieterreinen aan het 

kanaal. Meer naar het oosten toe waren ruimere woningen 

gedacht. 

“In het plan werd de mogelijkheid opengehouden 

voor het stichten van flats, daar ‘aan deze steeds 

meer in zwang komende huisvesting zeker een 

plaats mag worden ingeruimd.’ Dit was nieuw voor 

Terneuzen, er werd mee ingestemd omdat het als 

een proef beschouwd werd. [...] Er bestond ook bij 

de woningbouwvereniging aanvankelijk wel enige 

aarzeling over het bouwen van flats. De overweging 

dat door nieuwbouw ook stedelingen van elders 

werden aangetrokken die etagewoningen gewend 

waren gaf uiteindelijk de doorslag. Maar nog in 

1956 moest er de nodige druk op de onwillige 

woningbouwvereniging worden uitgeoefend door 

burgemeester Tellegen en de stedebouwkundige 

Gouwetor om toch maar flats te bouwen in plaats 

van kleine rijtjeswoningen.” P.K. Hack, 2005, p. 517.

In 1954 werd, na het overlijden van De Groot,  de 

eerder vermelde ir. Frits Gouwetor, aangesteld om 

de uitbreidingen van Terneuzen te gaan coördineren. 

Gouwetor was een Rotterdamse architect en een partner 

in het architectenbureau Kuiper Gouwetor & De Ranitz.  In 

het reeds geciteerde artikel van Gouwetor beschrijft hij hoe 

ver het uitbreidingsplan uit 1946 was uitgevoerd voordat 

hijzelf werd aangesteld:

“Tussen 1946 en 1953 werden in het zuiden enige 

honderden nieuwe woningen gebouwd volgens het 

uitbreidingsplan van wijlen Ir. Herman de Groot. 

Ook door ons bureau werden in die tijd ongeveer 200 

woningwetwoningen gebouwd (ook in systeembouw), 

waarvan de situering destijds met collega Herman de 

Groot werd overlegd. De stadsuitbreiding besloeg 

toen een gebied, dat zich in zuidelijke richting tussen 

de Axelsestraat en de oude spoorbaan (langs de 

Hogendijk) uitstrekte tot een punt ongeveer 900 m 

ten zuiden van de oostelijke kanaalarm.” Gouwetor, 

1965, p. 236.

Hack beschrijft hoe de bewoners van de uitbreidingen hun 

nieuwe wijken waardeerden:

“De wijken werden door de bewoners vooral 

gewaardeerd vanwege de ruime opbouw, die een 

dorpse indruk gaf. De eentonige uitstraling die 

later zo naar voren kwam werd gecompenseerd 

door een groot aantal mogelijkheden voor sociale 

contacten, vaak in de vorm van buurtpraatjes. 

Huismoeders waren thuis, voor hen was een praatje 

vaak een welkome vorm van afleiding. In de wijken 

waren de nodige buurtwinkels voor de dagelijkse 

boodschappen.” Hack, 2005, p. 529-530.

De buurtwinkels, zo legt Hack verder uit, waren met name 
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Afb. 2.14 - Terneuzen in 1951 vanuit het Noordwesten gezien. In 
de rechter bovenhoek is te zien dat een deel van Lievenspolder in 
aanbouw is.

geconcentreerd aan de Axelsestraat. Zo zouden daar een 

aantal kruideniers, bakkers en slagers een winkel hebben 

gehad. Maar zaten er ook twee rijwielhandels, een kapper, 

een bloemist, een tabakszaak en een kledingzaak. Er zaten 

echter ook kleinere groepen winkels in de wijken. Zo zaten 

er in de Geraniumstraat, een zijstraat van de Axelsestraat 

die dwars door Lievenspolder snijdt,  een slager, een 

kruidenier, een bakker en een kapper.

Onder invloed van het proces van afnemende sociale 

controle, individualisering en toenemende welvaart bleek 

echter dat de dorpse opzet van de uitbreidingswijken al 

snel niet meer te werkte:

Zij die dat konden ontrokken zich eraan door te 

verhuizen zodra de mogelijkheid zich voordeed. 

De bewoners waren uit de ‘ruststand’ van de 

wederopbouwtijd met zijn tekorten ontwaakt en 

rijker en vooral ook kritischer geworden. [...] In de 

jaren 1960 veroorzaakte elk nieuwbouwproject 

daardoor een golf van verhuizingen uit wijken met 

minder luxe woningen. Doordat er nog steeds een 

woningtekort was, had dit geen gevolgen voor wijken 

waaruit mensen wegtrokken: hun plaatsen werden 

toch weer opgevuld.” Hack, 2005, 531. 

De eerste fase van de periode Gouwetor

Onder andere door het tractaat met België over 

de verbreding van het kanaal, waardoor er nieuwe 

mogelijkheden ontstonden voor de ontwikkeling van 

industrie in Terneuzen, viel de aanstelling van Gouwetor 

samen met optimistischere toekomstplannen voor de stad. 
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Na zijn aanstelling kreeg Gouwetor dan ook de opdracht 

van burgemeester Tellegen de uitbreidingsplannen uit 

1946 te herzien “in het licht van de nieuwe ontwikkelingen” 

(Gouwetor, 1965).  Gouwetor begon dan ook samen 

met ir. L.H. Jacobsen aan de herziening van de acht jaar 

oude uitbreidingsplannen. Hierbij gingen zij uit van een 

groei van Terneuzen van 14.000 inwoners in 1954 tot 

maximaal 25.000 inwoners in 1980. Hun uitgangspunt 

hierbij was dat “Terneuzen in staat moest zijn een deel 

van het bevolkingsoverschot van Zeeland te binden in zijn 

industrie.” (Gouwetor, 1965, p. 236). Onder de industrie 

verstonden zij de al aanwezige “basis-industrieën in Sluiskil”, 

die al jaren bestonden, maar ook nieuwe industrieën, die bij 

Terneuzen zouden worden ontwikkeld ten westen van de 

Axelsestraat en zouden worden ontsloten door middel van 

nieuwe insteekhavens. Het doel van het binden van nieuwe 

bevolking was “het vertrekoverschot van Oost Zeeuws-

Vlaanderen naar elders om te buigen naar Terneuzen” 

(Hack, 2005, p.517). 

Gouwetor had een duidelijke visie over hoe Terneuzen zich 

ruimtelijk zou moeten ontwikkelen: “[...] werd door mij 

gesteld dat de uitbreidingsplannen van Terneuzen niet alleen 

in zuidelijke richting moesten worden ontwikkeld, maar 

vooral in oostelijke richting [...]”  (Gouwetor, 1965, p. 236). 

Deze visie kreeg een eerste vorm in de uitbreidingsplannen 

Triniteit en Zuiderpark. In de volgende paragraaf zal kort 

worden ingegaan op het ontwerp van deze twee wijken.

Triniteit en Zuiderpark

Met het uitbreidingsplan van Gouwetor kreeg Terneuzen 

voor het eerst te maken met modernistische stedebouw, 

wat duidelijk blijkt uit de ontwerpen die hij maakte voor 

Triniteit en Zuiderpark. Beide wijken waren opgebouwd 

uit een aantal stedebouwkundige stempels, waarin 

laagbouw werd gecombineerd met middelhoogbouw. De 

bouwblokken in de stempels stonden dicht op elkaar en 

Gouwetor plaatste de stempels ook onderling dicht bij 

elkaar, waardoor de wijken  een hoge bebouwingsdichtheid 

kenden (zie afb. 2.15 en 2.16). Hack schrijft over de 

ontwerpen:

“Deze wijk [Triniteit] paste perfect in de CIAM-

gedachte door zeer strakke vormgeving van zowel 

de blokkenverkaveling als het uiterlijk van de 

woningblokken. Gouwetor hanteerde een perfecte 

rechthoekige verkaveling en kon zich er dan ook boos 

over maken dat hij over het hoofd had gezien dat 

twee blokken aan de Bellamystraat schuin stonden.” 

Hack, 2006, p. 518. 
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Afb. 2.16 - Een Isometrie van het functionalistische ontwerp van 
ir. Gouwetor voor Triniteit, gebaseerd op luchtfoto’s van de wijk in 
1970. De stedebouwkundige stempels zijn met verschillende kleuren 
weergegeven.

Afb. 2.15 - Foto’s van rond 1960 van 
het pas voltooide Zuiderpark. (Bron: 
Gouwetor, 1965)
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2.4 Het grote plan

De tweede fase van de periode Gouwetor

Toen Phillips in 1961 een vestiging opende aan het kanaal 

in Terneuzen en de Amerikaanse multinational  Dow 

Chemical zich in 1962 besloot te vestigen aan de oever 

van Westerschelde even ten westen van Terneuzen, kwam 

de ontwikkeling van de stad in een stroomversnelling.  In 

1962 kreeg Gouwetor de opdracht om voor de gehele 

Zeeuws-Vlaamse kanaalzone een structuurplan te maken 

(Zie afb. 2.17). In dit plan zou Terneuzen een gigantisch 

industriegebied krijgen dat langs de oostkant van het kanaal 

liep tot aan Westdorpe. Tussen het noordelijke gedeelte 

van dit industriegebied en de Otheense Kreek plande hij 

nieuwe woonwijken die zouden worden ontsloten door een 

ring en een hoofdweg die centraal tussen de nieuwe wijken 

liep.  Rond de Otheense kreek zou een parkgebied worden 

gecreëerd waar de stad ten oosten van deze groene zone 

weer verder zou gaan met woonwijken die de stad nog eens 

twee keer zo groot zouden maken. In totaal had Terneuzen 

dan plaats moeten kunnen bieden aan 140.000 inwoners. 

Ten oosten van dit grote Terneuzen zou er een vaste 

oeververbinding komen met Zuid-Beveland. Opvallend aan 

dit plan is ten eerste de verticale geleding van de stad, die  

volgens modernistische idealen volledige functiescheidend 

was. Ten tweede valt ook de oostelijke richting op waarin 

Terneuzen zich met name zou moeten ontwikkelen. 

Uit dit plan zou men kunnen afleiden dat Gouwetor de 

Westerschelde en de Otheense Kreek zag als elementen 

die de leefkwaliteit binnen de stad zouden vergroten.  

In het tractaat met België over de verbreding van het kanaal 

was overeengekomen dat Terneuzen er twee nieuwe 

sluizen bij zou krijgen: één voor de zeevaart en één voor 

de binnenvaart. Het nieuwe  brede kanaal en haar grote 

sluizen zouden de oude kanaalarmen om het centrum 

van Terneuzen overbodig maken. Gouwetor maakte hier 

gebruik van door een in zijn structuurplan de westelijke 

kanaalarm te dempen en er een ontsluitingsweg voor het 

centrum van Terneuzen neer te leggen.

Structuurplan Terneuzen

Nadat Gouwetor  het structuurplan maakte voor de gehele 

kanaalzone, kreeg hij van de gemeente Terneuzen in 1963 

de opdracht om een structuurplan te ontwikkelen voor  de 

stad Terneuzen. Hierin zou duidelijk moeten worden hoe 

Terneuzen zich in tien jaar tijd moest gaan ontwikkelen. Dit 

nieuwe structuurplan zou ervoor zorgen dat een groot deel 

van het Terneuzen zoals we dat vandaag de dag kennen 

gerealiseerd zou worden. 

Gouwetor werkte zijn visie op Terneuzen uit het 

Kanaalzone-structuurplan verder uit in dit plan. Er was 

echter één groot verschil: doordat de gemeentegrens bij 

de Otheense Kreek eindigde was het niet mogelijk om uit 

te breiden ten oosten van de kreek. Gouwetor paste zijn 

visie aan en kwam met een  plan dat tot de Otheense Kreek 

reikte, maar voornamelijk in zuidelijke richting uitbreidde, 

tot een flinke afstand voorbij de onderkant van de ringweg. 

Deze  ring nam hij wel exact over uit het Kanaalzone-

structuurplan, samen met de verticale geleding van de 

stad. Met dit structuurplan zou de stad plaats moeten gaan 

bieden aan 40.000 tot 45.000 inwoners in 1975.

Net zoals de eerdere uitbreidingsplannen van Gouwetor 

was ook het nieuwe structuurplan een functionalistisch 

plan. Wonen en werken (havenindustrie) werden van elkaar 

gescheiden en er werden speciale zones aangewezen 

voor winkelcentra en sportvoorzieningen. Dit alles 

werd ontsloten door een uitgebreide infrastructuur van 

ontsluitingswegen (de ring):

 

“Het hoofdstramien van de wegen in dit structuurplan 

bestaat uit een invalsweg A - B - C - D en een ringweg 

om de uitbreidingen E - K - F - C - H. De invalsweg A - 

B - C - D sluit bij D tangentieel aan op een om de oude 
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Links
Afb. 2.17 - Het structuurplan dat 

Gouwetor maakte in 1962 voor 
de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. 
(Gebaseerd op Gouwetor, 1965.)

Rechts
Afb. 2.18 - Het structuurplan dat 

Gouwetor maakte in 1963 voor 
Terneuzen. (Gebaseerd op Gouwetor, 

1965.)

Stadscentrum (bestaand)

Bestaande bebouwing

Toekomstig woongebied

Toekomstig industrie- en haventerrein

Winkelcentrum

Park/Sportpark

Water
Hoofdverkeerswegen
Ontsluitingswegen
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Afb. 2.19 - Uitwerkingskaart van het structuurplan dat Gouwetor maakte in 1963 voor Terneuzen (bron: Gouwetor, 1965).
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Afb. 2.20 - Terneuzen zoals het volgens Gouwetor in 1975 zou moeten zijn. Een visualisatieschets 
van de uitwerking van het structuurplan gemaakt in 1963 (bron: Gouwetor, 1965).

binnenstad ontworpen ringweg, waarop eveneens 

tangentieel de nieuwe wegen uit het westen over de 

sluizen aansluiten.” Gouwetor, 1965, p. 244. (Zie 

afb. 2.18).

Gouwetor werkte het structuurplan gedeeltelijk uit, waarbij 

hij wederom gebruik maakte van stedebouwkundige 

stempels. Dit maal bestonden de stempels echter niet 

alleen uit laag- en middelhoogbouw, maar ook uit 

hoogbouw:

“In deze uitbreidingsplannen zijn overwegend 

eengezinshuizen toegepast en op markante punten 

hoge woongebouwen, vooral aan de Otheense Kreek 

en aan de zuidrand van de stad.” Gouwetor, 1965, p. 

244 (zie afb. 2.19 en 2.20).

Het structuurplan van Gouwetor zou allesbepalend worden 

in de ontwikkeling van Terneuzen in de decennia na het 

opstellen van het plan. Dit blijkt duidelijk uit de kaart van 

Terneuzen uit 1986 (zie afb. 2.21). Zelfs de detailuitwerking 

werd voor een groot deel uitgevoerd.

Een nieuw stadhuis en een nieuw Java

Terneuzen breidde vanaf de jaren ‘60 niet alleen maar uit. 

Na meer dan 30 jaar praten over de bouw van een nieuw 

gemeentehuis werd in 1964 besloten dat architecten Van 

den Broek en Bakema een nieuw stadhuis voor Terneuzen 

mochten ontwerpen. Bakema had in het jaar ervoor al een 

schetsontwerp gepresenteerd voor de gemeenteraad1, en 

dat was in de smaak gevallen. Het nieuwe stadhuis zou 

verrijzen achter de Westerscheldedijk aan de Oostkolk, 

zodra een deel van de Oostelijke Kanaalarm was gedempt 

volgens het structuurplan van Gouwetor. Dit zou gebeuren 

1 PZC, 30-10-1971, Interview met Bakema
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1986

Links: Afb. 2.21 - Historische kaart 
van Terneuzen in 1986. Rechts: Afb. 
2.22 - Schematische weergave van de 
ontwikkeling van Terneuzen gedurende de 
eerste decennia van periode IV.

Nieuwe stad

LEGENDA

Reeds bestaande stad

Nieuwe industrie
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Nieuwe watergang
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Afb. 2.23 - Sfeertekening van de visie van Bakema op de 
Oostkolk gepubliceerd in de PZC van 24-04-1964. Bijschrift: 
“...geeft aan hoe de ‘stadhuiswijk’ van Terneuzen in de 
toekomst er zal uitzien. In het midden het stadhuis, op 
de voorgrond de ’kolk’, aan beide zijden grote gebouwen 
(winkels, kantoren, enz.).”

na de gereedkoming van de nieuwe sluizen in 1968. Over 

het vinden van geschikte locatie vertelde Bakema in een 

interview met de PZC in 1971 dat hij eerst nog een andere 

locatie op het oog had, namelijk op het Arsenaal aan de 

Nieuwstraat. Dit idee liet hij echter varen omdat die locatie 

te ver van de nieuwe wijken af lag. 

“Het stedebouwkundig adviesbureau van Gouwetor 

heeft heel goed gezien dat tussen nieuwe en oude  

stad [de Oostelijke Kanaalarm] de dingen van 

gemeenschappelijk belang moeten komen.” Lagaaij, 

1971.

Bakema noemde het kiezen van een locatie moeilijk, 

want “de samenhang van de stad zelf is wat dubieus”2. De 

2 PZC, 03-02-1971, Plan Java komt spoedig in de 

raad Terneuzen

keuze voor de uiteindelijke locatie hing dan ook samen 

met de saneringsplannen van Java, die rond dezelfde 

tijd opkwamen. Doel van de saneringsplannen was 

“krotopruiming” van de oude arbeidershuisjes en het 

scheppen van uitbreidingsmogelijkheden voor het oude 

stadscentrum. Bakema zag de gekozen plek waarschijnlijk 

als kans om meer samenhang in de stad te brengen en had 

dan ook een duidelijke visie op het gebied rond de Oostkolk 

en daarmee het nieuwe Java:

 “De kom [Oostkolk] moet omzoomd worden met 

allerlei activiteiten, objecten en de scharnier daarvan 

is eigenlijk het stadhuis. Die kom is in feite een uniek 

element geworden, een waterkant die leefbaar kan 

worden.” Bakema in PZC, 03-02-1971.

Naast een groot aantal eengezinswoningen moesten er 

volgens Bakema onder andere ook bankgebouwen, een 
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Afb. 2.24 - Kaart gebaseerd op het plan van het bureau 
van Gouwetor voor de sanering van Java. Gepubliceerd in 
de PZC van 17-03-1969. Bijschrift:  “De gedachten gaan 
uit naar enkele hoge flats met luxeappartementen en 
op de begane grond winkels. Er is rekening gehouden 
met een grote behoefte aan parkeerruimte”.

Bestaande bebouwing

Geplande bebouwing

Bestaand winkelgebied

Gepland winkelgebied

Stadhuis
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tot 1968 1968-1993

Afb. 2.25 - De ruimtelijke transformatie van  de Oostelijke 
Kanaalarm tussen 1968 en 2012.

2012
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warenhuis, paviljoenachtige winkels, een dienstengebouw 

en horecagebouwen in het gebied komen. Het bureau van 

Gouwetor had in 1967 al een plan gemaakt dat met deze 

visie overeenkwam (zie afb. 2.24). Gouwetor en Bakema 

waren hoogstwaarschijnlijk samen tot de visie gekomen 

dat een nieuwe winkelstraat in Java het winkelgebied in het 

centrum moest uitbreiden. Hierdoor zou de winkelfunctie 

als het ware de oude en de nieuwe stad verbinden. Centraal 

gelegen in het winkelgebied lag de ruimte van de Oostkolk 

met het stadhuis. Hiermee zou dus eigenlijk een nieuw 

hart van de stad moeten ontstaan waar alle Terneuzenaren 

samenkwamen. 

De plannen van Bakema en Gouwetor voor het gebied rond 

de Oostkolk werden maar voor een klein deel gerealiseerd. 

In 1973 werd het nieuwe stadhuis geopend op een gedempt 

deel van de kanaalarm. Aan de oostzijde van Java werd 

een drietal seniorenflats gerealiseerd, maar de verdere 

plannen van voor Java als uitbreiding van het centrum 

kwamen nooit van de grond.  Java zou voor meer dan 

16 jaar braak liggen. Het gebied zou pas in 1986, na veel 

gedoe, weer worden bebouwd. Dit gebeurde deels met 

eengezinswoningen van woningbouwvereniging Clavis 

en deels met koopwoningen. De visie van de Oostelijke 

Kanaalarm als verbindend element tussen oud en nieuw 

zou met deze nieuwe ontwikkelingen worden vergeten.

Verlies van identiteit na 1968

Met de gedeeltelijke demping  van de Oostelijke Kanaalarm 

en de sloop van de eerste huizen op Java in 1968 werd 

een transformatie van het oostelijk-kanaalarmgebied 

in gang gezet die het gezicht van Terneuzen drastisch 

heeft veranderd. De ontwikkelingsgeschiedenis van 

Terneuzen tot nu toe heeft laten zien dat de stad enorm 

veel te danken heeft aan de binnenscheepvaart over het 

kanaal. Vereniging Oud-Terneuzen (tegenwoordig de 

Heemkundige  Vereniging Terneuzen) stelde in 1980  zelfs 

dat “Terneuzen en de binnen-vaart één zijn”3. De plek 

waar de binnenscheepvaart en Terneuzen met elkaar in 

aanraking kwamen was de Oostelijke Kanaalarm. Je zou 

daarmee kunnen stellen dat de Oostelijke Kanaalarm 

de identiteitsdrager van Terneuzen is geweest vanaf 

het moment dat de havenactiviteiten zich daar naartoe 

verplaatsten halverwege de 19e eeuw.  De transformatie 

van de kanaalarm die eind jaren zestig van de vorige eeuw 

in gang werd gezet heeft logischerwijs veel effect gehad op 

de identiteit van Terneuzen. 

Edward Relph (1976) stelt dat de identiteit van een plek 

(identity of place) bestaat uit drie componenten: de fysieke 

omgeving, de activiteiten die erin plaatsvinden en de 

betekenis. Deze drie componenten worden gebruikt om de 

ontwikkeling van de identiteit van de Oostelijke Kanaalarm, 

en daarmee die van Terneuzen, te beschrijven.

Fysieke omgeving

De veranderingen die de Oostelijke Kanaalarm vanaf 1968 

heeft ondergaan zowel wat betreft de fysieke omgeving 

zijn groot geweest. De kaarten in afbeelding 2.25 laten 

zien hoe de kanaalarm vanaf 1968 is getransformeerd 

van doorlopend kanaal met sluis naar een waterlichaam 

dat  zonder voorkennis nog moeilijk te herkennen is als 

een overblijfsel van het kanaal. Met het dempen van de 

verbinding tussen Oostkolk en Westerschelde en de aanleg 

van de Axelse Dam ging niet alleen water, maar ook een 

drietal kenmerkende bruggen verloren: de Axelse Brug en 

het Hoge Bruggetje en het Lage Bruggetje. Met de sloop 

van het oude Java verdween ook een gevelwand. Dit was 

echter niet de enige gevelwand die verdween, want ook de 

kenmerkende bebouwing aan de Herengracht werd in de 

loop der jaren volledig vervangen door modernere panden .

Activiteiten

3 ‘Oud-Terneuzen’ wil brug over het Kanaalarm, 

PZC, 14-02-1980.
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Afb. 2.26 - Transformatie van de Oostelijke Kanaalarm. Links: de Oostelijke kanaalarm met de Axelse 
Brug gezien in de richting van de Oostkolk in 1950. Rechts: dezelfde plek in 2012.

Afb. 2.27 - Transformatie van de Oostelijke Kanaalarm. Links: De Herengracht en de Blokken bij de 
ingang tot de Oostkolk in 1909. Rechts: dezelfde plek in 2012.

Afb. 2.28 - Transformatie van de Oostelijke Kanaalarm. Links: de Blokken en de Oostkolk in 1919. 
Rechts: dezelfde plek in 2012.
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Afb. 2.29 - Transformatie van de Oostelijke Kanaalarm. Links: De Oosthaven, Oostkolk en Java in 
1964-1968.. Rechts: dezelfde plek in 2012.

Afb. 2.30 - Transformatie van de Oostelijke Kanaalarm. Links: de 
Herengracht met de Axelse Brug in 1937. Rechts: dezelfde plek in 2012.
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Het gedeeltelijk dempen van de kanaalarm grote gevolgen 

voor de activiteiten die plaatsvonden aan en op de 

kanaalarm. Voor 1968 was de Oostelijke Kanaalarm de 

plaats waar de binnenscheepvaart en de Terneuzenaren 

interactie hadden.

“De schippersbeurs was vlakbij [de Oostelijke 

Kanaalarm], iets verderop het internaat en ook al op 

steenworp afstand stond de schipperschool.” PZC, 

6-6-1990

Aan de kades van de kanaalarm werd geladen en gelost bij 

pakhuizen of lagen de schepen in afwachting op werk of 

het opengaan van brug of sluis.

“Vaak gebeurde het dat schepen uren en soms 

dagenlang (mist en storm) langs de steigers in 

de buitenhaven of langs de kanaalkaden lagen. 

De bemanning deed dan in de Terneuzense zaken 

inkopen van allerlei aard.” PZC, 16-03-1968

Ook gingen de schippers naar de schippersbeurs op zoek 

naar nieuw werk, deden inkopen of ontspanden zich in één 

van de schipperscafés. De schipperscafés waren ook het 

postadres  voor veel schippers 4. De kanaalarm was echter 

niet alleen het domein van de schippers. Zo herinnert Johan 

de Vries zich bijvoorbeeld dat de Oostkolk een geliefde 

visplek was voor Terneuzenaren (De Vries, 1977).

Na 1968 kon de kanaalarm niet meer als vaarroute 

worden gebruikt maar nog wel als aanmeerplaats voor de 

schepen. Toen de Axelse Dam in 1993 werd verbreed ten 

behoeve van parkeerplaatsen voor het centrum, werden 

de schepen verder de kanaalarm uitgedreven. In de jaren 

daarna verdween ook de schippersschool, omdat nieuwe 

4 http://www.kustvaartforum.com/viewtopic.

php?f=3&t=1141&start=45, opgehaald op 30-01-2012.

regels ervoor zorgde dat schipperskinderen op een vaste 

locatie les moesten krijgen. Tot slot verdween ook de 

schippersbeurs, door de liberalisering van het vervoer over 

water in 1998. De binnenscheepvaart en bijbehorende 

activiteiten verdwenen dus compleet uit de Oostelijke 

Kanaalarm en werden daardoor onzichtbaar voor veel 

Terneuzenaren. 

Betekenis

Voor veel Terneuzenaren was het kanaal en daarmee de 

Oostelijke Kanaalarm een belangrijke bron van inkomsten. 

Dit blijkt uit het eerder aangehaalde voorbeeld van de 

Javanieters die werk vonden bij het laden en lossen van 

schepen, maar ook uit het volgende citaat uit een artikel 

over de ingebruikname van de nieuwe sluizen in 1968 en de 

gevolgen hiervan voor sommige Terneuzenaren:

“Vanzelfsprekend is niet iedereen even blij met 

de gewijzigde omstandigheden. Er is een aantal 

handelaren, die de schippers en hun gezinnen jaren 

lang van scheepsbenodigdheden en proviand hebben 

voorzien, die weinig reden tot het vieren van feest 

hebben nu hun klandizie voor bijna 100 pct verdwijnt. 

Hetzelfde geldt voor de typische schipperscafés 

langs de Blokken, de Westkolk en Dijkstraaten. 

Zelfs in de Noordstraat werden trouwens door 

de schippersgezinnen vele inkopen van diverse 

aard gedaan. [...] ligt het voor de hand dat de 

handeldrijvende middenstand van Terneuzen ergens 

een verlies lijdt.” (PZC, 22-03-1968)

Naast een belangrijke inkomstenbron had de Oostelijke 

Kanaalarm ook een meer symbolische betekenis: het was 

de overgang tussen de oude en nieuwe stad. De oude stad 

werd ook aangeduid met “binnen de bruggen” en de nieuwe 

stad met “buiten de bruggen”5. Maar de verbindende rol 

5 http://www.neuzeninterneuzen.nl/
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Fysieke omgeving

Fysieke omgeving

Kanaal

Handelen

Parkeren Allure

Aanmeerplaatsen

Ringweg

VijverRestant kanaal

Parkeerplaatsen Parkeerplaatsen

Vrijstaande grootschalige 
kantoorgebouwen

Stadhuisplein

Werken

Ontspannen

Ontmoetingsplek

Inkomstenbron voor
1968

2012

Bron van ergenis

Verbinding oud-nieuw

Goederen overslag

Goederen opslag

Ontmoeten

Wachten

Sluis

Bruggen

Kleinschalige bebouwing

Pakhuizen

Schepen

Activiteiten Betekenis

Afb. 2.31 - Schematische weergave van de 
transformatie van de identiteit van de Oostelijke 
Kanaalarm.
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speelde zelfs op een nog groter schaalniveau:

“[...] de Axelse brug - voor voertuigen de enige 

verbinding tussen oud en nieuw Terneuzen en 

bovendien nog de belangrijkste schakel tussen Oost- 

en West-Zeeuws Vlaanderen [...] PZC, 29-07-1964

De bruggen waren echter ook een bron van grote ergernis, 

wat blijkt de volgende kop uit de PZC uit 1968: “Dag Axelse 

Brug... we hopen je nooit meer te zien”6. Uit dit artikel blijkt 

hoe de Kanaalarm en haar bruggen het dagelijks leven van 

veel Terneuzenaren beïnvloedde:

“Hoeveel mensen zullen in de loop van de vele 

jaren niet een boot, bus of vroeger een trein hebben 

gemist wegens een openstaande brug. Mensen 

zijn te laat gekomen op afspraken, vergaderingen, 

feesten, begrafenissen, in de bioscoop, op 

toneelvoorstellingen, op voetbalwedstrijden, op 

het werk en ook wel van het werk. Mensen, die het 

kunnen weten beweren dat huwelijken zijn gestrand, 

verlovingen verbroken en verkeringen uitgeraakt, 

omdat de één niet wilde geloven dat de ander voor de 

brug had moeten staan. ‘Ik heb voor de brug moeten 

wachten’, was een excuus dat in Terneuzen dagelijks 

werd uitgesproken. Terecht of niet...” Dag Axelse 

Brug... we hopen je nooit meer te ziens. PZC, 22-

03-1968

Al met al was de Oostelijke Kanaalarm dus een plek in de 

stad die een grote rol, zowel positief als negatief, speelde in 

het leven van de Terneuzenaren. Vanaf 1968 verminderde 

de betekenis van de Oostelijke Kanaalarm echter sterk. 

Er was geen belangrijke rol meer weggelegd voor de plek 

in het dagelijks leven. Het water van de Oostkolk en het 

6 Dag Axelse Brug... we hopen je nooit meer te 

zien, PZC, 22-03-1968,

aanliggende stadhuisplein dienen tegenwoordig slechts 

nog het doel van het geven van een zekere mate van allure 

aan het stadhuis en de omliggende kantoorpanden. De rest 

van het gebied lijkt helemaal geen speciale betekenis meer 

te hebben. 

Verandering identiteit en sociaal-ruimtelijke structuur

Afbeelding 2.31 is een schema dat de vroegere identiteit 

van de Oostelijke Kanaalarm tegenover de tegenwoordige 

identiteit zet. Waar het vroeger een plek was vol 

activiteit en betekenis, is het tegenwoordig meer een 

plek die activiteiten op andere plekken (het centrum 

en de kantoorpanden) faciliteert met een kunstmatig 

jasje van statigheid. Er kan dus worden gesteld dat de 

identiteit van de Oostelijke Kanaalarm, en daarmee die 

van Terneuzen, sterk verschraald is. In afbeelding 2.32 

is schematisch weergegeven dat er met de verplaatsing 

van de havenactiviteiten een gat is ontstaan in de 

sociaalruimtelijke hoofdstructuur van de stad. Dit gat is 

nooit opgevuld. 
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Afb. 2.32 - Schematische weergave van de transformatie van de belangrijkste sociale-ruimtelijke 
structuren van het gebied rond de Oostelijke Kanaalarm. Links: tot 1968. Rechts: na 1968.
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2.5 Een nieuwe werkelijkheid

De ontwikkeling van Terneuzen na Gouwetor

Frits Gouwetor kwam in 1967 te overlijden, maar zijn 

invloed op de ontwikkeling van Terneuzen bleef sterk. 

Terneuzen heeft zich nagenoeg precies zo ontwikkeld 

als in het structuurplan van Gouwetor uit 1963. Eigenlijk 

is de hoofdstructuur van de stad exact zo geworden als 

Gouwetor hem toen tekende, en ook zijn grote delen van 

de stad zo gebouwd als in Gouwetor’s uitwerking van 

het structuurplan. In 1970 werd de gemeente Zaamslag 

ingelijfd bij de gemeente Terneuzen en lag de weg vrij om 

ook uit te breiden ten oosten van de Otheense Kreek. Het 

structuurplan voorzag echter nog tot eind jaren negentig 

in de nieuwbouwbehoefte van de stad. Pas vanaf 1997 

begon men met de aanleg van de wijk Othenepolder aan de 

overzijde van de kreek (zie afb. 2.33).  Daar werd tot 2008 

nog op grote schaal aan stadsuitbreiding gedaan.

De hoofdstructuur van de stad vandaag de dag kan uit 

elkaar worden gehaald in verschillende delen:

• Hoofdwaterstructuur

• Oorspronkelijke structuur

• Hoofdontsluitingsstructuur

• Hoofdgroenstructuur

• Functiestructuur

De delen worden behandeld op de volgende pagina’s.

2012

Links: Afb. 2.33 - Kaart van Terneuzen in 2012. 
Rechts: Afb. 2.34 - Schematische weergave 
van de ontwikkeling van Terneuzen aan het 
einde van periode IV.
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Oorspronkelijke Structuur
Met de oorspronkelijke structuur wordt de stadsstructuur 

bedoeld van voor het structuurplan van Gouwetor dat vanaf 

de jaren ‘60 werden gerealiseerd. Deze structuur bestaat 

uit het oude centrum en de Axelsestraat met een aantal 

aanliggende straten, waarlangs de eerste ontwikkelingen 

buiten de oude vesting plaatsvonden.  

De Axelsestraat is een bijzondere straat in de stad, omdat 

het de enige straat is die zou kunnen worden getypeerd als 

een lint.  Dit blijkt ook uit het feit dat geen enkele andere 

straat buiten het centrum de gemengde functie kent van 

wonen, werken en winkels zoals de Axelsestraat die kent.

1

2

3

4

Hoofdwaterstructuur
De hoofdwaterstructuur van Terneuzen bestaat uit de 

volgende onderdelen:

1. Westerschelde

2. Restanten van het oude kanaal

3. Kanaal van Gent naar Terneuzen

4. Otheense Kreek

Terneuzen kent veel water, maar in de stad is het water 

nauwelijks zichtbaar. Het bevindt zich dan ook voornamelijk 

aan de stadsranden. De Westerschelde en de Otheense 

Kreek worden recreatief gebruikt om langs te wandelen 

of om op te varen. Het Kanaal wordt gebruikt door de 

industrie en de binnenscheepvaart. De industrie scheidt de 

rest van de stad ook van het kanaal. Het restant van het 

oude kanaal  is één van de weinige plekken in de stad waar 

men nog geconfronteerd wordt met water zonder ernaar 

op zoek te zijn. Het water zelf heeft hier echter elke functie 

(binnenscheepvaart) die het had verloren.
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Hoofdontsluitingsstructuur 
De hoofdontsluitingsstructuur kent als primaire structuur 

de ring van Gouwetor die in het noordwesten wordt 

ontsloten door de Westerscheldetunnel en in het zuiden 

door de Hoofdweg en de Tractaatweg. De ring zelf ontsluit 

een aantal secundaire wegen die als buurtontsluiting 

dienen. Hierop zijn grids en netwerken van tertiaire wegen 

aangesloten; de buurten.

De hoofdontsluitingsstructuur is functionalistisch. Dit blijkt 

ook duidelijk uit de uitvoering van de ring. Deze wegen zijn 

zeer ruim uitgevoerd en worden van de buurten gescheiden 

door brede groenzones.  

Primaire ontsluitingsstructuur

Secundaire ontsluitingsstructuur

Tertiaire ontsluitingsstructuur

Legenda

Hoofdgroenstructuur
De hoofdgroenstructuur is erg versnipperd en kent 

nauwelijks grote parken. De grote groenstructuren die 

er zijn, zijn eigenlijk niet meer dan lange wandel en/

of fietspaden (Scheldeboulevard en het park langs 

de Otheense Kreek), sportparken (Zuiderpark) of 

schaamgroen rond de hoofdinfrastructuur. Het groen in 

de wijken is erg kleinschalig en met name in de naoorlogse 

wijken is er weinig van. De wijken die zijn gebouwd vanaf 

de jaren ‘80 zijn een stuk groener, maar hierbij gaat het 

voor een groot deel om kijkgroen.

Legenda

Sportterrein

Volkstuinen

Begraafplaats

Kijk-/Gebruiksgroen

Schaamgroen
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Functiestructuur 
Net zoals in de hoofdontsluitingsstructuur is ook in de 

functiestructuur heel duidelijk de modernistische visie van 

functiescheiding die  Gouwetor voor ogen had zichtbaar: 

de industriegebieden liggen geclusterd aan de westzijde 

van de stad tegen het kanaal aan en de woonwijken vormen 

de oostzijde van de stad. De woonwijken vormen eilandjes 

met daar tussen  een aantal voorzieningen clusters.

Afb. x.x - Functiestructuur

Industrie

Wonen

Kantoren

Detailhandel

Ziekenhuis

Onderwijs
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Industrie

Wonen

Kantoren

Detailhandel

Ziekenhuis

Onderwijs

Legenda

Primaire ontsluitingsstructuur

Secundaire ontsluitingsstructuur

Tertiaire ontsluitingsstructuur

Oorspronkelijke structuur

Sportterrein

Volkstuinen

Begraafplaats

Kijk-/Gebruiksgroen

Schaamgroen

Water

Afb. 2.35 - De hoofdstructuren van Terneuzen.
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2.6 Conclusie
Terneuzen heeft zich ontwikkeld onder invloed van 

de (haven) industrie en de modernistische idealen van 

Gouwetor. Hierdoor is een typische stadsvorm ontstaan 

met een excentrisch historisch centrum in het noordwesten 

en een functionalistische stad van industrie langs het 

kanaal en woonwijken ten westen hiervan. 

Het plangebied neemt de bijzondere plek in van het gebied 

dat de oude en nieuwe stad verbind (zie afb. 2.36), en 

waarin de verschillende delen van het stedelijk weefsel 

samenkomen (zie afb. 2.37). Bovendien was het gebied een 

belangrijker drager van de identiteit van Terneuzen, maar 

heeft deze rol geleidelijk verloren met het verdwijnen van 

de havenactiviteit uit het gebied.  

Afb. 2.37 - De plaatsing van het plangebied in 
de hoofdstructuur.

Afb. 2.36 - De locatie van het plangebied als 
verbinding tussen de oude en de nieuwe stad.

OUDE 
STAD

PLAN
GEBIED

NIEUWE 
STAD

Centrum Woongebied Industriegebied
Kantoorgebied Groenvoorzieningen
Water Hoofdontsluitingsstructuur
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III - Plangebied
Ontleed
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3. Analyse van het plangebied

In dit hoofdstuk zal het plangebied nader worden bekeken. 

In het gebied zijn drie deelgebieden te onderscheiden (zie 

afb. 3.1):

• Oostkolk

• Axelse Dam

• Noorderdokken

In de volgende paragrafen worden de deelgebieden 

apart geanalyseerd aan de hand van de drie factoren die 

volgens Relph (1976) de identiteit van een plek bepalen; 

fysieke omgeving, activiteiten en betekenis. Onder 

fysieke omgeving vallen onderwerpen als morfologie van 

het weefsel en de bebouwing, maar bijvoorbeeld ook de 

bouwtechnische staat van de panden. Bij activiteiten wordt 

de activiteiten behandeld die plaatsvinden, maar ook de 

functies van de panden in een deelgebied. Onder betekenis 

worden minder tast- en zichtbare zaken behandeld zoals 

de rol van een gebied in de stad, bewonersgroepen, de 

economische waarde en de eigendomsverhoudingen.  

Iedere analyse van een deelgebied begint met een 

overzichtspagina (zie afb. 3.2) met daarop:

1.  een isometrie van het deelgebied 

staat met daarin de functies van alle 

bebouwing en de belangrijkste gebouwen 

aangegeven. 

2. Foto’s van de belangrijkste 

kenmerken van het gebied

3. een SWOT-analyse die dient als een 

samenvatting van de analyse die volgt.

4. een identiteitsschema die de essentie 

van een gebied weergeeft.

Elke analyse van een deelgebied wordt afgesloten 

met een visie op dat deelgebied en hoe het zich zou 

moeten ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het 

beantwoorden van de probleemstelling. 
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Afb. 3.1 - Het plangebied ingedeeld in deelgebieden

1. Isometrie met functies en 
belangrijkste gebouwen. 4. Identiteitsschema

2. Foto’s van de belangrijkste 
kenmerken van het gebied.

3. SWOT-analyse

Afb. 3.2 - Voorbeeld van een overzichtspagina van een deelgebiedanalyse.
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Afb. 3.6 - Het stadhuis met links de nieuwbouw van 
Koen van Velsen en rechts het originele stadhuis van 
Van den Broek & Bakema.

Afb. 3.7 - De oorspronkelijk bebouwing langs 
de Blokken.

Afb. 3.5 - Dood gebied tussen de bibliotheek en het 
stadhuisplein waar slechts geparkeerd wordt.

Afb. 3.3 - Het stadhuisplein. Afb. 3.4 - Overblijfsel van het kanaal tussen de  Heerengracht (links) en 
de Rosegracht (rechts).

3.1  OOSTKOLK
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Fysieke omgeving

Parkeren

Dode ruimte

Allure

VijverRestant kanaal

Parkeerplaatsen

Historische woonbebouwing

Vrijstaande grootschalige 
kantoorgebouwen

Stadhuisplein

Activiteiten Betekenis

(S) Sterktes (W) Zwaktes

K
an

se
n 

(O
) • Grote open ruimte binnen de stad

• Plek waar water zichtbaar is in de stad

• Toegangsruimte tot centrum

• Gebied met een rijke historie

• Ruimte heeft de potentie om iconisch te zijn voor de 

stad.

• 

Be
dr

ei
gi

ng
en

 (T
) • - • Parkeren domineert openbare ruimte

• Grote dode zones in het gebied

• Positionering van ingangen van sommige gebouwen is 

verkeerd.

• Gebied heeft geen duidelijke identiteit

• Gebied speelt geen rol van betekenis in het openbare 

domein.
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3.1.1 Fysieke omgeving
De Oostkolk wordt aan de noordzijde begrensd door de 

bebouwing van het centrum met aan De Blokken nog een 

rij met kleine oorspronkelijke panden. Bij de Blokken ligt 

ook een ophaalbrug, over wat eens de toegang tot de kolk 

was. Dit is echter niet de oorspronkelijke brug (het Lage 

Bruggetje). De rijbebouwing aan de Heerengracht is in de 

afgelopen decennia grotendeels vervangen door moderne 

kleine kantoorpanden.  Aan de kop van de kolk staat het 

stadhuis van Van den Broek en Bakema met de uitbreiding 

door Koen van Velsen, die in de jaren ‘90 is gerealiseerd. 

Tussen de kolk en het stadhuis ligt het strak vormgegeven 

stadhuisplein. Het oude en nieuwe stadhuis worden 

verbonden door een verbindingsgebouw dat verdiept ligt 

ten opzichte van het plein. Hierin zijn alle openbare functies 

van het stadhuis gevestigd. Aansluitend op het stadhuisplein 

is ook in de jaren ‘90 een winkelstraat gerealiseerd (De 

Steenen Beer) met appartementencomplexen boven de 

winkels. Deze straat vormt een verbinding tussen het plein, 

de markt en het winkelgebied in het centrum. Onder de 

kolk ligt een grote parkeergarage. De zuidzijde van de kolk 

wordt begrensd door vrijstaande kantoorgebouwen, de 

openbare bibliotheek en het politiebureau. De voorgevels 

van deze gebouwen zijn of op het stadhhuisplein of op de 

Rosegracht/Oostkant  gericht (zie afb 3.7). Aan de zuidrand 

van de kolk ligt een relatief dichtbegroeide groenzone, met 

onder andere knotwilgen, die het zicht op de kolk en het 

stadhuis ontneemt.

3.1.2 Activiteiten 
Als wordt gekeken naar de activiteiten die plaatsvinden in 

het gebied van de Oostkolk, dan valt op dat de openbare 

ruimte zeer extensief benut wordt en voornamelijk 

functioneel wordt gebruikt: naast een ontsluitingsfunctie 

wordt er eigenlijk alleen geparkeerd.  In afbeelding 3.8 is de 

mate van de activiteit in het gebied in kaart gebracht. Wat 

opvalt is dat er in hart van het gebied grote ‘dode’ stukken 

liggen met name tussen de bibliotheek en het stadhuis. 

Dit wordt vooral veroorzaakt door de positionering van 

de gebouwen en hun ingangen en het grote water van 

de oostkolk waar niets gebeurd (zie afb. 3.8). Dit in schril 

contrast met de leefbare waterkant die Bakema daar ooit 

voor zich zag (p. 42).

3.1.3 Betekenis
Het gebied van de Oostelijke kanaalarm is een grote 

openbare ruimte die nauwelijks betekenis heeft. Dit wordt 

vooral veroorzaakt door het feit dat de ruimte wordt 

gebruikt  voor parkeren ter ontsluiting van het centrum en 

de kantoorgebouwen en een inrichting van de openbare 

ruimte die niet uitnodigt tot verblijf of andersoortige 

activiteiten.   Slechts het formeel vormgegeven, maar 

kale stadhuisplein, is hierop een uitzondering. Deze dient 

duidelijk het doel allure te verlenen aan het stadhuis en 

omliggende kantoorpanden. Deze betekenis is echter zeer 

kunstmatig en oppervlakkig aangezien de ruimte verder 

geen gebruik kent.

3.1.4 Analyse
Met het grotendeels verdwijnen van de scheepvaart uit de 

Oostelijke Kanaalarm is het gebied rond de Oostkolk van 

één van de belangrijkste ruimtes in het openbare domein 

van de stad verworden tot een identiteitsloze ruimte waar 

voornamelijk wordt geparkeerd. Bakema en Gouwetor 

hadden eind jaren zestig nog een duidelijke visie op wat 

er met de Oostkolk moest gebeuren, maar die plannen 

zijn nooit uitgevoerd en zijn ook niet opgevolgd door een 

andere duidelijke visie. Hierdoor speelt het gebied geen 

duidelijke rol meer in het publieke domein van de stad 

ondanks de aanwezigheid van het stadhuis en de openbare 

bibliotheek. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de 

verkeerde positionering in de vrije ruimte van de enkele 

publieke gebouwen en hun ingangen. Deze zijn namelijk 

zo geplaatst dat ze elkaar niet versterken en de activiteit 

die  in de gebouwen plaatsvindt zich niet in de openbare 

ruimte manifesteert. Hierdoor zijn er grote dode zones in 
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Afb. 3.7 - Indeling van het publieke domein

Afb. 3.8 - Gebruiksintensiteit van de openbare ruimte.
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het gebied ontstaan. Anderzijds zijn er te weinig publieke 

functies in het gebied die zich ook daadwerkelijk in de 

openbare ruimte kunnen manifesteren. 

3.1.5 Visie
De Oostkolk met haar grote open ruimte, water en rijke 

historie  heeft de potentie om een iconische ruimte voor 

de stad te zijn, vol activiteit; één van de visitekaartjes 

van de stad. Hiervoor moeten echter reeds aanwezige en 

nieuwe openbare functies zich in de openbare ruimte gaan 

manifesteren, zodat er meer activiteit in het gebied gaat 

plaatsvinden en de dode stukken worden verlevendigd. 

Hierdoor zal het gebied weer een rol van belang gaan 

spelen in het publieke domein.

66



67



Afb. 3.11 - Verpauperde panden in de Kop van de Noordstraat. Afb. 3.12 - De kop van de Noordstraat, het toegangsgebied tot de 
Noordstraat (het winkelgebied in het centrum).

Afb. 3.9 - Het kantoorpand “Axelse Damgebouw” met het 
bijbehorende verdiepte parkeerterrein.

Afb. 3.10 - Woonwinkelcomplex “ Schuttershof”

3.2  AXELSE DAM
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Fysieke omgeving

Parkeren
Winkelen in

winkelcentrum
Rotte kies Toegang tot

centrum

RingwegParkeerplaatsen

Vrijstaande grootschalige 
kantoorgebouwen

Appartementen-
complexen

Verpauperde woonbebouwing

Activiteiten Betekenis

(S) Sterktes (W) Zwaktes

K
an
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n 

(O
) • Grote open ruimte binnen de stad

• Toegangsruimte tot centrum

• Zichtbaar en makkelijk bereikbaar vanaf de ring

• Gebied met een rijke historie

• Locatie en ruimte dicht bij het centrum hebben grote 

potentie voor nieuwe publieke functies.

• Verpauperde panden in het gebied

Be
dr

ei
gi
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en

 (T
) • - • Grote dode zone in het gebied

• Hoogteverschillen zorgt voor versnipperde ruimte.

• Gebied heeft geen duidelijke identiteit

• Parkeren domineert openbare ruimte

• Ruimte is nodig als parkeerruimte ter ondersteuning 

van het centrum.

• De slooplust van de gemeente en de ontwikkelaars 

kan de weinige oude bebouwing in de Kop van de 

Noordstraat laten verdwijnen.
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3.2.1 Fysieke omgeving
De Axelse Dam wordt gekenmerkt door het opvallende 

kantoorpand (Axelse Damgebouw), dat dwars op de 

kanaalarm is geplaatst in een poging het einde van 

de Axelsestraat te verbinden met de Noordstraat,  de 

belangrijkste winkelstraat van Terneuzen. Om toch het 

kanaal te erkennen heeft de architect het gebouw als een 

brug vormgegeven: twee staande volumes waartussen een 

derde volume is opgehangen. Onder dit volume ligt een 

kleine waterpartij, die moet verwijzen naar de kanaalarm 

die er ooit liep. 

Aan de westkant van het Axelse Damgebouw is op de 

gedempte arm een groot, iets verdiept parkeerterrein 

aangelegd. De noordzijde van het gebied wordt begrensd 

door de lager gelegen Kop van de Noordstraat. Dit is 

al vele jaren een probleemgebied door een flink aantal 

verpauperde panden die er staan.  De zuidzijde van de 

Axelse Dam grenst aan twee vrijstaande kantoorgebouwen 

en het winkelcentrum “Schuttershof” met appartementen 

erboven en een parkeergarage. Schuttershof is het resultaat 

van een deeluitwerking van het Masterplan Axelsedam. 

De ringweg vormt aan de westkant van de Axelse Dam de 

overgang naar de Noorderdokken en het gebied is dan ook 

zichtbaar vanaf de ring en zeer goed bereikbaar. 

3.2.2 Activiteiten
De openbare ruimte wordt uitsluitend benut als 

parkeerruimte en kent helemaal geen verblijfs- of andere 

functie. Uiteraard moet wel worden opgemerkt dat  het 

winkelcentrum de Schuttershof overdag zorgt voor 

winkelactiviteit, maar dat is voornamelijk intern en uit 

zich in de openbare ruimte eigenlijk ook slechts in de 

vorm van parkeeractiviteit. De appartementen boven het 

winkelcentrum hebben geen relatie met de straat. Ook 

de woonbebouwing van het centrum kent nauwelijks een 

relatie met de Axelse dam, omdat de woningen beduidend 

lager ligt dan de rest van het gebied (afb. 3.13). ‘s Avonds is 

er dus weinig activiteit behalve verkeer. 

3.2.3 Betekenis
De Axelse Dam heeft nauwelijks nog een positieve 

betekenis behalve als belangrijk toegangsgebied tot het 

centrum en de overgang tussen de oude en de nieuwe 

stad. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de 

ruimte wordt gebruikt  voor parkeren ter ontsluiting van 

het centrum en een inrichting van de openbare ruimte die 

niet uitnodigt tot verblijf of andersoortige activiteiten. De 

Kop van de Noordstraat heeft echter wel een negatieve 

betekenis, doordat er al jaren niets wordt gedaan aan de 

verpauperde panden, behalve dan dat er over de situatie 

Afb. 3.13 - Doorsnede van de Axelse Dam. Er is geen relatie tussen de woonbebouwing (oranje) en het maaiveldniveau van de Axelse Dam.
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Afb. 3.14 - Indeling van het publieke domein

Afb. 3.15 - Gebruiksintensiteit van de openbare ruimte.
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wordt gepraat. Het gebied staat dan ook bekend als een 

rotte kies in de stad en de Terneuzenaren schamen zich 

er voor dat dit een belangrijke toegang tot hun centrum 

vormt.  

3.2.4 Analyse
Met het dempen van de kanaalarm ten behoeve van 

een vaste verbinding tussen de oude en nieuwe stad 

en later ten behoeve van parkeerplaatsen voor het 

centrum is de Axelse Dam verworden tot een puur 

functionele ruimte die het centrum ondersteund en die 

geen rol meer speelt in het publieke domein. Doordat de 

omliggende (woon)bebouwing geen relatie heeft met 

de dam door hoogteverschillen ontstaat een identiteits- 

en activiteitsloos stuk grote open ruimte. Daarbij komt 

ook nog eens de verpauperde staat van de Kop van de 

Noordstraat die het imago van het gebied nog slechter 

maakt. Dit alles zorgt ervoor dat de Axelse Dam wordt 

aangeduid als de “rotte kies” van de stad, terwijl het de 

belangrijkste toegang is tot het centrum en in potentie een 

gebied is met veel ruimtelijke kwaliteiten.

3.2.5 Visie
De Axelse Dam is een zeer goed bereikbare grote open 

ruimte tussen de oude en de nieuwe stad aan het kanaal 

en heeft daardoor de potentie om een sterke verbindende 

schakel te zijn tussen de verschillende delen van het 

stedelijk weefsel die hier samenkomen. Door het inbrengen 

van nieuwe publieke functies in het gebied die zich in de 

openbare ruimte manifesteren kan deze schakel worden 

gerealiseerd. Bijkomend moeten de verpauperde panden 

worden aangepakt om het slechte imago van het gebied te 

verbeteren en de schakel sterker te maken. Bij het vormen 

van een strategie is de parkeercapaciteit van het gebied, 

die van belang is voor  het centrum en de omliggende 

kantoorbebouwing, een punt waar rekening mee moet 

worden gehouden. 

3.2.6 Toevoeging
Op 26 juni 2012 is begonnen met de sloop van een aantal 

van de verpauperde panden in de Kop van de Noordstraat. 

De sloop is gestart zonder veranderde vooruitzichten 

op de ontwikkeling van het gebied, en lijkt vooral te zijn 

geïnitieerd vanuit politieke motieven om de bevolking van 

Terneuzen te laten zien dat er na jaren van inactiviteit toch 

schot in zit. In afbeelding 3.16 staat aangegeven welke 

panden worden gesloopt.
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Afb. 3.16 - Panden die worden gesloopt in de Kop van de Noordstraat.
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3.3  NOORDERDOKKEN

Afb. 3.20 - De grootschalige detailhandel langs de 
Kennedylaan met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Afb. 3.17 - Het braakliggende terrein met op de achtergrond het Waterschapskantoor 
en winkelcentrum Schuttershof.

Afb. 3.18 - Het rangeerterrein van ProRail.

Afb. 3.19 - De kanaalarm  en het kantoor van het waterschap Scheldestromen
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Fysieke omgeving

Parkeren Gericht winkelen

Resterende activiteit

-

Oude industriepanden

Woningen

Braakliggend terrein

KadeKanaal

Parkeerplaatsen Binnenvaartschepen

Grootschalige 
winkelgebouwen

Deel ringwegRangeerterrein

Activiteiten Betekenis

(S) Sterktes (W) Zwaktes

K
an

se
n 

(O
) • Locatie aan het water en de ring, nabij het centrum, 

maar aan de rand van de stad.

• Veel ruimte. 

• Gebied openstellen voor tijdelijke functies geïnitieerd 

van de lokale gemeenschap, zodat gebied intensiever 

wordt gebruikt en voorziet in behoeftes  zonder grote 

en risicovolle  investeringen.

• Het bieden van een platform voor experimenten 

die kunnen helpen met de veranderende vraag naar 

voorzieningen voor een vergrijzende bevolking.

• Extensief gebruikt terrein

Be
dr

ei
gi

ng
en

 (T
) • ProRail en Van der Ploeg moeten willen meewerken. • Milieuomstandigheden
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3.3.1 Fysieke omgeving
De Noorderdokken liggen aan de rand van de stad tussen 

de restanten van het oude kanaal en Lievenspolder in. Het 

gebied is het meest noordelijk gelegen en oudste deel van 

de havenindustriegbieden van Terneuzen. De Kennedylaan, 

een onderdeel van de ringweg, loopt door het gebied.

Het gebied kent een samenraapsel van functies van 

relatief kleine en verouderde industriepanden,  woningen, 

kantoorpanden en grootschalige detailhandel. De laatste 

categorie bestaat uit een aantal woonwinkels en een 

bouwmarkt, gelokaliseerd in een aantal grote hallen, die 

met flinke parkeerplaatsen aan de Kennedylaan liggen. Ook 

het nieuwe  kantoorpand van het waterschap grenst aan de 

Kennedylaan. Deze panden presenteren zich duidelijk aan 

de voorbijkomende verkeersstromen over de ringweg. De 

overige panden in het gebied zijn klein en oud en worden 

ontsloten door interne wegen. 

In het gebied liggen ook twee grote open terreinen. 

De eerste is het rangeerterrein langs het kanaal dat 

grotendeels zijn functie heeft verloren. Het spoor werd 

gebruikt voor het vervoer van goederen van en naar de 

grote havenindustrie langs het kanaal, maar dat is zeker 

in de Noorderdokken niet meer het geval. De tweede is 

een braakliggend terrein dat grenst aan de Oostelijke 

Kanaalarm en de Kennedylaan. Hier stonden tot een aantal 

jaar geleden nog industriepanden. 

Het noordelijke gedeelte van het gebied wordt begrensd 

door de Schependijk, een onderdeel van de ringweg, 

waarlangs zich een tankstation bevindt. Tussen het kanaal 

en ringweg ligt de Beurtvaarkade. Hier staan enkele 

verouderde panden met bedrijvigheid gerelateerd aan het 

kanaal, o.a. een stalling voor boten. 

Het kanaal zelf kent hier kades, waaraan de binnenvaart 

aanlegt en er is ook een kleine jachthaven. Langs het 

kanaal liggen kades waar nog binnenvaartschepen en de 

pleziervaart afmeren. De kade voor het waterschapsgebouw 

is net vormgegeven in tegenstelling tot de rest van de 

kades.

Afb. 3.21 - Milieuomstandigheden 
(Gebaseerd op: Masterplan Axelsedam)

51 dB(A)-grens Terneuzen West
51 dB(A)-grens Oostelijke kanaaloevers

Benzinestation en LPG-vulpunt

76



Milieuomstandigheden

Er zijn een aantal bijzondere milieufactoren in het 

gebied die eventuele ontwikkelingen lastiger maken, 

namelijk geluidsoverlast van de industrie rond het 

gebied, bodemvervuiling door industrie in het verleden 

en veiligheidseisen met betrekking tot het benzinestation 

en Lpg-vulpunt aan de Schependijk en voorbijkomende 

scheepvaart. De grenzen van de geluidsoverlast en de 

veiligheidseisen staan in afb. 3.21 weergegeven.

De geluidsoverlast van de omliggende industrie in het 

gebied bedraagt minstens 51 dB(A). Dit betekent dat er 

niet zomaar geluidsgevoelige objecten kunnen worden 

gerealiseerd (zoals woningen) in het gebied, aangezien 

die een maximale geluidsbelasting van 50dB(A) mogen 

hebben1. Voordat ontwikkelingen kunnen plaatsvinden zou 

eerst de geluidsproducerende industrie moeten worden 

gesaneerd of zou er een  “hogere waarde procedure” 

1 http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-

gezondheid/geluid/wet-geluidhinder/industrielawaai/

systematiek/#vastlegginggrenzen

moeten worden gestart.

Er is geen harde informatie beschikbaar over de 

bodemvervuiling in het gebied, maar de vervuiling in 

aangrenzend gebied (Oostelijke Kanaalarm) en het 

decennialange intensieve gebruik door de industrie maakt 

het zeer waarschijnlijk dat de bodem in het gebied vervuild 

is. Bodemsanering zou dan ook noodzakelijk zijn voordat 

er formeel zou kunnen worden ontwikkeld in het gebied.

3.3.2 Activiteiten
In het gebied vindt de meeste activiteit plaats langs de 

Kennedylaan in de vorm van verkeer en parkeren bij de 

grootschalige detailhandel en het waterschapsgebouw. De 

rest van het gebied kent nauwelijks activiteit. De overige 

activiteit die er nog wel plaatsvindt is voornamelijk een 

restant van functies die vroeger veelvuldig in het gebied 

aanwezig waren, zoals de industrie en enkele woningen.

3.3.3 Betekenis
De Noorderdokken hebben geen duidelijke betekenis 

meer voor de stad, doordat er niets gebeurd en/of het 

Afb. 3.22 - Eigendom in Noorderdokken
(Bron: RBOI Middelburg)
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Afb. 3.23 - Indeling van het publieke domein
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Afb. 3.24 - Gebruiksintensiteit van de openbare ruimte.
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grotendeels braak ligt. 

Een groot deel van het deelgebied is in de handen van drie 

partijen: de gemeente, ProRail en ontwikkelaar Van der 

Poel (zie afb. 3.22). De rest van de grond is in bezit van een 

redelijk aantal kleine partijen en personen.

3.3.4 Visie
Noorderdokken bezit heel veel kwaliteiten die het in het 

recente verleden tot een perfecte ontwikkelingslocatie 

zouden hebben gemaakt voor woningbouw of 

kantoorbouw, zoals de ligging aan het kanaal, het 

extensieve gebruik, de locatie vlakbij het centrum en de 

goede ontsluiting door de ring. Het Masterplan Axelse 

Dam van de gemeente gaat ook van deze visie uit. De 

huidige staat van de woningmarkt en -voorraad en de 

zware economische periode waarin we verkeren maken 

dit echter tot een onrealistische optie.  Een mogelijkheid 

is het gebied laten voor wat het is en wachten op betere 

tijden, zodat het dan zou kunnen worden ontwikkeld 

zoals in het Masterplan. Het is echter maar zeer de vraag 

of er ooit weer tijden aanbreken waarin een gebied als 

de Noorderdokken in één keer gesaneerd en ontwikkeld 

kan worden. Bovendien  is het zonde om een gebied met 

zoveel potentie nog langer zo extensief te benutten. Een 

betere en veel interessantere optie is het openstellen van 

het gebied voor tijdelijke functies/activiteiten, die vanuit de 

lokale gemeenschap worden geïnitieerd. Wat deze functies 

precies kunnen zijn is onbekend; dat moet blijken. 

De locatie van Noorderdokken aan de rand van de stad, 

maar toch bij het centrum is de ideale locatie om te 

experimenteren met het creëren van een informelere stad 

die ontstaat vanuit lokaal initiatief. Essentieel hierbij is het 

activeren van de gemeenschap. De gemeente moet haar 

beleid hier dan ook op instellen om deze initiatieven aan te 

boren en te ondersteunen en een faciliterende rol spelen in 

het creëren van openbare ruimte die de tijdelijke functies 

ondersteund.

De informele stad die hierdoor in de Noorderdokken ontstaat 

biedt onder andere een platform voor het experimenteren 

met de vraag naar nieuwe voorzieningen die de vergrijzing 

zal veroorzaken. Doordat de ontwikkelingen vanuit de 

samenleving worden geïnitieerd en laagdrempelig kunnen 

worden ontwikkeld kan de stad hierdoor beter en sneller 

inspelen op de wensen en behoeften van een vergrijzende 

bevolking2. 

Essentieel voor deze visie is dat naast de gemeente de twee 

andere grote partijen mee willen werken.

2  Bunt, L & Harris, M. (2010) . Mass Localism. 

NESTA, Londen.
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Het totale plangebied wordt gekenmerkt door een gebrek 

aan activiteiten en publieke functies in de openbare ruimte. 

Hierdoor is een niemandsland ontstaan tussen de oude 

en de nieuwe stad en speelt het gebied geen rol meer de 

sociaal-ruimtelijke structuur van de stad, terwijl het dit 

vroeger wel deed en de stad er nog steeds om vraagt. 

Bovendien heeft het de identiteitsbepalende rol, die het 

gebied had voor de stad, totaal verloren.

De visie voor het plangebied gaat dan uit van het herstel 

van de rol van het gebied in het publieke domein en het 

opvullen van het gat in de sociaal-ruimtelijke structuur door 

de introductie van nieuw programma (activiteiten). Onder 

invloed van nieuw programma zal de fysieke omgeving en 

de betekenis van het gebied mee veranderen en daarmee 

zal het gebied ook weer een duidelijkere identiteit krijgen 

(zie afb. 3.26). Doordat dit een gebied is dat op schaal 

van de hele stad werkt zal het daarmee ook een positieve 

invloed hebben op het imago van Terneuzen als geheel.

De drie deelgebieden vragen ieder om specifiek nieuw 

programma, doordat ze elk hun eigen kenmerken hebben 

zoals juist is beschreven in de voorgaande paragrafen. De 

Oostkolk en de Axelse Dam lenen zich meer voor mon-

arche ontwikkelingen, terwijl Noorderdokken bij uitstek 

een geschikte plek is  voor an-arche ontwikkelingen. In 

de uitwerking zal worden gekeken naar welke actoren 

ontwikkelingen kunnen en willen realiseren, die bij de 

eigenschappen en visie van elk deelgebied passen.

3.4  TOTAALVISIE

Fysieke omgeving

Activiteiten Betekenis

OUDE 
STAD

NIEUWE 
STAD

OUDE 
STAD

NIEUWE 
STAD

OUDE 
STAD

NIEUWE 
STAD

OUDE 
STAD

NIEUWE 
STAD

Afb. 3.25 - Visie: het terugbrengen van de Oostelijke Kanaalarm 
als onderdeel van de sociaal-ruimtelijke structuur van de stad.

Afb. 3.26 - Visie: het veranderen/
terugbrengen van identiteit in het 
plangebied door inbreng van nieuw 
programma (activiteiten) in het 
gebied. 
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IV - Strategie & 
Ontwerp
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I - Kennishub

Gebruiksfase van de 
tijdelijke bibliotheek

Gebruikfase van de 
Kennishub.

Ontwikkeling tijdelijke 
bibliotheek in Noorder-
dokken.

Ontwikkeling van 
Kennishub

Vinden van bijkomende 
actoren.

Start bouw Kennishub

Gereedkomen Kennishub.

Gereedkomen tijdelijke 
bibliotheek.

Startersbudgetten en 
verlenen  en ruimte 
aanbieden aan goede 
initiatieven prijsvraag.

Gebruiksfase van de 
Tijdelijkheidshub

Uitschrijven prijsvraag 
Noorderdokken.

Voorbereiden Noorder-
dokken op aanleg van 
stadkweektuin.

Gebruiksfase van de 
stadskweektuin.

II - Tijdelijkheidshub III - Transporthub

Realiseren tijdelijke 
parkeerplaats Noorder-
dokken.

Ontwikkeling van 
Transporthub.

Verkoop percelen aan 
particlieren.

Particulieren ontwik-
kelen panden.

Bouw van 
Transporthub.

Gereedkomen 
Transporthub.

Gebruiksfase van de 
Transporthubhub

Gebruiksfase tijdelijke 
parkeerplaats Noorder-
dokken

Gebruiksfase van de 
panden

Afb. 4.1 - Strategie: ingreeplocaties in het plangebied.

Afb. 4.2 - Strategie: een schematische weergave van de ontwikkeling van de hubs en hun samenhang.
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4. Strategie en Ontwerp

4.1 Strategie in grote lijnen
Door het inbrengen van slimme combinaties (hubs) 

van nieuwe publieke functies op drie plaatsen moet er 

weer activiteit komen in het plangebied. Op die manier 

zal het gebied weer een rol van betekenis krijgen in het 

publieke domein van de stad en zal het de oude en nieuwe 

stad opnieuw verbinden. De drie in te brengen functie-

combinaties zijn: een kennishub, een transporthub en 

een tijdelijkheidshub in respectievelijk de Oostkolk, 

Axelse Dam en Noorderdokken. Waar de kennishub en de 

transporthub meer ingrepen zijn van mon-arche aard, is de 

tijdelijkheidshub juist van an-arche aard. De verschillende 

karakters geven vorm aan de verschillende rollen die de 

hubs moeten spelen in het plangebied. 

Kennishub

De kennishub, op de locatie van de huidige bibliotheek 

aan de Oostkolk, is een combinatie van de openbare 

bibliotheek 2.0 (met internetcafé/studieplekken, 

café, tentoonstellingsruimte workshop-, lezingen- en 

debatcentrum), de Rabobank en een ZZP hub en is daardoor 

een nieuw ontmoetingsplatform voor de gehele stad waar 

informatie van alle soorten gevonden en uitgewisseld kan 

worden. 

Transporthub

De transporthub, gepland op het huidige parkeerterrein 

op de Axelsedam, is een combinatie van een regionaal 

busstation, parkeergarage, fietsenstalling, fietsenmaker,  

OV-informatie- en OV-fietsverhuurpunt, kiosk en openbaar 

toilet. Door het samenbrengen van deze functies op deze 

plek ontstaat een toegangsgebied voor het centrum, de 

stad en zelfs de regio. Bovendien is het ingebed in zijn 

omgeving doordat het een centrale plek inneemt in een 

schakeling van belangrijke publieke ruimtes.

Tijdelijkheidshub

De tijdelijkheidshub is  een plek die ruimte biedt aan de 

spontane, zelfgeorganiseerde stad en moet dienen als 

stadslaboratorium. Het is een platform van de gemeente 

waar kan worden geëxperimenteerd met nieuwe vormen 

van publieke functies en lokale initiatieven die op andere 

plekken niet makkelijk van de grond zouden komen, maar 

wel degelijk van groot belang kunnen zijn voor de stad als 

geheel. De hub  zou moeten worden gerealiseerd op het 

braakliggende terrein in Noorderdokken.   

Startpunt

Deze drie ingrepen zijn het startpunt van de transformatie 

van het plangebied tot weer een volwaardig en belangrijk 

onderdeel van het publieke domein en zal bijdragen aan de 

verbetering van het imago van Terneuzen. 
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4.2 Strategie nader uitgewerkt

4.2.1 Kennishub

De kennishub zal worden gevormd door een gebouw 

waarin de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, de Rabobank, 

een ZZP-hub en een café gevestigd zullen worden. In het 

gebouw zullen deze partijen nauw samenwerken en een 

ontmoetingsplek zijn voor de stad waar kennis op alle 

niveaus kan worden uitgewisseld.

Hoofdactoren
Het samenwerkingverband voor de kennishub bestaat 

uit de volgende hoofdactoren: de Openbare Bibliotheek 

Zeeuws-Vlaanderen en de Rabobank. 

Bibliotheek

De bibliotheek zoals we die kennen staat onder druk. 

Dankzij nieuwe media en technologieën verandert de 

samenleving drastisch. Daarmee verandert de rol van de 

bibliotheek in de samenleving ook. Er is behoefte aan een 

nieuw soort bibliotheek: “bibliotheek 2.0”1. De bibliotheek 

is niet langer een plek waar mensen boeken kunnen lenen, 

maar een ontmoetingsplek in de stad waar informatie wordt 

uitgewisseld op allerlei mogelijke niveau’s en manieren. 

Hoewel deze veranderingen zich deels in de virtuele 

ruimte afspelen, hebben ze zeker ook een fysieke kant:  

er moeten diensten en faciliteiten worden aangeboden 

zoals computerfaciliteiten, studieplekken, ruimte voor 

1 “Bibliotheek 2.0 is een betrekkelijk nieuwe term 

die gebruikt wordt voor een verzameling gedachten om 

op een andere manier bibliotheekdiensten aan te bieden 

aan de gebruikers. Kernpunt is dat “2.0” alle ruimte biedt 

aan gebruikers om mee te werken aan- en te participeren 

in de verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe 

diensten, zowel online als in de echte wereld.” Bron: http://

www.23dingen.nl/?p=268

workshops, lezingen, tentoonstellingen en debatten. 

De Openbare bibliotheek in Terneuzen is nu gevestigd in 

een meer dan veertig jaar oud pand aan de Oostkolk. De 

heer R. Crombeen, directeur van de Openbare Bibliotheek 

Zeeuws-Vlaanderen geeft aan dat dit pand niet voldoet aan 

de eisen die een moderne bibliotheek stelt2. Bovendien “zit 

de ingang aan de verkeerde kant”. Een nieuw pand op de 

huidige locatie zou zeer gewenst zijn.

Rabobank

De Rabobank is in Terneuzen gevestigd in een pand 

aan de Heerengracht, maar wil uitbreiden of een nieuw 

pand realiseren in het plangebied. Dit moet echter 

geen traditioneel bankkantoor worden, maar een 

ontmoetingsplek, zodat de drempel wordt verlaagd en 

het sociaal-maatschappelijk imago van de bank wordt 

versterkt3. Deze ambities waren onderdeel van het “Kop 

van de Noordstraat”-project, maar de Rabobank heeft zich 

daar deels uit teruggetrokken.

Gedeelde ambities en doelen

Zowel de bibliotheek als de Rabobank willen een nieuw 

pand en een ontmoetingsplek zijn voor de stad. De 

bibliotheek heeft met haar 315.000 bezoekers per jaar 

de aantrekkingskracht om voor veel mensen een voor de 

hand liggende ontmoetingsplek te zijn en de Rabobank 

heeft de financiële middelen om een nieuw pand te kunnen 

realiseren. Een samenwerking tussen deze twee partijen 

lijkt dan ook een goed idee. Het feit dat de Rabobank in 

Breda al een pand en faciliteiten deelt met een bibliotheek  

lijkt hier alleen maar een bevestiging van4.

2 Bron: Interview met R. Crombeen, 22-05-2012.

3 Bron: mailwisseling met J. Everaert, gemeente 

Terneuzen, 23-05-2012.

4 Bron: http://www.bndestem.nl/regio/

breda/6370105/Bibliotheek-en-bank-bestieren-De-
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Bijkomende actoren
Door het aantrekken van nog een aantal actoren kan de 

combinatie van de bibliotheek met de Rabobank worden 

versterkt op verschillende vlakken. Een ZZP hub en een 

café lijken een meerwaarde te hebben voor de kennishub.

ZZP hub

Door het aantrekken van een ondernemer die een ZZP 

hub in het pand wil openen, in de lijn van concepten 

als  ‘the Hub” en “Seats2Meet” wordt de kennishub ook 

een platform voor ZZP’ers om kennis en ervaring uit te 

wisselen. Bovendien kunnen zij hier beschikken over 

faciliteiten die individuele ZZP’ers nooit zelf zouden 

kunnen aanschaffen. De toevoeging van een ZZP hub is 

voor de bibliotheek interessant omdat bezoekers van de 

bibliotheek zouden kunnen delen in een aantal bijzondere 

Schatkamer.ece

faciliteiten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

uitgebreide reprofaciliteiten. Voor de Rabobank zou dit 

interessant kunnen zijn, omdat de bank  gemakkelijk in 

contact komt met startende ondernemers en in hen zou 

kunnen investeren. Voor de stad en zelfs de regio is dit ook 

een interessante toevoeging, omdat een dergelijk platform 

voor ZZP’ers nog niet bestaat.

Café

Het aantrekken van een ondernemer die een café wil 

exploiteren in de kennishub lijkt een voor de hand 

liggende toevoeging te zijn. Het versterkt de kennishub als 

ontmoetingsplek en kan bovendien dienen als kantine voor 

Rabobank, ZZP’ers en bezoekers en medewerkers van de 

bibliotheek. Ook zou de keuken kunnen worden gebruikt 

voor kookworkshops door de bibliotheek. Bovendien zou 

een toevoeging van een terras langs de Oostkolk het dode 

karakter van de aangrenzende openbare ruimte kunnen 

verlevendigen.

Actor Voordelen van samenwerking

Bibliotheek • Een nieuw pand dat voldoet aan de eisen van een 
moderne bibliotheek.

• Het kunnen aanbieden van meer faciliteiten.
• Delen in de overheadkosten.
• Delen van faciliteiten met andere actoren.
• Zakelijke partner in huis.

Rabobank • Een nieuw pand, op een markante locatie, dat 
naast bankkantoor ook ontmoetingsplek is.

• Goed voor het sociaal-maatschappelijke imago.
• Delen in de overheadkosten.
• Laagdrempelig contact met startende 

ondernemers.
• Sociaalmaatschappelijke partner in huis.

ZZP hub • Delen in de overheadkosten.
• Faciliteiten delen met bibliotheek.

Café • Veel aanloop door andere actoren.
• Delen in de overheadkosten.
• Terras langs het water van de Oostkolk

Gemeente • Moderne bibliotheek tegen lage kosten.
• Verlevendiging van de Oostelijke Kanaalarm.
• Goed voor het imago van Terneuzen.
• Unieke voorzieningen voor ZZP’ers

Tabel 4.1 - Voordelen van samenwerking per actor.
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Gebruiksfase van de 
tijdelijke bibliotheek

Gebruikfase van de 
Kennishub.

Ontwikkeling tijdelijke 
bibliotheek in Noorder-
dokken.

Gemeente Terneuzen

Hergebruik tijdelijke 
bibliotheek als Tijdelijk-
heidshub.

Ontwikkeling van Ken-
nishub

Vinden van bijkomende 
actoren.

Start bouw Kennishub

Gereedkomen Kennishub.

Gereedkomen tijdelijke 
bibliotheek.

Rabobank

II - Kennishub Ontwikkeling Tijdelijk gebruik Gebruik

Afb. 4.3 - Een schematische weergave van de ontwikkeling van de Kennishub.
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Ontwikkelingsscenario
De ontwikkeling van de Kennishub bestaat uit twee 

parallelle processen. De eerste heeft als doel om ruimte 

te maken voor de bouw van de Kennishub door het 

verplaatsen van de bibliotheek naar een tijdelijke locatie. 

De tweede is de ontwikkeling en realisatie van de hub 

zelf. Een schematisch overzicht van het totale proces is 

weergegeven in afbeelding 4.3. 

Tijdelijke bibliotheek

Omdat de Kennishub moet komen op de huidige locatie 

van de bibliotheek, zal de bibliotheek moeten worden 

verplaatst naar een tijdelijke locatie. Er is gekozen om 

de bibliotheek gedurende de bouw van de Kennishub te 

huisvesten op het braakliggende gebied in Noorderdokken.  

Dit is tevens de locatie voor de Tijdelijkheidshub. Deze 

keuze is opmerkelijk omdat er geen bebouwing aanwezig is 

op deze locatie en er dus een nieuw pand gerealiseerd moet 

worden. Deze keuze dient echter verschillende doelen. Ten 

eerste is de bibliotheek een functie die veel mensen naar de 

Noorderdokken zal trekken en zo een groot publiek bewust 

zal  maken van de veranderingen die er gaan plaatsvinden, 

wat een positief effect zal hebben op de ontwikkeling van 

de Tijdelijkheidshub. 

Ten tweede zal er een tijdelijk pand voor de bibliotheek 

gerealiseerd moeten worden dat vervolgens kan worden 

hergebruikt voor de Tijdelijkheidshub. Zo kunnen twee 

belangrijke ontwikkelingen worden gerealiseerd met één 

investering

Financiering

Voor de tijdelijke locatie van de bibliotheek zal dus een nieuw 

tijdelijk pand moeten worden gerealiseerd dat bovendien 

snel moet worden ontworpen en gebouwd en makkelijk her 

te gebruiken is door initiatieven van de Tijdelijkheidshub.  

De investering die hiervoor nodig is zal waarschijnlijk door 

de gemeente moeten worden betaald. Doordat het echter 

ook een investering is in de Tijdelijkheidshub is dit beter te 

verantwoorden.

Ontwerpeisen

Doordat de tijdelijke bibliotheek een onderdeel wordt van 

de tijdelijkheidshub en zal worden hergebruikt door andere 

functies zullen de ontwerpeisen worden behandeld bij de 

tijdelijkheidshub en niet hier.

Kennishub

De Kennishub zal worden gerealiseerd op de locatie van 

de huidige bibliotheek, omdat de locatie de juiste is voor 

de bibliotheek in de stad1. Het plan gaat uit van verbouw 

en uitbreiding van het huidige pand. Dit gebeurt uit de 

overtuiging dat hergebruik van het pand zowel  goed is 

vanuit het oogpunt van het creëren van een gelaagde stad 

(er is en  wordt in Terneuzen immers al genoeg gesloopt), 

als vanuit een duurzaamheidsoogpunt (hergebruik van 

materialen).

Financiering

Het pand en de grond van de huidige bibliotheek zijn op 

dit moment in het bezit van de Gemeente Terneuzen2. 

De gemeente zou het pand aan de Rabobank kunnen 

aanbieden zodat deze de verbouw/uitbreiding van het pand 

kunnen financieren en exploiteren, op voorwaarde dat het 

pand altijd beschikbaar zal blijven voor de bibliotheek 

en dat de gemeente het pand terug kan kopen als de 

Rabobank het zou willen verkopen. Zo krijgt de gemeente 

een nieuwe bibliotheek zonder een grote investering te 

moeten doen, en krijgt de Rabobank de kans een nieuwe 

pand te realiseren op een markante locatie zonder dat 

daarvoor moet worden geïnvesteerd in grond.

1 Bron: Interview met R. Crombeen, 22-05-2012.

2 Bron: mailwisseling met R. Crombeen, 29-06-

2012.
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Ontwerpeisen

Het belangrijkste doel van de ingreep van de kennishub  

vanuit stedebouwkundig oogpunt is dat de omliggende 

omgeving weer onderdeel gaat uitmaken van het 

publieke domein met behoud van het open karakter van 

het gebied met vrijstaande panden.  Om dit te realiseren 

wordt uitgegaan van een uitbreiding bovenop het huidige 

bibliotheekpand en de slimme plaatsing en ontsluiting van 

het programma van de hub (zie ook afb. 4.4):

1. Functies die de meeste 

aanloop genereren (café, terras, 

tentoonstellingsruimte, debatruimte, 

centrale balie) in ieder geval gedeeltelijk op 

de begane grond situeren. 

2. Realiseren van een terras aan de 

Oostkolk.

3. Realiseren van nieuwe ingangen aan 

de zijde van de Oostkolk en het stadhuisplein 

zal zorgen voor aanloopmogelijkheden 

vanuit alle richtingen (zie afb. 4.5). 

Door uit te gaan van deze punten zal het dode gebied rond 

de huidige bibliotheek verdwijnen (zie afb. 4.6).

 

Groene-energiedak

B

+1

+2

+3

+4

+5

ZZP-hub / Studiezaal

Werkterras

Bibliotheek

Tentoonstellingsruimte
Café

Centrale balie
Terras

Debat / Workshops / Lezingen

Rabobank Nieuwbouw

Bestaand gedeelte

Afb. 4.4 - Een mogelijke indeling van het programma van de Kennishub
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Ingang

Legenda

Bibliotheekpand/Kennishub

Café

Mogelijke indeling begane grond

Debat / Workshops / Lezingen

Terras

Tentoonstellingsruimte

Afb. 4.6 - Verwachte verandering in de mate van activiteit in het plangebied na de ingreep. 
Links: situatie nu, rechts: situatie na ingreep.

Afb. 4.5 - Transformatie van de openbare ruimte na door de Kennishub.
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4.2.2 Tijdelijkheidshub

Korte omschrijving tijdelijkheidshub
De tijdelijkheidshub zal worden gerealiseerd in 

Noorderdokken voor een periode van ten minste vijf jaar. 

De hub zal bestaan uit een een pand voor de tijdelijke 

bibliotheek (A) dat daarna simpelweg her te gebruiken is 

door een groot aantal gebruikers uit de civic society, vanaf 

hier Tijdelijk Multifunctioneel Complex (TMC) genoemd. 

Rondom het TMC ligt een stadskweektuin (B), waar planten 

en voedsel worden verbouwd. In de tuin is er ruimte voor  

verplaatsbare paviljoens (C) die worden gerealiseerd door 

kleine ondernemers (bijvoorbeeld horeca). In de kanaalarm 

kan een zwemboot (D) worden gelegd als publiekstrekker 

voor het gebied. En tot slot zal er een parkeerplaats (E) 

worden aangelegd in het zuidelijk deel van de hub. De hub 

zal dienen als een stadslaboratorium en de Noorderdokken 

weer bij de stad betrekken.

Hoofdactoren
Het samenwerkingverband voor de tijdelijkheidshub 

bestaat uit de volgende hoofdactoren: Van der Poel en de 

civic society in Zeeuws-Vlaanderen.

Van der Poel

De ontwikkelaar Van der Poel wil grootschalige detailhandel 

realiseren op de Noorderdokken.  Door de crisis liggen 

deze plannen echter in de ijskast en gebeurt er niets op het 

braakliggende terrein1. Op dit moment zijn er geen goede 

vooruitzichten op ontwikkeling en hoe langer deze situatie 

aanhoudt hoe meer geld dit kost voor Van der Poel. De 

ontwikkelaar zou bij tijdelijk gebruik van het braakliggende  

terrein gebaat zijn als hij voor het renteverlies zou worden 

gecompenseerd.

1 Bron: RBOI Middelburg.

Civic society

De civic society krijgt door de realisatie van de 

tijdelijkheidshub de kans om initiatieven en ondernemingen 

te realiseren die normaal gesproken niet van de grond komen 

doordat de drempel te hoog is of omdat er geen geschikte 

plek in de stad voor te vinden is. De ondernemingen en 

initiatieven die de civic society kunnen gaan starten in het 

gebied moeten levendigheid brengen, het gebied weer bij 

de stad betrekken  en het geld opleveren om de kosten van 

het grondgebruik te compenseren. 

Symbiose

De samenwerking tussen de verschillende hoofdactoren 

is anders dan bij de kennishub. Daar hadden de actoren 

gezamelijke doelen en ambities en was het logisch 

om samen te werken. Bij de tijdelijkheidshub ligt dat 

anders. De verschillende actoren hebben niet zozeer 

gemeenschappelijk doelen, maar hebben allen op de één 

of andere manier voordeel bij de samenwerking met de 

andere partijen. Er kan dan ook worden gesproken van 

een symbiotische relatie tussen de partijen in plaats van 

een actief samenwerkingsverband.  In tabel 4.2 staan de 

voordelen per actor weergegeven van deelname aan de 

tijdelijkheidshub. 

Bijkomende actoren
Bibliotheek

Zoals bij de behandeling van de tijdelijkheidshub is 

uitgelegd zal de bibliotheek tijdelijk worden gevestigd 

in de nieuw te bouwen TMC in de tijdelijkheidshub, die 

hergebruikt zal kunnen worden door de civic society. 

Dit is voor de bibliotheek voordelig omdat de locatie 

dezelfde voordelen kent als de huidige vaste locatie (op 

een vergelijkbare plek in de stad), en voor de overige 

gebruikers van de tijdelijkheidshub betekent de komst van 

de bibliotheek een tijdelijke publiekstrekker die de hub op 

de kaart zet en bovendien een gebouw oplevert.
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Ontwikkelaar (van het TMC)

Het zal waarschijnlijk verstandig zijn om nog een 

ontwikkelende partij te betrekken bij de realisatie en 

exploitatie van de tijdelijke bibliotheek. Hierbij ligt een 

samenwerking met van der Poel voor de hand, maar 

een andere mogelijkheid is om een minder traditionele 

ontwikkelaar erbij te betrekken die ervaring heeft met 

het realiseren en exploiteren van tijdelijke concepten. 

Een voorbeeld hiervan is CODUM2, die bijvoorbeeld het 

Schieblock in Rotterdam mede hebben geinitiëerd (zij zijn 

echter gespecialiseerd in het tijdelijke hergebruik van reeds 

bestaande leegstaande panden). 

DOW Chemical

Terneuzen verkeert in een bijzondere positie als 

provinciestad, doordat ze een grote multinational in de 

achtertuin gevestigd heeft. Dow Chemical is zich zeer 

bewust van het belang van een aantrekkelijk en leefbaar 

klimaat in de regio en doneert daarom ieder jaar gemiddeld 

een bedrag van 300.000 euro aan lokale initiatieven en 

projecten die het leefklimaat in de regio verbeteren. Door 

de onderdelen van de tijdelijkheidshub zo vorm te geven 

dat ze aan de subsidiecriteria van DOW  voldoen (zie 

2 http://www.codum.nl/

het kader op de volgende pagina), kan subsidie worden 

verkregen om ze van de grond te krijgen. DOW kan dus een 

belangrijke bijkomende rol spelen bij de realisatie van de 

tijdelijkheidshub.

Ontwikkelingsscenario
De ontwikkeling van de tijdelijkheidshub zal plaatsvinden 

gedurende een periode van vijf jaar en valt in te delen in  

twee paralelle processen: de ontwikkeling en exploitatie 

van het TMC en de ontwikkeling van de rest van het terrein 

(zie het ontwikkelingsschema in afb x.x). Bovendien kent 

de ontwikkeling een viertal fases:

1. Stadskweektuin als pionier

2. Bibliotheek als trekker

3. Civic Society begint

4. Einde/Doorzetting van de hub

De fases worden in sequentie behandeld:

Fase 1 - Stadskweektuin als pionier

In de eerste fase wordt het gebied in gebruik genomen 

als  stadskweektuin en park. Dit kan worden gedaan 

door een ondernemer (urban farmer) of een vereniging 

die groente en fruit teelt en verkoopt met behulp van de 

Actor Voordelen van samenwerking

Van der Poel • Tijdelijke ontwikkeling van het gebied.
• Geen renteverlies op grond.
• Mogelijke aanknopingspunt op andersoortige 

ontwikkeling van het gebied na 5 jaar.

Civic Society • Nieuwe kansen om initiatieven/projecten/
ondernemingen van de grond te krijgen.

• Invloed op de ontwikkeling van de stad.

Bibliotheek Zeeuws-
Vlaanderen

• Tijdelijke locatie, zodat het huidige pand kan 
worden verbouwd.

DOW Chemical • Verbetering van het leefklimaat in de regio. Tabel 4.2 - Voordelen van samenwerking per actor.
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Criteria voor een Dow-donatie

Vanuit het principe van duurzaam ondernemen streeft Dow 

naar goede resultaten op zowel economisch, milieu als op 

sociaal gebied. Ook het donatiebeleid is er op gebaseerd. Dat 

wil zeggen dat projecten die concreet bijdragen aan de lokale 

economie, het milieu, of aan de verbetering van het sociale 

milieu, bij voorkeur in aanmerking komen voor een donatie.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van projecten op de drie 

dimensies van duurzaam ondernemen: economie, mens en 

milieu.

Milieu

• de natuur bevorderen / beschermen;

• het milieu-bewustzijn verhogen van een 

breed publiek;

• laten zien wat de relatie is tussen Dow-

producten en duurzaamheid.

Economie 

• het publieke begrip vergroten voor de 

rol die chemicaliën en de chemische industrie 

spelen in het voortdurend verbeteren van 

de dingen die essentieel zijn voor menselijke 

vooruitgang;

• een verwacht positief effect hebben op 

de ‘talentenvijver’; geïnteresseerden voor een 

carrière / mogelijkheden in chemie / techniek.

• initiatieven die betrokkenheid bij 

techniek en rol van wetenschap en techniek in 

de samenleving vergroten.

Sociaal

• zorgen voor een permanente verbetering 

van de sociale infrastructuur voor een 

achtergestelde of minderbedeelde groep in de 

samenleving;

• fungeren als reactieversneller voor een 

zelfvoorzienend initiatief dat voorziet in de 

constante behoefte van een specifieke groep in 

de samenleving;

• materiaal, gereedschap beschikbaar 

maken voor grote groepen in de samenleving of 

waarvan de samenleving als geheel lange tijd 

profijt zal hebben.

Bron: Folder Dow Chemical - Voorwaarden en Criteria voor 

een Dow-donatie. (http://www.dow.com/benelux/pdf/

criteria_018-50028-06.pdf)
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II - Tijdelijkheidshub

Meer aanloop door 
tijdelijke parkeerplaat-
sen voor transporthub.

Ontwikkeling
5 

JA
A

R
Tijdelijk gebruik Gebruik

Gebruiksfase van de 
tijdelijke bibliotheek

Ontwikkeling tijdelijke 
bibliotheek in Noorder-
dokken.

Gereedkomen tijdelijke 
bibliotheek.

Startersbudgetten en 
verlenen  en ruimte 
aanbieden aan goede 
initiatieven prijsvraag.

Gebruiksfase van de 
Tijdelijkheidshub

Uitschrijven prijsvraag 
Noorderdokken.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Voorbereiden Noorder-
dokken op aanleg van 
stadkweektuin.

Gebruiksfase van de 
stadskweektuin.

Huidige situatie Fase 1 - Stadskweektuin als pionier Fase 2 - Bibliotheek als trekker Fase 3 - Civic society begint

Fase 4 - Einde/Doorzetting van hub

Afb. 4.7 - Een schematische weergave van de ontwikkeling van de Tijdelijkheidshub.

Afb. 4.8 - De verschillende fases van de ontwikkeling van de Tijdelijkheidshub.
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lokale gemeenschap. Deze vrijwilligers zouden korting en/

of gratis producten kunnen krijgen in ruil voor hun inzet. 

Dit naar het voorbeeld van “The People’s Supermarket”, 

een buurtsupermarkt in Londen, waar in ruil voor een 

aantal uren per maand vrijwilligerswerk in de supermarkt 

wijkbewoners korting krijgen op het gehele assortiment. 

Door het betrekken van de bewoners van Terneuzen bij 

de kweektuin krijgt de tijdelijkheidshub ook een sociaal 

karakter. Ook zou het een optie zijn om groente en fruit 

voor de Voedselbank te kweken.

Omdat de grond vervuild is, zal er niet rechtstreeks op de 

grond kunnen worden geteeld. Het aanbrengen van een 

nieuwe toplaag is nodig of er moet worden gekweekt in 

bakken. Dit laatste heeft de voorkeur, omdat de kweektuin 

daardoor ook flexibeler wordt qua inrichting en ten alle 

tijden verplaatsbaar blijft. Een goede referentie is de 

Prinzessinnengärten in Berlijn waar een braakliggend stuk 

grond is omgezet tot een  “Urban Farm” (zie afb. 4.9).

In eerste instantie kunnen simpele containers worden 

geplaatst die kunnen worden gebruikt als opslagplaats 

voor alle benodigdheden voor de kweektuin. In een latere 

fase zou het TMC hiervoor kunnen worden gebruikt.

Financiering

Omdat het project ook een sociaal karakter heeft en 

groenvoorzieningen toevoegt aan de stad zou het in 

aanmerking kunnen komen voor subsidie van DOW 

Chemical. Met deze subsidie zou een begin kunnen worden 

gemaakt met het realiseren van de stadskweektuin. De 

stadskweektuin zou zich daarna zelf moeten redden met 

behulp van vrijwilligers en verkoop van producten.

Fase 2 - Bibliotheek als trekker

In de tweede fase van de ontwikkeling van de 

Tijdelijkheidshub wordt de TMC gerealiseerd. De plaatsing 

en eisen van het ontwerp van de TMC worden in een 

latere paragraaf toegelicht. Na realisatie van het pand 

kan de bibliotheek de TMC betrekken en haar activiteiten 

ontplooien in het gebied. Door het openen van de 

bibliotheek met een tentoonstellings-, workshop- en 

debatruimtes, computerfaciliteiten en studiezaal krijgt de 

tijdelijkheidshub aanloop en worden de Terneuzenaren 

bekend gemaakt met de nieuwe ontwikkelingen in het 

gebied. 

Afb. 4.9 - Referentieproject Prinzessinnengarten in 
Berlijn
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Voor de bibliotheek moet ook een parkeerplaats worden 

aangelegd die later ook kan worden gebruikt door 

parkeerders als vervanging voor de parkeerplaats op de 

Axelse Dam. Daarom zal de parkeerplaats redelijk groot 

moeten worden gedimensioneerd.

In de loop van de gebruiksfase van de TMC door de 

bibliotheek moet de gemeente een wervingsactie 

organiseren (bijvoorbeeld een wedstrijd) om de civic society 

(ondernemers, verenigingen, organisaties, individuen) met 

initiatieven/ondernemingen te laten komen die kunnen 

worden gerealiseerd in de TMC nadat de bibliotheek is 

vertrokken. Goede initiatieven moeten een plek in de 

TMC krijgen, eventueel met een opstartbudget of andere 

aantrekkelijke voorwaarden om in de TMC te beginnen. 

In de volgende paragraaf zal worden gekeken naar welke 

activiteiten zouden kunnen plaatsvinden in de TMC.

Financiering

De gemeente zou samen met een ontwikkelaar de TMC 

moeten financieren en realiseren.

Fase 3 - Civic society begint

De verschillende gebruikers die uit de wervingsactie 

zijn gekomen in fase 2, nemen in fase 3 hun plek in in de 

TMC. Het is moeilijk te voorspellen welke gebruikers er 

uiteindelijk in de TMC zouden kunnen komen. Om toch een 

beeld te schetsen van hoe de TMC er uit zou zien nadat de 

bibliotheek is vertrokken, wordt er een aantal mogelijke 

gebruikers gegeven in tabel x.x. Hierbij is er uitgegaan van 

een aantal sectoren die zich in verscheidene vormen in de 

TMC zouden kunnen ontplooien. Deze sectoren zijn: 

• Chemische sector

• Creatieve sector

• Horeca sector

• Vrijetijdssector

Chemische sector

Het betrekken van de chemie sector in de vorm van een 

voorlichtingscentrum is met name interessant omdat 

op deze manier  de activiteiten van deze sector, die erg 

belangrijk is voor Terneuzen, voelbaar wordt gemaakt 

in de stad. Bovendien wil DOW de lokale bevolking laten 

zien wat ze doet en jongeren enthousiast maken voor een 

opleiding in de chemie. Een dergelijk centrum is reeds  aan 

de rand  van de stad gevestigd in het zuiden als onderdeel 

van een opleidingscentrum. De lokatie in het TMC zou 

echter logischer zijn voor het doel van voorlichting.

Creatieve sector

De creatieve sector heeft zich reeds in verschillende 

projecten bewezen als een goede keuze voor tijdelijk 

gebruik in de stad: projecten als het Schieblock en Open 

Lab Ebbinge leunen zwaar op deze sector, omdat ze zowel 

bestaat uit ondernemingen als publiek aantrekt naar het 

gebied. 

Vrijetijdssector

De vrijetijdssector biedt legio mogelijkheden voor functies 

in het TMC en zal veel mensen kunnen aantrekken. Er 

kan worden gedacht aan een sportschool, sauna’s, een 

zonnebankcentrum,  maar ook aan de verhuur van zalen 

(bijvoorbeeld voor verenigingen) of winkeltjes (pop-up 

shops). Een bijzonder idee zou het aanmeren van een 

zwemboot in de kanaalarm zijn, waarvoor de voorzieningen 

als kleedkamers en douches in het TMC kunnen worden 

gevestigd. 

Horeca sector

Horeca in de vorm van een restaurant of een café lijkt een 

logische toevoeging aan andere activiteiten in het TMC. 

Er is echter ook sprake van de bouw van een nieuw hotel 

aan de zuidrand van de stad. De Noorderdokken, aan 

de rand van het centrum zou echter een logischere plek 
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zijn. Bovendien zou de tijdelijkheid van het gebied ervoor 

zorgen dat er eerst een testperiode ontstaat voor het hotel,  

zodat er kan worden gekeken of er überhaupt wel markt is 

voor een nieuw hotel.

Zoals eerder gesteld gaat het bij de zojuist genoemde 

sectoren slechts om het schetsen van een mogelijk beeld. 

Belangrijk is dat de initiatieven vanuit de samenleving 

komen en niet op voorhand worden bedacht/vastgelegd 

door planners.

 

Fase 4 - Eind/Doorzetting van hub

Na 5 jaar kan worden gekeken of de tijdelijkheidshub plaats 

moet maken voor definitieve ontwikkelingen of dat de hub 

voor een bepaalde tijd kan worden doorgezet.

Ontwerpeisen
Het doel van de tijdelijkheidshub is dit deel van de 

Kanaalarm weer bij het publieke domein te betrekken 

door  het tijdelijk inbrengen van nieuwe publieke functies. 

Hiervoor is de plaatsing van die functies ten opzichte van 

elkaar belangrijk, maar ook het tijdelijke karakter. 

Plaatsing van elementen

Op stedenbouwkundig niveau bestaat de tijdelijkheidshub 

uit 3 elementen: de stadskweektuin, het TMC en de 

parkeerplaats. De plaatsing van deze elementen ten 

opzichte van elkaar is belangrijk. Het TMC moet aan het 

kanaal worden gepositioneerd, maar mag de rest van 

het gebied hier niet van afscheiden. Door een langwerpig 

gebied te reserveren van 80 bij 30 meter, dat met de kopse 

kant aan het kanaal ligt, wordt aan deze voorwaarde 

voldaan. Door de parkeerplaats in het zuidelijke gedeelte 

van de hub te leggen, zullen parkeerders die niet in de hub 

zelf moeten zijn, geneigd zijn om door de stadskweektuin 

naar het centrum te lopen. Zo komen zij toch met de hub 

in aanraking.

Flexibiliteit en hergebruik TMC

Het TMC moet zo worden ontworpen dat de verscheidene 

gebruikers die het gebouw zal kennen, van groot tot 

klein, een plek kunnen creëren die aan hun gebruikseisen 

Opleidingscentrum recent geopend aan de rand van Terneuzen.

Gebruikers Opmerking
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or
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or
Voorlichtings Centrum Chemie

Ateliers

Tentoonstellingsruimte/Gallerie

Café/Restaurant

Hotel

Sportschool

Zaalverhuur/Verenigingsruimten

Sauna/Zonnebank

Zwembootvoorzieningen

Startersstudio’s/Kantoorruimtes

Winkeltjes

Stadskweektuin

Afb. 4.10 - Schema van mogelijke gebruikers van het TMC.
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Zwemboot in kanaalarm 
(BadBuiten, Amsterdam)
http://iouarchitecture.blogspot.nl/2010/09/iou-
badbuiten.html

Stadskweektuin
Prinzessinnengarten ,Berlijn 
bron: http://prinzessinnengarten.net/wp-
content/uploads/2010/02/kran_kl.jpg

Multifunctioneel mobiel gebouw
Mobiel atelier- en expositiepaviljoen (MOBi), Groningen
bron: http://www.wijzijn.mobi/wp-content/uploads/2011/09/
20110902-101248.jpg

A

B

C

D

E

Mobiele paviljoens
Open Lab Ebbinge, Groningen
bron: http://www.ebbingekwartier.nl/open_lab_
ebbinge.php

100% marktplaats-architectuur
Noorderparkbar, Amsterdam
bron: http://www.archined.nl/
nieuws/2012/april/de-noorderparkbar/
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voldoet. Dit betekent dat het gebouw dus zeer flexibel 

moet zijn en waarbij het gebouw eigenlijk een casco is 

waar de gebruikers zelf inhoud aan kunnen geven. Een 

goed voorbeeld van een dergelijk gebouw is het Mobiel 

atelier- en expositiepaviljoen (MOBi) in Groningen (zie afb 

x.x). Bovendien moet het gebouw na gebruik gemakkelijk 

kunnen worden afgebroken en elders opnieuw kunnen 

worden opgebouwd en gebruikt.

Vormgeving stadskweektuin

De inrichting van de stadskweektuin is volledig te bepalen 

door de exploiteur op de voorwaarde dat er paden over 

het gehele terrein lopen met een ingangen aan alle zijden 

van het gebied, zodat het kan dienen als park. In de 

ontwerpschets is een mogelijk ontwerp getekend waarbij 

is uitgegaan van een verdeling van de tuin in een grid van 

vlakken van 10 bij 10 meter. Het grid zorgt voor een heel 

flexibele indeling waar tussen de vlakken paden kunnen 

worden aangelegd en het terrein overal ingangen heeft.

Door uit te gaan van deze punten zal het dode gebied 

rond de huidige bibliotheek verdwijnen en wordt de 

Noorderdokken een onderdeel van het publieke domein 

(zie afb. 4.11).

Afb. 4.11 - Verwachte verandering in de mate van activiteit in het plangebied na de ingreep. 
Links: situatie nu, rechts: situatie na ingreep.
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Schoolweg

Vlooswijkstraat

Afb. 4.12 - (Skate)park
Kensington skatepark, Kensington
bron: http://skateparktour.ca/BC/Van-Kensington.htm

Afb 4.14 - Busstation
Hergebruik van de constructie van het huidige 
busstation, Terneuzen.

Afb. 4.13 - (Collectief) particulier 
opdrachtgeverschap
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4.2.3 Transporthub

De transporthub bestaat uit de invulling van het 

braakliggende terrein van de Kop van de Noordstraat door 

middel van (collectief) particulier opdrachtgeverschap en 

de inbreng van nieuw programma op de Axelse Dam in de 

vorm van een regionaal busstation met alle bijbehorende 

voorzieningen en een (skate)park. De hub in deze vorm 

brengt de verbindende functie van de Oostelijke Kanaalarm 

tussen de oude en de nieuwe stad en op regionaal niveau 

terug, maar zorgt ook voor activiteit en verblijf in het 

gebied. De ontwikkelingswijze die wordt voorgesteld is 

meer monarch van aard dan die van de andere hubs

 

Hoofdactoren
Gemeente

De gemeente Terneuzen is de belangrijkste actor om het 

busstation en de het skatepark te realiseren. Bovendien 

heeft ze de verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede 

publieke voorzieningen en reeds geld gereserveerd om de 

Axelse Dam te ontwikkelen.

Ontwikkelaars

De ontwikkelaars die reeds aandelen hebben in het gebied, 

maar al jaren niet tot ontwikkeling komen, moeten bij de 

ontwikkeling betrokken blijven.

Particulieren

Particulieren met de middelen om panden te ontwikkelen 

zijn belangrijke spelers om toch tot ontwikkeling te komen 

in de Kop van de Noordstraat.

Bijkomende actoren
Skaters

De kennis van skaters is nodig om tot een goed  ontwerp 

voor het skatepark te komen.

Provincie Zeeland

Omdat het om een regionaal busstation gaat dat op de 

Axelse Dam moet worden gerealiseerd, heeft provincie 

Zeeland ook een aandeel bij de verplaatsing ervan. Mogelijk 

kan de provincie dan ook een bijdrage leveren.

Ontwikkelingsscenario Axelse Dam
De Axelse Dam zal worden omgevormd tot busstation in 

combinatie met een skatepark, dat ook als gewoon park 

kan dienen. Hiertoe wordt de parkeerplaats die het gebied 

nu beslaat verplaatst naar de Noorderdokken (zie afb x.x). 

Busstation

Het regionale busstation, dat nu op een onlogische 

plek buiten de stad ligt ten westen van het kanaal, 

zal worden verplaatst naar de Axelse Dam. De sterk 

overgedimensioneerde stalen constructie van het huidige  

busstation (zie afb. 4.14) kan worden hergebruikt voor het 

nieuwe busstation. 

Voorzieningen

Als knooppunt voor stad en regio moet het busstation een 

aantal voorzieningen kennen die deels al aanwezig zijn op 

de huidige locatie en deels nieuw zijn. Deze voorzieningen 

zijn: 

• openbaar toilet

• kiosk

• OV-servicepunt

• wachtruimte buschauffeurs

• OV-fietsverhuurpunt

Voordelen van de nieuwe locatie

De verplaatsing van het busstation is voordelig voor de 

reiziger, omdat de ligging nabij het centrum een hoop 

voorzieningen toevoegt die een busstation buiten de 

stad niet heeft. Voor de Oostelijke Kanaalarm betekent 

de komst van het busstation een intensief gebruik van de 
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III - Transporthub Ontwikkeling Tijdelijk gebruik Gebruik

Realiseren tijdelijke 
parkeerplaats Noorder-
dokken.

Ontwikkeling van 
Transporthub.

Verkoop percelen aan 
particlieren.

Particulieren ontwik-
kelen panden.

Bouw van 
Transporthub.

Gereedkomen 
Transporthub.

Gebruiksfase van de 
Transporthubhub

Gebruiksfase tijdelijke 
parkeerplaats Noorder-
dokken

ParticulierenGemeente Terneuzen

Gebruiksfase van de 
panden

Afb. 4.15 - Invulling van 
de kop van de Noordstraat 
door particulieren. In 
het binnen gebied een 
parkeergarage met daarop 
een gedeelde binnentuin.
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openbare ruimte op de Axelse Dam gedurende de dag en 

een groot deel van de avond. Voor Terneuzen als geheel 

betekent het dat de stad weer het centrum is van de regio 

voor reizigers.     

Stedebouwkundig ontwerp

Zoals is gesteld zal de constructie van het huidige busstation 

worden hergebruikt voor het station op de Axelse Dam. 

Op de eerste plaats omdat dit kosten bespaart, maar ook 

omdat de huidige constructie zich naar twee kanten richt 

en hierdoor de perfecte verbindende schakel vormt tussen 

skatepark en busstation. Skaters kunnen van dezelfde 

bankjes gebruik maken als de busreizigers om even uit te 

rusten.

Skatepark

Ten noorden van het busstation wordt een skatepark 

gerealiseerd. Door de skateobjecten zo vorm te geven 

dat ze ook als zitobjecten kunnen dienen ontstaan tevens 

mogelijkheden voor ander gebruik. Het park vormt 

bovendien een wandelverbinding tussen de Noordstraat, 

het Schuttershof en de Noorderdokken.

Voordelen van de locatie

De locatie nabij het centrum en naast het busstation maken 

dit een zeer aantrekkelijke plek voor skaters om te komen 

doordat het centraal ligt, goed bereikbaar is en dichtbij 

allerlei stedelijke voorzieningen ligt. Het park zou dé plek 

kunnen worden voor skaters uit de gehele regio. Bovendien 

is het aantrekkelijk voor busreizigers, omdat ze tijdens het 

wachten op de bus kunnen kijken naar de kunsten van de 

skaters. 

Ontwikkeling en financiering

Omdat de transporthub op de Axelse Dam bestaat uit 

publieke voorzieningen moet de gemeente Terneuzen 

zelf de ontwikkeling en financiering ervan voor haar 

rekening nemen. Voor de financiering kan een deel van het 

gereserveerde geld voor de Kop van de Noordstraat (meer 

dan 3 miljoen euro) worden gebruikt. 

Stedebouwkundig ontwerp

Het ontwerp voor het skatepark moet worden gemaakt 

samen met de toekomstige gebruikers ervan. Met name 

welk soort objecten er moeten worden geplaatst moet in 

overleg met de gebruikersgroep. Een voorwaarde is wel dat  

de skateobjecten zo worden geplaatst dat een looproute 

over het park aanwezig is.

Ontwikkelingsscenario Kop van de 
Noordstraat
De Kop van de Noordstraat zal worden verdeeld in een aantal 

percelen die kunnen worden ontwikkeld door particulieren 

of collectieven van particulieren. De particulieren mogen 

op de percelen panden realiseren met een woon-, winkel-, 

of kantoorfunctie of een combinatie hiervan. Doordat er 

een flink aantal percelen zijn, zijn er dus ook een flink aantal  

actoren betrokken bij het project. Dit maakt het flexibeler 

en beter realiseerbaar, doordat de percelen onafhankelijk 

van elkaar kunnen worden ontwikkeld.

Ontwikkeling en financiering

Zoals gezegd moeten particulieren hun eigen perceel 

ontwikkelen en hiervoor dus ook de (financiële) middelen 

leveren. De ontwikkelaars die nu betrokken zijn bij het 

project van de Kop van de Noordstraat moeten op zoek 

gaan naar particulieren of particuliere collectieven die 

dit willen doen en hen de percelen verkopen. Mochten 

de kopers het willen dan zouden de ontwikkelaars de 

particulieren kunnen bijstaan in het ontwikkelingsproces.

Stedebouwkundig ontwerp

Voor het stedebouwkundig ontwerp is gekozen om de 

Schoolweg, die nu met een bocht aansluit op de kruising 

Vlooswijkstraat-Noordstraat, te verleggen en te laten 

aansluiten op de Noordstraat ten zuiden van het perceel van 

105



het voormalige café Belle Vue. Dit heeft twee belangrijke 

voordelen: ten eerste ontstaat er een groter bouwblok waar 

in het binnengebied meer dan genoeg parkeerruimte kan 

worden geboden, zodat de openbare ruimte daarvan wordt 

ontlast. Ten tweede zorgt het ervoor dat  het einde van de 

Noordstraat wordt gericht op de Axelse Dam/Axelsestraat 

en er dus een helderdere verbinding ontstaat tussen oude 

en nieuwe stad.

De percelen langs de Vlooswijkstraat en de Schoolweg 

zijn op de begane grond 5 meter diep, zodat er in het 

tussengebied ruimte is voor een parkeergarage die plaats 

biedt aan 48 parkeerplaatsen. De breedte van de percelen 

mag door de particulieren zelf worden bepaald bij de 

aankoop. Vanaf de eerste verdieping moeten de panden 

worden uitgebouwd tot 10 meter diepte. Hierdoor is er 

nog genoeg ruimte voor een gedeelde binnentuin op 

het dak van de parkeergarage (zie afbeelding x.x). De 

parkeergarage zal worden ontsloten door een ingang aan 

de Schoolweg

Op de kop van het bouwblok, langs de Noordstraat is een 

groot perceel gepland dat door een collectief kan worden 

ontwikkeld tot appartementencomplex, eventueel met een 

winkel/kantoorruimte op de begane grond.

Ontwerpeisen panden

Zoals gesteld zitten er minimumeisen aan de diepte van 

de panden: op de begane grond 5 meter diepte en vanaf 

de eerste verdieping 10 meter diepte. De hoogte van de 

panden langs is maximaal 3 verdieping met een plat dak 

en 4 verdiepingen met een puntdak. De panden maken 

onderdeel uit van een gesloten bouwblok en moeten dan 

ook op elkaar aansluiten. De breedte van de percelen, 

de bouwstijl of de exacte functie van het pand is door de 

particulieren zelf te bepalen.

Afb. 4.16 - Verwachte verandering in de mate van activiteit in het plangebied na de 
ingreep. Links: situatie nu, rechts: situatie na ingreep.
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