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Dit onderzoek vond plaats in een ateliergroep van zes studenten met 
als thema Grey Power. 

Dit atelier werd begeleid door ir. Bas Molenaar, professor in 
architectural design & health care, bij de vakgroep architectural 
engineering en ir. Mark van der Poll, visiting tutor in architectural 
design & health care. Daarnaast werden door iedere student een of 
twee begeleiders gezocht die affiniteit hebben met het gekozen 
onderwerp. In mijn geval waren dit ir. Maarten Willems, assistant 
professor bij de vakgroep architectural engineering en ir. Han Lorzing, 
assistant professor bij de vakgroep stedebouwkundige planologie. 

De studenten kregen de vrijheid om aan het thema 'Grey Power' een 
persoonlijke invulling te geven. 

Deze scriptie gaat over zorg QQ en voor het platteland. 



De bevolkingssamenstellingen grootte in Nederland verandert als 
gevolg van vergrijzing, ontgroening en krimp. Bij vergrijzing neemt het 
aantal mensen ouder dan 65 jaar toe. Zowel het absolute aantal als 
het aandeel in de totale bevolking neemt toe. De vergrijzing wordt 
versterkt door ontgroening. Ontgroening houdt in, dat het aanta/ of het 
aandee/ jongeren afneemt. Bij krimp neemt de omvang van de 
bevolking als gehee/ af. Dit gaat pas in het jaar 2035 spe/en, tot die tijd 
wordt er nag een lichte groei van de bevolking verwacht. De 
belangrijkste oorzaak voor de sterk toenemende vergrijzing van de 
bevolking is de geboortegolf na de tweede wereld oorlog. Deze groep, 
de babyboomers, begint vanaf 2011 de leeftijd van 65 jaar te 
passeren. 

De vergrijzing en ontgroening s/aan tot 2025 vooral toe op het 
platteland. De bevolking op het platteland krimpt tot 2025 in bijna drie 
op de vier landelijke gemeenten. In de steden zal s/echts in een op de 
vier gemeenten sprake zijn van krimp. De veranderingen die spelen op 
het p/atteland in demografische en ruimtelijke zin, hebben invloed op 
ontwikkelingen in de /eefsituatie van de plattelandsbewoners, die weer 
van invloed zijn op de vitaliteit van het platteland. Er zijn een aantal 
ontwikke/ingen en verschillen met de stad te noemen, waardoor de 
vergrijzing op het platteland sterker is dan in stedelijke gebieden. De 
ouderenpopulatie op het platteland is jonger dan in de stedelijke 
gebieden, gezien een grater aandeel 55-64-jarigen in de 
plattelandsbevolking. Op grand van de demografische ontwikkelingen 
mag verwacht warden, dat de vergrijzing in de toekomst flink zal gaan 
toenemen op het platte/and. Dit wordt versterkt door een grate groep 
ouderen die na hun pensionering op het platteland gaan wonen of er 
terugkeren na een werkzaam /even in de stad. 

Daarnaast is sprake van een ontgroening van de plattelandsbevo/king. 
De ontgroening doet zich vooralsnog alleen voor bij de groep 
jongvolwassenen (20-34-jarigen). In de afgelopen jaren daalde het 
aandeel van deze /eeftijdsgroep zowe/ op het platteland a/s in de 
stedelijke gebieden; op het platteland is de afname alleen veel sterker. 

De huidige gunstige leefsituatie op platteland, wordt behalve door 
gezinnen gedragen door de grate groep van welgestelde en actieve 
55-plussers. Deze groep is vita/er en mondiger dan hun voorgangers 
en voert zelf de regie bij hun woon- en zorgbehoeften. Ze zorgen voor 
nieuwe economische impu/sen en versterken de leefbaarheid van de 
buurt. Met het vergrijzen van deze groep en het verouderen van de 
huidige nag gezonde en actieve 65-plussers stijgt echter de kans, dat 
men in toenemende mate te maken krijgt met ouderdomsziekten en 
beperkingen. Dit zal een negatieve invloed hebben op de leefsituatie 
van deze groepen ouderen. Zolang de gezondheid het toelaat, zullen 
zij in de eigen (aangepaste) woning b/ijven wonen. Met het oog op de 
specifieke zorgbehoeften en hulpvragen van ouderen, neemt de 
zorgbehoefte op het p/atteland in de komende jaren toe. Hoe die zal 
warden vervuld en georganiseerd is een belangrijke vraag. 

In De sociale staat van Nederland 2005 (scp 2005) is geconstateerd dat een vergrijzing 
van de bevolking een negatieve invloed uitoefent op de ontwikkelingen in haar 
leefsituatie. De verwachte vergrijzing van de plattelandsbevolking zal consequenties 
hebben voor de leefsituatie en de vitaliteit van de plattelandssamenleving. 

Wanneer ouderen in dorpen op het platteland willen blijven wonen is 
de invulling van goede zorg belangrijk. Om zorg en opvang van 
ouderen op het platteland te kunnen garanderen, zijn onder meer het 
versterken van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid, het 
bijeenbrengen van jong en oud, het stimuleren van samenwerking van 
formele en informe/e voorzieningen, het bevorderen van 
ouderenparticipatie en het benutten van kwa/iteiten van ouderen 
belangrijk. 

Het voorzieningenniveau op het platteland staat onder druk. Dit brengt 
de leefbaarheid in dorpen in gevaar. Wanneer voorzieningen 
verdwijnen, kan dit verhuisprocessen op gang brengen, waardoor 
vergrijzing en krimp warden versneld. Als de voorzieningen in dorpen 
verdwijnen, verdwijnen op een gegeven moment oak de jongeren. 
Daardoor dreigt de enige school in het dorp te verdwijnen. Dit heeft 
weer tot gevolg dat nieuwe jonge gezinnen zich niet meer vestigen in 
dorpen. Dorpen krijgen daardoor te maken met een nag grotere 
vergrijzing. Dit is niet goed voor de vitaliteit en leefbaarheid van 
dorpen. Een gevarieerde opbouw van de bevolking is erg be/angrijk. 
Ouderen zijn voor een dee/ afhanke/ijk van jongeren voor onder 
andere informele zorg. Een dorp met alleen maar jongeren is oak niet 
goed. Jonge gezinnen zijn vaak veel tijd kwijt met hun gezin en werk. 
Ouderen kunnen daarbij he/pen. Zij bieden jongeren hulp als er 
problemen in het dorp aangepakt moeten warden. Bij het opzetten en 
in stand houden van voorzieningen in het dorp moeten alle inwoners 
betrokken warden. Kortom: oud heeft jong nodig en jong heeft oud 
nodig. Het is belangrijk om het voorzieningenpei/ en daarmee de 
leefbaarheid overeind te houden. Verder is leefbaarheid van een dorp 
belangrijk voor de socia/e cohesie. Hiermee wordt bedoeld de 
betrokkenheid van bewoners bij hun directe woonomgeving. Het is dus 
in ieders belang, voor zowel jong als oud, om deze betrokkenheid te 
bevorderen. 

De manier waarop men wil wonen, als men ouder wordt, is de laatste 
jaren sterk veranderd. Men wil niet meer in tehuizen en instellingen 
wonen, als men zorg behoevend wordt. Dit verschijnsel wordt 
scheiden van zorg en wonen genoemd, ofwel extramuralisering. 

Ouderen in dorpen hebben deze behoefte oak, vaak nag sterker dan 
stedelingen. Mensen willen blijven wonen in het dorp, of in de directe 
omgeving ervan, waar ze vaak hun hele leven al wonen en wensen de 
benodigde zorg in de buurt. In elk dorp moeten mensen, die zorg 
nodig hebben, de gelegenheid krijgen om daar te blijven wonen. Het 
mag niet zo zijn, dat mensen vanwege een toegenomen zorgbehoefte 
moeten verhuizen naar de stad met intramurale voorzieningen. 
Mensen moeten zorg kunnen krijgen op de plek van hun keuze. 



Scheiden van wonen en zorg maakt het beter mogelijk voor ouderen 
om het leven te blijven inrichten zoals zij gewend zijn. Scheiden van 
Wonen en Zorg heeft directe gevolgen voor het dagelijks leven van 
mensen. Door het scheiden van wonen en zorg is de keuze voor de 
manier van wonen groter; ouderen kunnen kiezen of zij geclusterd 
willen wonen of liever op zichzelf. Er kan een woning worden gehuurd 
of gekocht. De grootte van de woning kan varieren. Het 
standaardappartement zoals in het verzorgingshuis, maakt plaats voor 
een gedifferentieerder aanbod. Scheiden van wonen en zorg kan 
leiden tot een lagere bouwbehoefte voor de zorgsector, omdat geen 
woonvoorzieningen worden gebouwd. Dit scheelt ruimte en kosten. 

De bevolking van de provincie Zeeland is relatief 'oud'. Dit komt niet 
alleen door een hoger aandeel 60-plussers dan in de rest van 
Nederland, maar ook door een lager aandeel in de groep tussen 15 en 
60 jarigen. Deze bevolkingsopbouw is veroorzaakt door een continue 
uitstroom van jongeren voor een opleiding en de beperktere instroom 
van jongeren, net afgestudeerden en jonge gezinnen. 
De groei van de bevolking is relatief laag en zal volgens de 
Bevolkingsprognose 2005 de komende jaren steeds verder afvlakken 
totdat uiteindelijk na 2023 een bevolkingsdaling in zal zetten. De 
verschillen in bevolkingsontwikkeling tussen de Zeeuwse regio's zijn 
soms groot. 

Ook in Zeeland neemt de beroepsbevolking sterk af de komende 
jaren. Om het welvaarts- en welzijnsniveau te kunnen handhaven zijn 
er meer werkenden nodig. Deze zullen van buiten Zeeland moeten 
komen. Maar ook andere regio's spannen zich in om nieuwe inwoners 
te trekken. Zeeland heeft unieke kwaliteiten en door deze in te zetten 
kan de provincie zich onderscheiden. Het is van groot belang om het 
goede woonklimaat van Zeeland te behouden en te versterken (goede, 
goedkope woningen, aantrekkelijk landschap, natuur, filevrij, vrijetijds
en speelvoorzieningen, hoogwaardige werkgelegenheid, etc.). Hier 
wordt niet alleen de immigrant maar ook de bestaande bevolking van 
Zeeland een dienst mee bewezen. Het behoud van de bestaande 
bevolking is minstens zo belangrijk als het aantrekken van nieuwe 
inwoners. 

Voor dit afstudeerproject zijn een aantal scenario's bedacht voor zorg 
op het platteland. Ze bieden oplossingen die te maken hebben met het 
clusteren van voorzieningen. Het zijn combinaties en 
samenwerkingsverbanden, waardoor voorzieningen 'op elkaar leunen'. 
Zodat ondanks een vergrijzende en dalende bevolking het 
voorzieningenpeil op een goed niveau kan blijven. Het gebied, waarop 
deze scenario's zijn toegepast, is de Zak van Zuid-Beveland. Dit is 
een plattelandsgebied in midden Zeeland. 

Een van de scenario's is het stichten van een nieuw dorp. Dit nieuwe 
dorp is onderdeel van een netwerk dat bestaat uit vijf dorpen. In het 
dorp zijn sociale en commerciele voorzieningen geconcentreerd en 
bedoeld voor het hele netwerk. Door voorzieningen te concentreren, 
wordt voorkomen dat ze in de toekomst verdwijnen. Zo zijn scholen nu 
nog in bijna alle kleine dorpen aanwezig, maar kritische ondergrenzen 
zijn bijna bereikt. Andere voorzieningen dreigen ook te verdwijnen of 
zijn al verdwenen. 

Vanuit de nederzetting worden de omliggende dorpen van zorg 
voorzien en omgekeerd kan men in het nieuwe dorp zorg ontvangen. 
Een nieuw dorp kan oplossingen bieden voor meerdere problemen 
waar het platteland mee te maken heeft. Dit nieuwe dorp is een 
oplossing voor zorg QQ het platteland maar ook voor zorg voor het 
platteland. Een nieuw dorp kan worden ingezet als compensatie voor 
de krimpende plattelandsbevolking, het afnemende agrarisch gebruik 
van het land, de dalende economische activiteit en kan er voor zorgen 
dat bestaande dorpen niet meer worden uitgebreid met zogenaamde 
witte schimmel om in de behoefte aan landelijk wonen te voorzien. Dit 
nieuwe dorp draagt bij aan zorg voor en op het platteland, een 
gezonde plattelandseconomie, cultuur- en natuurbehoud en biedt een 
oplossing voor de vraag naar landelijk wonen. 
Om een aantal problemen op te lossen kunnen de kwaliteiten die 
datzelfde platteland biedt, zoals landschappelijke kwaliteiten 
(natuur&cultuur) , sociale cohesie I gemeenschapsgevoel en 
mogelijkheden voor toerisme, worden ingezet. 

De gezondheid komt in Nederland steeds meer in de belangstelling te 
staan. In het toerisme zijn groeiende trends op het gebied van 
gezondheid te signaleren, zoals wellnesstoerisme en medisch 
toerisme. Er wordt een enorme groei verwacht. Demografische 
ontwikkelingen brengen met zich mee dat steeds meer gasten 
aanvullende zorg nodig zullen hebben. Het is belangrijk om op deze 
snel groeiende doelgroep in te spelen en daarmee nieuwe 
marktkansen te benutten, omdat de toeristische sector in Zeeland 
onder druk staat. Het aantal toeristische overnachtingen stagneert. De 
sterke punten van het toeristisch product Zeeland, te weten rust, 
ruimte, open en groen, sluiten goed aan bij de behoeften van mensen 
met een functiebeperking. In Zeeland is deze groep nog hauwelijks 
vertegenwoordigd. Naast verblijfsaccommodaties profiteren de 
horecabedrijven, de winkels en dagattracties van deze 'nieuwe' 
toeristische gast. 



De combinatie toerisme en zorg kent verschillende invalshoeken. 
Allereerst de invalshoek waarbij de benadering vanuit 
toerisme/recreatie leidend is. De recreanten, die 'toevallig' ook zorg 
('cure') nodig hebben. Bij de tweede invalshoek staat het individuele 
streven naar gezondheid ('care') voorop. In de meeste gevallen gaat 
het om wellness. Mensen die de mogelijkheden van toerisme en 
recreatie benutten voor hun eigen gezondheid. Tot slot de invalshoek 
waarbij de benadering vanuit de zorg voorop staat. Hierbij gaat het om 
mensen die persoonlijke verzorging en/of verpleging krijgen in 
bijvoorbeeld een zorghotel, zorgboerderij of waarbij sprake is van 
verpleging/verzorging na een verblijf in het ziekenhuis of na een 
specialistische behandeling in een prive-kliniek. 

In dit afstudeerproject is de combinatie toerisme en zorg verder 
uitgewerkt. Het nieuwe dorp heeft als specialisatie, zorg- en 
gezondheidstoerisme hetgeen goed te combineren is met zorg voor 
het platteland. 

Zorgtoeristen kunnen zorgen voor verlenging van het toeristenseizoen. 
Uit onderzoek blijkt dat de toerist met een zorgvraag, graag buiten het 
hoogseizoen op vakantie gaat. Deze doelgroep verlengt het seizoen 
en dat is aantrekkelijk voor de toeristische sector. De zorgtoerist heeft 
behoefte aan een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Men wil 
zich geen zorgen maken over de zorg, die geleverd moet worden en 
over de beschikbaarheid van hulpmiddelen op de 
verblijfsaccommodatie. Vandaar dat een totaalpakket moet worden 
aangeboden op het gebied van verblijfsaccommodatie, zorg en/of 
hulpmiddelen, vervoer, verzekering, etc. 

De locatie voor het nieuwe dorp ligt in de Zak van Zuid Beveland. De 
Zak van Zuid Beveland heeft een kleinschalig landschap, dat 
gekenmerkt wordt door kleine polders en talloze binnendijken. Het 
gebied is ontstaan door talloze kleine inpolderingen, waarmee gestart 
werd in de twaalfde eeuw. Het is een prachtig gebied met belangrijke 
natuur- en landschapswaarden als, middeleeuwse landschappen, 
dijken, kreekruggen, vliedbergen, kreken en welen, grenslinden en 
kleine historische dorpen en dorpstypen. Het grootste deel van de Zak 
valt onder een Nationaal landschap. De Zak van Zuid Beveland is een 
geschikt gebied voor het stichten van een nieuw dorp. Het is een 
dunbevolkt plattelandsgebied met veel kleine dorpjes en waar met het 
oog op de vergrijzing het opzetten van een goede zorginfrastructuur 
belangrijk is. Een nieuw dorp is een oplossing voor het zorgvraagstuk 
van dit gebied. 

Het is voor de specialisatie zorg- en gezondheidstoerisme een zeer 
aantrekkelijk gebied. Het heeft bijzondere bijzondere landschappelijke 
kwaliteiten. Er zijn veel landschapselementen die het bewijs zijn van 
de strijd tussen mens en water. De zak heeft een beeldbepalend 
agrarisch karakter: akkerbouw en fruitteelt. Ook kent het gebied nog 
een relatieve duisternis, wat als positief gewaardeerd wordt. 

In dit gebied lopen veel wandel-, fiets-, en natuurroutes en er worden 
veel activiteiten in dit gebied georganiseerd. De zak heeft compacte 
diversiteit. Oat betekent dat er veel verschillende, voor toeristen, 
aantrekkelijke elementen naast elkaar bestaan. Dit zijn onder andere: 
zee (wind, zout, water, klei), natuur en cultuur, historie en activiteiten. 
In de Zak van Zuid Beveland zijn er (nog) weinig voorzieningen en 
accommodaties voor toeristen. 

Wat maakt een dorp, een dorp? Om een antwoord op deze vraag te 
vinden is er onderzoek gedaan naar de kenmerken van dorpen. Een 
dorp is een kleine nederzetting. Dorpen liggen in landelijk gebied en 
waren tot de industriele revolutie en de daarmee gepaard gaande 
verstedelijking de meest voorkomende woonvorm. Een dorp is een 
verzameling bij elkaar staande woningen en erven op het platteland 
met daarbij voorzieningen, zoals een kerk, een begraafplaats, een 
dorpshuis, een winkel, een school. Deze voorzieningen geven een 
verzameling huizen een aantrekkingskracht waarmee een 
gemeenschap zich verbonden voelt. 

Kenmerkend voor ieder dorp zijn, het individuele huis, eigen land, 
ruggengraat, openbare ruimte, verkeermenging. Daarnaast zijn er 
dorpen die 'familie' van elkaar zijn. Dit komt tot uiting in oorsprong, 
land, water en het type structuurdrager. Tot slot zijn er nog de 
specifieke kenmerken. De belangrijkste factoren die het dorp identiteit 
geven zijn de relatie met het omliggende landschap, het karakter van 
de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. 

In Zeeland komen vijf karakteristieke dorpstypen voor, waarvan het 
Voorstraatdorp en het Ringdorp typisch Zeeuwse dorpsvormen zijn. 
Voor het ontwerp van het nieuwe dorp heb ik gekozen voor een 
transformatie van een voorstraatdorp. Een voorstraatdorp is 
streekeigen en herkenbaar, het is een typisch Zeeuwse dornsvorm en 
heeft een sterke relatie met de zee en de zeedijk. De Voorstaat zorgt 
vooreen verbinding tussen land en water. 

Een voorstraatdorp is een vorm van een gepland dorp, wat na een 
inpoldering of overstroming werd gesticht en gesitueerd is aan de 
zeedijk. Een voorstraatdorp heeft een brede hoofdstraat: de 
voorstraat. Deze staat loodrecht op de dijk en loopt af van de haven 
naar de kerk. Evenwijdig aan deze hoofdstraat liggen enkele 
achterstraten, die door dwarsstraten met de voorstraat verbonden zijn. 
De bebouwing aan de voorstraat is aaneengesloten en is voornaam. 
Grote koopmanshuizen en dokters- en notariswoningen geven door 
het statige karakter en de rijke detaillering de straat een statig 
karakter. De achterstraten zijn duidelijk minder 'rijk'. Het zijn 
achterkanten en er bevinden zich kleine werkplaatsen en bedrijfjes. De 
bebouwing is kleiner en eenvoudiger en de toegepaste materialen zijn 
duidelijk minder van kwaliteit. Er is een duidelijke hierarchie tussen de 
voorstraat en de achterstraten. Dit heeft alles te maken met de 
destijds grote verschillen tussen arm en rijk. In deze tijd zijn deze 
verschillen niet meer zo groot. 



Bij het ontwerp van het nieuwe dorp is gekozen voor het maken van 
alleen maar voorstraten. ledere straat is anders qua 
bebouwingstypologie, straatprofiel en beleving. Door de verschillende 
'voorstraten' warden verschillende woonkwaliteiten gerealiseerd, zoals 
centrum wonen, groen wonen, water wonen, vrij wonen, aan pleintjes 
en hofjes wonen, etc. Bij het ontwerp van een voorstraatdorp en de 
aanleg ervan trok men zich meestal weinig aan van het landschap. 
Voorstraatdorpen hebben weinig tot geen relatie met het omliggende 
landschap. Het nieuwe dorp heeft wel een relatie met het landschap, 
zowel ruimtelijk als functioneel. 
Voorstraatdorpen 'leefden' van het water, van de visserij en I of de 
handel over water. Water speelt bij het nieuwe dorp een belangrijke rol 
(toerisme!). De locatie ligt aan de voet van de zeedijk van de 
Westerschelde. Het nieuwe dorp wordt in zijn geheel opgehoogd en 
wordt onderdeel van de zeedijk, zodat de relatie met het water nog 
sterker wordt. De Westerschelde ligt ten oosten van het dorp. Aan 
deze zijde van het dorp is een plateau aan het water gerealiseerd. Hier 
bevindt zich een plein, groen en parkeren. Deze ruimte is bedoeld om 
te verblijven, te ontmoeten en te recreeren. Er bevindt zich ook een 
kleine haven. 

Het dorp bestaat uit 8 straten parallel aan elkaar en loodrecht op het 
water en het landschap. Dit zijn de formele routes. Met kleine 
verbindingen haaks hierop, de informele routes, zijn de straten met 
elkaar verbonden. De toeristen zullen voornamelijk de formele routes 
gebruiken, terwijl de informele routes met name door de inwoners van 
het dorp gebruikt zullen warden. In de straten in het hart van het dorp 
is de bebouwingsdichtheid hoog en aaneengesloten en naar de 
randen van het dorp toe wordt deze lager en meer open van structuur. 
Hierdoor dringt het landschap aan de randen het dorp binnen. 

Er is onderscheid gemaakt tussen zorgnetwerk functies, toeristische 
functies en commerciele functies. Binnen de functies is weer 
onderscheid gemaakt tussen kort en lang verblijf. De functies waar 
men kort verblijft zijn functies als de bakker, de supermarkt, de 
huisarts&apotheek, horeca, etc. Lang verblijf kan warden opgesplitst in 
dagverblijf en tijdelijke woonfuncties. Onder dagverblijf vallen de 
functies zoals de basisschool en kinderopvang, opleiding, 
dagbesteding en wellness. Tijdelijke woonfunctie zijn onder andere 
hotels (standaard, zorghotel, wellness- en medisch hotel) , pensions en 
tijdelijke woonvormen zoals het tijdelijk verpleeghuis en een hospice. 
De functies anders dan wonen bevinden zich in het hart van het dorp 
en aan de waterkant. Aan de randen is hoofdzakelijk wonen 
gesitueerd. Bij plaatsing van de functies is rekening gehouden met de 
wijze waarap de verschillende gebruikers van het dorp het dorp 
benaderen. De functies die bedoeld zijn voor de toeristen, zoals hotels 
en horeca, zijn aan de waterkant gesitueerd. Aan het begin van de 
voorstraat aan de landzijde bevinden zich de belangrijkste 
zorgnetwerk functies zoals de basisschool, de kinderopvang, de 
huisarts&apotheek en de supermarkt. De winkels die voornamelijk in 
de voorstraat gesitueerd zijn, warden afgewisseld met wonen. 

De functie wonen (tijdelijk en permanent) bevindt zich in het hele dorp. 
Het dorp biedt ruimte aan ca. 2000 inwoners, tijdelijke en permanente 
inwoners. De verhouding tijdelijk en permanent is 1/3 - 2/3. De 
woningen zijn overwegend grondgebonden. 

Alie functies zijn via de Voorstraat te bereiken. De voorstraat is de 
verbindingsas van functies, de belangrijkste verbinding tussen zee en 
land en verbindt dit dorp met de andere netwerkdorpen. De 
toegangsweg vanuit het landschap loopt omhoog tot op het niveau van 
het dorp. Deze toegangsweg gaat over in de voorstraat die eindigt aan 
de waterkant bij een plein met daaraan het centrumgebouw van het 
dorp. Het einde van de voorstraat wordt gemarkeerd door een 
tuitkijktoren I vuurtoren, die mensen naar het plein trekt. Langs de 
toegangsweg zijn bomen aangeplant die de voorstraat begeleiden en 
doorgetrokken zijn tot aan het water. 

De naam voor het nieuwe dorp is 't Eylant. Letterlijk gezien is het dorp 
geen eiland, maar het heeft wel overeenkomsten met een Zeeuws 
eiland. Zandplaten, schorren en slikken die spontaan in zee 
ontstonden groeiden door toedoen van de mens uit tot eilanden, 
waarop de mens veilig was/is voor het water. Uiteindelijk groeiden een 
aantal kleine eilanden aan elkaar en vormden zo een grater eiland. De 
kleine eilandjes waren het begin van iets nieuws en vormden de basis 
voor een grater geheel. Het dorp is ook een onderdeel van een grater 
geheel, een netwerk bedoeld om een veilig en gezond platteland te 
realiseren. Het dorp staat symbool voor vooruitgang, groei, veiligheid 
en zorg voor en op het platteland. Het dorp is de aanzet voor een 
veilig en gezond platteland met een goede zorginfrastructuur. Het dorp 
heeft de Oudnederlandse naam voor eiland, 'eylant ', gekregen, omdat 
het niet letterlijk een eiland is en omdat het verwijst naar de 
ontstaansgeschiedenis van Zeeland. 

Aan het plein aan het water aan het einde van de voorstraat bevindt 
zich het belangrijkste gebouw van en voor het dorp. Hierin komen 
zorg-netwerkfuncties, commerciele functies en toeristische functies 
samen. Daaraan toegevoegd is een dorpshuisfunctie, hierna 
aangeduid als dorpsfoyer. De verschillende functies staan niet los van 
elkaar maar zijn nauw verweven met elkaar, ze vullen elkaar aan en 
maken gebruik van dezelfde ruimtes en voorzieningen in het gebouw. 
In het gebouw bevinden zich een dorpsfoyer, een zorghotel, een 
coordinatiepunt zorg & toerisme en een informatiepunt. De dorpsfoyer 
is bedoeld voor inwoners van 't Eylant, netwerkbewoners, toeristen en 
recreanten. In de dorpsfoyer bevinden zich een grate zaal, kleine 
zalen en vergaderruimtes, ruimte voor ontmoeting en verblijf, een cafe 
en restaurant, receptie en intake van het hotel, een infopunt recreatie, 
een coordinatiepunt zorg en het coordinatiepunt zorg&toerisme. 
Het zorghotel heeft de kenmerken van een 'gewoon' hotel in 
combinatie met zorg. De gasten verblijven tijdelijk in het hotel en gaan 
in principe weer terug naar huis. Het hotel biedt de mogelijkheid van 
24uurs zorg- en dienstverlening. 



Het gebouw vormt het hart van het zorgtoerisme in zeeland en het hart 
van de zorg voor het netwerk. 
De referentie voor het gebouw is een schotbalkenloodsje. Het bestaat 
uit een aantal houten kolommen met daarop een dak waaronder de 
schotbalken hangen. De schotbalken dienen voor verdediging tegen 
hoog water. Het staat symbool voor veiligheid. De voornaamste 
functies van het gebouw hebben te maken met zorgtoerisme. 
Zorgtoerisme kan er voor zorgen dat een aantal problemen waar het 
platteland en in het bijzonder de Zak van Zuid-Beveland mee worstelt, 
(gedeeltelijk) warden. 

De lineaire structuur van het dorp is doorgezet in het gebouw. Het 
gebouw bestaat uit drie verschillende zones, die verschillend van 
hoogte zijn en ieder hun eigen dak hebben. Het gebouw heeft drie 
'bebouwingsstroken' met daartussen twee binnenstraten. Deze straten 
zijn de verkeersruimtes van het gebouw. 
In de bebouwingsstroken bevinden zich op verschillende niveaus 
'balken' die gedragen warden door houten kolommen. De ruimte onder 
en tussen de balken is opgevuld met glas waardoor er een 
binnenruimte ontstaat. Dit is het hart van het gebouw waar zich de 
dorpsfoyer bevindt. Het gebouw heeft een transparant en open 
karakter. Doordat de 'balken' verschillend zijn van lengte en op 
verschillende niveaus hangen, valt het licht het gebouw steeds een 
andere manier binnen. Dit zorgt op elke plek in het gebouw voor een 
andere beleving. 

Het grootste deel van het gebouw is omgeven door water. Het gebouw 
loopt vanaf het land ca. 70 meter het water in en markeert daarmee de 
grens zee-land. 

Een nieuwe nederzetting: kan alleen een succes warden als het een eigen hart en 
identiteit krijgt. Als het ruimte biedt aan zowel ouderen als jongeren. Als het eerwaarde 
oplevert voor de bestaande kernen in de gemeente. Als het rekening houdt met het 
verleden van de streek en meer aandacht voor de cultuurhistorie oplevert. En als het 
daarnaast ook een impuls geeft aan natuurontwikkeling in de regio. 
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Door de week de SRV-man en vrijdags de visboer 

Niet doentdenken over vergrijzing 

Verandering in 
opbouw bevolking 
grootste uitdaging 

'Als je geen basisschool . 

meer hebt, krijg je oak geen 

jonge mensen meer.' 

'Krimp van Zeeland 
is niet acceptabel' 

'Zeeland ·s geen randgebied' 

Ruimte, rust en hechte 
gemeenschap spreekt 
stadsbewoners aan. 

NIEUWE ONTWIKKELING WORDT ALLEREERST MERKBAAR OP BASISSCHOLEN 

Leeftijdsopbouw baart Zeeland zorgen 

Platteland 
in trek bij 
stedelingen 

Wie durft als eerste een 
school te sluiten? In 
Borsele (nog) niemand. Vergrijzing 

'Het gaat wel om ons nageslacht en de leefbaarheid' 



De bevolkingssamenstelling en grootte in Nederland verandert als 
gevolg van vergrijzing, ontgroening en krimp. De vergrijzing wordt 
versterkt door ontgroening. De vergrijzing en ontgroening slaan tot 
2025 vooral toe op het platteland. De veranderingen die spelen op het 
dunbevolkte platteland in demografische en ruimtelijke zin, hebben 
invloed op ontwikkelingen in de leefsituatie van de 
plattelandsbewoners. 

De huidige gunstige leefsituatie op platteland, wordt behalve door 
gezinnen, gedragen door de grote groep van welgestelde en actieve 
55-plussers. Met het vergrijzen van deze groep stijgt echter de kans 
dat men in toenemende mate te maken krijgt met ouderdomsziekten 
en beperkingen. Met het oog op de specifieke zorgbehoeften en 
hulpvragen van ouderen, neemt de zorgbehoefte op het platteland in 
de komende jaren toe. Hoe die zal warden vervuld en georganiseerd 
is het uitgangspunt van dit afstudeerproject. 

De manier waarop men wil wonen, als men ouder wordt, is de laatste 
jaren sterk veranderd. Men wil niet meer in tehuizen en instellingen 
wonen. Dit verschijnsel wordt scheiden van zorg en wonen of 
extramuralisering genoemd. Ouderen op het platteland hebben deze 
behoefte ook, vaak nog sterker dan stedelingen. Mensen willen 
kunnen blijven wonen in het dorp, of in de directe omgeving er van, 
waar ze vaak hun hele !even al wonen en wensen de benodigde zorg 
in de buurt. 

Stelling: In elk dorp moeten mensen, die zorg nodig hebben, de 
gelegenheid krijgen om daar te blijven wonen. Het mag niet zo 
zijn, dat mensen vanwege een toegenomen zorgbehoefte moeten 
verhuizen naar de stad met intramurale voorzieningen. Mensen 
moeten zorg kunnen krijgen op de plek van hun keuze. 

In dunbevolkte gebieden is het organiseren en verlenen van zorg een 
lastige opgave. Wanneer ouderen in dorpen op het platteland willen 
blijven wonen is de invulling van goede zorg belangrijk. Om zorg te 
kunnen garanderen zijn er een aantal voorwaarden. Dit zijn onder 
meer het versterken van het voorzieningenniveau en daarmee de 
leefbaarheid, het bijeenbrengen van jong en oud, het stimuleren van 
samenwerking van formele en informele voorzieningen, het 
bevorderen van ouderenparticipatie en het benutten van kwaliteiten 
van ouderen. 
Het voorzieningenniveau op het platteland staat onder druk. 
Ondermeer ontmoetingsplekken, winkels, scholen, zorginstellingen en 
het openbaar vervoer verdwijnen. Wanneer voorzieningen verdwijnen 
kan dit verhuisprocessen op gang brengen waardoor vergrijzing en 
krimp worden versneld. Dit brengt de leefbaarheid in en de vitaliteit 
van dorpen in gevaar. Met het verdwijnen van voorzieningen 
verdwijnen ook de jongeren. Daardoor dreigt vaak de enige school in 
het dorp te verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe jonge gezinnen 
zich niet meer vestigen in dorpen, en dat heeft weer tot een verdere 
verschraling van voorzieningen tot gevolg. Een gevarieerde opbouw 
van de bevolking is dus erg belangrijk. 

De doelstelling van dit afstudeerproject is: 
Zorg voor zorg QQ het platteland. 

Er is onderzocht welke infrastructuur van sociaal maatschappelijke 
functies en voorzieningen er nodig is en welke investeringen er nodig 
zijn om zorg op het platteland te kunnen garanderen. 
Voor dit afstudeerproject zijn een aantal scenario's bedacht die zorg 
op het platteland mogelijk maken. Ze bieden oplossingen die te maken 
hebben met het clusteren van voorzieningen. Het zijn combinaties en 
samenwerkingsverbanden waardoor voorzieningen 'op elkaar leunen'. 
Zodat ondanks een vergrijzende en dalende bevolking het 
voorzieningenpeil op een goed niveau kan blijven. Het gebied waarop 
deze scenario's zijn toegepast is de Zak van Zuid-Beveland. Dit is een 
plattelandsgebied in midden Zeeland. 

Een van de scenario's is het stichten van een nieuw dorp. Dit nieuwe 
dorp is onderdeel van een netwerk dat bestaat uit vijf dorpen. In het 
dorp zijn sociale en commerciele voorzieningen geconcentreerd en 
bedoeld voor het hele netwerk. Door voorzieningen nu te concentreren 
wordt voorkomen dat ze in de toekomst verdwijnen. Scholen zijn nu 
nog in bijna alle kleine dorpen aanwezig, maar kritische ondergrenzen 
zijn bijna bereikt. Alie andere voorzieningen dreigen ook te verdwijnen 
of zijn al verdwenen. 
Vanuit het dorp warden de omliggende dorpen van zorg voorzien en 
omgekeerd kan men in het nieuwe dorp zorg ontvangen. Een nieuw 
dorp kan oplossingen bieden voor meerdere problemen waar het 
platteland mee te maken heeft. Het is een oplossing voor zorg QQ het 
platteland maar ook voor zorg voor het platteland. Een nieuw dorp kan 
worden ingezet als compensatie voor de krimpende 
plattelandsbevolking, het afnemende agrarisch gebruik van het land, 
de dalende economische activiteit en kan er voor zorgen dat 
bestaande dorpen niet meer worden uitgebreid met zogenaamde witte 
schimmel om in de behoefte aan landelijk wonen te voorzien. Dit 
nieuwe dorp draagt bij aan zorg voor en op het platteland, een 
gezonde plattelandseconomie, cultuur- en natuurbehoud en biedt een 
oplossing voor de vraag naar landelijk wonen. 
Om een aantal problemen op te lossen kunnen de kwaliteiten die 
datzelfde platteland biedt zoals, landschappelijke kwaliteiten 
(natuur&cultuur), sociale cohesie I gemeenschapsgevoel en 
mogelijkheden voor toerisme, warden ingezet. 

Dit nieuwe dorp heeft als specialisatie zorg- en gezondheidstoerisme. 
Zorg- en gezondheids toerisme biedt de teruglopende toeristische 
sector, een belangrijke pijler van de Zeeuwse economie, nieuwe 
kansen. 
Er zijn weinig initiatieven op dit gebied in Zeeland. Er is door een 
toenemende gezondheidscultus in Nederland, een trend in 
wellnesstoerisme en medisch toerisme. Daarnaast is er een steeds 
grater wordende groep zorgtoeristen. Deze groep is interessant omdat 
ze voor verlenging van het toeristenseizoen zorgen en een hoog 
bestedingspatroon hebben. 



In deze scriptie warden de scenario's besproken die zijn toegepast op 
de Zak van Zuid-Beveland. Het scenario van een nieuw dorp is verder 
uitgewerkt. Het ontwerp en de invulling ervan zal warden toegelicht. 
Daarnaast is er een ontwerp gemaakt voor het belangrijkste gebouw 
van dit dorp. Het betreft een gebouw waarin tot uiting komt waar dit 
dorp voor staat. Het is naast een dorpshuis met culturele functies en 
horeca, een zorghotel voor netwerkbewoners en zorgtoeristen en er 
bevindt zich een coordinatie punt zorg en het co6rdinatiepunt 
zorgtoerisme voor heel Zeeland. 

" Een nieuwe nederzetting kan een oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke, 
economische en /andschappelijke problemen waar het platteland mee worstelt en biedt 
een toekomstperspectief. Specialisatie of branding kan ruimte geven voor nieuwe 
economische dragers en daarmee een hele streekontwikkeling stimuleren". 





Vergrijzing, ontgroening en krimp 

De bevolkingssamenstelling en de bevolkingsgrootte in Nederland 
verandert als gevolg van vergrijzing, ontgroening en krimp. Bij 
vergrijzing neemt het aantal (of het aandeel) mensen ouder dan 65 
jaar toe. De vergrijzing wordt versterkt door ontgroening. Ontgroening 
houdt in dat het aantal of het aandeel jongeren afneemt. In de jaren 60 
vormden de 0-14 jarigen 30 procent van de bevolking, begin 2006 was 
dit aandeel afgenomen tot 18,3 procent. Bij krimp neemt de omvang 
van de bevolking als geheel af. Voor de komende decennia wordt nog 
een geringe groei van de totale bevolking verwacht. Vanaf 2035 zal 
het bevolkingsaantal naar verwachting enigszins teruglopen. 

Op lokaal niveau zijn er grote verschillen te zien voor wat betreft 
vergrijzing, ontgroening en krimp. Waar in het ene gebied het aantal 
jongeren de komende jaren nog toeneemt zijn er ook al regio's waar 
dit aantal nu al afneemt. Alie drie de ontwikkelingen hebben grote 
consequenties waarop ingespeeld moet warden door lokale 
bestuurders. Het is daarom voor gemeenten van belang om na te 
gaan welke ontwikkeling zij precies kunnen verwachten en wat dit 
betekent voor voorzieningen als zorg, woningsamenstelling- en 
voorraad, kraamzorg, kinderopvang, scholen, jeugdzorg, openbaar 
vervoer en het verenigingsleven. 

Als gevolg van de combinatie ontgroening, vergr1Jz1ng en een 
afnemende bevolking zal de potentiele beroepsbevolking dalen. Voor 
Nederland als geheel zal deze al vanaf 2011 licht afnemen. Structurele 
krapte op de arbeidsmarkt zal het gevolg zijn . 

Samenstelling van de bevolking 

Nederland vergrijst. Zowel het absolute aantal ouderen als het 
aandeel ouderen in de totale bevolking neemt toe. Op 1 januari 2007 
telde Nederland bijna 2,4 miljoen ouderen (personen van 65 jaar en 
ouder). Dit komt neer op 14% van de totale bevolking. Daarnaast is 
sprake van 'dubbele vergrijzing'. Dit houdt in dat binnen de groep 65-
plussers het deel 80-plussers het sterkst stijgt. 

Op 1 januari 2007 was de grijze druk in Nederland 23%. De grijze druk 
is een maat om de mate van vergrijzing uit te drukken. Bij grijze druk 
gaat het om de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of 
ouder en het aantal personen van 20 tot en met 64 jaar. De groep 20-
64-jarigen valt voor een groot deel samen met de (potentiele) 
beroepsbevolking. Een grijze druk van 23% geeft aan dat er 
drieentwintig 65-plussers zijn op elke 100 potentiele arbeidskrachten. 
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Sterke toename aantal ouderen en afname jongeren 

De leeftijdssamenstelling van de bevolking in Nederland verandert 
geleidelijk door een afnemend aantal jongeren en een toenemend 
aantal ouderen. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in 
Nederland meer dan verzevenvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 2,4 
miljoen in 2007 (zie figuur 1 ). Daarmee nam het aandeel 65-plussers 
in de totale bevolking toe van 6% naar 14%. De dubbele vergrijzing, 
het aandeel 80-plussers binnen de groep van 65-plussers, steeg nog 
meer: van nog geen 11 % in 1900 naar 25% in 2007 (van 35.000 tot 
601.000). 
Het aantal ouderen zal de komende decennia sterk blijven toenemen, 
vanaf ongeveer 2010 zelfs in versnelde mate (zie figuur 2). Het aantal 
65-plussers zal toenemen van 2,4 miljoen in 2007 tot 3,9 miljoen in 
2050. In 2050 is naar schatting 24% van de bevolking 65-plusser ten 
opzichte van 14% in 2007. Van de 65-plussers zal in 2050 38% 80 jaar 
en ouder zijn, terwijl dit in 2007 25% was. Daarmee neemt de 
zogenoemde dubbele vergrijzing toe. 

Oorzaken vergrijzing 

De belangrijkste oorzaak voor de sterk toenemende vergrijzing van de 
bevolking is gelegen in de geboorte-ontwikkelingen in het verleden: de 
babyboomgeneratie van 1946-1970 begint vanaf 2011 de leeftijd van 
65 jaar te passeren. 
Andere oorzaken van de in gang gezette vergrijzing zijn: groei van de 
totale bevolking; door de bevolkingsgroei stijgt het absolute aantal 
ouderen, daling van de vruchtbaarheid; door een afname van het 
kindertal stijgt het aandeel ouderen in de bevolking en een stijging van 
de levensverwachting; doordat mensen gemiddeld !anger !even, 
neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe. 

Maatschappelijke gevolgen vergrijzing 

De sterke groei van het aantal ouderen heeft allerlei maatschappelijke 
gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenvoorziening, 
gezondheidszorg en ouderenzorg. Om de gevolgen van de vergrijzing 
hierop te voorzien, is het niet alleen belangrijk om te weten hoeveel 
ouderen er in de toekomst zullen zijn, maar het is ook van belang 
vragen te stellen als: zijn de ouderen van de toekomst meer of minder 
gezond dan de ouderen van nu? Doen zij een grater of kleiner beroep 
op de gezondheidszorg? Zal hun welvaartspositie gemiddeld beter of 
slechter zijn? Dit soort vragen zijn in het algemeen moeilijk te 
beantwoorden, temeer omdat het overheidsbeleid tussen nu en 2050 
aanzienlijk kan veranderen. 
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Wet op de maatschappelijke ondersteuning 

Het debat over ouderen in onze samenleving staat niet op zichzelf, 
maar maakt deel uit van een breder debat. Het gaat om de 
herinrichting van de sociale infrastructuur in ons land. De herinrichting 
heeft betrekking op de verantwoordelijkheden van de burger enerzijds 
en anderzijds de terugtredende overheid. 
Op 1 januari 2007 is de Wet op de maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) ingegaan. Het maatschappelijke doel van de Wmo is: 
meedoen. Alie burgers moeten mee kunnen doen aan alle facetten 
van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of 
bekenden. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de 
gemeente. ledere burger kan terecht bij een loket met vragen over 
ondersteuning. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij 
gemeenten. Gemeenten zijn hierdoor in staat gesteld om een eigen 
beleid te ontwikkelen op het gebied van ondersteuning, waardoor ze 
beter kunnen aansluiten bij de behoeften van burgers (maatwerk). 
Maar in de eerste plaats is de burger zelf verantwoordelijk voor zijn 
bestaan en het vervullen van wensen en behoeften. Dit betekent dat 
mensen zoveel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Er kan 
pas een beroep op professionele ondersteuning gedaan worden, 
wanneer de mogelijkheden voor zelfzorg ontbreken of uitgeput zijn. 
Wat ouderen betreft moet de bevordering van zelfverantwoordelijkheid 
tevens een plek krijgen in het streven om ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen. Van opname in een verzorgingshuis is pas 
sprake wanneer zelfstandig wonen niet langer verantwoord is en er 
geen mogelijkheden aanwezig zijn voor 24-uurs zorg aan huis. 
Voor mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben, blijft er 
de AWBZ. Door deze verzekering kan men in aanmerking komen voor 
een Persoonsgebonden Budget. Dit is een bepaald geldbedrag, 
waarmee men zelf zorg, hulp en begeleiding kan inkopen. Op deze 
manier kan men zelf de hulpverleners, begeleiders of organisaties 
uitkiezen. 





In het afgelopen decennium hebben zich allerlei veranderingen in 
Nederland voorgedaan, die soms al in een ver verleden zijn ingezet. 
Te denken valt aan de vergrijzing van de bevolking, de toegenomen 
mobiliteit en de verhoging van het gemiddelde opleidingsniveau en het 
nationale inkomen. In hoeverre doen deze ontwikkelingen zich voor op 
het platteland. In hoeverre hebben sociale en culturele veranderingen 
in algemene zin invloed op het leven op het platteland, op de 
leefsituatie van de bewoners. De leefsituatie is gerelateerd aan de 
kwaliteit van leven, het welzijn en de omstandigheden waaronder 
mensen leven. Demografie en ruimtegebruik, inkomen (in relatie tot 
economie en welvaart), arbeidsdeelname, onderwijs, gezondheid en 
zorg, wonen, mobiliteit, voorzieningen, sociale veiligheid, 
maatschappelijke participatie en tijdsbesteding hebben invloed op de 
leefsituatie. 

Vergrijzing en ontgroening 

De vergrijzing en ontgroening slaan tot 2025 vooral toe op het 
platteland. In de steden neemt het aantal jongeren tot 20 jaar en het 
aantal mensen tussen de 20 tot 65 jaar nog licht toe tot 2025, terwijl in 
landelijke gemeenten de eerste groep met 21 en de tweede groep met 
9 procent afneemt. Een op de drie Nederlanders woont op het 
platteland. De bevolking op het platteland krimpt tot 2025 in bijna drie 
op de vier landelijke gemeenten. In de steden zal slechts in een op de 
vier gemeenten sprake zijn van krimp. 

De veranderingen die spelen op het platteland in demografische en 
ruimtelijke zin, hebben invloed op ontwikkelingen in de leefsituatie van 
de plattelandsbewoners, die weer van invloed zijn op de vitaliteit van 
het platteland. 

Er zijn een aantal ontwikkelingen en verschillen met de stad te 
noemen waardoor de vergrijzing op het platteland hoger is dan in 
stedelijke gebieden. De ouderenpopulatie op het platteland is jonger 
dan in de stedelijke gebieden, gezien een groter aandeel 55-64-jarigen 
in de plattelandsbevolking. Op grond van de ontwikkelingen mag 
verwacht worden dat de vergrijzing in de toekomst flink zal gaan 
toenemen op het platteland. Daarnaast zijn er veel ouderen die na hun 
pensionering op het platteland gaan wonen of er terug keren na een 
werkzaam leven in de stad. Daarnaast is er sprake van een 
ontgroening van de plattelandsbevolking. De ontgroening doet zich 
vooralsnog alleen voor bij de groep jongvolwassenen (20-34-jarigen). 
In de afgelopen jaren daalde het aandeel van deze leeftijdsgroep 
zowel op het platteland als in de stedelijke gebieden; op het platteland 
is de afname alleen veel sterker. Wei wonen er naar verhouding meer 
kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar op het platteland. 
Omdat in de landelijke gebieden de mogelijkheid tot het volgen van 
vervolgopleidingen ontbreekt, omdat banen voor hoogopgeleiden 
vaker in de stad te vinden zijn en omdat de voorzieningen op het 
platteland verschralen, zullen ook in de toekomst adolescenten, 
jongvolwassenen en jonge gezinnen naar de stad trekken om te 

studeren te werken en te wonen. De trend van ontgroening blijft zo in 
stand. Als men dit proces wil tegengaan, zal men het wonen en 
werken voor jongvolwassenen en jonge gezinnen op het platteland 
sterk moeten stimuleren. 

De combinatie van vergrijzing en ontgroening leidt tot een toenemende 
demografische druk op het platteland. Met de vergrijzing van de groep 
jonge senioren neemt de behoefte aan woonzorgvoorzieningen voor 
ouderen toe. Het aanbod van woningen waar zorg op afroep 
beschikbaar is, en woningen waar diensten geleverd kunnen worden, 
zoals alarmering of maa1ltijdvoorziening, blijft op het platteland achter 
bij het aanbod in de stedelijke gebieden. Het aanbod van gelijkvloerse 
woningen die bestemd zijn voor ouderen, maar zonder Speciale 
diensten, is op het platteland groter. De woningvoorraad is er dus in 
fysieke zin goed toegerust voor de gezonde ouderen die geen zorg 
behoeven. Voorzieningen met zorg op afroep zijn vooral in de niet
stedelijke gebieden schaars. 

Van 'autonoom dorp' naar 'woondorp' 

Tot aan de industrialisatie van het Nederlandse platteland, waren 
dorpen in hoge mate autonoom. Wonen en werken vielen voor de 
meeste bewoners samen binnen het agrarisch gezinsbedrijf. De 
meeste dagelijkse voorzieningen en een groot deel van de sociale 
contacten vond men in het dorp. Het dorp vormde een politiek
bestuurlijke eenheid. Elk dorp had zijn eigen lokale cultuur. Alleen 
door een verzorgende functie voor niet-dagelijkse goederen konden 
plattelandsstadjes zich van de dorpen onderscheiden. 
Karakteristiek voor het autonome dorp in sociaal-cultureel opzicht 
waren autochtoniteit, dorpsbinding, heterogeniteit in demografische en 
sociaal-economische zin en homogeniteit in culturele zin. Het 
merendeel van de bewoners was in het dorp geboren en getogen. Er 
was sprake van een emotionele verbondenheid met het eigen dorp, 
waarbij de buitenwereld maar in beperkte mate als referentiekader 
diende. Jong en oud, rijk en arm, notabelen, middenstand, boeren en 
knechten, zij woonden op lkorte afstand van elkaar bijeen en waren in 
veel opzichten op elkaar aangewezen. Familierelaties, sociale controle 
en lokale cultuur hielden de dorpssamenleving bij elkaar. 

Door ruimtelijke schaalvergroting zijn in de postindustriele 
samenleving de sociale en economische relaties van bewoners voor 
een groot deel buiten het eigen dorp komen te liggen. De werkplek, de 
opleiding, bezoek aan winkels en andere voorzieningen, bezoek aan 
verenigingen, familie en vrienden: in toenemende mate komt men 
hiervoor buiten het eigen dorp. In de dorpen wonen steeds minder 
mensen die daar ook werken en steeds meer mensen die elders 
werken of die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. 
Werkgelegenheid en voorzieningen concentreren zich meer en meer 
in de stede1lijke centra. Voor de dorpen betekent het, dat de 
woonfunctie centraal komt te staan. Veel voorheen autonome dorpen 
specialiseren zich tot woondorp. 



In de jaren vijftig bestond in Nederland de vrees dat bepaalde delen 
van het platteland te maken zouden krijgen met stagnatie en zelfs 
ontvolking. Men kende het verschijnsel van 'verdwijnende dorpen' uit 
andere delen van Europa en vreesde een zelfde ontwikkeling in 
Nederland bij teruggang in de agrarische werkgelegenheid. Door de 
snelle overgang van de agrarische naar de postindustriele fase is 
daarvan nauwelijks sprake geweest. Door de algemene daling van de 
gemiddelde woningbezetting was in veel dorpen overigens wel sprake 
van een dalend inwonertal. Afname van het aantal huishoudens en 
leegstand bleef echter een beperkt verschijnsel. Veel autonome 
dorpen ontwikkelden zich in de postindustriele fase binnen een 
gewestelijk verband tot woondorp. 

Van dorpsbinding naar lokaal bewustzjjn 

Verdwijnt met de traditionele dorpsbinding ook de orientatie op de 
lokale samenleving? 
Er zijn een groat aantal maatschappelijke ontwikkelingen die de 
orientatie van bewoners op hun dorp doen verminderen. De 
belangrijkste ontwikkeling is dat het gebied voor de dagelijkse 
activiteiten grater wordt. Toch is er een nieuwe vorm van orientatie op 
de lokale samenleving. Dit is 'lokaal bewustzijn'. Dorpsbewoners 
hebben de behoefte om zich als lokale samenleving van de 
buitenwereld te onderscheiden. Voorbeelden hiervan zijn, acties voor 
het behoud van de dorpskerk, de opkomst van verenigingen voor de 
studie van lokale en regionale geschiedenis en de orientatie van 
kunstenaars en uitgevers op dorpskarakteristieke zaken. (Geert Mak 
spreekt in dit verband over 'dorpstrots'). 

Daarnaast is de betekenis van de waarde van het woningbezit een te 
beschermen kwaliteit. De waarde daarvan wordt niet alleen bepaald 
door de staat van de individuele woning, maar ook door de kwaliteit 
van de directe woonomgeving. De groeiende behoefte van bewoners 
aan bescherming van hun culturele identiteit is een voorbeeld van 
lokaal bewustzijn. Uitingen van lokaal bewustzijn zijn een 
tegenbeweging tegen de algemene schaalvergroting. 

" .... De bibliotheek verdween in 1953. He/ postkantoor in '56. De schoenmaker in '59. 
De bakker en he/ huiskamercafe in '70. In 1972 werd de buslijn opgeheven en kwamen 
er straatnaambordjes. In '74 staple de laatste buurtschipper. De slager sloot in '75. In 
'79 overfeed de laatste jager en verdween de timmerman uit he/ dorp, samen met de 
vrijwillige brandweer. In 1986 staple de smid, twee jaar later de laatste kruidenier. 
In 1994 word/ de kerk een monument". 
(uil Geert Mak, 'Hoe God verdween uit Jorwerd') 

De huidige leefsituatie algemeen 

De leefsituatie van de plattelandsbewoners is in het algemeen positief. 
Het platteland is gezond, veilig en rustig, de huizen zijn er ruim 
evenals de kavels waarop ze zijn gebouwd. Het merendeel van de 
huizen is in het bezit van de bewoner, wat een gunstig effect heeft op 
de leefsituatie. Om die redenen kiezen nogal wat mensen voor het 
platteland om er te wonen, waarbij ze langere afstanden om 
noodzakelijke voorzieningen als winkels en scholen te bereiken voor 
lief nemen. De waardering voor het platteland als woongebied is hoog. 
De bewoners zijn in het algemeen tevreden over hun inkomen en ze 
ervaren minder werkstress dan stedelingen. De sociale participatie is 
er gunstig, want mensen zijn vaak aangesloten bij organisaties en 
verenigingen en hebben relatief veel contacten met buren. Hierdoor 
bevinden plattelandsbewoners zich niet snel in een sociaal isolement. 
Ze oordelen verhoudingsgewijs positief over de buurt in de zin van de 
gezellige omgang met elkaar. 
Er zijn oak minder gunstige aspecten aan de huidige leefsituatie. Het 
werk op het platteland is relatief vaak fysiek zwaar, de 
werkomstandigheden zijn niet altijd even gezond, de banen hebben 
een relatief laag niveau en de werkgelegenheid loopt terug. Verder zijn 
er minder voorzieningen op het platteland dan in de stad waardoor de 
bewoners gedwongen zijn grotere afstanden af te leggen om 
bijvoorbeeld naar de supermarkt, het ziekenhuis of het postkantoor te 
gaan. 

Verhuizen van en naar het platteland 

De bewoners van het platteland zijn in het algemeen honkvaster dan 
stedelingen, met als grate uitzondering de jongvolwassenen en 
starters. Het aandeel mensen en huishoudens dat van de stad naar 
het platteland verhuist, is al lange tijd gelijk gebleven en net zo groat 
als dat van de mensen die van het platteland naar de stad verhuizen. 
Feitelijk gaat het om een uitwisseling van (middelbare, oudere) 
stedelingen en (jonge) plattelandsbewoners. Ze houden elkaar in 
aantal ongeveer in evenwicht. Er blijkt geen sprake te zijn van een 
grate trek van stedelingen naar het platteland. Globaal is er een 
beweging te zien van jonge huishoudens en starters in de richting van 
stedelijk gebied, terwijl de gevestigde stedelingen (gezinnen en 
ouderen zonder kinderen) in de richting van het platteland trekken. In 
de laatste beweging zijn de hoge en middeninkomens 
oververtegenwoordigd. Degenen die van het platteland naar de stad 
trekken, staan veelal aan het begin van hun woon- en werkcarriere of 
studie. Diegenen die verhuizen van de stad naar platteland hechten 
veel belang aan de ruime en riante woningen, de grootte van de tuin 
bij de woning, een veilige en groene omgeving, en zij nemen de 
grotere afstand tot het werk op de koop toe. 

Starters en andere woningzoekenden op het platteland worden 
verdrongen door mensen die financieel goed af zijn en het zich kunnen 
veroorloven zich daar te vestigen. 



Achterblijven van het kennisaanbod 

Het kennisniveau in Nederland toont de afgelopen decennia een 
voortdurende stijging. De trek van veelal hoogopgeleide jongeren van 
het platteland naar de stad zorgt echter voor het achterblijven van het 
kennisniveau op het platteland. Het percentage hoogopgeleiden stijgt 
er minder snel onder de werkenden. Bovendien zijn er meer banen 
van lager en minder banen van hoger/wetenschappelijk niveau en 
stijgt het gemiddelde beroepsniveau minder snel dan in de stad. Deze 
ontwikkeling heeft ongunstige gevolgen voor een gelijkwaardige 
kenniseconomie op het platteland. Daarnaast vestigen zich relatief 
veel (vroegtijdig) gepensioneerden in de landelijke gebieden. De 
verhouding werkenden/niet-werkenden neemt af, waardoor het voor 
bedrijven mogelijk minder interessant wordt zich er te vestigen. Dit zou 
een zichzelf versterkend proces kunnen zijn: wanneer op het 
platteland de vraag naar arbeid steeds minder wordt, dan wordt het 
voor werkgevers mogelijk steeds minder aantrekkelijk zich daar te 
vestigen. 

Niveauverschil in onderwijs, arbeid en inkomen 

Voor de mogelijkheden van mensen om zelf hun maatschappelijke 
positie te verbeteren zijn de individuele hulpbronnen - onderwijs, 
inkomen en arbeid - van cruciaal belang. De stijging van het 
opleidingsniveau, die zich op het nationale niveau voordoet, blijft 
achter op het platteland. De plattelandsbevolking is gemiddeld lager 
opgeleid dan de stedelijke bevolking. Jonge generaties zijn weliswaar 
hoger opgeleid dan de oudere, maar er is nag steeds een 
niveauverschil tussen platteland en stad. Toch zijn er qua 
leerprestaties van basisschoolleerlingen nauwelijks verschillen. Op het 
platteland gaan leerlingen even vaak naar het havo/vwo als leerlingen 
in de stad. 

Het arbeidsniveau ligt eveneens lager en laat een achterblijvende 
ontwikkeling zien. De beroepen met een laag beroepsniveau komen 
iets vaker voor op het platteland dan in de stad, en het gemiddelde 
beroepsniveau stijgt er langzamer. De werkgelegenheid groeide de 
afgelopen jaren minder snel in landelijke dan in stedelijke gebieden. 
Wei is de arbeidsparticipatie van de bewoners van het platteland hoog, 
er is weinig werkloosheid. De vrouwen nemen er nag minder deel aan 
het arbeidsproces dan de vrouwen in de stad. Maar de laatste jaren 
neemt de arbeidsparticipatie van vrouwen toe. 
Plattelandbewoners blijken verder relatief vaak te maken te hebben 
met fysiek zware en/of ongezonde werkomstandigheden. Ze ervaren 
echter minder werkdruk dan de bewoners van de stad. Zij geven 
minder vaak aan dat ze ontevreden zijn over hun inkomen en ervaren 
ze onderling vaker een prettige steer. 
Op het platteland blijken de inkomens tamelijk gelijkmatig verdeeld: er 
zijn relatief weinig armen en weinig rijken. Wei is er een verschil 
tussen het niet-stedelijk en weinig stedelijk gebied, want in het laatste 
wonen relatief veel rijken. 

Samenvattend is op het platteland de kwaliteit van de 
werkgelegenheid wat minder dan in de rest van Nederland en neemt 
het aandeel hoogopgeleiden relatief langzaam toe. Voor die laatste 
groep is er weinig geschikte werkgelegenheid, zodat zij aangewezen 
blijft op het werk in de stad. De groei van het aantal werkenden 
gaat langzaam, terwijl de werkgelegenheid terugloopt. 

Gezondheid 

De bewoners van het platteland zijn in algemene zin gezonder dan de 
stedelingen. De gezondheid van plattelanders is overwegend goed te 
noemen: zij voelen zich beter, ervaren minder geestelijke stoornissen 
en vertonen minder lichamelijke beperkingen dan stedelingen. Het 
idyllische beeld van een gezond leven op het platteland klopt dus. 
De betere gezondheid valt voor een deel te verklaren uit het minder 
voorkomen van riskante gewoonten, zoals het gebruik van alcohol, 
tabak en drugs onder plattelanders. 

Sociale contacten 

Van oudsher is de sociale cohesie op het platteland hoog. 
Plattelanders ervaren dat als belangrijk, terwijl buitenstaanders het 
eerder als benauwend beschouwen. Met het losser warden van de 
onderlinge verhoudingen onder invloed van algemene 
maatschappelijke ontwikkelingen, neemt de sociale cohesie af. 
Sociale contacten op het platteland zijn intensiever en frequenter dan 
in stedelijke gebieden. Oak de participatie in vrijwilligerswerk is er 
groat. De deelname aan plaatselijke acties laat zelfs een voortdurend 
stijgende lijn zien. Vooral nieuwkomers zijn betrokken bij organisaties, 
die dorpsbelangen vertegenwoordigen en waaruit lokale acties 
voortkomen. 

Er is nag steeds een relatief sterke sociale cohesie op het platteland. 
De goede sociale contacten leiden ertoe dat men beter dan in de stad 
in staat is initiatieven van de grand te krijgen met (financiele) 
ondersteuning van burgers, bedrijven, gemeenten en provincies. 

Aanbod van voorzieningen 

Verschraling wordt op het platteland vaak in verband gebracht met het 
teruglopende voorzieningenaanbod en de afnemende bereikbaarheid 
ervan. Deze afname komt niet ten goede aan de leefsituatie op het 
platteland. Aan de andere kant zijn er mensen, die op het platteland 
gaan wonen en die bereid zijn wat langer onderweg te zijn om te 
winkelen of naar de bibliotheek te gaan. Oat geldt veel minder voor de 
bereikbaarheid van cruciale voorzieningen als scholen, zorg- en 
medische voorzieningen. De aanrijtijd van een ambulance is 
belangrijker dan de afstand tot het postkantoor. Het aantal winkels 
loopt nag steeds terug op het platteland en de ziekenhuizen zijn 
geconcentreerd in de stedelijke gebieden. 



Verdergaande schaalvergroting zal het aanbod van 
(winkel)voorzieningen verder doen afnemen. Oak de kwaliteit van de 
voorziening speelt een rol. Is er nag een buurtsuper in een dorp, dan is 
dat er in veel gevallen een met een klein assortiment met 
waarschijnlijk relatief hoge prijzen. Bewoners zullen dan uitwijken naar 
een (mega)supermarkt in een centrumdorp voor hun boodschappen. 
Alleen als de verbondenheid met de lokale samenleving heel groat is, 
zal men de plaatselijke supermarkt gebruiken om het 
voorzieningenniveau in stand te houden. 

De bereikbaarheid van de medische voorzieningen blijft een belangrijk 
aandachtspunt op het platteland. Hoewel mensen door het 
toenemende autobezit mobieler zijn, zullen verdere fusies en 
specialisaties van ziekenhuizen en spoedeisende hulpvoorzieningen 
leiden tot langere reistijden. Oat geldt oak voor de avond,- nachten 
weekenddiensten van huisartsen. Het aanbod van huisartsen kent nag 
geen tekorten. 
Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs blijken in de 
plattelandsgebieden nagenoeg overal aanwezig, of in ieder geval 
bereikbaar. Het basisonderwijs wordt gezien als een basisvoorziening 
voor de bevolking. Dit houdt in dat in de meeste kleine plaatsen nag 
een school aanwezig is om te voorkomen dat kinderen grate afstanden 
moeten afleggen om onderwijs te volgen. Op het platteland is het 
aantal basisscholen niet achteruitgegaan door de 
schaalvergrotingsprocessen in de jaren negentig, landelijk gezien is 
dat wel het geval. Wei zijn de basisscholen klein: een op de zes heeft 
minder dan 100 leerlingen en vier vijfde daarvan bevindt zich op het 
platteland. 
Voor de toekomst is er een verdere verschraling van het 
voorzieningenaanbod te verwachten. 

Mobiliteit 

Gedurende de afgelopen jaren heeft zich een verschraling voorgedaan 
in het aanbod van het lijngebonden openbaar vervoer. Niet alleen het 
aanbod, oak het gebruik van de plattelandsbus is sterk teruggelopen. 
Het autobezit en autogebruik is flink gestegen. Van de tien 
huishoudens op het platteland hebben er negen de beschikking over 
een of meerdere auto's. Het bezit van meerdere auto's blijkt vooral 
een fenomeen van het platteland: ruim een op de drie huishoudens 
bezit er meer. In Nederland als geheel is dat een op de vijf 
huishoudens. 
Een leven zonder auto is op het platteland steeds lastiger geworden, 
maar tegelijkertijd oak steeds zeldzamer. Problemen doen zich dan 
oak alleen voor bij een kleine groep alleenstaanden, voornamelijk 
oudere vrouwen zonder rijbewijs. Zij zijn voor hun verplaatsingen 
aangewezen op familie en vrienden of de regiotaxi, kleine taxibusjes, 
die op afroep (reservering per telefoon of anderszins is verplicht) van 
deur tot deur vervoer aanbieden. 

Tot zo ver de leefsituatie voor alle bewoners, een gemiddelde. Nu de 
leefsituatie van een specifieke groep, de ouderen. 

De huidige leefsituatie ouderen 

Binnen de groep ouderen is er een onderscheidt te maken tussen 
'jonge en veelal actieve' ouderen (55-65) en de groep van de 65-
plussers. De groep actieve ouderen is sinds 1995 in omvang flink 
toegenomen. De sociaal-maatschappelijk positie van deze groep is de 
laatste tientallen jaren enorm verandert. Men heeft Ben sterk 
verbeterde leefsituatie, vooral in niet-stedelijk gebied. 

Het gaat om een welvarende groep. Dit blijkt onder meer uit de luxe 
van deeltijdwerk, veel eigen bedrijven, in combinatie met een relatief 
hoog inkomensprofiel, grate vermogens en relatief riante woningen 
met hoge woonlasten. Daarnaast blijven ze vaak tot op hoge leeftijd 
vitaal, zijn beter opgeleid, willen eigen keuzes maken en ontwikkelen 
vaak nieuwe ambities. We moeten niet langer uit gaan van het 
probleem van ouderdom en vergrijzing, maar van de verrijking die 
vergrijzing kan betekenen: "ouderen kunnen en willen heel veel en zijn 
door hun waardevolle competenties en diversiteit dus geen groep die 
zich in zijn geheel in de hoek van de kwetsbaarheid en de 
afhankelijkheid laat zetten". (Nata ouderenbeleid in het perspectief van 
vergrijzing). Deze benadering stelt andere eisen aan de sociaal
maatschappelijke arrangementen voor ouderen op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg dan tot nu toe het geval was. 

Vanaf de leeftijd van 65 jaar is er een geringere stijging van de 
leefsituatie. Deze houdt verband met een relatief laag inkomensprofiel 
van deze groep ouderen en een afnemend verplaatsingsgedrag. 
Binnen de groep 65-plussers hebben de alleenstaanden de slechtste 
leefsituatie. Gezien de toenemende vergrijzing van deze oudste 
leeftijdsgroep, kan warden verwacht dat deze relatief slechte 
leefsituatie vaker zal voorkomen op het platteland. Met het ouder 
warden verplaatst men zich minder, maar is men wel meer 
verhuisgeneigd; vooral bij de 75-plussers is dikwijls afnemende 
gezondheidstoestand daar de oorzaak van. 



Ouderen in kleine dorpen 

Het ministerie van Vrom heeft een onderzoek gedaan naar de 
verschillen tussen ouderen in kleine dorpen en ouderen die elders 
wonen. (Ouderen onder dak. Een onderzoek naar wonen, welzijn en zorg voor 
ouderen in kleine dorpen. VROM, 2006) 

De belangrijkste vragen waren hierbij: 

1.Welke verschillen op het gebied van sociale cohesie, gezondheid, 
gebruik van zorg- en dienstverlening, informele hulp en de woning 
doen zich voor tussen ouderen in kleine dorpen en ouderen die 
woonachtig zijn in andere woonmilieus? 
2.Welke woon-, zorg-, en dienstverleningsvoorzieningen wensen 
ouderen die woonachtig zijn in kleine dorpen. Hoe verhouden deze 
wensen zich tot de huidige woonsituatie en welke knelpunten doen 
zich daarbij voor? 
3.Welke gewenste woon-, zorg-, en dienstverleningsvoorzieningen zijn 
op de schaal van kleine dorpen realiseerbaar en hoe kan de 
bereikbaarheid van andere voorzieningen gewaarborgd blijven? 

In het nu volgende de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek. 

De sociale cohesie is in kleine dorpen grater dan elders. Het verschil 
doet zich voor in a/le leeftijdscategorieen. Sociale cohesie versterkt 
het gevoe/ van veiligheid onder ouderen. Er wordt op hen gelet en bij 
problemen warden de nodige maatregelen genomen. Daarnaast is het 
de bakermat voor diverse vormen van hulp. 

In kleine dorpen wonen verhoudingsgewijs minder ouderen van 75 
jaar en ouder. Dit verschijnsel duidt er op dat 75-plussers wegtrekken 
uit kleine dorpen naar grotere woonkernen. Ouderen in kleine dorpen 
noemen gezondheid en behoefte aan zorg een reden om te 
verhuizen. Ouderen met beperkingen en woonachtig in kleine dorpen 
verhuizen vaker naar een grotere woonkern dan gezonde ouderen in 
kleine dorpen. 

Ouderen zijn over het algemeen tevreden met de huidige woning. Er is 
geen verschil tussen gezonde ouderen en ouderen met een beperking. 
Ouderen in kleine dorpen wonen vaker in een eengezinswoning of 
een vrijstaande woning. Het overgrote dee/ van de ouderen in kleien 
dorpen heeft de woning in eigendom. 

Ouderen in kleine dorpen zijn vaker tevreden met de woonomgeving, 
de openbare parkeergelegenheden en de groenvoorzieningen, maar 
minder vaak met de winkelvoorzieningen en openbaar vervoer dan 
ouderen in grotere woonkernen. De laatste twee zijn relatief. Ook al is 
er een supermarkt in het dorp aanwezig, dan nog gaat men vaak 
elders boodschappen doen. Ook door het toegenomen autobezit wordt 
het openbaar vervoer minder belangrijk gevonden. Voor diegenen die 
geen auto bezitten, is er vaak iemand die rijdt. 

Gezondheid en zorgbehoefte zijn door de ouderen meest genoemde 
redenen om te verhuizen. Daarnaast warden de woning en afnemende 
mobiliteit genoemd. Ouderen met een auto zijn vaak beducht voor het 
moment dat zij niet meer ze/f kunnen autorijden en zo afhankelijk 
warden. Zij zien dit als acute reden om te verhuizen. Ouderen die 
geen auto bezitten ervaren dit niet zo. In kleine dorpen is de vaak 
grate onderhoudsintensieve tuin bij de woning vaker een reden dan de 
woning zelf. Het niet meer kunnen onderhouden van de tuin, waardoor 
deze dreigt te verwaarlozen wordt vaak als reden genoemd om te 
verhuizen. 

Ouderen met beperkingen en woonachtig in kleine dorpen ontvangen 
even vaak hulp als ouderen met beperkingen in grotere woonkernen. 
Ouderen in kleine dorpen krijgen die hu/p minder vaak van 
professionele instellingen maar vaker van mantelzorgers. 

Ouderen zijn vaak weinig bekend met de ve/e mogelijke vormen van 
ondersteuning die hen ten dienste staan. Voor een dee/ is dat omdat 
zij wachten met informatie zoeken tot de noodzaak zich aandient. De 
onoverzichtelijkheid van het aanbod speelt echter ook een rol. 
Ouderen pleiten voor een informatie- of aanspreekpunt in het dorp 
waar zij terecht kunnen voor informatie en advies. 

Het dorp - de omgeving, de mensen, de dorpscultuur en de daarvan 
dee/ uitmakende normen en waarden- is voor veel ouderen van grate 
betekenis. Die uit zich in de betrokkenheid en de verbondenheid met 
de gemeenschap. Het dee/ hebben aan die specifieke gemeenschap 
vormt een belangrijke basis voor identiteit en zingeving. 

De algemene conclusie uit het onderzoek is : 

Zorg voor een levensloopbestendige woonomgeving op dorpsniveau: 
-voldoende passende mogelijkheden voor wonen; 
-uitnodigende en stimulerende mogelijkheden voor ontmoeting en 
contact; 
-een verenigingsleven dat tegemoet komt aan de wensen en 
mogelijkheden van ouderen; 
-basisvoorzieningen op dorpsniveau op het gebied van dagelijkse 
levensbehoeften en vervoer; 
-toegang op dorpsniveau tot het totale pakket aan zorg- en 
dienstverlening 



Zeeland 

De bevolking van de provincie Zeeland is relatief oud. Dit komt niet 
alleen door een hoger aandeel 60-plussers, dan in de rest van 
Nederland maar ook door een lager aandeel in de groep tussen 15 en 
60 jarigen. Deze bevolkingsopbouw is veroorzaakt door een continue 
uitstroom van jongeren voor een opleiding en de beperktere instroom 
van jongeren, net afgestudeerden en jonge gezinnen. Volgens de 
Bevolkingsprognose 2005 van de provincie Zeeland zal de 
leeftijdsopbouw van de Zeeuwse bevolking de komende 25 jaar 
ingrijpend veranderen. Het aandeel inwoners tot 65 jaar zal sterk 
dalen, het aandeel 65 plussers behoorlijk stijgen, vooral na 2010. Het 
percentage jongeren zal licht dalen. De grootste daling zit in de 
leeftijdsgroep 30-60 jarigen. Deze dalende trend is al in 1996 
begonnen. 
De · groei van de bevolking is relatief laag en zal volgens de 
Bevolkingsprognose 2005 de komende jaren steeds verder afvlakken 
totdat uiteindelijk na 2023 een bevolkingsdaling in zal zetten. Verwacht 
wordt dat het maximum aantal inwoners rond de 385.000 zal bedragen 
(per 1-1 -2005 is dat 379.978). 
De verschillen in bevolkingsontwikkeling tussen de Zeeuwse regio's 
zijn soms groot. 
In Zeeland moet men inspelen op de fors veranderende opbouw van 
de bevolking. Dit vraagt om het maken van beleidsmatige keuzes op 
het gebied van woningbouw en economie, maar ook bijvoorbeeld voor 
de toeristische sector en het recreatief beleid is het van groot belang 
zijn om op deze trend in te spelen. 
Ook in Zeeland neemt de beroepsbevolking sterk af. Om het 
welvaarts- en welzijnsniveau te kunnen handhaven zijn er meer 
werkenden nodig. Deze zullen van buiten Zeeland moeten komen. 
Andere regio's spannen zich ook in om nieuwe inwoners te trekken. 
Zelfs vanuit het buitenland zijn er initiatieven om Nederlanders te laten 
emigreren. 
Zeeland heeft unieke kwaliteiten en door deze in te zetten kan de 
provincie zich onderscheiden. 
Het is van groot belang om het goede woonklimaat van Zeeland te 
behouden en te versterken (goede, goedkope woningen, aantrekkelijk 
landschap, natuur, filevrij , vrijetijds- en speelvoorzieningen, 
hoogwaardige werkgelegenheid, etc.). Hier wordt niet alleen de 
immigrant, maar ook de bestaande bevolking van Zeeland een dienst 
mee bewezen. Het behoud van de bestaande bevolking is minstens zo 
belangrijk als het aantrekken van nieuwe inwoners. 

Prognos:e bevolklngson1wlkkellng In Zeeland, 2005-2025, naargemeente. 
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"Leetbaarheid gaat in principe iedereen aan maar vooral op het platteland voe/en de meeste mensen dat ook zo". 





"Ouderen willen liefst thuisblijven: daar zijn ze vrij. Vrijheid is een fundamenteel mensenrec' 
Thuis bepalen zij autonoom wie er binnenkomt en wie niet. 

Thuis zijn betekent continu in relatie zijn met het verleden en met herinneringen ( ... ) 
Thuis wordt men bovendien maximaal gestimuleerd tot initiatief en activiteit. 

Het zou dus we/ kunnen dat men op deze wijze /anger ze/fredzaam blijft." 
(http://architectuur.phlimburg.be) 



Dorpen en het platteland 

De huidige gunstige leefsituatie op platteland, wordt behalve door 
gezinnen, gedragen door de grate groep van welgestelde en actieve 
55-plussers. Deze laatste groep brengt een enorm potentieel mee, dat 
inzetbaar is voor lokale vrijwilligerstaken. Habion, een landelijk 
opererende woningcorporatie voor ouderen, onderzocht de waarden 
en voorkeuren van de komende generatie ouderen. Het resultaat is dat 
ouderen zelf willen betrokken zijn bij de vormgeving van hun 
woonsituatie. Senioren zijn vitaler en mondiger en voeren de regie bij 
hun woon- en zorgbehoeften. Ze zorgen voor nieuwe economische 
impulsen en versterken de leefbaarheid van de buurt. 
Met het vergrijzen van deze groep en het verouderen van de huidige 
nog gezonde en actieve 65-plussers stijgt de kans dat men in 
toenemende mate te maken krijgt met ouderdomsziekten en 
beperkingen. Dit zal een negatieve invloed hebben op de leefsituatie 
van deze groepen ouderen. Zolang de gezondheid het toelaat, zullen 
zij in de eigen (aangepaste) woning blijven wonen. Met het oog op de 
specifieke zorgbehoeften en hulpvragen van ouderen, neemt de 
zorgbehoefte op het platteland in de komende jaren toe. Hoe die zal 
warden vervuld en georganiseerd is een belangrijke vraag. 

Wanneer ouderen in dorpen op het platteland willen blijven wonen is 
de invulling van goede zorg belangrijk. Om zorg te kunnen garanderen 
zijn er een aantal voorwaarden. Dit zijn onder meer het versterken van 
het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid, het 
bijeenbrengen van jong en oud, het stimuleren van samenwerking van 
formele en informele voorzieningen, het bevorderen van 
ouderenparticipatie en het benutten van kwaliteiten van ouderen. 

Voorzien ingenn iveau 

Wanneer voorzieningen verdwijnen kan dit verhuisprocessen op gang 
brengen waardoor vergrijzing en krimp warden versneld . Als de 
voorzieningen in dorpen verdwijnen, verdwijnen op een gegeven 
moment ook de jongeren. Daardoor dreigt vaak de enige school in het 
dorp te verdwijnen. Dit heeft weer tot gevolg dat nieuwe jonge 
gezinnen zich niet meer vestigen in dorpen. Dorpen krijgen daardoor 
te maken met een nog grotere vergrijzing. Dit is niet goed voor de 
vitaliteit en leefbaarheid van dorpen. Een gevarieerde opbouw van de 
bevolking is erg belangrijk. Bestaat een dorp bijna alleen uit 60-
plussers, dan zal dat ten koste gaan van de vitaliteit van het dorp. 
Ouderen zijn voor een deel afhankelijk van jongeren voor onder 
andere informele zorg. Een dorp met alleen maar jongeren is ook niet 
goed. Jonge gezinnen zijn vaak veel tijd kwijt met hun gezin en werk. 
Daar kunnen ouderen weer bij helpen. Zij bieden jongeren hulp als er 
problemen in het dorp aangepakt moeten warden . Bij het opzetten en 
in stand houden van voorzieningen in het dorp moeten alle inwoners 
betrokken warden. Kortom: oud heeft jong nodig en jong heeft oud 
nodig. Het is dus belangrijk om het voorzieningenpeil en daarmee de 
leefbaarheid overeind te houden. 

Een oplossing kan warden gezocht in het clusteren van voorzieningen. 
lnteressant is het om combinaties en samenwerkingsverbanden te 
zoeken, waardoor voorzieningen 'op elkaar leunen'. Er zijn nog meer 
manieren om ondanks een stabiele of dalende bevolking, het 
voorzieningenpeil op een goed niveau te houden. 
Wat verder van groat belang is voor de leefbaarheid van een dorp is 
sociale cohesie. De betrokkenheid van bewoners bij hun directe 
woonomgeving is heel belangrijk voor de leefbaarheid. Het is in ieders 
belang, voor zowel jong als oud, om deze betrokkenheid te 
bevorderen. 

Zorg 

De groep ouderen wordt steeds grater en de verschillen binnen deze 
groep nemen toe. De verschillen binnen deze groep zijn gebaseerd op 
gezondheid, ervaring en opleidingsniveau. Leeftijdverschil is daarbij 
een (te) beperkt criterium. De verschillen hebben voornamelijk te 
maken met zelfredzaamheid. Fysieke zelfredzaamheid (gezondheid), 
financiele zelfredzaamheid (hoogte inkomen en vermogen) en sociale 
zelfredzaamheid (sociaal netwerk). Door deze verschillen is er verschil 
tussen de wensen en behoeften van deze groep. De verschillen in 
zelfredzaamheid bepalen uiteindelijk de zorgvraag. 
De zorgvraag zal daardoor meer divers warden. De manier waarop 
men wil wonen, als men ouder wordt, is de laatste jaren sterk 
veranderd. Men wil niet meer in tehuizen en instellingen wonen, als 
men zorgbehoevend wordt. Dit verschijnsel wordt scheiden van zorg 
en wonen genoemd, ofwel extramuralisering. 

Ouderen in dorpen hebben deze behoefte ook, vaak nog sterker dan 
stedelingen. Mensen willen kunnen blijven wonen in het dorp of in de 
directe omgeving, waar ze vaak hun hele leven al wonen en wensen 
de benodigde zorg in de buurt. 

In elk dorp moeten mensen, die zorg nodig hebben, de 
gelegenheid krijgen om daar te blijven wonen. Het mag niet zo 
zijn, dat mensen vanwege een toegenomen zorgbehoefte moeten 
verhuizen naar de stad met intramurale voorzieningen. Mensen 
moeten zorg kunnen krijgen op de plek van hun keuze. 

Scheiden van wonen en zorg maakt het beter mogelijk voor ouderen 
om het leven te blijven inrichten zoals zij gewend zijn . Scheiden van 
Wonen en Zorg heeft directe gevolgen voor het dagelijks leven van 
mensen. Door het scheiden van wonen en zorg is de keuze voor de 
manier van wonen grater; ouderen kunnen kiezen of zij geclusterd 
willen wonen of liever op zichzelf. Er kan een woning warden gehuurd 
of gekocht. De grootte van de woning kan varieren. Het 
standaardappartement zoals in het verzorgingshuis, maakt plaats voor 
een gedifferentieerder aanbod. Scheiden van wonen en zorg kan 
leiden tot een lagere bouwbehoefte voor de zorgsector, omdat geen 
woonvoorzieningen warden gebouwd. Dit scheelt kosten en ruimte. 





Zorg voor zorg in kleine kernen 

Voor het realiseren daarvan is het van groot belang de leefbaarheid te 
verbeteren en inzicht te hebben in de behoeften die zelfstandig 
wonende ouderen met een zorgvraag hebben. Om de leefbaarheid in 
kleine kernen te kunnen verbeteren is het van belang om de 
infrastructuur van sociaal maatschappelijke functies en voorzieningen 
te versterken en goed te organiseren. 

Scenario's 

Er zijn een aantal scenario's bedacht die kunnen worden ingezet voor 
zorg op het platteland. In het schema zijn alle scenario's weergegeven 
en worden in het kort toegelicht. 

Deze scenario's zijn toegepast op de Zak van Zuid Beveland, een 
plattelandsgebied in midden Zeeland. In een tabel is aangegeven wat 
er met de diverse voorzieningen wordt bedoeld. Tot slot een tabel met 
de belangrijkste voor- en nadelen van alle scenario's. 

Als men ouder wordt en hulpbehoevend zijn er naar mijn mening twee 
mogelijkheden, thuis blijven wonen en daar hulp ontvangen, of 
verhuizen binnen de vertrouwde omgeving. 

Thuis blijven 

A thuis blijven wonen 

Het eerste scenario is letterlijk thuis blijven wonen. Dit kan mogelijk 
gemaakt worden met behulp van thuiszorg, domotica en een 
aangepaste woning. 

Bij dit scenario is het van groot belang dat er een goed 
georganiseerde thuiszorg, 24-uurzorg en vrijwilligerswerk, is. Hierbij 
speelt een zorgcoordinator een belangrijke rol. Deze komt regelmatig 
bij de mensen thuis en is het belangrijkste aanspreekpunt en 
bespreekt en beoordeeld de situatie. 

- NETWE.RK KLEINE OORPEN · 

~ 

Klelnschallge voorzienlngen: 

-winkel met bv. postagentschep 
-ontmoetingsplek (dorpshuis) 

Klelnschallge zorgvoorzienlngen: 

-intensieve zorg en degbesteding 
-kleinschalige woonvormen 

~groepswoningen 

~seniorenwoningen 

~ kleinschelig wozoco 
-spreekuur met zorgcoOrdinator 

Voorzleningen: 

- kinderopvang 
- sociaal-culturele functies 
- commerciele functies 
- ontmoetlngsplek (dorpshuis) 

Zorgvoorzienlngen: 

-intensieve zorg en dagbesteding 
-kleinschelige woonvormen 

~groepswoningen 

~seniorenwoningen 

- wozoco met aan- I inleunwoningen 
- woonzorgzone 
- zorgknooppunt 

"Kulturhus• 
Concept 



B samenwerking grate dorpen 

Het tweede scenario is een samenwerkingsverband van grote dorpen. 
Hierbij zijn twee mogelijkheden. De eerste is een dorp opplussen. Hier 
komen kleinschalige voorzieningen zoals een zorgcoordinatiepunt 
(ontmoetingsplek) met een zorgcoordinator, een school en kleine 
winkels met bijvoorbeeld een postagentschap. Daarnaast komen er in 
ieder dorp kleinschalige zorgvoorzieningen. Dit zijn onder andere 
intensieve zorg en dagbesteding en kleinschalige woonvormen voor 
ouderen. 
Een tweede mogelijkheid is dat er in ieder dorp kleinschalige 
voorzieningen en kleinschalige zorgvoorzieningen opgezet warden. 
Dorpen zullen meer samenwerken op gebied van (zorg)personeel en 
financien. 



Verhuizen in de omqeving 

C samenwerking kleine dorpen 

Samenwerkingsverband van kleine dorpen. Dit zijn dorpen met minder 
1000 inwoners. 
Deze dorpen zijn te klein om in ieder dorp voorzieningen te behouden. 
Daarom heb ik er voor gekozen om in een dorp de voorzieningen te 
centreren. Voorwaarde is wel dat de afstand tussen de dorpen niet te 
groat is. Het dorp wat een centrumfunctie gaat vervullen, moet 
centraal liggen binnen het netwerk. Het is daarbij handig om aan te 
sluiten bij al bestaande voorzieningen. 
Als het meest centraal gelegen dorp niet geschikt is, bv. omdat het te 
klein is, bv. slechts 400 inwoners, dan is het handig om voor een 
centraal gelegen voorzieningencluster te kiezen. Bv. in een leegstaand 
boerderijencomplex. 



C samenwerking kleine dorpen 



D kerndorp 

Een andere mogelijkheid is een dorp wat een groot aantal inwoners 
heeft (meer dan 4000) en misschien nu al een soort centrumfunctie 
vervult tot kerndorp te maken. De omliggende, kleine, dorpen zijn aan 
dit dorp gekoppeld voor wat betreft voorzieningen. In zo'n kerndorp 
kunnen de voorzieningen grootschaliger opgezet worden. 
Dit kan worden gedaan met het Kulturhusconcept. Hierbij zijn de 
belangrijkste voorzieningen voor een dorp gecombineerd. De functies 
kunnen onder meer zijn: dagopvang voor recreatie en sociale 
contacten in de vorm van een dorpshuis of activiteitencentrum 
(huiskamer voor alle bewoners), een coordinatiepunt of zorgknooppunt 
van waaruit de zorgverlening georganiseerd kan worden, gekoppeld 
aan een voorziening met 24-uurszorg (formele zorg), een brede school 
in combinatie met primaire zorg (eerste hulp, consultatiebureau), 
kinderopvang, een restaurant (met maaltijdvoorziening thuis), een 
huisartsenpraktijk, een apotheek en commerciele functies. 

Diverse soorten ouderenhuisvesting, zoals o.a. een wozoco en 
woonzorgzone kunnen in dit dorp gerealiseerd worden. Daarnaast kan 
vanuit het dorpshuis de informele zorg worden georganiseerd, 
bijvoorbeeld, maaltijdvoorziening, klussendienst, boodschappendienst, 
huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Samenwerking met 
nabijgelegen kernen vergroot de haalbaarheid. Bij een combinatie van 
verschillende functies hoeft zeker niet direct gedacht te worden aan 
een groot gebouw. 

Door in dit dorp bijvoorbeeld de grotere commerciele functies en 
sportfaciliteiten te situeren kan dit dorp een regionale functie vervullen. 



E nieuwe nederzetting 

Het stichten van een nieuwe nederzetting. Dit zou een seniorendorp 
kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is een nederzetting die een 
oplossing kan zijn voor meerdere problemen waar het platteland mee 
worstelt. Zorg v66r en op het platteland en voorzieningen voor de 
omgeving kunnen warden gecombineerd warden met een 
specialisatie, zoals bijvoorbeeld zorg- en gezondheidstoerisme. Vanuit 
een nieuwe nederzetting kan zorg verleend warden aan de 
omringende dorpen. De omliggende dorpen kunnen gebruik maken 
van de voorzieningen in de nieuwe nederzetting. Er wordt zo een 
koppeling gemaakt tussen een grootschalig scenario en kleinschalige 
scenario's. Op dit scenario kom ik later in dit verslag uitgebreid terug. 



E nieuwe nederzetting 



F Co-housing 

Dit is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder 
huishouden over een zeltstandige woning beschikt en daarnaast 
gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar deelt. Een 
groep gelijkgestemde senioren neemt hiertoe het initiatiet. 

- Voor huisvesting valt te denken aan leegstaande boerderijen die door 
de schaalvergroting in de landbouw leeg komen te staan, oude 
schoolgebouwen, gemeentehuizen en historische bouwwerken zonder 
functie, zoals bv. een kasteel, een fort of een kerk. -7 Deze gebouwen 
kunnen worden behouden door ze te herbestemmen (behoud door 
ontwikkeling). Dit komt de kwaliteit van het platteland ten goede. 

Voor- en nadelen scenario's 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

SCENARIO'S 

Zorg aan huis 

Samenwerking 
grate dorpen 

Kerndorp 

Netwerk 
kleine dorpen 

Nederzetting 
Gezondheidstoerisme 

Co-housing op I 
platteland 

VOORDEEL 

Eigen woning 

In eigen dorp blijven 
In stand houden voorzieningen 
(a .a . school en daarmee jongeren) 

In eigen omgeving blijven 
In stand houden voorzieningen 
Centraal 

In eigen omgeving blijven 
In stand houden voorzieningen 
(a.a . school en daarmee jongeren) 

Voorzieningen voor dorpen 
ldeale locatie 
ldeale inrichting 
Combinaties maken 

Totaal vrije keus 

NA DEEL 

Weinig voorzieningen 
Kosten 
Decentralisatie zorg 

Voorzien ingen slechts in 1 dorp 

Voorzieningen slechts in 1 dorp 
Verhuizen naar ander dorp 
Leegloop kleine dorpen 

Voorzieningen slechts in 1 dorp 
Verhuizen naar ander dorp 
Slechts kleinschalige voorzieningen 

Grootschalige aanpak 
Aantasting landschap 
Veel verkeer 
Grote invfoed op hele gebied 

Niel voo r iedereen geschikt 

POSITIEVE INVLOED 

Welzijn 
(beinvfoed zorgvraag) 

Omgeving 
Voorzieningen 

Omgeving 
Voorzieningen voor groat gebied 
Veel zorgvoorzieningen 

Omgeving 
Voorzieningen 

Grote invfoed op hele gebied 
1 Economie 

lmpuls I behoud platteland 
lnteresse en behoud cultureel 
erlgoed 

Herbestemming 
Monumenten 
Behoud platteland 

VOORWAARDEN 

Aanpassen woningen 
Sociale cohesie belangrijk 
Goede organisatie thuiszorg 
lnzet zorg coordinator 

Goede samenwerking 
Sociale cohesie, samen doen 
Stimuleren thuiswonen 
Busdienst schoolkinderen 

Centrale ligging 
Draagvfak voor voorzieningen 
Mogelijkheden tot uitbreiding 

Goede samenwerking 
Sociale cohesie, samen doen 
Stimuleren thuiswonen 
Busdienst schoolkinderen 

Omgevingskwaliteiten 
Voldoende activiteiten 
Draagvfak toerisme 
Bedienen kleine dorpen in omgeving 

Leefstijlgenoten 
lnitiatief 
lnzet voor succes 



Scenario's in de Zak van Zuid Beveland 

De scenario's zijn toegepast op een plattelandsgebied in Zeeland, de 
Zak van Zuid-Beveland. 
Schaalvergroting, toenemende mobiliteit en interne marktwerking 
vormen in een dunbevolkt gebied als Zeeland met een bijzondere 
geografie, zijn specifieke eilandenstructuur, een voortdurende 
bedreiging voor de zorginfrastructuur. 
Voordat de scenario's op een gebied toegepast kunnen warden is het 
van belang om het betreffende gebied en de dorpen te analyseren. 

ZEELAND 

Gebiedsanalyse 

De meeste dorpen in de Zak vallen onder de Gemeente Borsele. 
De gemeente heeft ruim 22.500 inwoners en ligt centraal in de 
provincie Zeeland, in het zuidwesten van Nederland. De oppervlakte 
van de gemeente is ongeveer 19.000 hectare, waarvan zo'n 15.000 
hectare grond en 4.000 hectare water (Westerschelde) is. Het is een 
dunbevolkt gebied met veel kleine dorpen. Er zijn weinig dorpen met 
een regionale functie en veel dorpen liggen ge'isoleerd (bijlage 1 ). Wei 
heeft nu nog elk dorp tenminste een school, een dorpshuis, een 
speeltuin en een sportcomplex. 

Het is een gebied van contrasten. Enerzijds heeft het gebied een 
schitterend landschap en anderzijds bevindt zich aan de rand van dit 
gebied het Sloegebied. Het Sloegebied is een grootschalig industrie
en havengebied waar een kerncentrale gevestigd is. 
De zak van Zuid-Beveland is een uniek gebied. Het door agrarisch 
gebruik bepaalde landschap is verrassend afwisselend en varieert van 
kleinschalig en intiem tot open en ruim. Het is op de zee veroverd land 
en die veroveringsgeschiedenis is in het landschap nog goed te zien. 
Het is niet alleen een landschap van groat historisch belang, het is erg 
waardevol als het om natuurlijke elementen gaat. De bloemdijken zijn 
daar een goed voorbeeld van. Bloemdijken zijn het resultaat van 
agrarisch gebruik van de dijken in het verleden. Dat geldt eigenlijk 
voor de hele Zak: het landschap is voor een groat deel gemaakt door 
de landbouwers. De dorpen zijn allemaal te typeren als agrarisch 
georienteerde dorpen. 
Een groat aantal dorpen in de Zak liggen in het nationaal landschap. 
Voorheen Waardevol Cultuurlandschap (WGL). Dit geeft het karakter 
van de dorpen aan. Het zijn voornamelijk historische dorpen in dit 
nationaal landschap, die van de provincie niet of slechts heel beperkt 
mogen uitbreiden. 



Nationale Landschappen 
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Binnendijken: 

- Landschappelijke dijken 

- Bloemdijk 

Faunadijk 

Natuurdoe/typen: 

Bossen 

CJ Cultuur graslanden 

CJ Duinen - Natuur graslanden 

CJ Deltawateren 

CJ Binnenwateren - Moeras en schor 

Nationaal landschap: 

CJ Nationaal landschap 

De twintig Nationale Landschappen zijn echte Nederlandse landschappen, Ze hebben elk een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen en vertellen daarmee 
het verhaal van het Nederlandse landschap, De Nationale Landschappen kenmerken zich door de specifieke samenhang tussen de verschillende onderdelen van het landschap, zoals 
natuur (flora en fauna), relief (bijv, beekdalen en terpen), grondgebruik (bijv, landbouw, watermanagement) en bebouwing (bijv. dorpsgezichten en torten), Nationale Landschappen zijn 
geen musea, maar gebieden waar mensen gewoon wonen, werken, ondernemen en recreeren. 

Waarom 
De twintig Nationale Landschappen zijn de visitekaartjes van het landelijk gebied, Het platteland staat onder druk, vooral door verstedelijking, Dit maakt het voor stedelingen steeds 
moeilijker om zijn 'achtertuin' te bereiken. Maar ook de uittocht van boeren is een bedreiging, omdat hiermee ook belangrijke beheerders van het landschap wegvallen. De Tweede 
Kamer heeft bij de behandeling van de Nota Ruimte (voorjaar 2006) aangegeven het landschap te willen behouden en 'ontwikkelen met kwaliteit'. 

Betekenis 
De status 'Nationaal Landschap' houdt in dat het rijk en andere overheden extra aandacht geven aan deze gebieden en dat er extra financiele middelen voor warden vrijgemaakt. Met 
dat geld moeten de zogenoemde kernkwaliteiten van de gebieden behouden en versterkt worden. Omdat elk gebied zijn eigen kernkwaliteiten heeft, blijven de regionale verschillen die 
zo kenmerkend zijn voor Nederland, bestaan 



Analyse Dorpen 

Om voor ieder dorp een geschikt scenario te bepalen is een kleine 
analyse gemaakt van de dorpen. 
Er zijn aspecten die bepalend kunnen zijn voor de keuze van een 
scenario. 

Grootte 
In 1970 is de gemeente Borsele gevormd uit een aantal gemeenten en 
bestaat nu uit de dorpen: Baarland, Borssele, Driewegen, 
Ellewoutsdijk, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke, 's-Heerenhoek, 
Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Lewedorp, 
Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande. Heinkenszand en's
Gravenpolder, met elk zo'n 5000 inwoners, zijn de twee grootste 
kernen. Het kleinste dorp is Ellewoutsdijk. 
(ongeveer 400 inwoners). 

Historie 
De Zak bestond, evenals Zeeland, vroeger uit een verzameling 
eilanden. In de loop van de eeuwen is er heel veel gebied ingepolderd. 
Zodat alle eilanden aan elkaar gegroeid zijn. Die vroegere 
eilandstructuur is op sommige plaatsen nog goed zichtbaar en is soms 
bepalend voor hoe dorpen zich tot elkaar verhouden. Dit is ook vaak 
nog te merken aan de verschillen in dialecten. 
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Al dan niet ge"isoleerde ligging, zijn er dorpen die een ruimtelijke 
relatie met elkaar hebben. 

lnfrastructuur en afstanden 
De infrastructuur is belangrijk voor het bepalen van een scenario. Wat 
voor soort wegen verbindt de dorpen en zijn er rechtstreekse 
verbindingen en wat zijn de afstanden in kilometers. 

Soortdorp 
Is het een dorp met een regionale functie. Zijn er voorzieningen en 
welke zijn dat, zijn er al samenwerkingsverbanden (bv delen van een 
dominee). 
Type bewoners, veel of weinig import, dorpstrots. Zijn er 
uitbreidingsmogelijkheden, is er een verenigingsleven, Hoe zit het met 
de sociale cohesie, worden er evenementen zoals een jaarmarkt of 
boerenmarkt georganiseerd, is er een oranjevereniging, etc. 

Achterqrond 
Tot slot de achtergrond van de dorpen. Welke geloofsovertuiging 
overheerst er. Dit kan van invloed zijn op samenwerkingsverbanden. 



Wegencategorisering: 
Natfo a e stroomfunctie 

-- Regionafe stroomfuncti 

ebiedsverbin ende functi 

Gebied o luite f nctie 

Doo gaan plat eland Fune ie 

• Woonkem 

Woon rn na ionaal Ian sc p 

• Wo nk rn n t li ke o wi keli i szo e 

• Dragende em 

* Stedelij e centra 



Scenario s op~ 



'We willen a/lemaal oud warden, maar niet oud zijn' 





"Geef ruimte aan nieuwe nederzettingen en doe dat op zodanige wijze dater evenwicht kan ontstaan in 
landelijke gebieden tussen wonen, economie, sociale kwaliteit en natuurontwikkeling. " 

(Rie/e et al, 2003) 

De oud-burgemeester van Borssele: "Er is in Zeeland ruimte voor nieuwe dorpen". 



Een nieuwe nederzetting kan een oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke, 
economische en landschappelijke problemen waar het platteland mee worstelt en biedt 
een toekomstperspectief. Specia/isatie of branding kan ruimte geven voor nieuwe 
economische dragers en daarmee een hele streekontwikkeling stimuleren. 
(Nieuwe Dorpen') 

Landelijk gebied 

Grote delen van ons landelijk gebied staan voor een ingrijpende 
opgave. Door veranderingen in de landbouw en verwante sectoren valt 
veel werkgelegenheid weg. Het gevolg is dat jongeren zich richten op 
de stad, dat kritische ondergrenzen voor scholen, winkels en 
verenigingen niet meer gehaald warden, dat de sociale cohesie 
afneemt en de zorgverlening problematisch wordt. Tegelijkertijd speelt 
een rol dat in en rond dorpen nieuwbouw verschijnt die vaak slecht 
past bij het karakter van de oude kern. Daarnaast eist waterberging 
ruimte en is er behoefte aan natuurontwik-keling. 
Het landschapsonderhoud, vroeger een bijproduct van de landbouw, 
zit in de knel. 

Nieuwe dorpen zijn niets nieuws. Nederland heeft een rijke recente 
geschiedenis van de stichting van nieuwe nederzettingen. In de 
Wieringermeer, de Noordoostpolder en Flevoland zijn de afgelopen 
eeuw tal van nieuwe dorpen gesticht. In Zeeland zijn, zij het in een 
verder verleden, eveneens nieuwe dorpen gesticht. 
Deze dorpen zijn gerealiseerd om de expansie van de bevolking, de 
landbouw en economie op te vangen. Of, in het geval van Zeeland, na 
overstromingen van bestaande dorpen. 

Motivatie 

Het nu realiseren van een nieuw dorp heeft heel andere redenen dan 
vroeger. Een nieuw dorp kan warden ingezet voor als compensatie 
voor de krimpende plattelandsbevolking, een evenwichtiger 
leeftijdsopbouw van de bevolking in landelijke gebieden, het 
afnemende agrarisch gebruik van het land, de dalende economische 
activiteit, een groeiende behoefte aan woonruimte in het groen, het 
voorkomen van de lelijke randen die ontstaan bij de uitbreiding van 
bestaande dorpen ('witte schimmel'). Het biedt ook kansen om 
regionale verschillen te versterken. Dit als tegenhanger van veel vinex 
wijken waar je nauwelijks weet waar je in Nederland bent. Het maakt 
landelijk wonen mogelijk voor lagere en middeninkomens, dat nu 
vooral is weggelegd voor de rijken. 

Andere belangrijke redenen voor het stichten van een nieuw dorp 
kunnen zijn: 

Er is een toekomstgericht beleid voor landelijk gebied noodzakelijk 
Al veertig jaar - sinds de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening in '65 -
staat de d66rontwikkeling van het platteland beleidsmatig stil. 

Een nieuw dorp kan katalysator warden voor nieuwe economische 
dragers 
Een nieuw dorp geeft ruimte aan nieuwe economische dragers zoals 
toerisme, vrije tijdsindustrie en zorg. 

Behoefte aan nieuw bouwvo/ume 
Er is een gebrek aan bouwlocaties. We moeten ook in landelijk gebied 
gaan bouwen. 

Nieuwe dorpen in landelijk gebied kunnen inspelen op nieuwe 
infrastructuur 
Vroeger ontstonden dorpen op snijpunten van infrastructuur en 
economische activiteit. Ook nu ontstaan nieuwe structuren. In Limburg 
en Zeeland ontstaan nieuwe snelwegen en tunnels. 

Nieuwe dorpen a/s aan/eiding voor nieuwe energieconcepten 
Wind- en zonne-energie, biomassa, warmtepompen en dergelijke. 
Nieuwe Dorpen bieden de mogelijkheid om met energieconcepten te 
werken en gebruik te maken van synergie. 

Nieuwe dorpen kunnen de toekomst van recreatienederzettingen 
sturen 
De regelgeving inzake recreatienederzettingen staat ter discussie. Oat 
leidt tot upgrading van sommige recreatiedorpen: opruimen, 
verbeteren, herbouwen, voorzieningen. 

Nieuwe dorpen kunnen rommelig landschap saneren 
Een nieuw dorp is een duurzaam concept voor integrale 
landschapsverbetering. Een nieuw dorp kan als katalysator dienen 
voor de kwaliteitsverbetering van een hele streek. Door grondruil, 
natuurintensivering en nieuwe economische dragers. 
Nieuwe dorpen kunnen problemen in samenhang op/assen 
Nieuwe dorpen kunnen samenhangende oplossingen bieden voor 
huisvesting, werk, zorg, natuur, sociale cohesie en misschien verkeer. 

Nieuwe dorpen passen bij het nieuwe denken over landschap en water 
Overloopgebieden, drinkwaterreservoirs, ecologische hoofdstructuur, 
waardevolle cultuurlandschappen, landschapsverwildering, 
toenemende recreatie, stiltegebieden, nieuwe bossen. Nieuwe dorpen 
kunnen al die invalshoeken meenemen. Door een slimme inpassing in 
het landschap kunnen nieuwe dorpen budget genereren voor 
natuurversterking. 

Een nieuw dorp kan tenslotte ook warden gezien als ideaal voor een 
meer mensgerichte organisatiewijze van wonen, werken en recreeren. 
De ontwerpopgave is een nieuw dorp met aantrekkelijke huizen, 
kleinschalige winkels, plekken voor economische activiteiten en 
overige voorzieningen inclusief recreatieruimte. Het ontwerp moet 
bijdragen aan het plaatselijke gemeenschapsgevoel en onderlinge 
banden tussen mensen. 



Zeeland 

Het uitgangspunt voor het stichten van dit nieuwe dorp is het zorgen 
voor zorg op het platteland. 
Maar het realiseren van een nieuw dorp waar de enige specialisatie 
zorg is, is niet levensvatbaar. In de inleiding is al gesuggereerd dat 
een nieuw dorp oplossingen kan bieden voor meerdere problemen 
waar het platteland in het algemeen en een gebied specifiek mee te 
maken heeft. Om een aantal problemen op te lossen kunnen de 
kwaliteiten die datzelfde platteland biedt zoals, landschappelijke 
kwaliteiten (natuur&cultuur), sociale cohesie I gemeenschapsgevoel 
en mogelijkheden voor toerisme, worden ingezet. 

De aspecten die bij dit project zijn aangepakt zijn, naast zorg voor en 
op het platteland, toerisme, de behoefte aan landelijk wonen en 
behoud van natuur & cultuur en hebben betrekking op de Zak van Zuid 
Beveland. 

Concentratie van voorzieningen 

Deze voorzieningen (sociale en commerciele) zijn bedoeld voor de 
omliggende dorpen en de nederzetting zelf. Door nu te concentreren, 
wordt voorkomen dat in de toekomst alle voorzieningen op het 
platteland verdwijnen. 
Bijvoorbeeld scholen zijn nu nog in bijna alle kleine dorpen aanwezig, 
maar kritische ondergrenzen zijn bijna bereikt. Alie andere 
voorzieningen dreigen ook te verdwijnen of zijn al verdwenen. Vanuit 
de nederzetting worden de omliggende dorpen van zorg voorzien en 
omgekeerd kunnen ze in de nederzetting zorg ontvangen. 

Toerisme 

T oerisme kan een impuls voor een plattelandseconomie betekenen. 
Toerisme is een belangrijke pijler van de Zeeuwse economie maar het 
toerisme loopt momenteel terug. (zie hoofdstuk 05). 
Er is gekozen voor zorgtoerisme en gezondheidstoerisme omdat 
Zeeland zich hiermee kan profileren en het de teruglopende 
toeristische sector in zeeland nieuwe kansen biedt. Daarnaast is het 
een goede combinatie met zorg op het platteland. Er zijn in Zeeland 
nog weinig initiatieven op dit gebied. Wat er is, is kleinschalig en 
versnipperd. 
Er is een toenemende gezondheidscultus in Nederland, een trend in 
wellnesstoerisme en medisch toerisme. En er is een steeds groter 
wordende groep zorgtoeristen. Zorgtoeristen zijn interessant omdat ze 
voor verlenging van het toeristenseizoen zorgen en ze hebben een 
hoog bestedingspatroon. De vakantiebehoeften van de zorgtoerist 
sluiten goed aan op de kwaliteiten van Zeeland: rust, ruimte, groen, 
historie etc. 

Vraag naar landelijk wonen 

De vraag neemt toe ondanks het teruglopende voorzieningenniveau. 
In de Nota Ruimte schrijft het kabinet dat het economisch draagvlak 
en de vitaliteit van de landelijke gebieden onder druk staan. Om daarin 
verlichting te brengen wil het kabinet de mogelijkheden voor 
hergebruik en nieuwbouw in het buitengebied verruimen. 
Door woningen in het nieuwe dorp aan te bieden kan het uitbreiden 
van dorpen met "witte schimmel" worden stopgezet. Zo blijft het 
karakter van de vele historische dorpen gehandhaafd. 
Uit talloze woningbehoefte-onderzoeken is bekend, dat vooral 
gezinnen met kinderen een voorkeur hebben voor een rustig 
woonmilieu in het groen, een huis met een tuin in een suburbane of 
landelijke omgeving. Een steeds groter deel van deze huishoudens 
kent meer dan Mm verdiener, die op verschillende plaatsen hun 
werkadres hebben. De afstand tussen woning en werkadres mag niet 
te groot zijn. Een dorp dat relatief dichtbij verschillende steden ligt, is 
voor vele huishoudens een aantrekkelijk woonmilieu. 

Aandacht voor landschap en natuur 

Met de toerist komt er meer aandacht en draagvlak voor 
cultuurhistorie en landschap. Een nieuw dorp kan zorgen voor 
opwaardering en vergroting van waardevolle natuurgebieden en 
landschappen. Omgekeerd profiteert een nieuw dorp ook van deze 
landschapskwaliteiten. Een nieuw dorp kan geld genereren om het 
omringende landschap te verbeteren. Het is wel van belang om te 
bouwen in een gebied dat, qua natuur en historie, minder waardevol 
is. 



Samengevat 

Dit nieuwe dorp draagt bij aan en is een op/ossing voor: 
Zorg voor en op het platteland 
Een gezonde p/attelandseconomie 
Cultuur- en natuurbehoud. 
Een op/ossing bieden voor de vraag naar landelijk wonen 

ZORG OP HET 
PLATTELAND 
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LEEFBAAR 
PLATTELAND 

ECONOMIE 

NEDERZETTING 

(ZORG & GEZONDHEIDS 
TOERISME) 

NATUUR 
CULTUUR 
HISTORIE 

WON EN 



Uitvoering 

Bij de ontwikkeling van een nieuw dorp zijn de belangrijkste partijen, 
de bewoners in de regio, potentiele inwoners, grondeigenaren, 
natuurbeheerinstanties, waterschappen, boeren, gemeenten, 
provincies en het rijk. 

Gemeenten 
Gemeenten kunnen het voortouw, het initiatief nemen. Daarbij is de 
provincie van grote betekenis. 

Toekomstige bewoners 
Het is logisch dat bij het realiseren van een nieuw dorp de nieuwe 
bewoners een belangrijke stem en belangrijk aandeel hebben. 
Bijvoorbeeld gelijkgestemde particulieren die gezamenlijk een plan 
maken en bij de gemeente aankloppen voor uitvoering of vormen van 
gemeenschappelijk bezit en beheer. 

Kabinet 
Provincies en gemeenten krijgen meer ruimte om te bepalen waar en 
hoe ze in het landelijk gebied willen bouwen. Binnen de Nationale 
Landschappen - gebieden met (inter)nationaal belangrijke natuurlijke, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden - is ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk, schrijft het kabinet. Uitgangspunt daarbij is 
behoud door ontwikkeling: bouwen mag, mits de kernkwaliteiten 
warden behouden of versterkt. 

Boeren 
Boeren zijn belangrijk. Ze kunnen een rol spelen in het 
landschapbeheer: groene diensten, onderhoud en aanleg van wallen, 
paden en routes, naast meer commerciele diensten als kinder- of 
zorgboerderijen, dagbesteding of leerboerderijen. 

Waterschappen 
Waterschappen kunnen een rol spelen wanneer er bijzondere eisen op 
watergebied spelen. 

Natuurbeheer organisaties 
Een nieuw dorp wordt gebouwd in bestaand landschap. Oat heeft 
gevolgen voor zowel het karakter van het dorp als van de natuurlijke 
omgeving. Een mooie omgeving is waardevol voor het dorp. Maar een 
dorp kan ook waarde toevoegen aan de omgeving. Doordat een nieuw 
dorp een relatief grote ingreep in het landschap is, biedt het kansen 
om in de planvorming het omringende landschap te verbeteren. Een 
nieuw dorp kan geld genereren om de omgeving op te waarderen. 
Onder andere Vereniging Natuurmonumenten (VNM) ziet zeker 
kansen voor het verhogen van de kwaliteit van het landschap door 
middel van het bouwen in landelijk gebied. Essentieel is dat het 
bouwen gebeurt in gebieden die qua natuur en historie minder 
waardevol zijn en er tegelijkertijd compensatie plaats vindt in gebieden 
die wel als waardevol worden beschouwd. 

VNM: "Bouwen kun je in de /andschappelijk minder interessante 
gebieden linken aan opwaardering en vergroting van waardevol/e 
natuurgebieden en landschappen. Vee/ natuurgebieden en gebiedjes 
liggen als kleine eilandjes versnipperd in het (/and)schap. De directe 
omgeving werkt niet positief op de toch al kleine natuurgebieden. 
Oaardoor wordt de biodiversiteit bedreigd. We willen grate eenheden 
en compensatie: Als een stuk bebouwd wordt, compenseer dat dan 
met kwaliteitsverbetering en vergroting van een ander toegankelijk 
groengebied. Vaak is er 'om de hoek' sprake van cultuurhistorisch 
/andschap dat oak nag een landelijk is aangewezen als Belvedere
gebied. Wat ligt er meer voor de hand dan het beheer van een 
belangrijk cultuurhistorisch /andschap mede dienstbaar te maken aan 
het aangrenzende natuurgebied?". 

Doelstellingen Provincie 

Een nieuw dorp is een antwoord op een aantal doelstellingen die de 
Provincie Zeeland zich heeft gesteld, het zijn de punten die het belang 
van een nieuw dorp onderstrepen. 
Een aantal doelstellingen die staan in het "Omgevingsplan Zeeland 
2006-2012" van de provincie Zeeland worden nu in het kort toegelicht. 
Het betreft doelstellingen t.a.v. recreatie en toerisme, natuur&cultuur 
en sociaal-culturele aspecten. 

Recreatie en toerisme 
De aantrekkelijkheid van de omgeving en de ontwikkeling van de 
Zeeuwse toeristische sector hangen nauw samen. Oat vraagt een 
integrale benadering. De toeristische markt is momenteel zeer 
dynamisch; en de ontwikkelingen zijn niet alleen positief. Kansen 
liggen er maar vragen om vernieuwing en alertheid. Zonder ruimtelijke 
kwaliteit is er bovendien geen toekomst voor het toerisme in Zeeland. 
En omgekeerd is economische vitaliteit nodig om de ruimtelijke 
kwaliteit te kunnen behouden en versterken in Zeeland. 

DOELSTELLINGEN: 
• Het real1seren van een gezonde en dynam1sche 

bedrlJfstak met meer werkgelegenhetd en toekomst In 
een landschappelt/k aantrekkeli1ke omgevlng 

• £n tn samenhang daannee: het realiseren van een kwa
liteitsimpuls in met name de verbll/tsrecreatleve sector 
(vemleuwing.. mnovatle, ambitie) 



Dit leidt tot de volgende punten waarop het beleid zich toe spitst: 
• de recreatiesector voldoende (fysieke) ruimte geven om zich te 
ontwikkelen 
• het in relatie brengen met elkaar van enerzijds de sanerings- of 
herstructureringsopgave en anderzijds nieuwe impulsen, ambities en 
uitbreidingen 
• het gelijktijdig doen van investeringen in de recreatie en in de 
omgevingskwaliteit (landschappelijke inpassing en verevening) 
• In de gebieden speelt veelal een multifunctionele opgave: zowel 
recreatieve ontwikkeling als kustveiligheid, natuur en landschap. Het 
eindresultaat moet op alle terreinen een verbetering geven. 
• In de gebieden is sanering of herstructurering van bestaande 
bedrijven aan de orde. Dit maakt onderdeel uit van het project. 
• Om het vernieuwingsproces aan de gang te krijgen zijn impulsen van 
buitenaf gewenst en inpasbaar. Als onderdeel 
van de totaalaanpak is er ruimte voor nieuwe ondernemers, nieuwe 
initiatieven en nieuwe vormen van verblijfsrecreatie. Nieuwvestiging 
van recreatiebedrijven is alleen mogelijk als onderdeel van een 
integrale aanpak en 
indien deze bijdraagt aan het vernieuwingsproces en een versterking 
van het toeristische product ter plaatse. 
• Op voorhand wordt niet het beoogde eindplaatje vastgelegd. Er moet 
ruimte zijn voor creatieve oplossingen. 

Achterland 
De mogelijkheden en de markt zijn er kleinschaliger en specifieker dan 
in de kustzones. De provincie wil bevorderen dat juist de specifieke 
kansen warden benut. Voor bestaande bedrijven is de aanpak gelijk 
als in de kustzone, gericht op kwaliteitsverbetering. Er wordt ruimte 
geboden voor nieuwvestiging van verblijfsrecreatieve bedrijven in het 
achterland. De provincie wil daarbij met name die initiatieven 
bevorderen die een voor Zeeland uniek product op de markt brengt, 
waarmee bijvoorbeeld doelgroepen warden aangetrokken die nu in 
Zeeland nag niet vertegenwoordigd zijn. Een voorbeeld kan zijn een 
verblijfsaccommodatie specifiek ingericht voor duikers, met 
bijbehorende voorzieningen op de accommodatie en in de omgeving. 
Oak in het achterland is geconcentreerde ontwikkeling uitgangspunt. 
Als nieuwe unieke producten een afwijkende locatie vragen kan 
hiervan gemotiveerd warden afgeweken. Daarbij dient de bijdrage van 
het initiatief aan de vernieuwing van het Zeeuwse toeristische product 
te warden aangetoond. 

Hotels 
De hotelsector in Zeeland is ten opzichte van andere 
verblijfsrecreatieve voorzieningen ondervertegenwoordigd en bestaat 
vergeleken met het landelijk gemiddelde relatief veel uit niet 
geclassificeerde accommodaties. Deze sector kan een bijdrage 
leveren aan de seizoensverlenging en de werkgelegenheid. Het beleid 
blijft daarom gericht op het ruimte bieden voor nieuwe hotels. 

Op de eerste plaats zijn er in en aansluitend aan bebouwd gebied 
(zoals de bebouwde kom) en recreatieconcentraties mogelijkheden 
voor nieuwvestiging van hotels. Verder kunnen oak daarbuiten een 
beperkt aantal locaties warden overwogen. Gezien de marktanalyse 
moet het in die gevallen dan gaan om het luxere segment en moet dan 
sprake zijn van een locatie met uitstraling, op een kruising van 
landschapstypen en in de nabijheid van een aantrekkelijke kern en 
andere toeristische voorzieningen. Oak aan nieuwe unieke 
hotelconcepten, waarbij het concept of profiel een afwijkende locatie 
wenselijk maakt, kan bij een goede motivering planologische ruimte 
geboden worden. Daarbij dient door de initiatiefnemer bovendien de 
bijdrage van het initiatief aan de vernieuwing en/of verbreding van het 
Zeeuwse toeristische produkt te worden aangetoond. De algemene 
inpassingsvoorwaarden en de voorwaarden van landschappelijke 
inpassing en verevening gelden dan wel. 

ACTIES EN PRESTATIES: 
t/ Ondersteunen ondernemersi111t1atJeven voor hotels in 

het tuxere segment 

Plattelandstoerisme 
De provincie Zeeland kent allerlei verschillende vormen van 
plattelandstoerisme. Zij vormen een goede aanvulling op het overige 
aanbod van verblijfsrecreatieve vormen in de provincie en kunnen een 
bijdrage leveren aan de vitaliteit van het platteland en de verbrede 
landbouw. Uitgangspunt voor dit deel van het toeristisch product is het 
behouden en versterken van het unieke karakter en de eigenheid van 
dit product. 

Dagrecreatie 
De recreant komt niet alleen meer komt voor verblijf. Beleving en 
vermaak in de regio is cruciaal. Doel is daarom het bevorderen van 
ontwikkelingskansen en ontwikkelingsruimte voor bestaande en 
nieuwe dagattracties. Middelgrote attracties zijn mogelijk en worden 
gestimuleerd bij steden en recreatieconcentraties en kleinschaligere 
voorzieningen zijn inpasbaar op het platteland. Activiteiten dienen aan 
te sluiten bij het (groenblauwe) karakter van Zeeland en wat betreft 
aard en schaal te passen bij de locatie. Bij ontwikkeling van nieuwe en 
uitbreiding van bestaande activiteiten dient rekening gehouden te 
warden met de kwaliteit van de omgeving en de verkeersafwikkeling. 
Wanneer het profiel van een nieuw uniek product een afwijkende 
locatie wenselijk maakt, kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken. 
Daarbij dient de bijdrage van het initiatief aan de vernieuwing van het 
Zeeuwse toeristische product te worden aangetoond. 



Sociale leefomgevingskwaliteit 
In Zeeland wonen meer dan 350.000 burgers. Burgers in een grote 
diversiteit: mannen en vrouwen, alleenstaand of in gezinsverband, 
jong en oud, met verschillende opleidings- en inkomensniveau's; 
burgers die zorg behoeven en burgers die soms overlast veroorzaken. 
Omgevingskwaliteit betekent voor de burgers naast ruimtelijke 
kwaliteit ook sociale kwaliteit. Een van de belangrijkste sociale 
omgevingskwaliteiten van Zeeland is kleinschaligheid. Sociale kwaliteit 
houdt in: een leefbare en veilige woonomgeving, met aantrekkelijke en 
bereikbare voorzieningen en zorg voor en participatie van kwetsbare 
groepen burgers in de samenleving. 
Leefbaarheid heeft te maken met het woonklimaat. Sociaal klimaat, 
voorzieningenniveau, veiligheid, bestaanszekerheid (het hebben van 
werk en inkomen): 

Het omgevingsbeleid draagt bij aan leefbaarheid in de vorm van goede 
woningen, de kwaliteit van de openbare ruimte, ruimte voor sociale 
voorzieningen en voldoende werkgelegenheid op bereikbare afstand. 
Dit laatste is van belang nu steeds meer mensen arbeid en zorg (voor 
hun kinderen of mantelzorg aan ouders/familie) moeten combineren. 
Participatie van kwetsbare burgers aan de samenleving heeft te 
maken met ruimtelijk beleid en mobiliteit. Bijvoorbeeld de fysieke 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen, straten, 
natuurgebieden zijn voor mensen (zowel voor inwoners als voor 
toeristen) met functie beperkingen belangrijke items in de provincie. 
Naast leefbaarheid is sociale cohesie een belangrijk aspect van 
sociale kwaliteit. Het verwijst naar het belang van formele en informele 
sociale netwerken voor de sociale kwaliteit van een buurt of dorp. 
Binnen sociale netwerken hebben mensen zorg voor elkaar en voelen 
zij zich zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun leefomgeving. In 
veel Zeeuwse buurten en dorpen zijn de sociale netwerken van 
oudsher hecht. Niet alleen rust en ruimte doen mensen besluiten om 
in het landelijk gebied te willen wonen, maar ook de kleinschaligheid, 
waarin sociale cohesie makkelijker kan ontstaan en gedijen. Er vinden 
grote veranderingen plaats op het platteland, die gevolgen hebben 
voor de sociale kwaliteit. De verandering van productielandschap 
(landbouw) naar consumptielandschap (wonen en recreeren) en 
daarmee samenhangend van dorpsbinding naar dorpskeuze zijn ook 
sociale veranderingen. Het betrekken van burgers ("autochtonen" en 
"nieuwkomers") bij de toekomst van het dorp en het landelijk gebied is 
van belang om op deze sociale veranderingen in te spelen. Een 
belangrijke bron voor sociaal-economische vitaliteit is de 
zorginfrastructuur. Met name in sterk vergrijsde gebieden kunnen 
zorg- en gezondheidsdiensten, maar ook gemaksdiensten 
(maaltijdservice, boodschappendienst) een bron zijn van 
economische structuurversterking en nieuwe werkgelegenheid. 

Bevorderen woonmigratie 
Om de doelstelling van een gematigde bevolkingsgroei waar te 
kunnen maken moet de woningbouwproductie omhoog. Om de 
woonmigratie te bevorderen is het nodig dat kwaliteit geleverd wordt, 
vooral daarmee kunnen (woon)consumenten van buiten Zeeland 
verleid worden in Zeeland te komen wonen. Daarvoor is het nodig de 
kwaliteiten van het wonen in Zeeland breed te etaleren. De stedelijke 
gebieden zijn primair aangewezen om deze groei op te vangen. Door 
het voorgestelde beleid is er in de steden en dorpen voldoende 
(beleids)ruimte ontstaan om meer woningen te bouwen, inclusief 
bijzondere projecten gericht op woonconsumenten van buiten de 
provincie. Om de woonmigratie van met name vitale ouderen te 
bevorderen zal een aantal pilotprojecten ondersteund worden. 
Daarnaast kunnen extra bouwmogelijkheden in het buitengebied 
woonmigratie bevorderen. Het gebruik van de zogenaamde tweede 
woning is aan verandering onderhevig. Vroeger was het gebruik 
voornamelijk recreatief van aard (in vakanties) . Er is een verschuiving 
zichtbaar naar een meer intensief gebruik van enkele dagen per week. 
Maatschappelijke ontwikkelingen geven aanleiding te veronderstellen 
dat dit zal toenemen. Denk bijvoorbeeld aan 
mensen die 4 dagen werken en wonen in de Randstad en de rest van 
de week verblijven in Zeeland. Door tegemoet te komen aan deze 
vraag naar 'deeltijd wonen' kunnen de marktkansen voor 
woningbouwprojecten mogelijk vergroot worden. Bijvoorbeeld door 
menging van permanent en deeltijd wonen te concentreren in 
(bijzondere/unieke) projecten. Dergelijke projecten op aantrekkelijke 
locaties kunnen vaak liggen op het snijvlak van wonen en recreatie. 

DOELSTELLING: 
• Het bevorderen van woonm1gratie gencht op een /aar· 

lljkse toename van de ZeeLN1se bevolking met 0,5 pro
cent (1900 personen) 

ACTIES EN PRESTATIES 
t/ Continueren campagne Welkom ih Zeeland' 
t/ Ondersteunen p1/0t-pro1ecten gencht op het bevorderen 

van de woonm1gratie 



Zorg 
Het aanbieden van (gezondheids)zorg die betaalbaar, toegankelijk, 
bereikbaar en van goede kwaliteit is vormt een van de doelstellingen 
van het provinciaal beleid. Samen met andere verantwoordelijke 
partijen wil de provincie zich inzetten voor het in standhouden en 
verder uitbouwen van een goede Zeeuwse zorg. Met name in een 
dunbevolkt gebied als Zeeland met zijn specifieke eilandenstructuur 
vormen de al eerder genoemde schaalvergroting, de toegenomen 
mobiliteit en de interne marktwerking een voortdurende bedreiging 
voor de zorginfrastructuur. Alleen door samenwerking kan een verlies 
van (zorg)voorzieningen worden tegengegaan en kan een 
hoogwaardige regionale zorginfrastructuur gehandhaafd blijven. Zeker 
nu de Zeeuwse burger gemiddeld steeds ouder wordt, is 
instandhouding van een hoogwaardige regionale zorginfrastructuur 
van het grootste belang. In het omgevingsbeleid wordt via het 
stedennetwerk getracht hieraan een bijdrage te leveren door binnen 
de kaders van de zorgvisie Zeeland afspraken te maken over de wijze 
waarop de bedreiging van het verdwijnen van voorzieningen uit de 
regio worden tegengegaan. Door integrale, al dan niet 
grensoverschrijdende, samenwerking en krachtenbundeling tussen 
zorgaanbieders, gemeenten en provincie ontstaat een breder 
draagvlak voor het behoud van de bestaande zorgvoorzieningen 
binnen de provincie. Bovendien kan door zorgeconomie te bevorderen 
het voorzieningenniveau 
voor de inwoners van Zeeland verder uitgebouwd worden. 

Samengevat 
De doelen van de Provincie samengevat: 

Bijzondere woonmilieus realiseren 

Toeristische sector uitbreiden 

Ruimte bieden aan nieuwe hotels 
(stimuleren van hotelfaciliteiten aan het water) 

Unieke hotelconcepten, waarbij het concept of profiel een afwijkende 
locatie wenselijk maakt, in samenhang met andere functies in het 
kustgebied (zeewering, natuur) 

Zorgen voor Zorg (zorginfrastructuur) 

Het aantrekken en behouden bewoners 

Bron: Omgevingsplan Zeeland 
2006-2012 
Provincie Zeeland 

Ten slotte 

Een nieuwe nederzetting: kan alleen een succes warden als het een 
eigen hart en identiteit krijgt. Als het ruimte biedt aan zowel ouderen 
als jongeren. Als het meerwaarde oplevert voor de bestaande kernen 
in de gemeente. Als het rekening houdt met het verleden van de 
streek en meer aandacht voor de cultuurhistorie oplevert. En a/s het 
daarnaast ook een impuls geeft aan natuurontwikkeling in de regio. 



Toeri ten korter in Zeeland 
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Algemeen 

Nederlanders zijn wereldburgers geworden. Door de globalisering 
waaien nieuwe trends steeds sneller over uit het buitenland. Aan de 
andere kant ontstaat door toenemende globalisering meer behoefte 
aan kleinschaligheid, authenticiteit en echtheid en is er een 
toenemende interesse in stedelijke en lokale identiteit en een 
versterking van nationale gevoelens. 

Het individualisme beleefde enkele jaren geleden haar hoogtepunt. Als 
tegenhanger van de individualisering komt het nieuw collectivisme, 
een beweging die gekarakteriseerd kan worden als 'back-to-basic'. 
Deze beweging kenmerkt zich door gemeenschapszin en 
groepsgevoel. Het individu maakt plaats voor de groep en samen 
dingen doen staat centraal. Men zoekt steeds vaker de veiligheid en 
geborgenheid in de directe omgeving van familie, vrienden en 
gelijkgestemden op. Het gaat hierbij om eenvoudige zaken als een 
boswandeling maken, bij het kampvuur zitten of knutselen met de 
kinderen. Aan de andere kant is men thuis inmiddels zo gewend aan 
luxe voorzieningen dat men die ook op de recreatieplek niet wil 
missen. In de afgelopen jaren is er door consumenten bijvoorbeeld 
steeds meer geTnvesteerd in comfortabele badkamers en keukens met 
alles erop en eraan. Goede en hygienische sanitaire voorzieningen 
zijn tegenwoordig eerder een randvoorwaarde dan een luxe. 
Daarnaast willen sommige consumenten juist tijdens hun vakantie wat 
extra comfort in vergelijking met wat men thuis heeft, bijvoorbeeld een 
bubbelbad of een eigen sauna. De trend van vergrijzing heeft tot 
gevolg dat de behoefte aan comfortabele accommodaties alleen maar 
verder stijgt. Beide stromingen, back-to-basic en comfort, doen zich 
tegelijkertijd voor. Zo blijft bijvoorbeeld fietsen in Nederland 
onverminderd populair, maar tegenwoordig doet men dat met een 
complete uitrusting, zoals een GPS routebeschrijving. 

In de vrijetijdsbesteding staan beleving en authenticiteit naast elkaar. 
Aan de ene kant is er de wens om zaken te beleven. Middels, al dan 
niet kunstmatige, 'experiences' wil men ontsnappen aan de dagelijkse 
werkelijkheid. Van ijsbanen met (nep)dennenbomen en 
gluhweinkraampjes in de binnenstad tot wildwaterraften op een 
kunstmatige rivier en "skydiven" in een windtunnel: de omgeving is 
kunstmatig, de belevenis is echt. Aan de andere kant is men juist op 
zoek naar het authentieke. Hierbij zijn kernwoorden als echt, puur, 
eerlijk, gezond en vriendelijkheid van belang. De toenemende 
aandacht voor streekproducten is hiervan een voorbeeld. 

Steeds meer Nederlanders besteden extra aandacht aan hun 
gezondheid. In de praktijk komt dat neer op meer bewegen en gezond 
eten. De populariteit van gezonde voeding groeit. Consumenten zijn 
kritischer over de voedselkwaliteit en het productieproces en zijn 
geTnteresseerd in de oorsprong van het voedsel. Steeds vaker worden 
producten rechtstreeks bij de boer gekocht. 

De horeca profileert zich meer en meer door te koken met 
ingredienten uit de eigen streek. 
Naast de bewustwording van de lichamelijke gezondheid is er steeds 
meer aandacht voor onthaasting en welzijn. De balans tussen prive 
en zakelijk wordt steeds belangrijker gevonden. Naast lichamelijke 
gezondheid is ook geestelijke gezondheid een thema, dat aan 
populariteit wint. Het belang van groene ruimte voor gezondheid van 
mensen komt steeds nadrukkelijker op de agenda. 

Door de vergrijzing zijn er meer actieve 55-plussers, die beschikken 
over veel vrije tijd en geld en die behoefte hebben aan kwaliteit. Deze 
groep weet wat ze wil, heeft behoefte aan veiligheid, toegankelijkheid 
en luxe en wil van het leven genieten. De vergrijzing leidt ook tot meer 
mensen met een functiebeperking. Deze doelgroep stelt extra eisen 
aan de voorzieningen in de logiesaccommodaties en in de openbare 
ruimte. Deze groep kapitaalkrachtige senioren verblijft !anger en vaker 
buiten het toeristenseizoen. 

De trends in het veranderende vrijetijdsgedrag worden zichtbaar in 
o.a. de punten: 
• mensen gaan vaker op vakantie, maar korter; 
• korte vakanties worden eerder in eigen land doorgebracht; 
• mensen willen meer comfort op vakantie; 
• mensen geven steeds meer geld uit aan hun vrijetijdsbesteding; 
• mensen geven steeds meer geld uit op het snijvlak van gezondheid 

en wellness; 
• mensen willen bijzondere dingen beleven tijdens hun vakantie; 
• er is een groeiende groep van kapitaalkrachtige, oudere toeristen; 

Vergrijzing en toenemende aandacht voor gezondheid bieden kansen 
om gezondheidstoerisme producten te combineren met cultuur- en 
plattelandstoerisme. 



Zeeland en Toerisme 

Toerisme en economie 

Zeeland heeft een ijzersterk imago als vakantiegebied met (volop) 
zon, zee en strand. Een provincie die zich vooral richt op gezinnen 
met kinderen en vaste standplaatshouders. Campings en 
bungalowparken zijn er in overvloed. Oat geldt ook voor het kamperen 
bij de boer. Het aanbod voor de toerist die een luxer verblijf wenst, ook 
buiten het hoogseizoen, is aanzienlijk kleiner. 

In Zeeland is water altijd dichtbij. In de Deltawateren en de Noordzee 
kunnen de watersportliefhebbers hun hart ophalen. Allerlei vormen 
van watersport kunnen in Zeeland uitgeoefend worden. Zo wordt 
Zeeland door nationale en buitenlandse duikers gewaardeerd als het 
meest interessante duikgebied van Nederland. De Oosterschelde 
wordt zelfs beschouwd als het belangrijkste duiksportgebied van 
Noordwest-Europa. Toch staat Zeeland niet bekend als de 
watersportprovincie van Nederland. Niet alleen het water, maar ook 
het landschap maakt Zeeland tot een uniek vakantiegebied. Zeeland 
biedt nog rust en ruimte zonder dat het gebied als leeg wordt ervaren. 
Het landschap vertoont volop afwisseling en de vele historische 
dorpen langs de kust en in het achterland oefenen een sterke 
aantrekkingskracht uit op de toeristen. Veel logiesaccommodaties 
liggen in een unieke omgeving. Het aanbod van dagrecreatie is groat, 
in ieder geval in de zomermaanden. Dit vormt een welkome aanvulling 
op het toeristisch zon-, zee- en strandproduct. Buiten het hoogseizoen 
is het aanbod en de diversiteit van de dagrecreatie veel minder. De 
kleinschaligheid en het familiekarakter van veel toeristische bedrijven 
in Zeeland warden door veel toeristen bijzonder gewaardeerd. 

Zeeland is nog steeds de ideale provincie voor de zon-, zee- en 
strandvakanties van gezinnen met jonge kinderen. Maar de toerist 
verandert en daarmee ook zijn vakantiegedrag. De zomervakanties 
warden steeds korter en de belangstelling voor een traditionele vaste 
standplaats neemt af. Nieuwe doelgroepen, zoals de 55-plussers, 
zorgtoeristen, alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen, hebben 
andere vakantiewensen dan een weekje strand. 

Het toerisme is belangrijk voor de Zeeuwse economie. De toerist zorgt 
voor werkgelegenheid en voor extra omzet. Niet alleen op de 
campings en in de hotels, maar in bijna alle sectoren van het midden
en kleinbedrijf. Dankzij het toerisme beschikken veel dorpen nog over 
een uitgebreid winkelbestand. Het toerisme is daarom van belang voor 
de leefbaarheid in Zeeuwse (kleinere) dorpen. Het toerisme is een 
belangrijke pijler voor de Zeeuwse economie. Maar al een aantal jaren 
stagneert het toerisme in Zeeland. Uit gegevens van het 
Kenniscentrum recreatie&toerisme blijkt, dat het aantal 
overnachtingen en de toeristische bestedingen niet verder meer 
toenemen. Het is geen tijdelijke dip, maar structureel. Een (verdere) 
terugloop of stagnatie van het toerisme zal een forse impact hebben 
op de ontwikkeling van de Zeeuwse economie. 

Voor de terugloop van het Zeeuwse toerisme zijn niet alleen oorzaken 
te noemen, die moeilijk te be"invloeden zijn, zoals een toenemende 
concurrentie van nieuwe vakantiegebieden en betaalbare tarieven van 
vliegtickets. Ook oorzaken die Zeeland zelf in de hand heeft, zoals de 
beschikbare ruimtelijke mogelijkheden, de prijs/kwaliteitverhouding en 
de mate waarin ondernemers inspelen op veranderde wensen van de 
toerist. Het is noodzakelijk om nieuwe producten te ontwikkelen. De 
unieke kwaliteiten van de provincie zijn daarbij het uitgangspunt. 
Daarmee kan het toerisme in Zeeland zich onderscheiden. 

Sterke en zwakke punten Zeeland op gebied toerisme 

Zeeland heeft als regio sterke punten met de aanwezigheid van zon, 
zee, strand, rust, ruimte en tot op zekere hoogte unieke 'selling points'. 
De moderne consument verwacht van zijn vakantie meer dan hetgeen 
Zeeland van oudsher te bieden heeft. Zeeland moet de natuurlijke 
'selling points' uitbreiden met andere sterke punten en in spelen op 
actuele ontwikkelingen binnen het toerisme. Zeeland moet niet blijven 
'teren op oude roem' anders zal het Zeeuwse toerisme terrein 
verliezen aan andere regio's, die beter weten in te spelen op de 
vrijetijdswensen van de consument. 

Het vrijetijdsaanbod voor 'slecht-weer-dagen' en buiten het 
hoogseizoen zijn zwak te noemen. Men moet inspelen op 
hedendaagse ontwikkelingen binnen het toerisme en het verbinden 
van het kusttoerisme met het Zeeuwse achterland. Daarnaast 
ontbreek het aan toeristische trekkers van formaat. De kwaliteit van 
voorzieningen voor watersporters, o.a. (zee)jachthavens en duiksport 
is minimaal en dat terwijl Zeeland de watersportprovincie bij uitstek 
zou kunnen zijn. 
Upgrading en diversificatie van het toerismeaanbod kan de 
leefbaarheid voor de eigen bevolking vergroten. En voldoende banen 
in de toeristische sector kunnen er voor zorgen dat Zeeuwse jongeren 
minder snel naar elders zullen vertrekken. 

Er zijn mogelijkheden voor: 
• profilering van Zeeland als gebied voor seniorentoerisme; 
• profilering van Zeeland als gebied voor zorg- en 

gezondheidstoerisme en wellness; 
• een groei van de watersport; 
•de komst van een aantal hoogwaardige hotels (4/5 sterrensegment); 
• het verhogen van de bezettingsgraad van toeristische 
verblijfsaccommodaties; 

Voor de Zeeuwse economie is het toerisme in termen van omzet en werkgelegenheid 
een zeer belangrijke sector. In 2006 werkten ruim 20.000 mensen in de toeristische 
sector in Zeeland. Dit is bijna 12 procent van het totaal aantal arbeidsp/aatsen. Jn 2006 
kwam de totale directe en indirecte toeristische omzet in Zeeland uit op bijna 1,9 mlrd 
euro. Een probleem is dat de belangstelling voor het kamperen in Nederland afneemt. 
Dit speelt niet alleen in Zeeland. Vanaf 1990 is het aantal korte vakanties sterk 
toegenomen. De kampeersector heeft door het achterwege laten van geschikte 'kant 
en klaaraccommodaties' voor een groat dee! de boot gemist. Zeeland is een provincie 
is die meer dan gemiddeld afhankelijk is van kamperen. 



Toerisme en het platteland 

Plattelandstoerisme heeft een toenemende belangstelling van 
consumenten. Steeds meer ondernemers ontdekken de 
mogelijkheden van het platteland voor het toeristisch-recreatieve 
product, dit geldt voor zowel agrariers als reguliere toeristische 
ondernemers. Plattelandstoerisme wordt vaak beschouwd als nieuwe 
economische drager voor behoud van de leefbaarheid van het 
platteland, die tevens kan bijdragen aan imagoverbetering van het 
platteland. Daarnaast vergroot het toeristische aanbod op het 
platteland de diversiteit van het toeristisch aanbod in algemene zin. 

"Plattelandstoerisme omvat a/le vormen van marktgerichte recreatie en toerisme, 
waarbij de beleving van het platteland en zijn identiteit centraal staat, zijnde de 
landelijke gebieden buiten de steden en de ecologische hoofdstructuur". 
(Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme, 2003) 

Het belangrijkste van de definitie is, dat plattelandsbeleving centraal 
staat, het gaat hierbij om termen als authenticiteit, oorspronkelijkheid, 
streekeigenheid en agrarische sfeerbeelden, zoals: puur natuur, 
boerderijdieren, gezonde producten en landbewerking. In de praktijk 
betreft het veelal bedrijven met een geringere omvang. 
Plattelandstoerisme is meer omvattend dan toeristisch aanbod op 
agrarische bedrijven alleen. 
Er zijn drie groepen plattelandstoeristische ondernemers te 
onderscheiden: 

1. Toeristische ondernemers die platteland centraal stellen in hun 
bedrijfsvoering; 

2. Agrarische ondernemers met toerisme als nevenactiviteit; 
3. Overigen met een toeristische nevenactiviteit. 

Vormen van plattelandstoerisme 

Het bestaande aanbod grofweg warden onderverdeeld in vormen van 
verblijfsrecreatie en vormen van dagrecreatie. 
De belangrijkste vormen van plattelandstoerisme zijn verblijfsrecreatie 
- kamperen bij de boer, groepsaccommodatie, appartementen, bed & 
breakfast- en daqrecreatie - ontvangst van groepen met rondleiding, 
educatie op de boerderij, verkoop van streekproducten, bezoek aan 
molens, buitensport (wandel- en fietstochten, kanoen, boogschieten, 
beugelen, laserschieten, steppen, klimmen, vlotten bouwen, 
survivalbaan), horeca (pannenkoekenboerderij, boerderijterras, 
theeschenkerij), plattelandsmuseum, excursies bijv. met huifkar, paling 
kweken, imkerij, manege, geitenboer, kaasboerderij, speelboerderij, 
zelf plukken en steken (asperges, blauwe bessen). 

Kenmerken van plattelandstoerisme 

Plattelandstoerisme is kleinschalig en seizoensgebonden, heeft een 
lage organisatiegraad en er wordt voornamelijk de binnenlandse markt 
mee bediend. Bij de ontwikkeling van plattelandstoerisme is het 
belangrijk dat de kernkwaliteiten van het gebied warden behouden of 
versterkt. Bij de ontwikkeling van plattelandstoerisme dient een 
belangrijke bijdrage te warden geleverd aan zowel economische, 
ecologische als sociaal-culturele aspecten. 

Er is geen overkoepelende organisatie op het gebied van 
plattelandstoerisme. Om een compleet en helder beeld te verschaffen 
van de mogelijkheden op het platteland is er een betere samenwerking 
en promotie nodig om het huidige publiek te behouden en nieuwe 
toeristen aan te trekken. 

Bij de groeiende groep welvarende ouderen heeft gezond zijn en 
blijven een grote invloed op hun vrijetijdsbesteding. De groep heeft 
veel vrije tijd en wil daarvan in steeds grotere mate genieten. De 
recreatie- en toerismebranche in het algemeen en plattelandstoerisme 
in het bijzonder is bij uitstek een branche waar ingespeeld kan warden 
op deze behoefte en waarin belevenissen gecreeerd kunnen worden. 
Via het productaanbod en het aanbieden van nieuwe concepten kan 
worden ingespeeld op zowel de behoefte aan meer comfort als de 
'back-to-basic' behoefte. Bijvoorbeeld door logies te bieden met luxe 
sanitaire of keukenvoorzieningen in combinatie met aanbod in de 
nabije omgeving van natuurlijke, pure en streekeigen producten. 

Gezien de algemene trends binnen het toerisme is er een groeiende 
behoefte aan een 'plattelandsvakantie'. Dit type vakantie geeft 
invulling aan behoeften als onthaasten in een authentieke en 
gemoedelijke steer, ontspannen, gezond en actief genieten, rust en 
ruimte, opdoen van nieuwe indrukken en belangstelling voor de 
(historie van de) vakantiebestemming. 



Toerisme en gezondheid 

De gezondheid komt in Nederland steeds meer in de belangstelling te 
staan. In het toerisme zijn er sterk groeiende trends op het gebied van 
gezondheid te signaleren zoals wellnesstoerisme en medisch 
toerisme. Er wordt een enorme groei verwacht. Daarnaast is er een 
toenemende vraag naar medische vakanties. Ook mengvormen van 
wellness en medisch toerisme komen voor. Bij wellness staat het 
genieten centraal, waarbij men zich door ontspanning, 
lichaamsbeweging en lichaamsverzorging richt op de bevordering van 
de fysieke en geestelijke gezondheid. Medisch toerisme is gericht op 
het behandelen van concrete kwalen. Voor de ontwikkeling van 
medisch toerisme moeten plaatsen of gebieden beschikken over 
'therapeutische' eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen plaats
of streekgebonden zijn (geneeskrachtige bronnen of schone lucht) of 
specifiek voor medische doeleinden zijn geconstrueerd (medische 
klinieken). 

De vergrijzing van Nederland heeft een positieve invloed op de 
genoemde vormen van toerisme. De bevolking wordt gemiddeld 
steeds ouder en de vraag naar zo gezond mogelijk ouder worden, 
wordt daardoor steeds groter. Vitale senioren, 55+ ers en 
zorgtoeristen zullen de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen 
voor de toeristische sector. 

Sterke en zwakke punten 

Zeeland bezit t.a.v. wellness, medisch toerisme, seniorentoerisme en 
zorgtoerisme veel sterke punten. Daarnaast heeft het een aantal 
zwakke punten. Onderstaande tabellen geven een overzicht van een 
aantal sterke en zwakke punten. Zorgtoerisme wordt in een volgend 
hoofdstuk uitgebreider toegelicht. (bron :Expertmeeting vitaliteit en 
medisch toerisme). 

Zeeland& Wellness: 
Zeeland heeft compacte diversiteit. De veelheid aan activiteiten, 
natuurlijke omgeving en cultuur die zich zeer nabij van elkaar 
bevinden. Daarnaast kan de ontwikkeling van nieuwe regionale 
vitaliteitsproducten, producten met Zeeuwse klei, zout uit de l\Joordzee 
of kruiden en gewassen uit de regio, de wellnesssector ondersteunen. 

Sterke ounten 
Diversiteit 

LariCJscnaps en om2evin2Skwaliteiten 

Zilte zeelucht (ionen) 

Authenticiteit en onthaasten 

Rust en ruimte 

Zwakke punten 
Product 

lmaao vitalitett 

lmaeo aastvrijhe1d 

Samenwerkina 

Historie en cultuur 

Onbekendheld initiatieven 

Toelichtinl! 
lnhoudelijk is er veel aanbod dat ru1mteliik iezten 
d1chtbij elkaar llit . Er ts sprake van een compacte 
diversiteit 

Zeeland beschikt over een ontzettend mooie 
omaevini. Een zilte om2evin2 met zeewind is een 
tdeale om2evini voor iezondheidstoertsme. 

De zilte zeelucht staat bekend om zijn 
ieneeskrachtiie werkin2. Mensen worden vaak 
ouder in een zilte om2evin2. 

In Zeeland heeft men het ritme van de koe. 
ledereen kan zijn eieen tempo kiezen. 

Zeeland staat bekend om de rust en ruimte. Een 
oase ver2eleken bij de drukke randstad. 

Toelichtin11 
Hoewel Zeeland over alle juiste inaredienten 
beschtkt, is het vltalitettsproduct niet ontwikkeld. 
Zeeland heeft te lane aeteerd op het bestaande 
product en heeft daardoor een irote achterstand 
opiielopen. 

Zeeland heeft een zwak 1maao op 
vitaliteits2eb1ed. IHet tmaao van Zeeland ts vaak 
drukkend, zwaar en worstelend. 
'Luctor et Emerao' . 

Vooral b1j wellness 1s eastvr1jheid een 
bas1svoorwaarde. Zeeland heeft slechts een 
beperkt iastvrijheidsima20. Het "kat u1t de boom 
kijken" zit in de aard van de bevolktn2. 
Er is sprake van een iebrekkiie samenwerkinl! 
tussen ondernemers. Dit vloe1t voort ult de 
eilandencultuur. Het aanbod is hierdoor niet met 
elkaar verbonden. 

De oorspronkelijke eilandencultuur leidt tot 
verschillende inhoud, waarbij eHanden niet 
samenwerken maar ztch teaen elkaar afzetten. 
Daarnaast heeft de Zeeuw een oneastvr1je 
mentaliteit. 
De initiatieven op vitaliteits2ebied ztjn onbekend 
bii ondernemers en 11asten. 



Zeeland&medisch toerisme 

Het medisch toerisme in Zeeland zou zich kunnen richten op: 
1. chronisch zieken; zorgvakantie 
2. eenmalige medische (reguliere) ingreep; herstelperiode met hulp en 

vakantiegevoel. 
3. sanatorium aan zee 
De herstelomgeving is belangrijk voor de keuze van een medische 
bestemming: Zeeland heeft haar omgevingskwaliteiten mee. 
Bijvoorbeeld longpatienten bij de zilte zee (sanatorium gedachte). 
Daarnaast kunnen medische toeristen naar Zeeland komen voor een 
reguliere ingreep in een regulier ziekenhuis, maar revalideren in een 
luxe hotel omgeven door de zilte lucht, de wind en de zee. 

Sterke punten Toelichting 
Niet ver van huis Zeeland Ugt dichtbfj de woonomgeving van de 

medische easten, waardoor men minder hoge 
reiskosten heeft en familie eedurende de 
revalidatie eemakkelijk op bezoek kan komen. 

Combinatie met Belgie Door de centrale liggine dichtbij Belgie. Kunnen 
medische ingrepen in Belgische klinieken worden 
eecombineerd met een revalidatie in Zeeland. 

Heflzame omeev1nl! De zflte zeelucht heeft een heilzame werkine, 
waardoor het genezinesproces versneld wordt. Een 
belangrijke motivatie om in Zeeland te genezen. 

Veel accommodaties Er z1jn veel accommodatfes waar zorg geboden 
kan worden 1.s.m. diverse zorgpartijen zoals 
Zorgstroom. 

Anonimiteit Medische inerepen en de revalidatie kunnen in een 
anonfeme omeeVfne plaatsvinden. 

Zwakke ounten Toelichtimi! 
Geen erote namen Zeeland heeft eeen bekende specfalisten. 

Medfsche toeristen zijn hterdoor minder 
gemotiveerd om een medische fngreep In Zeeland 
te la ten uitvoeren. 

Gebrek aan kennis In Zeeland is er sprake van een achterstand op het 
gebied van kennis en kunde In de 
gezondheidszorg. 

Geen medlsch prof1el Zeeland heeft geen medisch profiel. Zeeland 
wordt niet in relatie eebracht met medische 
kennfs of kunde. 

6eschikbaarheid / toeeankelijkhefd Sommige specialisaties zijn niet beschikbaar of 
moeilijk to~ankelijk. Ook hi er heeft men te 
maken met wachtlijsten . . 

Slechte oreanisatie ziekenhuizen De oreanisatie van de Zeeuwse ziekenhuizen laat 
soms noe te wensen over. 

Zeeland&senioren 

De 55+ toeristen vormen een aantrekkelijke groep. Zij verlengen het 
seizoen omdat zij in het voor- en naseizoen vakantie vieren. 
Daarnaast heeft men veel beschikbare vrije tijd en de welstand. Er 
zullen samengestelde vakanties op verschillende niveaus ontwikkeld 
moeten worden, zoals Quality-time-arrangementen. Het ontbreekt in 
Zeeland aan luxe op maat en een conceptmatige aanpak, terwijl het 
verwen-luxe aanbod juist zeer belangrijk is voor deze doelgroep. Er 
zullen luxe arrangementen op maat ontwikkeld moeten worden, 
waarbij kwaliteit en comfort basisbegrippen zijn. De huidige 55+er 
vindt de prijs van minder belang en is bereid om meer te betalen voor 
kwaliteit en luxe. 

Sterke punten Toelichtine 
Pittoreske dorpen en steden Zeeland heeft een verscheidenheid aan pittoreske 

dorpen en steden te bieden die door de Vftale 
55+er bezocht kunnen worden. 

Landschap ft infrastructuur Er is een vlak landschap, rust en ruimte en goede 
fnfrastructuur van fiets· en wandelroutes. 

Grote toegankelijkheid Zeeland wordt eez1en als een toegankelijke 
vakanttebestemming. 

Veflighefd & zore Het erote eevoel van veil1ghe1d en de mate van 
zorg z1jn belangrijke pluspunten. 

Zwakke punten Toelichting 
Geen verwen· luxe aanooa Zeeland heeft van oorsprong geen verwencultuur. 

Ook fs er een eemfs aan luxe op maat. 

Te hoog appeltaart·gehalte Het aanbod is niet afgestemd op de moderne en 
actieve SS+er. Teveel van hetzelfde verouderde 
aanbod. 

Weinig cultuur en evenementen Voor llefhebbers van cultuur en evenementen is 
het aanbod in Zeeland zeer gerlne en slecht over 
de seizoenen verspreld. 



Toerisme en zorg 

Voor het toerisme brengt de demografische ontwikkelingen met zich 
mee dat steeds meer gasten aanvullende zorg nodig hebben. Het is 
belangrijk om op deze snel groeiende doelgroep in te spelen en 
daarmee nieuwe marktkansen te benutten. De sterke punten van het 
toeristisch product Zeeland, te weten rust, ruimte, open en green, 
sluiten geed aan bij de behoeften van mensen met een 
functiebeperking. In Zeeland is deze groep neg nauwelijks 
vertegenwoord igd. 

Toerist en Zorg 

De combinatie toerisme en zorg kent verschillende invalshoeken. 
Allereerst de invalshoek waarbij de benadering vanuit 
toerisme/recreatie leidend is. De recreanten, die 'toevallig' ook zorg 
('cure') nodig hebben. Bij de tweede invalshoek staat het individuele 
streven naar gezondheid ('care') voorop. In de meeste gevallen gaat 
het om wellness. Mensen die de mogelijkheden van toerisme en 
recreatie benutten voor hun eigen gezondheid. Tot slot de invalshoek 
waarbij de benadering vanuit de zorg voorop staat. Hierbij gaat het om 
mensen die persoonlijke verzorging en/of verpleging krijgen in 
bijvoorbeeld een zorghotel, zorgboerderij of waarbij sprake is van 
verpleging/verzorging na een verblijf in het ziekenhuis of na een 
specialistische behandeling in een prive-kliniek. 

Het nieuwe dorp heeft als specialisatie zorgtoerisme, omdat dit een 
goede combinatie is met zorg op het platteland. Het zwaartepunt van 
het dorp ligt bij dan ook bij de recreanten die 'cure nodig hebben en de 
groep die tijdelijk zorg nodig heeft.' Wei warden er in het dorp 
mogelijkheden voor wellness aangeboden. 

De (Zeeuwse) zorgtoerist 

Voor 85 procent van de zorgtoeristen zijn fysieke aanpassingen op het 
vakantieadres nodig. Het gaat hierbij ender andere om de afwezigheid 
van drempels, brede deuropeningen, aangepaste douche/toiletruimte, 
alle kamers op de begane grand, verhoogd toilet en beugels aan de 
muur. 
De Kamer van koophandel heeft onderzoek gedaan naar de wensen 
en eisen van de toekomstige zorgtoerist. 
Hieronder een aantal belangrijke uitkomsten van dit onderzoek. 

Uit het onderzoek blijkt maar liefst dat 87 procent van de zorgtoeristen 
belemmeringen ondervindt in het vakantieaanbod. Meer dan 
tweederde van mensen die zorg nodig hebben, zou vaker op vakantie 
willen en 51 procent zou langer op vakantie gaan als er een passend 
aanbod zou zijn. De meeste zorgtoeristen willen buiten het 
zomerseizoen op vakantie en de voorkeur gaat uit naar een 
bungalow/huisje, hotel of appartement. 

Sportieve activiteiten als wandelen/fietsen/zwemmen zijn erg populair, 
gevolgd door iets bezichtigen, dagattracties/evenementen of het 
bezoeken van een natuurgebied. Voor een avondje uit staat een 
bezoek aan een restaurant of cafe met stip bovenaan, gevolgd door 
een bezoek aan een schouwburg, bioscoop of georganiseerde 
activiteiten. 

Men wil vooral ge"informeerd warden over het aanbod via een 
brochure. Het reisbureau is geen populaire informatiebron. Bijna de 
helft van de zorgtoeristen wil rechtsreeks telefonisch kunnen boeken 
bij de betreffende recreatieonderneming. 
Internet of een inschrijfformulier zijn eveneens favoriete manieren om 
te boeken. Men ziet er tegenop om ter plaatse neg van alles te moeten 
regelen. Het is voor deze doelgroep van belang dat de aangeprezen 
voorzieningen daadwerkelijk aanwezig zijn. Meer dan de helft van de 
zorgtoeristen wil dat de zorg bij de boeking geregeld kan warden. 
Ruim eenderde wil ook het vervoer bij de boeking regelen. Men hecht 
veel waarde aan de aanwezigheid van een receptie, die kan 
informeren en adviseren over alle toeristische mogelijkheden in de 
directe omgeving voor mensen met beperkingen. Daarnaast zou het 
mogelijk moeten zijn om zorg, hulpmiddelen en vervoer bij de boeking 
te regelen. Tot slot zou er de mogelijkheid voor mantelzorgers moeten 
zijn om de zorg tijdens de vakantie uit handen te geven aan 
professionele zorgverleners. 
De zorgtoerist stelt een aantal eisen aan de zorg tijdens zijn/haar 
vakantie. Vaak genoemde eisen hebben betrekking op de kwaliteit van 
de zorg, de beschikbaarheid van gekwalificeerd en vriendelijk 
personeel, de tijdstippen waarop hij/zij zorg wenst en een goede 
organisatie van de zorgverlening. 

Kansen voor toerisme en zorg 

Met het stijgen van de leeftijd nemen de beperkingen en de vraag naar 
zorg toe. De groeiende groep mensen die afhankelijk is van zorg en/of 
hulpmiddelen wil in toenemende mate genieten van vakantie. 
Er liggen volop kansen op het gebied van toerisme en zorg. Zeker nu 
de toeristische sector ender druk staat, is het van belang om nieuwe 
marktgebieden en nieuwe doelgroepen aan te boren. De zorgtoerist is 
zo'n nieuwe doelgroep, waarmee de toeristische omzet en het aantal 
overnachtingen kunnen toenemen. De inkomenspositie en de 
vermogenspositie van ouderen verbeteren de komende jaren. De 
vakantieparticipatie van het segment 50- plussers stijgt. Voor 
vakantieaanbieders wordt het inspelen op de wensen van de 
zorgtoerist commercieel gezien steeds belangrijker. 
Naast de zorgvragende toerist komen vaak de mantelzorgers en/of 
begeleiders mee op vakantie, die weer voor extra overnachtingen 
zorgen. De mantelzorgers (familie, vrienden etc.) die meegaan op 
vakantie met de zorgtoerist willen tijdens de vakantie graag de zorg 
geheel of gedeeltelijk over kunnen dragen aan professionele 
hulpverleners. Op deze manier kunnen ook de mantelzorgers optimaal 
genieten van de vakantie. 



Naast verblijfsaccommodaties profiteren de horecabedrijven, de 
winkels en dagattracties van deze 'nieuwe' toeristische gast. 

Zorgtoeristen kunnen zorgen voor verlenging van het toeristenseizoen. 
Uit onderzoek blijkt dat de toerist met een zorgvraag, graag buiten het 
hoogseizoen op vakantie gaat. Deze doelgroep verlengt het seizoen 
en dat is aantrekkelijk voor de toeristische sector. Verder gaan 
toeristen steeds vaker en korter op vakantie. Dit komt overeen met de 
wensen van de zorgtoerist. 
De zorgtoerist heeft behoefte aan een goede afstemming tussen vraag 
en aanbod. Men wil zich geen zorgen maken over de zorg, die 
geleverd moet worden en over de beschikbaarheid van hulpmiddelen 
op de verblijfsaccommodatie. Vandaar dat een totaalpakket moet 
worden aangeboden op het gebied van verblijfsaccommodatie, zorg 
en/of hulpmiddelen, vervoer, verzekering, etc. De toerist kan dan 
'zorgeloos' op vakantie. 

Knelpunten 

Uit onderzoek onder zorgtoeristen en ondernemers komt een aantal 
knelpunten naar voren: 

Voor de zorqtoerist: 
Het aanbod van aangepaste verblijfsaccommodaties in Zeeland is 
beperkt en onbekend. De vakantiemogelijkheden voor mensen met 
een zorgbehoefte zijn zeer beperkt. De zorgtoerist weet Zeeland 
moeilijk te vinden. Toeristen met een zorgvraag kunnen vaak niet 
terecht bij de receptie voor informatie over de toeristische 
mogelijkheden voor mensen met een beperking. De zorgtoerist dient 
vaak zelf de zorg, hulpmiddelen of het vervoer te regelen en kan dit 
niet tegelijkertijd bij de boeking van de accommodatie. Mensen met 
een beperking ondervinden vaak veel hinder bij het regelen van allerlei 
zaken rondom hun vakantie. Op vakantie gaan is vaak voor hen een te 
hoge drempel. 

De toegankelijkheid van de openbare ruimte in Zeeland laat te wensen 
over. Als een toerist met een zorgbehoefte in een aangepaste 
accommodatie verblijft, is dat nog geen garantie dat de omgeving 
goed toegankelijk is. Een persoon in een rolstoel wil ook genieten van 
het strand, maar kan bijvoorbeeld niet de duinen over komen of door 
het mulle zand rijden . Daarnaast zijn er weinig voorzieningen met een 
keurmerk in Zeeland. De zorgvragende toerist kan daarom slecht 
beoordelen of een attractie, een binnenstad, etc. aan de eisen van 
toegankelijkheid voldoet. 

Voor de ondernemer: 
Veel recreatieondernemer zijn onbekendheid met de doelgroep 
zorgtoeristen. Veel ondernemers weten niet hoe zij aan de wensen 
van de zorgtoerist kunnen voldoen door gebrek aan ervaring en 
onvoldoende gekwalificeerd personeel. 

Daarnaast hebben veel ondernemers het idee dat de verschillende 
doelgroepen niet gemakkelijk ge'integreerd kunnen worden. Ten 
onrechte bestaat het idee dat mensen die geen beperking hebben, 
zich niet prettig voelen in een aangepaste kamer. Het hangt at van de 
mate waarin de kamer is aangepast (een bed met allerlei beugels 
vindt men niet prettig, maar een bredere deuropening is uiteraard geen 
probleem). Tegelijkertijd hebben veel ondernemers de opvatting dat 
de doelgroep van zorgtoeristen (uitsluitend) bestaat uit mensen met 
een zeer ernstige beperking in een rolstoel. Vaak echter zijn de 
beperkingen niet eens zichtbaar voor andere mensen. Daarnaast 
weten veel ondernemers niet aan welke eisen zij moeten voldoen om 
toegankelijk te zijn voor bepaalde doelgroepen. Het imago van de 
recreatieonderneming speelt hierbij een rol. Men wil niet bekend staan 
als een hotel/camping/bungalowpark voor minder validen, omdat men 
verwacht dat daardoor andere doelgroepen worden afgestoten. 

De zorgsector 

Ook de Zeeuwse zorgsector profiteert van de samenwerking met de 
toeristische sector met het bieden van zorg aan toeristen. 

De zorgsector heeft een groot en groeiend aandeel in de Zeeuwse 
economie. In totaal werken bijna 25.000 mensen in de Zeeuwse 
zorgsector. Dit is ruim 14 procent van het totaal aantal 
arbeidsplaatsen. Hiermee is de zorgsector na de industrie de tweede 
grootste sector in Zeeland. De afgelopen jaren heeft de zorgsector 
zowel landelijk als in Zeeland een forse groei doorgemaakt. 

Verwacht wordt dat de groei van de werkgelegenheid de komende 
jaren langzamer doorzet vanwege het feit dat de bezuinigingsrondes 
van het kabinet ook de zorgsector raken en daarmee de 
zorginstellingen. Zeeland heeft te maken met een relatief sterke 
vergrijzing van de bevolking. De invloed van deze vergrijzing uit zich 
onder meer in een toenemend vraag naar zorg(-personeel). Daarnaast 
is Zeeland een dunbevolkt gebied met een eilandenstructuur. Mede 
daarom vormen schaalvergroting, toenemende mobiliteit en interne 
marktwerking een bedreiging voor de zorginfrastructuur. Op dit 
moment kan iemand met een indicatie in heel Nederland zorg krijgen, 
ook op het vakantieadres. Als iemand een persoongebonden budget 
heeft, dan kan hij/zij daarmee de verzorging of verpleging op het 
vakantieadres betalen. Het ontvangen van zorg op het vakantieadres 
brengt geen extra kosten met zich mee. 

Als aanbieders zorg bieden aan vakantiegangers, betekent dit voor 
hen een uitbreiding van het volume en het vergroot de markt en de 
omzet. Hierdoor kunnen de gemiddelde overheadkosten dalen. Door 
als zorgsector samen te werken met de toeristische sector wordt het 
imago/de identiteit van Zeeland verbeterd. De zorgsector kan leren 
van de commerciele aanpak van de toeristische sector en daarmee 
kunnen kennis en kunde uitgewisseld worden. 



Het leveren van zorgdiensten en hulpmiddelen aan zorgtoeristen zijn 
meestal binnen de bestaande routes inplanbaar. 

Voor zorgaanbieders kan het interessant zijn om te investeren in het 
verblijfstoerisme en in het opzetten van zorgarrangementen gekoppeld 
aan het toeristisch verblijf. Dit kan bijvoorbeeld door het investeren in 
vastgoed en door het leveren van "niet-AWBZ" gefinancierde zorg- en 
welzijnsdiensten. 

Samen met de toeristische sector kunnen innovaties worden 
ontwikkeld op het gebied van dienstverlening en kunnen 
samenwerkingsconstructies opgezet worden. 

Opleiding 

Steeds meer mensen gaan vaker op vakantie. Hierdoor is er meer 
personeel nodig in de toeristische sector, terwijl de groei van de 
beroepsbevolking stagneert vanwege de vergrijzing. Oat betekent dat 
toeristische ondernemers steeds meer moeite moeten doen om goed 
opgeleide en gemotiveerde vakmensen aan zich te binden. 
Op het gebied van zorg- en gezondheidtoerisme zal met de 
toekomstige ontwikkelingen de vraag naar dienstverlening toenemen. 
Deze ontwikkeling zal leiden tot een stijgende vraag naar personeel in 
de zorg en naar personeel binnen de vrijetijdsdienstverlening. 
De zorgdiensten en medische begeleiding die geboden wordt binnen 
een vakantiecontext verschilt inhoudelijk niet van de zorg en medische 
begeleiding aan de (Zeeuwse) bevolking. 'Ooglaseren is ooglaseren' 
en 'die bus rijdt toch al met verstelbare bedden en looprekken'. Toch 
zal door de toenemende mondigheid van clienten, hun verbeterde 
financiele positie en de opkomende concurrentie in de zorg , 
gastheer/gastvrouwcompetenties voor medisch en zorgpersoneel 
steeds belangrijker worden. Clienten stappen anders naar andere 
bevoegde, maar meer klantvriendelijke behandelaars over. De 
bestaande opleidingen voor verzorgende, verplegende en 
geneeskundige beroepen zijn adequaat voor de 'medisch-technische' 
dienstverlening ten behoeve van toeristen, maar zijn niet voorbereid 
op servicegerichtheid en klantenorientatie. In het aanbod van 
opleidingen zal men hiermee rekening moeten houden. Het 
onderwijsaanbod op het gebied van zorg- en gezondheidstoerisme is 
nihil. Met de groei van het zorg- en gezondheidstoerisme, dienen 
opleidingen voor verpleegkundige en verzorgende beroepen 
kwantitatief en kwalitatief (gastheer/ gastvrouwschap) mee te groeien. 

Samengevat 

De belangrijkste punten t.a.v. zorgtoeristen en (zorg) toerisme in 
Zeeland 

Zorgtoeristen 
• laagseizoen 
• ge"integreerde vakantie 
• totaalpakketten 
• groter aanbod-7 langer vakantie 
• vrije tijd en geld 
• behoefte aan coordinatiepunt 
• hoog bestedingspatroon 
• kwaliteit, gemak, veiligheid, toegankelijkheid en luxe 

T oerisme Zeeland 
• belangrijke pijler van de Zeeuwse economie 
• samenwerking sector toerisme/recreatie en andere sectoren 
• bevorderen plattelandstoerisme 
• op het terrein van de zorg ontwikkelingen stimuleren die bijdragen 

aan het behoud van zorgvoorzieningen 
• de vakantiebehoeften van de zorgtoerist sluiten goed aan op de 
kwaliteiten van het Zeeuws toeristisch product, zoals rust, ruimte, 
groen en actieve vormen van vakantie 

• logiesaanbod voor zorgtoeristen versnipperd en kleinschalig 
• zorgtoerisme positieve invloed op zorg, toerisme, horecabedrijven, 
winkels en dagattracties 

• verlenging van het toeristenseizoen 







~~God schiep de aarde, m.u. v. Zeeland want dat hebben de Zeeuwen ze/f gedaan" 



De Zak van Zuid-Beveland 

De Zak van Zuid-Beveland is een gebied op het voormalige eiland 
Zuid-Beveland in Zeeland. 
De aanduiding 'Zak van Zuid-Beveland' heeft niets van doen met de 
zakkige vorm van het gebied. lntegendeel, de naam bestond al, toen 
de Zak nog lang geen zak was. Het was toen nog maar een barre 
woestenij van lege eilandjes en zeearmen. De vernoeming moet 
gezocht warden in woorden als 'bezinken' en 'zaksel'. 
Regelmatig werd er vroeger een kleine zeearm afgedamd met de 
bedoeling, dat de zee tegen die dam slib zou afzetten, totdat er nieuwe 
schorren ontstonden. Het droesem van de zee maakte verder 
inpolderen mogelijk. De aanduiding 'zakpolder' duidt daar nog op. In 
de loop der eeuwen raakte het hele wormvormig aanhangsel van Zuid-
Beveland getooid met de naam 'de Zak' ....... .... . 

Het is een prachtig gebied met belangrijke natuur- en 
landschapswaarden als, middeleeuwse landschappen, dijken, 
kreekruggen, vliedbergen, kreken en welen, grenslinden en kleine 
historische dorpen en dorpstypen. Het grootste deel van de Zak valt 
onder een Nationaal landschap. Het gebied is ontstaan door talloze 
kleine inpolderingen, waarmee gestart werd in de twaalfde eeuw. In de 
Zak zijn nog de meeste landschapselementen aanwezig die de strijd 
tussen mens en zee weergeven. 

Historie Zuid-Beveland 

Zeeland: de strijd tussen mens en natuur, een door mensenhanden 
gemaakt landschap 
Het Zeeuws landschap bestaat ruim duizend jaar. Een millennium lang 
hebben mens en natuur het landschap in deze streek vorm gegeven. 
lnternationaal gezien is dat iets heel bijzonders. 
V66r het jaar 1000 was de invloed van de mens op het landschap 
marginaal. De zee heerste en Zeeland was een gebied waarin de 
mens maar met moeite kon overleven. Het jaar duizend wordt als 
omslagpunt gezien. In die periode begint de menselijke invloed op het 
landschap iets te betekenen. Mensen willen zich beschermen, zeker 
na de stormvloeden van 101 4, 1042 en 1134. In een constante 
worsteling met de natuur heeft de mens afgelopen duizend jaar 
Zeeland gevormd. Het ontbreekt aan het beset dat de 
ontstaansgeschiedenis van Zeeland bijzonder is, de tekenen daarvan 
warden onvoldoende geexploiteerd en dat terwijl tot ver over de 
grenzen is bekend dat Nederland een man made land is. 

Ligging 

De regio Beveland wordt begrensd door de Oosterschelde in het 
noorden en de Westerschelde in het zuiden. In het westen is de oude 
dijk langs het Sloe als grens aangehouden. In het oosten is de Rijn
Schelde Verbinding de grens met de Brabantse zeekleipolders. 

Karakteristiek 

Het Zeeuwse motto 'luctor et emergo', ik worstel en kom boven, is in 
het bijzonder van toepassing op de regio Beveland. Het land kent een 
geschiedenis van bedijken, overstromingen en opnieuw bedijken 
(bijlage 2) . 
Sommige delen bleven tientallen jaren overstroomd voordat ze weer 
op de zee konden warden teruggewonnen. Soms echter moest men 
de zee als overwinnaar erkennen en bleef oud cultuurland als 
'verdronken land' liggen. Het is dan ook geen wonder dat de strijd 
tegen de zee in het landschap van Beveland nog heel duidelijk te 
herkennen is. Honderden kilometers dijken, grate machtige zeedijken 
en kleine polderdijkjes die nu geen zeewaterkerende functie meer 
hebben, omgeven een rijk geschakeerd polderlandschap. Er zijn grate, 
rationeel ingerichte polders te vinden. Een groat contrast daarmee 
vormt het kleinschalige polderlandschap in de Zak van Zuid-Beveland, 
met verschillende poldertjes van slechts enkele tientallen hectares. 
Enkele gebieden in de regio hebben een typische oudlandverkaveling 
met kleine, smalle strookvormige percelen. Een totaal ander beeld 
geven bijvoorbeeld de rationeel ingerichte Borsselepolder en Paider 
Ellewoutsdijk. Beveland is een regio waarin maar een stad ligt, Goes. 
De bevolking is geconcentreerd in een groat aantal dorpen, dorpjes en 
buurtschappen. 



Ontstaan van het landschap 

Voor de geologische geschiedenis van de regio Beveland zijn de 
gebeurtenissen in het laatste deel van het Pleistoceen en in het 
Holoceen bepalend geweest voor het huidige landschap. Gedurende 
het laatste deel van het Pleistoceen is in dit deel van Zeeland een 
pakket van tien tot vijftien meter dik dekzand afgezet. Het zand werd 
door de wind aangevoerd uit de toen drooggevallen Noordzee. Na 
afloop van de laatste ijstijd, zo'n tienduizend jaar geleden, begon het 
Holoceen. Het klimaat werd warmer en vochtiger. Als gevolg van het 
afsmelten van de uitgestrekte ijskappen steeg de zeespiegel en rees 
ook de grondwaterstand. Er ontstonden gunstige omstandigheden 
voor veenvorming, waardoor de zandafzettingen in de ondergrond 
bedekt zijn geraakt met een veenlaag. 5000 jaar geleden werd de 
veenvorming onderbroken. Er ontstond een duinenkust, met een 
waddengebied er achter. De veenlagen werden bedekt met 
voornamelijk klei en zavel. Een nieuwe fase van veenvorming brak 
ruim vierduizend jaar geleden aan en duurde voort tot enkele eeuwen 
na het begin van de jaartelling. In de Romeinse tijd breidde de 
bewoning in Zeeland zich uit. Het veenlandschap was in die tijd vrijwel 
ononderbroken, met uitzondering van de Scheide, die via de huidige 
Oosterschelde in zee uitmondde. In de eeuwen daarna vond echter 
een grote overstromingsactiviteit plaats. Geleidelijk werd het 
veenlandschap omgevormd tot een eilandenrijk waarbij grote delen 
van het veen door de zee werden weggeslagen en grote zeegaten 
ontstonden. In de Late Middeleeuwen kreeg de Scheide haar nieuwe 
uitmonding in zee via de Westerschelde. Op het oudland van Zuid
Beveland werd een laag klei afgezet van ongeveer een meter dik. In 
de bodem zijn de resten van de geulen en kreken aanwezig, omdat 
daar de veenlagen door de uitschurende werking van het water 
verdwenen zijn. In het huidige landschap zijn de oude kreken en 
geulen te zien, merkwaardig genoeg als ruggen. Dit heeft te maken 
met een proces dat omkering van het relief of reliefinversie heet. 

Omkering van het relief 
De kreken vormden vroeger de laagste de/en van het landschap. Als ze niet meer 
actief waren slibden ze geleidelijk dicht. Nadat de mensen dijken gingen aanleggen en 
water aan de bodem onttrokken door sloten en andere watergangen te graven ging dit 
gepaard met ink/inking van de veenlagen in de ondergrond en met njping van de klei. 
Hierdoor daalde het maaiveld. Omdat de veenlagen in de vroegere kreken al waren 
verdwenen en omdat de opvul/ing van de kreken vaak uit zandig materiaal bestond 
klonk de bodem van de oude kreken veel minder in dan in de omgeving. Hierdoor 
kwamen de dichtgeslibde kreken hoger te liggen dan de omgeving, terwijl ze vroeger 
de laagste de/en van het landschap vormden: omkering van het relief. Daarom warden 
ze kreekruggen genoemd: de hoger gelegen de/en van het /andschap, terwijl de lager 
gelegen de/en poelgronden warden genoemd. De hoogteverschillen tussen beide zijn 
nog verder toegenomen doordat de veenlagen in de poelgebieden voor een groat dee/ 
zijn afgegraven voor de winning van turf en zout. Hier en daar is ook 
de bovenste kleilaag verwijderd voor de steenbakkerijen, zodat er hier en daar een 
afgraving van bijna twee meter heeft plaatsgehad. 

Bewoningsgeschiedenis 

Het zuidwestelijk zeekleigebied was tijdens de Bronstijd en IJzertijd 
zeer dun bevolkt. In de regio Beveland zijn in het geheel geen 
prehistorische bewoningssporen bekend. Ook uit de Romeinse tijd zijn 
de vondsten schaars. Aan het einde van de derde eeuw raakte vrijwel 
het hele Zeeuwse gebied ontvolkt, vooral als gevolg van de grote 
overstromingen. Tussen de derde en de zesde eeuw zijn er veel 
overstromingen geweest, waarbij uiteindelijk het gehele veenpakket 
werd weggeslagen of door een kleipakket werd bedekt. Na deze 
periode van overstromingen werd het gebied langzaam door de mens 
in gebruik genomen. Men zocht de hoge plekken in het landschap op 
om te gaan wonen, verbouwde bij de boerderij akkerbouwgewassen 
en liet het vee op de uitgestrekte schorren grazen. 

Agrarische ontwikkeling en delfstoffenwinning 

In het onbedijkte landschap van omstreeks 1000 woonde men op de 
hoge plekken in het landschap. 
Het verkavelingspatroon op de hogere delen is vrij regelmatig, in de 
lage gebieden echter onregelmatig. Ook daar waar voormalige kreken 
aanwezig zijn, is het verkavelingspatroon onregelmatig. Het 
wegenpatroon vertoont eveneens een grote samenhang met de 
natuurlijke gesteldheid: op de hogere delen relatief veel wegen met 
een bochtig verloop en in de lagere delen veel minder wegen met 
bovendien een veel rechter patroon. 
In de Late Middeleeuwen heeft op grote schaal moernering 
plaatsgevonden. Veenwinning ten behoeve van zoutproductie was een 
belangrijke economische activiteit in het kustgebied. De vorm waarin 
het gebeurde was bijzonder. Waar elders in het Europese kustgebied 
zout gewonnen wordt door zeewater in zoutpannen te laten 
verdampen, werd in Zeeland zout gewonnen met behulp van veen. Op 
plaatsen waar zeewater in contact kwam met veen nam het een deel 
van het zout op. Het veen werd vergraven, gedroogd, nog enkele 
malen met zeewater overgoten en gedroogd, tot het verzadigd van 
zout was. Daarna werd het veen verbrand en werd het zout uit de as 
gewonnen. 
De zoutwinning had grote landschappelijke gevolgen. Door het 
vergraven nodigde men de zee als het ware uit om verder het land 
binnen te dringen met als gevolg tal van overstromingen. Op Zuid
Beveland hebben de moerneringsactiviteiten bijgedragen aan de lage 
ligging van de poelgebieden. Vaak bleef na de moernering een 
hobbelig landschap achter doordat men de moeite niet nam om het 
land goed te egaliseren. In het kader van ruilverkavelingen na de 
Tweede Wereldoorlog hebben sommige poelgebieden hun hollebollige 
kenmerken verloren. Op andere plaatsen echter is het specifieke 
oudlandkarakter - kleine onregelmatig gevormde, percelen, een 
hobbelig oppervlak, elzen- en meidoornsingels als perceelsscheiding -
behouden gebleven en worden de poelgebieden beheerd door 
natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn aanzienlijke delen van de 
Yerseke en Kapelse Moer, het heggengebied bij Nisse en de Poel bij 
Sinoutskerke bewaard gebleven. 



De nieuwlandpolders hadden vaak een betere bodem, een betere 
hoogteligging en een betere afwatering dan het oudland. Hierdoor kon 
men het grootste deel van de nieuwe polders voor de akkerbouw 
gebruiken. 

Ook de fruitteelt is vanouds belangrijk op de Bevelandse boerderijen. 
De laaggelegen gronden langs de kreken en kreekrestanten werden 
als grasland gebruikt. De nieuwlandpolders hebben een grootschalige, 
rationele blokvormige percelering. 

In de jonge zeekleipolders - het nieuwland - is de samenhang tussen 
het bewoningspatroon en het abiotisch milieu gering. De bewoning 
was niet gebonden aan van nature hoger liggende plaatsen, 
aangezien de nieuwe polders vaak zeer vlak waren. Wei vertonen hier 
de rechthoekige verkaveling, de bewoning langs een dijk of weg, de 
rechte wegen en waterlopen en de beplanting langs de dijklichamen 
gezamenlijk een functionele samenhang. In de jonge zeekleipolders is 
in het dijkenpatroon de volgorde van landaanwinning dikwijls nog geed 
te herkennen. 

Waterstaat 

De eerste bewoners zochten de hoogste plekken van het landschap 
op om te gaan wonen. Vanaf het jaar 1000 ging men over tot het 
opwerpen van dijken. Aanvankelijk ging het nog om lokale dijkjes, 
maar in de 12e eeuw was de bedijking zover dat er overal doorgaande 
dijkringen waren ontstaan, die het land in principe permanent droog 
konden houden. Na de bedijking nam het beschikbare landbouwareaal 
beduidend toe en was men ook in staat om het bodemgebruik te 
intensiveren. 

De meest omvangrijke bedijkingen waren die van de Wateringen ten 
westen en oosten van Yerseke. Deze polders zijn in de 12e eeuw 
ontstaan. Vermoedelijk was de stormvloed van oktober 1134, die in 
Zuid-Beveland grote schade aanrichtte, de directe aanleiding voor de 
bedijking. Bij deze stormvloed ontstond ender andere de Zwake, de 
geul die Zuid-Beveland scheidde van de oudlandgebieden van 
Borssele en Baarland. Het huidige Zuid-Beveland behoort voor een 
groot deel tot de polder De Breede Watering ten westen van Yerseke. 

Andere in 1300 bedijkte gebieden in de regio waren de polders Oost
en West-Borssele, Oest- en West-Baarland, het verdwenen eiland 
Stuvezand, de kleine eilanden Ovezande en Heinkenszand, het eiland 
Wolphaartsdijk en de polders Bewesten en Beoosten Wijtfliet (ter 
plaatse van het huidige Noord-Beveland). De eilanden ten zuiden van 
de Zwake werden waarschijnlijk in de 2e helft van de 12e of in de loop 
van de 13e eeuw bedijkt. Door middel van dammen werden de geulen 
tussen de eilanden afgedamd en konden de eilanden aan elkaar 
groeien. En al snel was het mogelijk de drie eilanden Borssele, 
Baarland en Oudelande gezamenlijk in te polderen door het opwerpen 
van een grote dijkring. Dit betekende echter dat bij een doorbraak het 
gehele gebied ender zou !open. 

Daarom ging men over tot opdelen van de polder in compartimenten 
door middel van het aanleggen van enkele binnendijken. Tegen het 
eind van de 13e en het begin van de 14e eeuw waren er vier 
binnendijken, vijfzodendijken genoemd. De enige vijfzodendijk die nu 
nog bestaat, is de Baandijk, nu gelegen tussen polder Borssele en 
polder Ellewoutsdijk. 

In de Late Middeleeuwen veranderde het karakter van de dijkaanleg. 
De meeste dijken werden teen niet !anger aangelegd met als doel 
bestaand land tegen de zee te beschermen (defensieve bedijking), 
maar waren bedoeld om nieuw land op de zee te winnen (offensieve 
bedijking). Het nieuw ingedijkte land, nieuwland, bestond uit platen en 
schorren, welke zowel in de vorm van opwassen als in de vorm van 
aanwassen voorkwamen. Een opwas is een plaat of een schor die 
ender invloed van de sedimentatie tijdens de getijden midden in het 
water ontstaat. Na bedijking vormt zo'n opwas dan een apart eiland. 
Een aanwas ontstaat tegen reeds bestaand land aan en vormt dus als 
het ware een schil tegen een eerder bedijkte polder. Dit proces van 
aanwas en bedijking vend vele malen achtereen plaats en dat 
resulteerde in een reeks van opeenvolgende polders. Een voorbeeld 
hiervan is de kleinschalige polderstructuur van de Zak van Zuid
Beveland door kleine en grotere aandijkingen tegen de bestaande 
eilanden. 

Nieuwland kon ook ontstaan door langdurige opslibbing van eerder 
bewoond, maar later weer ge'inundeerd land. Het eiland Noord
Beveland is hiervan een geed voorbeeld. De polders hebben vrijwel 
alle een grootschalige, rationele blokvormige percelering. Ook het 
wegenpatroon is regelmatig en wordt gekenmerkt door rechte 
doorgaande wegen. In de nieuwlandpolders komen veel restgeulen 
voor. Dit zijn de overblijfselen van voormalige kreken die door 
afdamming werden afgesloten van het buitenwater. De kreekrestanten 
kregen vaak een functie in de afwatering van de polder. 

Kenmerkend voor Beveland zijn de zogenaamde inlaagdijken, inlagen 
en karrenvelden. Het aanleggen van inlaagdijken gebeurde op plekken 
waar de bestaande zeedijk wegens oever- en dijkvallen dreigde in te 
storten. Achter de instabiele zeedijk werd een reservedijk of zorgdijk 
aangelegd, de zogenaamde inlaagdijk. De meeste inlagen komen voor 
waar een diepe stroomgeul vlak langs de dijk loopt, met name langs 
de Ooster- en Westerschelde. Vaak werd uit de inlagen klei gehaald 
om de zeedijk of de inlaagdijk mee te versterken. De afgegraven klei 
werd met karren afgevoerd, hetgeen naam gaf aan deze 
kleiwinningsgebieden: karrenvelden. Doordat de klei in stroken was 
verwijderd ontstonden langgerekte plassen of greppels die van elkaar 
werden gescheiden door dammetjes. Aan de achterzijde van de 
karrenveld liep meestal een afwateringssloot. T egenwoordig zijn deze 
inlaten met hun karrenvelden veelal in beheer bij 
natuurbeschermingsorganisaties. Door de waterrijkdom, de 
hoogteverschillen en de zoute kwel zijn het gebieden met een 
bijzondere flora en fauna. 



Verdedigingswerken 

De terpen verloren door de dijkaanleg hun betekenis. In sommige 
gevallen werden de heuvels opgehoogd tot de 5-12 m hoge 
vliedbergen. Op deze bergjes hebben destijds versterkingen gestaan: 
mottekastelen (chateaux a motte). In totaal zijn er 38 bergjes in 
Zeeland en 5 in Friesland. De 'Berg van Troje' in Borssele en de 
kasteelbergjes van Baarsdorp zijn mooie voorbeelden van vliedbergen 
in de regio. De versterkingen op de vliedbergen waren vaak uit hout 
opgetrokken. Vanaf de dertiende eeuw werden er stenen kastelen 
gebouwd. Er zijn verschillende kasteelplaatsen in de regio, maar geen 
enkel middeleeuws kasteel is bewaard gebleven. Van het kasteel 
Ellewoutsdijk is de omgrachting bewaard gebleven, van kasteel 
Hellenburg in Baarland is een ru'lne te zien en van het Huis te Nisse 
en het Hof van Baarland zijn later gebouwde koetshuizen 
overgebleven. Aan het eind van de achttiende eeuw werd een fort 
gebouwd op de plek waar het Kreekrak, de geul tussen Brabant en 
Zuid-Beveland, in de Westerschelde uitmondde. Bij Ellewoutsdijk is in 
1839, na de afscheiding van Belgie, een fort gebouwd. 

lntrastructuur 

In het eilandenrijk, dat Beveland vroeger was, lag de nadruk op het 
vervoer te water. Doorgaande wegen waren er nauwelijks. De 
doorgaande wegen waren te vinden op de grotere kreekruggen en op 
de dijken. Vanaf de bewoonde kreekruggen liepen meerdere, vaak 
bochtige onverharde weggetjes het open, vrijwel onbewoonde 
poelgebied in. Een aantal weggetjes is nog steeds onverhard. Via dit 
systeem van toegangswegen werd het poelgebied geexploiteerd als 
agrarisch gebied (weidegrond). Maar de wegen dienden ook voor het 
verkeer dat verband hield met de veen- en zoutwinning (moernering 
en selnering) . In de 19e eeuw vonden enkele relatief grote 
infrastructurele werken plaats. Enige decennia later werd het Kanaal 
door Zuid-Beveland gegraven (1852 - 1866), waardoor de Yerseke 
Moer en de Kapelsche Moer werden gescheiden. 

Een belangrijke gebeurtenis was de aanleg van de spoorlijn 
Roosendaal-Vlissingen in 1868-1872. Door de spoorlijn verloren Zuid
Beveland en Walcheren hun eilandstatus, omdat het Kreekrak en het 
Sloe werden afgedamd. Op grond van een verdrag met Belgie uit 1839 
moest er een vervangende vaarweg tussen Antwerpen en de Rijn 
worden gemaakt. Daarom zijn twee kanalen aangelegd: het Kanaal 
door Zuid-Beveland ( 1866) en het (buiten de regio Beveland gelegen) 
Kanaal door Walcheren. De Rijn- Scheldeverbinding is de meest 
recente vaarweg in het gebied: deze kw am gereed in 197 4. Een 
tweede spoorlijn was de ringlijn Goes-Hoedekenskerke-Goes (1927). 

Dorpen en steden 

De eerste nederzettingen zijn ontstaan op het oudland. 
Op kreekruggen in de poelgronden kwamen al vroeg nederzettingen 
tot ontwikkeling, zoals 's-Heer-Abtskerke, Sinoutskerke en Nisse. 

Deze kerkringdorpen hadden tegen het einde van de 12e eeuw al 
parochiekerken. Sommige dorpen zijn door overstromingen en 
landverlies verloren gegaan. Bij de overstromingen van Sint Felix 
Quade Saterdagh in 1530 gingen verschillende dorpen en uiteindelijk 
zelfs de stad Reimerswaal verloren. 
In de nieuwlandpolders verrezen nieuwe dorpen, vaak langs wegen en 
dijken. Vanaf de 15e eeuw werd een speciaal type nederzetting 
gebouwd: het voorstraatdorp. Het waren vooral de grotere polders 
waarin deze nieuwe dorpen ontstonden. De voorstraatdorpen 
vervulden een verzorgende functie en waren overwegend niet
agrarisch van karakter. De boerderijen lagen buiten de dorpen, 
temidden van het bijbehorende land. 

Goes is ontstaan op een hoge kreekrug die van 's Heer Arendskerke 
naar Kloetinge loopt. Omdat het aan de Schenge lag, een diepe kreek 
die toegang tot de Oosterschelde gaf, ontwikkelde het dorp zich tot 
een welvarende handelsnederzetting. In het begin van de vijftiende 
eeuw kreeg Goes stadsrechten. 

Door ontwikkelingen in het kader van schaalvergroting in de landbouw 
en een efficientere agrarische bedrijfsvoering, zijn er in de regio 
Beveland verschillende herverkavelings- en ruilverkavelingsprojecten 
uitgevoerd. Vaak zijn hierdoor verschillen in percelering verdwenen en 
zijn er nieuwe wegen en waterlopen aangelegd. Maar er zijn ook 
uitgebreide oudlandgebieden, zoals Yerseke Moer, gespaard en 
overgedragen aan natuurbeschermingsorganisaties, waardoor op 
verschillende plaatsen het duizend jaar oude landschap van deze 
oudste cultuurgebieden van Zeeland beleefd kan worden. Op het 
gebied van de infrastructuur is na de Tweede Wereldoorlog veel 
gebeurd, zoals de aanleg van de snelweg A58, de bouw van de vaste 
oeververbinding onder de Westerschelde en de aanleg van de 
Zeelandbrug in het kader van de Deltawerken. Door de Zandkreekdam 
en de Veerse Dam is Noord- Beveland zijn eilandstatus kwijtgeraakt. 
Via de Zeelandbrug en de Oosterscheldekering is de landverbinding 
met Schouwen-Duiveland tot stand gekomen. Via de Oesterdam, 
tenslotte, zijn Tholen en Zuid-Beveland met elkaar verbonden. 

Door het toenemen van de bevolking zijn de stad Goes en 
verschillende dorpen sterk uitgebreid. Toch heeft Beveland het 
karakter van een waardevol plattelandsgebied, met veel dorpjes en 
slechts een stad, weten te bewaren. 



I 

Motivatie gebiedskeuze 

De Zak van Zuid Beveland is een geschikt gebied voor het stichten 
van een nieuw dorp. 
Het is een dunbevolkt plattelandsgebied met veel kleine dorpjes en 
waar met het oog op de vergrijzing het opzetten van een goede 
zorginfrastructuur belangrijk is. Een nieuw dorp is een oplossing voor 
het zorgvraagstuk van dit gebied. Daarnaast is het vanwege het 
groene karakter is het een gewild gebied om te wonen. 

Het is voor de specialisatie zorg- en gezondheidstoerisme een zeer 
aantrekkelijk gebied. 

Het is een gebied met bijzondere landschappelijke kwaliteiten, een 
aantrekkelijk kleinschalig landschap met een rijke cultuurhistorie. 
Er zijn veel landschapselementen die het bewijs zijn van de strijd 
tussen mens en water. De zak heeft een beeldbepalend agrarisch 
karakter: akkerbouw en fruitteelt. Daarnaast zijn er veel historische 
dorpjes en boerderijen. Ook kent het gebied nog een relatieve 
duisternis, wat als positief gewaardeerd wordt. 
In dit gebied lopen veel wandel, fiets, en natuurroutes en er worden 
veeJ activiteiten in dit gebied georganiseerd. Er zijn mogelijkheden om 
bij verschillende bedrijven, zoals een biermakerij, een klompenmakerij, 
een wijnmakerij en een witlofkwekerij, een kijkje te nemen. Tevens zijn 
er diverse siertuinen en een vlindertuin te bewonderen. Verder is er 
nog de schaapskooi die toegankelijk is voor bezoekers. 

De zak heeft compacte diversiteit. Oat betekend dat er veel 
verschillende, voor toeristen, aantrekkelijke elementen naast elkaar 
bestaan. Dit zijn onder andere: zee (wind, zout, water, klei), natuur en 
cultuur, historie en activiteiten. 

In de Zak van Zuid Beveland zijn er (nog) weinig voorzieningen en 
accommodaties voor toeristen, terwijl het gebied veel potentie heeft, 
zoals blijkt uit het voorgaande. Wei zijn er kleinschalige initiatieven op 
het gebied van plattelandstoerisme. Het toerisme in Zeeland is 
voornamelijk geconcentreerd aan de kust maar dat is van heel andere 
orde dan zorg- en gezondheidstoerisme. 
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Landschappelijke 
kwaliteiten 

• nationaal lafldschap 
• cultuurlandsohap: 

kleinschaltg karakter met netwerk van 
dijken en kleine polders 

• trijd jussen mens Mrwater he enb~r: 
b.ij re laMdschapsetementerr 
:..bt:l.eldbepalend agrarlsctt karakter: 
akkerbouw en fruitteelt 

• historisch&dorpjes en boerderijen 

• zee" (wind, zoui., wa_te ; ktei) 
• natuii :en curt ur 
• 111Storie 









"Dorpen ontlenen hun identiteit aan het landschap en geven het landschap identiteit 
"De Nieuwe Dorpen zijn samenlevingsvormen in een groene omgeving, 

met het kleine getal als leidraad, met een eigen hart en een eigen rijkheid. 
Het zijn nederzettingen in het landschap die de toekomst voorlopig weer aankunnen' 

(Bron: lnnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agroc/uster) 



In voorgaande hoofdstukken zijn de sociaal-culturele kenmerken van 
het platteland, de dorpen en de bewoners uitgebreid aan de orde 
geweest. Voordat een ontwerp voor een nieuw dorp gemaakt kan 
worden is het van belang ook de ruimtelijke en uiterlijke kenmerken 
van dorpen inzichtelijk te maken. In het nu volgende worden deze 
kenmerken van dorpen in het kort besproken. 

Wat is een dorp 
"Een dorp is een vorm van wonen op het platteland met een 
verzameling huizen en voorzieningen". 

Een dorp is een kleine nederzetting. Dorpen worden aangetrotten in 
landelijk gebied en waren tot de industriele revolutie en de daarmee 
gepaard gaande verstedelijking de meest voorkomende woonvorm. In 
bestuurlijke kringen worden dorpen vaak aangeduid als 'kleine kernen'. 
Een dorp is groter dan een gehucht en kleiner dan een stad. Een dorp 
is net als een gehucht een verzameling bij elkaar staande woningen 
en erven op het platteland. Maar een dorp heeft daarnaast altijd 
bijzondere voorzieningen, zoals een kerk, een begraafplaats, een 
dorpshuis, een winkel, een school. Voorzieningen die een verzameling 
huizen een aantrekkingskracht geven waarmee een gemeenschap 
zich verbonden voelt. 

ldentiteitskenmerken 

Wat maakt een dorp een dorp? Dorpen hebben overeenkomsten met 
elkaar maar er zijn ook verschillen. Er zijn kenmerken die voor ieder 
dorp gelden, kenmerken die voor een aantal dorpen gelden (familie) 
en er zijn specifieke kenmerken. Deze specifieke kenmerken geven 
het dorp identiteit. 

Algemene identiteitskenmerken 

het individuele huis 
leder huis is individueel te onderscheiden. Zowel de boerderij als de 
arbeidershuisjes. De meeste huizen zijn particulier bezit. Vroeger liet 
iedereen zijn eigen huis bouwen, het particulier opdrachtgeverschap is 
iets typisch dorps. 

eigen land 
Alie woningen in een dorp zijn grondgebonden en hebben een eigen 
erf of tuin. Deze tuinen en erven geven dorpen vaak een groen 
karakter. 

ruggengraat 
Dorpen hebben een duidelijke ruggengraat, een structuurdrager, 
waarlangs het dorp gegroeid is. Hierop zijn de woningen georienteerd. 
Dit kan zijn een dijk, een weg, een terp, een waterkruispunt, een rivier, 
een haven, etc. Een ruggengraat komt voort uit de landschappelijke 
structuur. 

openbare ruimte 
Er is weinig openbare ru imte in een dorp, meestal is de ruggengraat 
ook de openbare ruimte. 
Vaak is er maar een grote openbare ruimte met openbaar groen, het 
plein of de ruimte rond de kerk. Hier vind het openbare buitenleven 
plaats. Het groen wordt bepaald door het groen in deze ru imte en door 
particuliere tuinen en het groen op boerenerven. Daarnaast staan 
langs de hoofdweg soms bomen. 

verkeer 
Het verkeer is gemengd, vaak zijn er geen aparte stoepen. De wegen 
zijn voornamelijk klinkerwegen. 
Wei is het zo dat in de loop der jaren op veel plekken stoepen zijn 
aangelegd vanwege het toegenomen verkeer. 

menging 
In dorpen zijn de functies meestal gemengd. Grote en kleine huizen, 
boerderijen, bedrijven, voorzieningen, door en naast elkaar. bv. de 
kerk naast het cafe. 

Familie identiteitskenmerken 

Vaak hebben dorpen overeenkomsten met elkaar. Ze zijn in feite 
familie van elkaar door dat ze een bepalend hoofdkenmerk met elkaar 
delen zoals oorsprong, land, water en structuurdrager. 

Oorsprong 
Dorpen die gesticht, geevolueerd of gepland zijn. 

Land 
Dorpen die een landschappelijke relatie hebben met het boeren land, 
agrarische dorpen. 

Water 
Dorpen die sterk op het water gericht zijn , vissersdorpen. 

Structuurdraqer 
Voorbeelden hiervan zijn: dijkdorp, brugdorp, vaartdorp, ringdorp, 
straatdorp, kruiswegdorp, voorstraatdorp. 
De structuurdrager bepaald sterk de openbare ruimte en de richting 
van de groei. 

Specifieke kenmerken 

De belangrijkste factoren zijn : de relatie met het omliggende 
landschap, het karakter van de bebouwing en de inrichting van de 
openbare ruimte. Deze factoren hebben per dorp andere kenmerken 
die van belang zijn voor de identiteit van een dorp. 



Nederzettingsvormen en kenmerken van 
dorpen in Zeeland 
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In Zeeland komen vijf karakteristieke dorpstypen voor. In het oudland 
zijn vooral ringdorpen met een ringvormige straat rand het kerkhof te 
vinden. Na 1500 verschijnt het voorstraatdorp, met een brede 
hoofdstraat tussen kerk en haven. Dijkdorpen komen vooral voor in 
kleine nieuwlandpolders; de huizen zijn hier langs een binnendijk 
gebouwd. In de grate nieuwlandpolders komen kruiswegdorpen voor, 
het centrum is hier het kruispunt van vier wegen. Straatdorpen 
bestaan uit een rij huizen langs een straat zonder enig verder plan. 

Ringdorp 

In het oudland liggen de dorpen meestal op de samenkomst van 
enkele op een kreekrug gelegen wegen. Bij de splitsing werd de kerk 
gebouwd en door de aanleg van een weggetje achterom ontstond het 
ringdorp. Rondom de kerk werden de arbeidershuizen, de winkels en 
de ambachtsbedrijven gebouwd, terwijl de boerderijen in een 
lintvormige bebouwing langs de wegen stonden. Sams werd de 
dorpsring vervolmaakt tot een zuivere cirkel, vaak met een gracht rond 
het kerkhof, maar meestal is de kerkring vrij onregelmatig van vorm. 

Voorstraatdorp 

Een van de oudste dorpsvormen in het nieuwland is het 
voorstraatdorp. Het komt vooral voor in de 17e-eeuwse polders in 
Noord-Zeeland. De kern van het dorp bestaat uit een brede dorpstraat 
loodrecht op de zeedijk, die de haven verbind met de kerk. Soms ligt 
de kerk langs de straat die dwars op de voorstraat staat. Evenwijdig 
aan de voorstraat lopen de smallere achterstraten. Vaak loopt de 
voorstraat op richting de Zeedijk. 

Ringdorp Straatdorp Dijkdorp 

Dijkdorp 

In het gebied van de kleine polders was er vaak geen gelegenheid tot 
de bouw van een ring- of voorstraatdorp. De huizen werden hier 
gewoon langs de djjk gebouwd. De kerk werd onderaan de dijk 
gebouwd of op de splitsing van twee dijken. De huizen staan meestal 
aan weerszijden van de dijk in twee rijen : de arbeiderswoningen tegen 
de helling aan en de boerderijen en grotere huizen erachter. 

Kruiswegdorp 

In de grate rechthoekig verkavelde polders van de 17e eeuw en later 
werd er ruimte gereserveerd op de kruising van de twee voornaamste 
polderwegen. Ze liggen dus meestal midden in een grate polder. In 
sommige gevallen is er een plan voor gemaakt met een dorpsplein in 
een van de hoeken en een eigen plaats voor kerk en gemeente huis. 
Oak werden er enkele rechthoekige achterstraatjes aangelegd. 

Staatdorp 

Het straatdorp bestaat uit twee rijen huizen langs een lange weg. Een 
kern ontbreekt. De kerk werd meestal op een willekeurige plek in de rij 
gebouwd. Als er ergens een dwarsweg op de hoofdweg uitkomt, 
werden daarlangs ook huizen gebouwd. De dorpswinkel of het 
dorpscafe kwamen dan op de hoek. 

Het meest Zeeuws zijn het ringdorp en het voorstraatdorp. In Zuid
Holland komen deze twee ook voor. Dit heeft alles te maken met het 
aanwezige water in die provincies. Bij een ringdorp stond de kerk 
hoog, op een oude kreekrug, voor de veiligheid. Het voorstraatdorp is 
een gepland dorp wat na een inpoldering of overstroming werd 
gesticht. Een aantal dorpen is niet ender te brengen in een van deze 
vijf dorpstypen. Een voorbeeld hiervan is het geplande dorp Borssele. 

Kruiswegdorp Voorstraatdorp 



Nederzettingen in de Zak 

Historische dorpskernen 

Vrijwel alle dorpen hebben een karakteristieke, ruimtelijk waardevolle 
dorpskern. Die van Nisse en Borssele zijn vanwege het unieke 
ruimtelijke karakter aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De 
ontstaansgeschiedenis is met name van de historische dorpskernen af 
te lezen. Er zijn de ringdorpen, zoals bijvoorbeeld Nieuwdorp en's
Heer Abtskerke, de ringdorpen met marktveld, waarvan Nisse een 
voorbeeld is, en andere varianten op de ringdorptypologie, waaronder 
Oudelande en Ellewoutsdijk vallen. Verder zijn er de dijkdorpen, zoals 
Heinkenszand, 's-Heerenhoek, Ovezande en Kwadendamme en de 
wegdorpen, zoals 's-Gravenpolder en Driewegen. De historische kern 
van Baarland heeft overeenkomsten met de wegdorptypologie, maar 
dan gecombineerd met een langgerekte pleinruimte. Het dorp 
Borssele is planmatig tot ontwikkeling gekomen. De historische 
dorpskernen worden over het algemeen gekenmerkt door 
kleinschalige, individuele bebouwing. Zolang er ruimte was, werden de 
woningen in de historische kern van een dorp vrijstaand en met de 
langsgevel aan de weg gebouwd. In veel dorpen vond een steeds 
verdere verdichting plaats en werden, door de aanhoudende 
ruimtebehoefte, plaatselijk langsgevels vervangen door topgevels, 
waarmee smalle diepe percelen ontstonden. De bouwhoogte in de 
historische dorpskernen bedraagt overwegend niet meer dan een 
bouwlaag (al dan niet met borstwering) en een eenvoudige kap. De 
bebouwing is veelal aaneengesloten en staat vrijwel altijd direct aan 
de openbare ruimte. De gevelopbouw is meestal asymmetrisch. De 
oorspronkelijke notabelenwoningen wijken over het algemeen af van 
het hiervoor beschreven beeld. Deze hebben vaak een hogere 
bouwhoogte, een meer solitaire Jigging (soms zijn ze verder van de 
weg geplaatst) en een symmetrische gevelopbouw. 

Buitengebied 

De gemeente Borsele heeft een relatief omvangrijk landelijk gebied. 
De bebouwing in het buitengebied bestaat overwegend uit (historische 
en nieuwe) boerderijen, die verspreid over het buitengebied aanwezig 
zijn. Daarnaast komt in beperkte mate in het buitengebied 
woonbebouwing voor. Deze bebouwing staat meestal verspreid. Soms 
is er sprake van een bepaalde mate van clustering en kan gesproken 
worden van een landelijke bebouwingsconcentratie, zoals in het geval 
van bijvoorbeeld Langeweegje, Graszode, Sinoutskerke, Bakendorp 
en Baarsdorp. 

Historische dorpslinten 

Eeuwenlang heeft de groei van de dorpen op organische wijze 
plaatsgevonden. Buiten de historische dorpskernen is deze groeiwijze 
te herkennen in de historische lintbebouwing. Langs bestaande 
(uitvals)wegen werd nu en dan een enkel pand gebouwd. 

Doordat dit groeiproces vele jaren heeft geduurd, is de 
bebouwingstypologie divers. Veel bebouwing aan de historische 
dorpslinten komt overeen met de bebouwing in de oude dorpskernen: 
individuele vormgeving, een bouwlaag (al dan niet met borstwering) 
met kap), eenduidige hoofdvormen en een asymmetrische 
gevelopbouw. Daarnaast zijn aan de historische dorpslinten 
zogenaamde 'boerenbedoeninkjes (woonhuis met houten schuur 
aaneengebouwd), boerenhofsteden (woonhuis met bedrijfsgebouwen), 
jaren '20 I '30- woningen en in mindere mate meer recente woningen 
te vinden. De voorkomende bebouwingstypologieen varieren per lint, 
maar worden allemaal gekenmerkt door individualiteit. De situering 
van de bebouwing aan de linten wijkt af van die in de dorpskernen: de 
lintbebouwing heeft vrijwel altijd een meer of minder diepe voortuin en 
het bebouwingsbeeld is meer open. De panden zijn vrijstaand. 

Nieuwe dorpslinten 

Net voor en na de Tweede Wereldoorlog zijn er planmatige 
uitbreidingen geweest volgens een patroon dat voor een deel bestaat 
en nauw aansluit bij de oude dorpsstructuur. Deze uitbreidingen zijn 
tot stand gekomen in een overgangsperiode van organische naar de 
planmatige groei van dorpen. De woningtypologie van.de bebouwing 
aan deze nieuwe linten is over het algemeen heel divers. Dit is 
vergelijkbaar met de historische linten, maar de bebouwing is meer 
recent en, naast individuele woningbouw, komt er seriebouw voor. 
Arbeiderswoningen, boerenbedoeninkjes, woningen uit de jaren '20 tot 
en met '60. zijn hier te vinden. Een tweede laag komt hier regelmatig 
voor. De woningen hebben (vrijwel) altijd een voortuin. 

Planmatige dorpsuitbreidingen 

Vanaf de invoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in 1965 
worden aan de uitbreiding van het bebouwde gebied andere eisen 
gesteld en ligt er veel meer dan in het verleden een programma van 
eisen aan de groei van de dorpen ten grondslag. De verwevenheid 
van de historische dorpsdelen met de geomorfologische situatie -
bouwen op de hoge, droge delen, zoals op de kreekruggen - werd 
losgelaten. De periode waarin een uitbreidingsbuurt tot stand komt, 
beslaat over het algemeen slechts enkele jaren. De tijdsgeest is uit de 
verkavelingsstructuur af te lezen. De woningtypologie is divers, 
seriebouw komt veelvuldig voor, maar er zijn ook buurten, met name 
daterend uit de jaren '90, die vrijwel geheel uit individuele woningbouw 
bestaan. De bouwhoogte varieert van een tot twee bouwlagen met 
kap. De woningen hebben een voortuin en kennen een strakke of sterk 
samenhangende rooilijn. 

(Bron: Welstandsnota Gemeente Borsele) 



Gepland dorp 

Zoals uit voorgaande blijkt zijn geplande dorpen niet nieuw. Ook het in 
een keer aanleggen van een dorp is niet nieuw. 
Het meest voorkomende voorbeeld van een gepland dorp in Zeeland 
is het Voorstraatdorp. Een bijzonder voorbeeld van een gepland dorp 
is het dorp Borssele. Beide worden in het kort toegelicht. 

Voorstraatdorp 

Dit type nederzetting werd toegepast gedurende een betrekkelijk lange 
periode van de 15e tot en met de 18e eeuw. Voorstraatdorpen zijn te 
vinden in die delen van de provincie die buiten de oude kerngebieden 
zijn ontstaan en behoren tot de zogenaamde nieuwlandpolders. 
Voorstraatdorpen vertonen in het algemeen een uiterst simpele 
plattegrond. Het centrale element van de dorpen bestaat uit een straat, 
meestal loodrecht op de polderdijk georienteerd, met aan weerszijden 
gesloten bebouwing. Meestal de Voorstraat geheten. (Na opmeten van 
de panden blijkt dat er consequent een moduulmaat van 1,5 meter 
gebruikt is). Uitbreiding van het dorp werd meestal gerealiseerd door 
evenwijdig aan de voorstraat een of enkele achterstaten aan te 
leggen. Een duidelijk dorpscentrum ontbreekt meestal. Vooral in het 
geval wanneer er geen kerk gerealiseerd werd. Omdat de boerderijen 
verspreid in de polders lagen, bezitten voorstraatdorpen vanaf het 
begin overwegend niet agrarische bebouwing. In theorie konden deze 
dorpen op een betrekkelijk willekeurige plaats in de goed ontwaterde 
en qua hoogteligging en bodem uniforme polders worden gesitueerd. 
Bij voorkeur meed men kwalitatief hoogwaardige landbouwgrond voor 
de bouw van een dorp. Er werd geadviseerd in de 16e eeuw om 
huizen en schuren te bouwen "in de magerste plecke" van een polder. 

Als variant op het voorstraatdorp ontstonden dorpen met een iets 
gecompliceerdere plattegrond, ring-voorstraatdorp. De voorstraat werd 
hier aan de polderzijde afgesloten met een kerkring (soms 4-kant), 
zoals bij ringdorpen. Tegenover het kerkhof met de kerk in de polder 
vormt het havenplein aan het andere uiteinde van de voorstraat een 
tweede zwaartepunt. 
Borssele is in Zeeland het opvallendste voorbeeld van een volgens 
geometrische opzet planmatig aangelegd dorp. 
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Borssele 

Het dorp is gerealiseerd in een polder uit 1616. Het is een opvallend 
voorbeeld van een volgens geometrische opzet planmatig aangelegde 
Nederzetting. Het zou zijn ontworden volgens de regels van de Gulden 
snede, het ideale verhoudingsgetal 
breedte:lengte=lengte:breedte+lengte) waarvan de toepassing 
helemaal paste in de toenmalige ideeen over vormgeving. Er is in de 
Borsselepolder een rationeel raster van vierkanten over het landschap 
gelegd. In dat landschap is nog altijd het patroon zichtbaar van de 
oude ingedijkte kreken. De renaissancistische dorpsplattegrond van 
Borssele, getekend door de Goese dijkgraaf Cornelis Adriaenszoon 
Soetwater, vormde het hoogtepunt van een lange dorpsontwikkeling in 
de Zeeuwse polders. Het dorp is in zijn opzet uniek, maar het 
stedenbouwkundig principe komt voort uit het zogenaamde ring
voorstraatdorp, zoals Colijnsplaat op Noord-Beveland. 
De ring transformeerde naar een vierkant of rechthoek, naarmate de 
polderinrichting in rationaliteit toenam. Geheel hiermee in 
overeenstemming kreeg Borssele een rechthoekige grondvorm. 
Halverwege de vier zijden van de rechthoek leiden straten naar een 
centraal gelegen rechthoekig plein. Uitzonderlijk is de gedraaide 
ligging ten opzichte van de polderstructuur, waarvoor nog niemand 
een goede verklaring heeft kunnen geven. 



Zeeuwse architectuur 

Er is een klein onderzoek gedaan naar de architectuur van Zeeuwse 
dorpen, om te ontdekken of er zoiets als Zeeuwse architectuur 
bestaat. Op de grate boerderijen met de zwarte gepotdekselde delen 
en kleine boerderijtjes (kneuterboertjes) aan de rand van het dorp na 
bestaat er naar mijn mening niet zoiets als typisch Zeeuwse 
architectuur. 
Over Zeeuwse architectuur kun je in principe zeggen dat, het niet 
bestaat. Behalve de boerderijen met gepotdekselde delen en witte 
biezen, de erven en kleine boerderijtjes (kneuterboertjes) aan de rand 
van het dorp. Deze hebben wel typisch Zeeuwse kenmerken. 
Je zou kunnen zeggen dat architectuur in Zeeland gekenmerkt wordt 
door invloed van buitenaf. Dit geldt dan met name voor water 
georienteerde dorpen. Ze zijn be"invloed door Vlaamse architectuur. In 
de steden zie je voornamelijk gouden eeuw Hollandse architectuur. 
Daartegenover staat dat het Landschap wel typisch Zeeuws te 
noemen is. 
Wei zijn er grate verschillen in bebouwing tussen agrarisch 
georienteerde dorpen en dorpen die vroeger en soms nog steeds van 
het water !even, de handel en de visserij, te zien. 

Agrarisch georienteerde dorpen 

-?in centrum (hoofdstraat) voornamelijk langskappen 
afgewisseld met enkele dwarskappen 

-?een bouwlaag met kap-7 sobere woningen, slechts enkele 
decoratie, speklagen, hanekammen en rollagen 

-?duurdere steen voorgevel dan zijgevels 
-?gepotdekselde geveldelen 
-7 zadeldaken 
-?diepe achtertuinen 
-?kleine voortuinen 
-?voornamelijk rode baksteen en rode pannen 
-?uitsluitend asymmetrische gevelindeling 
-?functie dorpsplein: huiskamer van het dorp 
-?verticale openingen 
-?individuele vormgeving, maar wel aaneengesloten 
-?kerk centrale positie 
-?geen voorname woningen (hooguit een pastorie, de 

burgemeesterswoning en de dokterswoning) 

-7 aan de rand kleine boerderijtjes en buiten het dorp voorname 
boerderijen 

Water georienteerde dorpen (maritiem) 

-7 brede straten 
-7 praathuisjes 
-7 basement 
-7 plint 
-7 verticale openingen 
-7 individuele vormgeving, maar wel aaneengesloten 
-7 geen voortuinen 
-7 stedelijk karakter 
-7 meerdere voorname panden in 1 dorp (naast een pastorie, een 

burgemeesterswoning en de dokterswoning ook woningen van rijke 
kooplieden) 

-7 rijkere architectuur, decoratie 
-7 gestuukte gevels 
-7 gesmoorde pannen in het zicht, rode pannen niet in het zicht 
-7 gevelschijven 
-7 woningen haaks op staten 
-7 twee volledige bouwlagen, of in ieder geval de schijn ervan 
-7 gebouwen met specifieke functies: 
-7 douanekantoor, weeggebouw, handel/marktgebouw, pakhuizen, 

bedrijfsgebouwen 

-7 kleine tuinen 
-7 maritieme details, kozijnen 
-7 staatmeubilair, bankjes en paaltjes 
-7 wereldser uitstraling (handel, invloed van buitenaf, 

Vlaamse architectuur ) 

-7 minder ingetogen dan agrarische dorpen 



lmpressie agrarisch georienteerde dorpen 



lmpressie water georienteerde dorpen 







Onderdeel van een netwerk 

Het nieuwe dorp is onderdeel van een netwerk van dorpen. De dorpen 
Oudelande, Baarland, Hoedekenskerke en Kwadendamme (bjjlage 3) 
vormen samen met het nieuwe dorp een functioneel netwerk. Vanuit 
het nieuwe dorp worden de dorpen van zorg voorzien. De dorpen 
delen voorzieningen die gesitueerd zijn in het nieuwe dorp. 

Naast een functionele verbinding is er ook een ruimtelijke verbinding. 
Deze wordt middels kleine ingrepen gerealiseerd. Op ieder belangrijk 
punt van het netwerk wordt een grenslinde aangeplant. Deze bomen 
komen veel voor in Zuid Beveland. Ze werden vroeger aangeplant als 
markering van grondeigendommen. Langs de wegen die de dorpen 
met elkaar verbinden wordt dezelfde bermbeplanting aangeplant. 
De bestaande weg van Oudelande naar Baarland wordt doorgetrokken 
tot in het nieuwe dorp om het nieuwe dorp aan het netwerk te 
koppelen, deze weg loopt verder in de richting van Hoedekenskerke. 

In ieder dorp wordt op een belangrijk punt een praat I wachthuisje 
gerealiseerd. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten, maar ook 
worden opgehaald met de taxi om naar het nieuwe dorp te gaan. Deze 
bouwwerkjes hebben een zelfde architectuur. 
leder bestaand dorp heeft een landmark in de vorm van een kerktoren. 
Doordat de vorm van de torens voor ieder dorp verschillend is, kan al 
van ver de identiteit van ieder dorp worden vastgesteld. Het nieuwe 
dorp krijgt een landmark met de functie van uitkijktoren. 
Zo wordt er naast een functioneel netwerk ook een ruimtelijk netwerk 
gecreeerd. 

Grenslinde 

De lindeboom werd vroeger gebruikt om de grens tussen twee gemeenten of de 
eigendomsgrens van grondeigenaren aan te geven. Oak bij het begin of eindpunt van 
een dijk werd een linde geplant. Doordat de lindeboom altijd op een grens stand, werd 
hij omgedoopt tot grenslinde. 
Bij de Germanen was de lindeboom het symbool voor Frija (vrijdag), godin van de 
liefde en huiselijk geluk. Hoewel de linde geen hout van hoogstaande kwaliteit lever!, is 
het we/ een boom die een bar klimaat kan verdragen en groat herstelvermogen heeft. 
Vandaar dat de linden al zo'n 250 tot 300 jaar ongemoeid als grenspaal op de 
kruisingen van dijken in de Zak staan. 
Grenslindes zijn tegenwoordig vooral te vinden op Zuid-Beveland. Grenslinden zijn taai 
en verdraagzaam. Misschien is de linde daarom een typisch Zeeuwse boom. 

HRENSLINDEN 

Soms dwael ik langs restanten van 't verleden 
Over hrond dirra m'n voorouwers voe streden 

Langs die uusjes mie d'r hroenheverfde blinden 
Over diekjes mi die mooie ouwe linden 

En 't is me net oe aj 't bekiekt 
Tbin me b66men j'ei heliek 
Me zo'n linde op d'n diek 

Waai nie om en stae we sjiek 
De mistiek, de simboliek 

De Zeeuwse linde is uniek 

Soms dienk ik an die langvervlohe tieden 
An 'ardwerkende, hodvrezend' erme lieden 

An 'n man die 'n boom plant voe z'n teerbeminde 
En drie eeuwen laeter stae ier nog z'n linde 

Soms stae ik zome urenlang te kieken 
Want ik ouwe van die mooie blommedieken 

Mer af en toe dan waaier andre winden 
Wan 'n snelweg is belangrieker as linden 

Dus wat zei de poletiek 
Alles mi de hrond heliek 

'n nieuwe snelweg is uniek 
Dan bi'j hauw op de febriek 
En die linden en dien diek 
Das 'n stik problematiek. 

Me de hrenzen voe 'n zeeuw dat bin z'n linden 
Wan die zatten buten Zeeland nerhes vinde. 
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Algemeen 

De gekozen locatie voor het nieuwe dorp ligt in het westelijke gedeelte 
van de Zak van Zuid-Beveland, aan de voet van de zeedijk van de 
Westerschelde (Westerschelde ten Oosten van de locatie). Op het 
terrein is nu een uienverwerkingsbedrijf gevestigd (sinds 1956). Dit 
bedrijf zal in de nabije toekomst vertrekken. Het terrein is ruim 12 ha 
groot. Ten noorden van de locatie ligt het historische dorp 
Hoedekenskerke (ca. 3km) en ten zuiden de camping 'Scheldeoord' 
(ca. 2 km). 

Het terrein ligt in een gedeelte van de Zak wat minder mooi is. Het 
behoort niet tot het nationaal landschap. Wei behoort dit gebied tot het 
oudland maar het ontbreekt aan de landschapskwaliteiten die de rest 
van de Zak zo kenmerken. Het gebied heeft een grootschalig karakter, 
vanwege de grootschalige en rationele verkaveling en de voor de Zak 
zo typerende dijken en bomenrijen ontbreken er. Het heeft geen 
fruitbomen en de karakteristieke bermbeplanting ontbreek hier. Het 
mist de intieme steer die zo kenmerkend is voor de rest van de Zak. 

Het gebied ligt enigszins ge"isoleerd, het doet aan als niemandsland. 
Er lopen geen doorgaande routes door het gebied, dus mensen die 
naar een dorp in de zak gaan komen vrijwel nooit door dit gebied. 
Alleen de mensen die naar de camping gaan en bezoekers en 
medewerkers van het bedrijf komen in en door dit gebied. Fietsers en 
wandelaars aan de andere kant van de zeedijk komen er wel in de 
buurt. Voordat het uienverwerkingsbedrijf er zich vestigde was het 
landbouwgrond en er bevond zich een landbouwhaventje, een 
getijdenhaventje. Het terrein zelf is geen goede landbouwgrond 
vanwege de samenstelling van de bodem. De belangrijkste kwaliteit 
van het terrein is de nabijheid van de Westerschelde. 

Herbestemming 

Met het vertrek van het uienverwerkingsbedrijf is herbestemming van 
het terrein gewenst. De Gemeente Borsele wil de bestemming van het 
terrein wijzigen. Men wil geen grootschalige bedrijven in de Zak meer 
hebben. Dit is een mooi gegeven voor het plannen van een nieuw dorp 
op deze locatie, een nieuwe bestemming voor het terrein. 
Zoals in hoofdstuk 4 genoemd, kan een nieuw dorp kwaliteit opleveren 
voor het omliggend gebied. Met een nieuw dorp kan geld gegenereerd 
worden voor het opwaarderen van de omgeving. 
En vice versa heeft een nieuw dorp omgevingskwaliteiten nodig om 
een succes te kunnen worden. Door het gebied op te waarderen en 
nieuwe functies toe te kennen aan het omliggende gebied kan 
draagvlak worden gecreeerd voor het nieuwe dorp. De nieuwe functies 
hebben een ondersteunde functie. 

Terrein 

Ten eerste is het belangrijk om de ge"isoleerde ligging van de locatie 
op te heffen. Dit wordt gerealiseerd door de kwaliteiten vanuit de rest 
van de zak door te trekken naar de locatie. Dit wordt gerealiseerd door 
bomenrijen en typisch Zakse bermbeplanting (heggen) langs de 
wegen aan te planten en landschapselementen (dijken en water) aan 
het omliggende gebied toe te voegen. 

Omdat het in het gebied ontbreekt aan dijken en de intieme steer mist 
die de rest van de Zak zo kenmerkt, is het belangrijk niet alleen het 
terrein zelf aan te pakken, maar ook de omgeving. 
Het gebied direct rond de locatie zal worden opgewaardeerd. Het 
gebied wordt herverkaveld en opnieuw ingericht, zodat ook dit gebied 
een kleinschalig karakter krijgt. Dit wordt gedaan met het aanplanten 
en aanleggen van bos, weiland, water, wandel-, fiets- en 
wildcampeergebied, grasland, knotwilgen, boomgaarden en dijkjes. 

In de directe omgeving van de locatie bevinden zich een aantal 
historische boerderijen, waarvan een rijksmonument. Door deze 
boerderijen een nieuwe functie of een extra functie te geven kunnen 
ze ondersteunende rol vervullen voor het nieuwe dorp. 
Een nieuwe functie kan voorkomen dat de boerderijen in verval raken 
(behoud door herbestemming). Ze kunnen de functie vervullen van 
zorgboerderij en/of werk- en leerboerderij. Ook commerciele functies 
zoals een horecabestemming en/of congresboerderij behoren tot de 
mogelijkheden. Ze kunnen worden ingezet ten behoeve van het 
plattelandstoerisme. Bijvoorbeeld stedelingen en schoolkinderen 
kunnen ervaren hoe het is om te wonen en te werken op een boerderij. 
(Fruit plukken, snoeien, koeien melken, schapen scheren, etc.). Ook 
kan een boerderij een thema hebben, zoals een wijnmakerij of 
kaasboerderij . Tevens kunnen er streekproducten worden verkocht. 
Voor de hand liggend in de zak met zijn lange geschiedenis van 
fruitteelt is een boerderij met het thema fruit. (groei, snoei, verwerking, 
product) 

Een boerderij krijgt een beherende functie. Deze boer gaat het gebied 
rondom de locatie beheren en onderhouden. Door de boerderijen bij 
het plan te betrekken zal vanuit de boeren draagvlak zijn voor een 
nieuw dorp. De boerderijen zijn interessant voor het dorp, maar de 
boeren kunnen er ook profijt van hebben. Het feit dat het bijna 
allemaal historische boerderijen zijn, kan een bijdrage leveren aan het 
historisch beset. 

De belangrijkste kwaliteit van het gebied is de aanwezigheid van de 
zee. Het is van groot belang, gezien de specialisatie (branding) 
toerisme, om in het nieuwe dorp het water een belangrijke rol te laten 
spelen. 
Vrijwel alle dorpen in de Zak hebben een afwerende houding t.a.v. de 
Zee. Dit is een logisch gevolg van het feit dat men de zee jarenlang als 
vijand zag. 



-grasland 
·heggen 
·Water 
·knotwllgen 



Bewoners en gebruikers 

Zoals in hoofdstuk 5 beschreven heeft het dorp als branding of 
specialisatie, (zorg)toerisme. Maar het dorp wordt zeker geen vakantie 
dorp. Daarvan zijn er al een behoorlijk aantal in Zeeland en de 
kwaliteit van dit soort dorpen laat te wensen over. Ze zijn eentonig en 
homogeen en zijn in de winter grotendeels verlaten. 

De uitgangspunten, de samenstelling van de inwoners, de functies in 
het dorp, de plattegrond en de kwaliteiten die het dorp biedt, maken 
dat dit nieuwe dorp uniek is en toegevoegde waarde heeft voor de Zak 
van Zuid-Beveland. 

De aanleiding tot het bouwen van een nieuw dorp was in eerste 
instantie een zorgvraag vanuit het platteland. Deze zorgvraag is breed, 
vraag naar zorg voor ouderen en voorzien in voorzieningen voor jong 
en oud, een school, een huisarts, thuiszorg, thuisverplaatste zorg, etc. 
De functies in het dorp zijn zeer divers, voor jong en oud, bijvoorbeeld 
een school met kinderopvang tegenover een hospice. Ook het 
woningaanbod is heel divers, klein, groot, eenkamerwoningen, met of 
zondertuin, gezamenlijke tuinen, woongroepen, begane grond wonen 
en woningen met verdiepingen. Woningen zijn standaard uitgerust met 
de meest eenvoudige aanpassingen, zoals brede deuren 
(rolstoelgeschikt). Extra voorzieningen kunnen eenvoudig worden 
aangebracht (beugels in badkamer, trapliftjes etc). Er is geen 
onderscheidt tussen 'jongeren' woningen en 'senioren' woningen. 

bewoners 

De samenstelling van het dorp is zeer gevarieerd. De bewoners zijn 
zowel jong als oud, hebben een grote of kleine portemonnee, is 
bedoeld voor zowel Zeeuwen als voor mensen van buiten Zeeland. 
Daarnaast zijn er de tijdelijke bewoners. 

Ten eerste de (zorg) toeristen, mensen die in eerste plaats voor 
vakantie naar het dorp (en omgeving) komen en toevallig zorg nodig 
hebben. Dit kan een echtpaar zijn waarvan een of beiden dagelijks 
zorg nodig heeft, maar ook mensen met een kind met een zorgvraag, 
of mensen die een ouder of schoonouder met een zorgvraag mee op 
vakantie nemen en tijdens de vakantie de mantelzorg uit handen willen 
geven. Daarnaast is er de groep mensen uit de omgeving 
(netwerkbewoners) die voor herstel en/of genezing in het dorp 
verblijven. Dit kunnen mensen zijn die na een behandeling in het 
ziekenhuis nog niet naar huis kunnen en naar het dorp komen om te 
herstellen of te revalideren, de zogenaamde thuisverplaatste zorg. Het 
kan zo zijn dat het om een persoon gaat, die thuis verzorgd wordt, 
maar waarvan de mantelzorg (tijdelijk) wegvalt. 

gebruikers 

De gebruikers van het dorp zijn naast de inwoners (tijdelijk en 
permanent), de netwerkinwoners. Zij maken gebruik van de 
voorzieningen die het dorp biedt. Dit werkt twee kanten op. Enerzijds 
mensen die naar het dorp gaan om gebruik te maken van de 
voorzieningen die het dorp biedt. Anderzijds worden diensten geleverd 
vanuit het dorp aan de mensen in de netwerkdorpen. 

bewoners -------..... • 
-wonen met fzonder zorg 
-jong en oud 

-school / kinderopvang I naschoolse opvang 
-comrnerciele funclies (winkals, restaurant, e.d.) 
-zorgsteun punt 
-bezoek 

netwerkbewoners ____ ....... ., -huisarts l apotheek 

-consultatiebureau I verloskundige 
-dagt>esteding 
-tijdelijk wonen 
-permanent wonen 

-Herstel na cosm. of medische ingreep 

(zorg) toeristen I recreanten --+ -Vakantie met of zonder zorg1 
-Dagjesmensen (o.a. fietsers) 
-wellness / kuren 

-thuiszorg 
-zorgcOOrdinator 

zorgdiensten -------1 .. • -laxidienst 
-klusdien st 
-maallijdbezorging 
-bezorgdienst 

toeristen/recreanten ____ .. .,., -omliggende landschap (wandelen, fietsen) 
-attracties I bezienswaardigheden omgeving 



Uitgangspunten 

Sociaal en functioneel 

De meeste dorpen in de zak hebben een overwegend agrarische 
functie. Het nieuwe dorp heeft een verzorgende en toeristische functie. 
Het dorp heeft voorzieningen voor de netwerkdorpen. Daarnaast biedt 
het dorp faciliteiten voor een vakantie met zorg, waarbij vakantie op de 
eerste plaats staat. Zorg is 'slechts' een faciliteit. Zorg is wel op de 
achtergrond aanwezig. Dit uit zich in een aangepast verblijf en de 
aanwezigheid van deskundig personeel, maar dit zijn logische zaken. 
Veel aandacht gaat uit naar het geven van een vakantiegevoel. De 
intieme sfeer van het dorp, de aanwezigheid van de zee en een plein 
aan zee, georganiseerde activiteiten, de aanwezigheid van leuke 
kleine restaurantjes, mogelijkheden voor het maken van dagtochtjes 
en excursies over land en/of zee, mogelijkheden voor wellness, etc., 
zorgen voor het ultieme vakantie gevoel. 

Het dorp biedt ruimte aan ca. 2000 inwoners, tijdelijke en permanente 
inwoners. De verhouding tijdelijk en permanent is 1/3 - 2/3. De 
woningen zijn overwegend grondgebonden. Er zijn enkele 
kleinschalige appartementengebouwen en gebouwen waarin zich 
kleine studio's bevinden. Dit kan in de vorm van een gewone grote 
woning zijn. Ook zijn er kleine hotels en pensions. Bij de wellness 
faciliteiten is een hotel voorzien en zijn vakantiewoningen. Veel 
woningen zijn geschikt gemaakt om een gedeelte er van te verhuren of 
er zijn bed& breakfast mogelijkheden. Of er staat bij de woningen een 
klein vakantieverblijf in de tuin. Ook zijn er woningen die geschikt zijn 
om ouders en schoonouders in te laten wonen. Deze woningen 
hebben een tweede voordeur. 

Zoals uit hoofdstuk 5 blijkt, zorgen zorgtoeristen voor verlenging van 
het toeristenseizoen, zodat het hele jaar door de vakantiewoningen 
bezet zijn. Leegstand in de wintermaanden wordt zo voorkomen. 

Vaste bewoners kunnen een gedeelte van hun woning of een 
bijgebouw verhuren. Zo zijn ze meer betrokken bij het toerisme. Het 
kan een gedeelte van de broodwinning zijn. Ze zijn zich meer bewust 
van het belang van de kwaliteit van de woonomgeving en het 
landschap en warden zo meer betrokken bij hun dorp. Het is van groot 
belang dat de bewoners en aanstaande bewoners een actieve rol 
kunnen spelen in ontwikkeling van het dorp en het beheer van woning 
en woonomgeving. 

Functies en pve 

De belangrijkste onderdelen van het dorp zijn wonen, toerisme & 
recreatie, zorg, sociale en commerciele voorzieningen en opleiding. In 
de tabel is aangegeven wie de belangrijkste gebruikers zijn en zijn de 
voornaamste programma onderdelen aangegeven. 
In bijlage 4 is het volledige programma overzicht opgenomen. 

- ~ - -
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ONDERDEEL WIE WAT 

woningen/appartementen/studio's 

jong & oud 
7 met en zonder zorg 

met & zonder zorg 
7permanent en tijdelijk 

won en inwoners 
groepswoningen 

(zorg)toerist 
hospice 

netwerkbewoners 
pg woningen 
hotels (algemeen, medisch en wellness) 
personeelswoningen 

coordinatiepunt zorg&toerisme 

(zorg)toerist 
wellness (kuren, ontspannen, medisch) 

toerisme recreant 
sauna, fitness, massage 

&recreatie inwoners 
dagrecreatie 

netwerkbewoners 
bezoekerscentrum 
rustpunten voor fietsers en wandelaars 
plein, water, "park" 

coordinatie punt zorg 
inwoners huisarts, fysiotherapeut, apotheek 

zorg netwerkbewoners dagbesteding 
(zorg)toerist medisch personeel (combi met toerisme) 

thuiszorg 

basisschool & kinderopvang 
consultatiebureau & verloskundige 

sociale inwoners 
dorpshuisfunctie en activiteiten 

voorzieningen netwerkbewoners 
(ontmoeting, informatie, cultuur) 
haal- en brengfuncties 
(taxi, maaltijden, boodschappen, etc) 
dagbesteding ouderen 

inwoners winkels 
commerciele netwerkbewoners horeca 
voorzieningen toerist &recreant pedicure, kapper, schoonheidsspec., etc. 

kleinschalige bedrijfjes 

(praktijk) opleidingen: 

opleiding 
studenten zorg en toerisme en een combinatie 
zorg&toerisme horeca 

gastheer/vrouw 

"De moeilijkheid met een nieuw dorp is het nieuwe eraan. 
Een dorp wordt pas een dorp als de nieuwe bewoners heel intensief bij de 

ontwikkeling van een nieuw dorp betrokken zijn, zodat men samen iets opbouwt. 
Voor dorpsheid heb je een hechte samenleving nodig." 



Het netwerk 



Het netwerk 
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Ruimtelijk 

De in hoofdstuk 7 genoemde algemene kenmerken van een dorp zijn 
op dit dorp van toepassing (het individuele huis, eigen land, 
ruggengraat, openbare ruimte, verkeer, menging). 
Op de specifieke kenmerken, de relatie met het omringende 
landschap, het karakter van de bebouwing en de inrichting van de 
openbare ruimte en de invloed van de branding/specialisatie op het 
ontwerp, wordt verderop in deze scriptie ingegaan. 
Maar eerst een opsomming van een aantal algemene uitgangspunten 
die feitelijk een vertaling zijn van de algemene en specif ieke 
kenmerken. Dit dorp is een combinatie van een dorp met agrarische 
kenmerken en een dorp met de kenmerken van een dorp aan het 
water (zie ook verderop). 

Uitgangspunten t.a.v. de bebouwing en inrichting 

• kleinschalig, overzichtelijk, dorps karakter 
•compact 
• herkenbaarheid-7 stratenpatroon en bebouwing 
• menselijke schaal, overzichtelijk, niet verdwalen (toeristen) 
• logische routing en opbouw 
• afwisseling straatprofiel 
• open diepe achtertuinen-7 geven groen karakter aan het dorp 
• geen schuttingen, ook achterkanten mogen gezien worden 
• kleine boomgaardjes 
• geen voortuinen in centrum 
• aan de rand dorp kleine voortuinen 
• Variatie bebouwing: 

hoog & laag 
gesloten & open 
gevelwanden 
solitaire gebouwen & geschakeld 

• slechts enkele grote gebouwen 
• voldoende parkeergelegenheid in dorp 
• hoge bebouwingsdichtheid in het centrum 
• aan de randen dorp lagere bebouwingsdichtheid 
• smalle en brede straten 
• grondgebonden woningen 
• binnenruimtes, pleintjes en hofjes, binnenstraten 
• hoge verdiepingshoogte 

Uitgangspunten t.a. v. de /ocatie 

• Hoogteverschil (dijk) opheffen 
• Haven I dijk 
• Aan alle zijden van het dorp attractieve functies, zorgt voor 
levendigheid in het dorp 
• Op de grens water-land-? relatie, verbinding 
• Hoofdas is heel belangrijk, is structuurdrager en hierop bevind zich 
het zwaartepu nt 
• Geen voor en achterkant aan het dorp 
• Compact dorp 
•Geen uitbreidingsmogelijkheden, gefaseerde aanleg. 
• Dorp vol dan nieuw dorp .... 
• Verschillende benaderingswijzen, land & water 
•Geen gesloten enclave -7 open, toegankelijk en uitnodigend 
•Open naar achterland (landschap) 
• Aansluiting zoeken bij landschap I polderpatroon 
• Aansluiting fietsroutes 
• Zichtlijnen 

Uitgangspunten t.a. v. de Brandinglspecialisatie 

Branding/specialisatie uit zich niet in de bebouwing. Het is niet 
zichtbaar dat het een dorp betreft waar zorgtoerisme de specialisatie 
is. Het uit zich met name in de kwaliteiten die het dorp heeft. Een voor 
toeristen een zo aantrekkelijk mogelijke omgeving om te verblijven en 
waar ook de inwoners van profiteren. 



De naam: 't Eylant 

De beschrijving van een eiland in de Van Dale : 'aan alle zijden door 
water omringd land'. 
Zoals al eerder genoemd heeft Zeeland alles te maken met eilanden. 
Zeeland is ontstaan uit kleine eilandjes die aan elkaar gegroeid zijn tot 
grotere eilanden. Er zijn de spontaan ontstane eilanden en de door 
mensen aangelegde eilandjes zoals stellen. Een stelle is een 
kunstmatige heuvel die gelegen is in een schorrengebied, die diende 
als vluchtplaats. Stellen dienden in eerste instantie als vluchtplaats 
voor de herder en zijn kudde bij extreem hoog water. Het is niet 
helemaal zeker maar wel waarschijnlijk dat stellen de voorlopers 
waren van vliedbergen: kunstmatig opgeworpen verhogingen waarop 
de mens zich kon terugtrekken bij extreem hoge vloed. In de loop van 
de tijd kwamen er bouwsels bij: een hut, een schaapskooi. Toen de 
bevolking in Zeeland na het jaar 1000 toenam, concentreerden de 
mensen zich vooral op en om de stellen. 

Om over drinkwater voor de schapen te beschikken werd er soms 
boven in de stelle een drinkput gegraven, waarin regenwater bleef 
staan. Rond de drinkput was een verhoging gemaakt om te 
voorkomen dat het zeewater zich met het zoete water kon vermengen. 
Een stelle met een drinkput voor schapen wordt een hollestelle 
genoemd. In feite waren de hollestellen door een lage wal omringde 
drinkputten, gelegen op het hogere deel van de schorren. Om de 
stellen makkelijk te kunnen bereiken, werden in het schorgebied hier 
en daar dammetjes door kreken gelegd. 

Hollestelle Eylant 

Er zijn in het Zeeuwse Deltagebied veel stellen geweest. Op oude 
kaarten zijn deze op voormalige schorgebieden terug te vinden. De 
oudste vermelding dateert van 1356. Op de kaart van de loop van de 
Scheide en de Honte (het westelijke gedeelte van de latere 
Westerschelde) uit 1504 staan drie stellen, niet ver van elkaar, 
afgebeeld waarvan een op een schor in de Zwake op Zuid-Beveland. 
Dit schor in de Zwake wordt op de kaart 'Holstelle eylant' genoemd. 

De naam voor het nieuwe dorp is 't Eylant. In principe is het dorp geen 
eiland, het is niet aan alle zijden door water omringd. Maar het heeft 
wel een aantal overeenkomsten met een Zeeuws eiland. Zandplaten, 
schorren en slikken die spontaan in zee ontstonden, groeiden door 
toedoen van de mens uit tot eilanden, waarop de mens veilig was/is 
voor het water. Uiteindelijk groeiden een aantal kleinere eilanden aan 
elkaar en vormden zo een groter eiland. De kleine eilandjes waren het 
begin van iets nieuws en vormden de basis voor een groter geheel. Ze 
staan in mijn ogen symbool voor vooruitgang en groei. 

Het dorp is ook onderdeel van een groter geheel, een netwerk wat 
bedoeld is om een veilig en gezond platteland te realiseren. Het staat 
symbool voor vooruitgang, groei, veiligheid en zorg voor en op het 
platteland. Het dorp is de aanzet voor een veilig en gezond platteland 
met een goede zorginfrastructuur. 
lk heb er voor gekozen het dorp de Oudnederlandse naam Eylant te 
geven. Ten eerste omdat het niet letterlijk een eiland is en ten tweede 
verwijst deze naam naar de ontstaansgeschiedenis van Zeeland. 

Hollestelle ontstond in de vijftiende eeuw als een eiland in de westelijke arm van de Zwake, het water dat destijds de scheiding vormde tussen de eilanden Zuid-Beveland en 
Borssele. Wanneer de polder is bedijkt is niet precies bekend, maar aangenomen wordt dat dit in de eerste helft van de vijftiende eeuw is gebeurd. De polder is als een opwas 
bedijkt. Op de kaart van de loop van de Scheide en de Honte uit 1504 komt Holstelle eylant reeds voor. Men vermoed dat het eiland zijn naam dankt aan de holle stelle die v66r de 
bedijking op het schor aanwezig was. Maar het kan ook zo zijn dat de polder zijn naam niet te danken heeft aan de put die er gelegen heeft, maar aan de tweede betekenis van 
stelle, namelijk het gehele voormalige schor. 

een stellenaar = bewoner van een stelle 



Dorpsvorm 

Is het een kwestie van het nabouwen van een bestaand historisch 
dorp, met karakteristieke straatjes, een kerk en een dorpsplein. 
Of moet het een nieuw concept zijn dat is "ingepast" in het lokale 
landschap (Nagele)? 
Essentieel is dat het nieuwe dorp aansluit bij de wensen van de 
potentiele bewoners. 
De eisen die aan het landelijk wonen in het algemeen warden gesteld 
zijn een woning met een tuin in een rustige, ruime, groene en veilige 
omgeving en een supermarkt om de hoek. In een decor van weilanden 
met koeien en schapen, water- of boslandschap. Daaraan kunnen de 
wensen van (zorg)toeristen warden toegevoegd. Deze zijn grotendeels 
hetzelfde, maar zij wensen naast een mooie omgeving diverse 
activiteiten en faciliteiten. 
Er zijn uiteraard meerdere mogelijkheden voor de vorm van een nieuw 
dorp, maar de mogelijkheden die ik heb bekeken zijn : 

Het kopieren van een bestaande dorpsvorm uit nostalgische 
overwegingen. Zowel de structuur, de maatsystematiek als de 
architectuur. 

Het kopieren van een bestaande dorpsvorm, maar met moderne 
architectuur. De vraag is wat dat oplevert qua beleving. 

Een bestaande dorosvorm transformeren. En transformatie naar het 
heden. Veel aspecten en onderdelen van bestaande dorpen hebben 
destijds een belangrijke reden gehad, maar zijn nu niet meer aan de 
orde. Bijvoorbeeld de kerk, die vervult tegenwoordig niet meer zo'n 
belangrijke functie. De hierarchie in bebouwing en straten. Dit is nu 
niet meer aan de orde omdat de verschillen tussen arm en rijk niet 
meer zo sterk spelen. Het karakter van een dorp, vroeger leefde men 
voornamelijk van agrarische sector of van de visserij. Dit bepaalde in 
belangrijke mate het karakter en vorm van het dorp. Dit speelt 
tegenwoordig niet meer zo sterk. 

Het nabootsen van een organisch qegroeid doro. Hierbij denk ik aan 
het ontwerpen van de belangrijkste gebouwen en het centrum. Er 
warden globale spelregels opgesteld en de rest zal vrijgelaten warden. 
Het dorp zal min of meer organisch groeien. 

Het bedenken van een nieuw dorpsconcept. Bijvoorbeeld een dorp op 
het water, onder de grond, boven het landschap of een reizend , mobiel 
dorp. Of een dorp waar water de hoofdrol speelt, bijvoorbeeld 
waterberging of een dorp in een ontpoldert gebied of een dorp waarbij 
eb en vloed een belangrijke rol speelt. 

De transformatie van een voorstraatdorp 

Voor het ontwerp van het nieuwe dorp heb ik gekozen voor een 
transformatie van een voorstraatdorp. 

Waarom een voorstraatdorp? 

Een voorstraatdorp is een vorm van een gepland dorp. Het is vooraf 
ontworpen en vaak in een keer aangelegd. Uiteraard zijn deze dorpen 
vaak in de loop van de tijd uitgebreid. Voorstraat dorpen zijn dorpen 
die alles te maken hebben met water. De Zak van Zuid-Beveland heeft 
geen dorpen die op het water gericht zijn. Wei zijn er vroeger een paar 
dorpen geweest die een (landbouw)haventje hadden, maar de dorpen 
zelf liggen niet aan het water. De dorpen hebben een afwerende 
houding ten opzichte van de zee (1000 jaar strijd tegen het water). De 
meeste dorpen waren agrarisch georienteerd, dus hadden met de zee, 
economisch gezien, niet zo veel. Toch is een voorstraatdorp 
streekeigen en herkenbaar, het is een typisch Zeeuwse dorosvorm. 
Voorstraatdorpen hebben een sterke relatie met de zee en de zeedijk. 
De voorstaat zorgt voor een verbinding tussen land en water. 

Transformatie - Vertaling 

Een voorstraatdorp heeft een brede hoofdstraat: de voorstraat, met 
daaraan voorname bebouwing. Deze staat loodrecht op de dijk en 
loopt af van de haven naar of langs de kerk. Evenwijdig aan deze 
hoofdstraat zijn enkele achterstraten. Dwarsstraten verbinden deze 
achterstraten met de voorstraat. 

• Hierarchie 

Een voorstraatdorp bestaat uit een voorstraat met aan weerszijden 
gesloten bebouwing. Parallel aan de voorstraat lopen de achterstraten. 
De bebouwing aan de voorstraat is aaneengesloten en is voornaam. 
Grote koopmanshuizen , dokterswoning, notariswoning geven de straat 
een statig karakter. Deze voorname panden warden afgewisseld met 
wat kleinere woningen. Opvallend is de toepassing van de gevelschijf. 
Deze schijf is later, wanneer de zaken goed gingen , voor de originele 
gevel geplaatst. Deze nieuwe gevel heeft een rijkere detaillering en 
betere kwaliteit stenen dan de originele gevels. Vaak is de schijf uit 
gevoerd in stucwerk. Dit principe komt ook voor bij voorname 
boerderijen in de omgeving, hoewel de schijf dan vaak in baksteen 
werd uitgevoerd. De gevelschijf ontneemt ook het zicht op het dak. Het 
lijkt zo of een pand uit bijvoorbeeld 2 of 3 volledige verdiepingen 
bestaat. Bij panden waar de gevelschijf ontbreekt, is het vaak zo dat er 
voor de voorgevel een duurdere baksteen is toegepast dan de achter
en zijgevels. De dakpannen in het zicht zijn van een betere kwaliteit en 
hebben een rijkere uitstraling dan de pannen die aan het zicht 
onttrokken zijn. Meestal zijn de pannen in het zicht, zwarte gesmoorde 
pannen , terwijl de andere pannen rood zijn. Het profiel van de 
voorstraat is breed, het heeft wat weg van een laan. 

gevelschijf 





De dakpannen in het zicht zijn 
var:i een betere kwaliteit en 
hebben een rijkere uitstraling 
dan de pannen die aan het 
zicht onttrokken zijn. l\/leestal 
zijn de pannen in het zicht, 
zwarte gesmoorde pannen, 
terwijl de andere pannen rood 
zijn. Het profiel van de 
voorstraat is breed, het heeft 
wat weg van een laan. 

De voorstraat wordt begeleid door grote kastanje bomen en voor de 
voetgangers zijn er aparte "stoepen". De voorstraat is opgedeeld in 
meerdere zones, de straat, de bomen, en de stoepen. Daarnaast heeft 
ieder pand een stoep van natuursteen voor de deur. Vaak afgezet met 
een sierlijk hekwerk. De achterstraten zijn duidelijk minder rijk. Het zijn 
achterkanten, er bevinden zich kleine werkplaatsen en bedrijfjes. De 
bebouwing is kleiner en eenvoudiger en van een rijke detaillering is 
geen sprake. De gebruikte materialen zijn duidelijk minder van 
kwaliteit. Deze straten zijn duidelijk de arbeidersstraten. Het 
straatprofiel is smal en onderscheid in stoep en straat is er niet. De 
panden staan direct aan de weg. Er zijn veel kleine doorsteekjes naar 
de achter terreinen en tuinen. Meestal staan aan ene zijde van de 
straat eenvoudige woningen en aan de andere zijde opslaggebouwen, 
schuren, werkplaatsen e.d. In de achterstraat direct achter de 
voorstraat zijn meestal de achterkanten van de bijgebouwen van de 
panden aan de voorstraat te zien. De achterstraten hebben een 
rommelig, informeel karakter. Er is een duidelijk hierarchie waar te 
nemen in de bebouwing van de voorstraat en de achterstraten. Deze 
hierarchie had alles te maken met de verschillen tussen arm en rijk 
destijds. In deze tijd zijn deze verschillen niet meer zo groot. 

Bij het ontwerp van het 
nieuwe dorp is er gekozen 
voor het maken van alleen 
maar voorstraten. Dat wil 
zeggen dat iedere straat een 
eigen karakter en identiteit 
heeft en dus een eigen 
(woon)kwaliteit. ledere straat 

0 s .s -1 .s is anders qua 
bebouwingstypologie, straatprofiel en beleving. Door de verschillende 
'voorstraten' warden verschillende woonkwaliteiten gerealiseerd, zoals 
centrum wonen, groen wonen, water wonen, vrij wonen, aan pleintjes 
en hofjes wonen, etc. 

• Relatie met het landschap 

Bij het ontwerp van een voorstraatdorp en de aanleg ervan trok men 
zich meestal weinig aan van het landschap. Geplande dorpen in 
Zeeland hebben weinig tot geen relatie met het omliggende 
landschap. 

De enige relatie die ze met het landschap hebben, is het feit dat een 
voorstraatdorp (en andere geplande dorpen in zeeland) vrijwel altijd 
werden aangelegd op een plek die niet geschikt was voor landbouw. 
Het nieuwe dorp heeft wel een relatie met het landschap, zowel 
ruimtelijk als functioneel. Een voorstraatdorp bestaat uit een voorstraat 
loodrecht op de zeedijk met parallel daaraan de achterstraten. Aan de 
landzijde ligt haaks daarop een straat waar ook de kerk zich bevind. 
Deze straat blokkeert in feite het zicht naar het landschap. 
Bij het ontwerp van dit dorp ontbreekt deze straat, zodat er vanuit 
iedere straat een zichtlijn is naar het landschap. De relatie zee- land 
wordt hierdoor veel sterker. De toegangsweg vanuit het landschap 
gaat over in de voorstraat. Deze toegangsweg wordt begeleid door 
bomen die doorgetrokken warden in de voorstraat, tot aan het water. 
De toegangsweg, die overgaat in de voorstraat is tevens de 
aantakking aan het netwerk. zee 

blokkeert zicht 
~~~~~~~;;;;;~.;;;;;i;;;....~n:a::arlandschap 

land 

zee 

land 



• Relatie met het water 

Voorstraatdorpen "leefden" van het water, van de visserij en I of de 
handel over water. De voorstraat loopt meestal vanaf de landzijde 
omhoog naar de haven en de zeedijk. De achterstraten deden dit niet. 

l = oplopend 

Door het oplopen van de voorstraat wordt de relatie met het water 
versterkt. De waterkant wordt zo onderdeel van het dorp. De 
belangrijkste economische activiteit bevond zich aan het water. Er was 
een haven en een havenplateau met de bijbehorende gebouwen en 
functies zoals bijvoorbeeld een overslagruimte, de visafslag, een 
douane kantoor, een handelsgebouw, etc. Ook een pension, een of 
meerdere cafes en restaurants waren aan het water gesitueerd. Hier 
speelde het dagelijks leven zich in belangrijke mate af. 
Met het stijgen van de zeespiegel is er vaak een nieuwe zeedijk voor 
de oude aangelegd, waardoor de relatie met het water is afgezwakt. 
De plek aan het water is niet meer van groot economisch belang. 
Dorpen die nog steeds van het water leven is hebben de haven met de 
bijbehorende gebouwen verplaatst naar elders. 

De belangrijkste plek en in feite ook de belangrijkste economische 
activiteit van het nieuwe dorp (toerisme), is geconcentreerd aan het 
water. Hier bevinden zich de openbare ruimte, een aantal kleine en 
grotere hotels, wellness, het haventje, restaurants, etc. De 
belangrijkste toeristische functies zijn aan het plein aan het water 
geconcentreerd. 
Water en het gebied aan het water speelt ook bij het nieuwe dorp een 
belangrijke rol! 

• Niveau dorp 

De voorstraat loopt in de meeste gevallen op naar het gebied aan het 
water. De relatie met het water in voorstraatdorpen is groot. Het 
nieuwe dorp wordt in zijn geheel opgehoogd en wordt onderdeel van 
de zeedijk, zo wordt de relatie met het water nog sterker. De zeedijk 
loopt random het dorp. Zo ontstaat er als het ware een eiland. 

Doordat het dorp is opgehoogd is het zowel vanaf land als zee goed te 
zien. Vanuit het dorp heeft men zowel uitzicht over de zee als het 
landschap. Aan de waterzijde wordt een plateau/plein gerealiseerd 
waar alle straten eindigen (of beginnen). De ondergrond van de locatie 
bestaat uit poelklei met veen. Dit is niet echt geschikte grond voor 
bebouwing. Ophogen van het dorp is dan ook een goede oplossing. 
Ten slotte een overstromingskaartje in geval van een ramp ter 
illustratie. 
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• Centrum en landmark 

In voorstraat dorpen ontbreekt het meestal aan een echt centrum. Als 
er in het dorp een kerk gerealiseerd werd, was dit meestal ook het 
centrum van het dorp. Maar in feite is de brede voorstraat, de 
structuurdrager, de ruimte waar men elkaar ontmoette en waar de 
weekmarkt was. De kerk bevond zich aan het einde van de voorstraat 
aan de landzijde. Vanuit de voorstraat is er zicht op de kerktoren, de 
landmark van het dorp. Het nieuwe dorp krijgt wel een centrum. Het 
centrumgebied ligt aan het water en markeert het einde van de 
voorstraat. Er zal een landmark gerealiseerd worden in de vorm van 
een uitkijktoren I vuurtoren. Anders dan bij een traditioneel 
voorstraatdorp bevind de landmark zich aan de waterzijde van het 
dorp. Het is de trekker naar het centrumgebied. Het is een gebied met 
kwaliteit om te verblijven. 
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• Combinatie waterdorp en agrarisch dorp. 

Een combinatie omdat het dorp een relatie heeft met zowel het water 
als het landschap. De relatie met het water is vanwege de 
specialisatie van het dorp, het toerisme. Ook het landschap is 
belangrijk voor de toerist. Omdat het dorp onderdeel van een netwerk 
van dorpen is, die in het omliggende landschap liggen, is ook de 
relatie met het landschap van groot belang. 

Er worden zowel elementen uit de architectuur van waterdorpen, als 
van agrarische dorpen toegepast en vertaalt, zoals bijvoorbeeld de 
moduulmaat, de gevelschijf, plint, orientatie op de straat. etc. (zie 
hoofdstuk 7). 

Het hart van het dorp heeft wat betreft de bebouwingstypologie en 
dorpsbouwkundige opzet de kenmerken van een water georienteerd 
dorp, de randen van het dorp heeft de kenmerken van een agrarisch 
georienteerd dorp. Dit uit zich in geveltypologie en bouwhoogte, 
grootte van de bebouwing, afmeting van de tuinen, gesloten 
gevelwanden versus een meer open structuur, decoratie, 
bebouwingsdichtheid, gevelschijven en plinten, al dan niet een groen 
karakter, zichtlijnen naar landschap, straatprofielen, straatmeubilair, 
gebouwfuncties, etc. Verderop in deze scriptie wordt er per straat 
ingegaan op de bebouwingstypologie en het profiel van iedere straat. 

rand hart rand 
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Toelichting ontwerp dorpsbouwkundig plan 

Het dorp bestaat uit 8 straten parallel aan elkaar en loodrecht op het 
water en het landschap, met ieder een eigen karakter, profilering en 
kwaliteit. Dit zijn de formele routes. Middels kleine verbindingen haaks 
op de hierop, de informele routes, zijn de straten met elkaar 
verbonden. De toeristen zullen voornamelijk de formele routes 
gebruiken, terwijl de informele routes met name door de inwoners van 
het dorp gebruikt zullen warden. In de straten in het hart van het dorp 
is de bebouwingsdichtheid hoog en aaneengesloten en naar de 
randen van het dorp toe, wordt deze lager en meer open van structuur. 
De bebouwing in het hart is grater en hoger dan aan de randen. De 
functies anders dan wonen bevinden zich hoofdzakelijk in het hart van 
het dorp en warden afgewisseld met woonfunctie. Aan de randen is 
hoofdzakelijk wonen gesitueerd. Het landschap is in het hart alleen 
zichtbaar aan het einde van de straten, terwijl aan de randen het 
landschap het dorp binnen dringt. De woningen in het dorp is 
hoofdzakelijk grondgeboden. 

Het dorp ligt aan het water van de Westerschelde, waarbij het water 
zich aan de oostkant van het dorp bevindt. Aan de waterzijde is een 
grate ruimte, een plateau aan het water gerealiseerd. Deze ruimte is 
ingericht met groen, parkeren en een plein. Deze ruimte is bedoeld om 
te verblijven , te ontmoeten en te recreeren . Er bevindt zich ook een 
kleine haven . 

Het dorp ligt ca. 750mm lager dan de zeedijk en 7250mm hoger t.o.v. 
van het landschap. De bestaande weg aan de voet van de dijk aan de 
landzijde, 'zeedijk', loopt omhoog naar het plateau aan het water. 
Deze wordt ter plaatse van het dorp onderdeel van het dorp. Daarna 
loopt deze weg weer omlaag en vervolgt zijn weg onderlangs de dijk. 

De toegangsweg vanuit het landschap loopt omhoog tot op het niveau 
van het dorp. Deze toegangsweg gaat over in de voorstraat en loopt 
van west naar oost. Aan het einde van de waterkant eindigt de 
voorstraat bij een plein met daaraan het centrumgebouw van het dorp. 
In het verlengde van de voorstraat staat de landmark van het dorp, de 
uitkijktoren I vuurtoren, die mensen naar het plein trekt. Langs de 
toegangsweg zijn bomen aangeplant die de voorstraat begeleiden en 
doorgetrokken zijn tot aan het water. 

Aan de zuidkant is de helling veel flauwer, door een helling van slechts 
60 , gaat het talud geleidelijk over in het landschap. Aan de oostzijde 
bevindt zich het plateau aan het water met een helling van de dijk van 
230. Aan de westzijde, de toegangszijde vanuit het landschap en 
netwerk is een combinatie van de randen in het noorden en zuiden 
toegepast. 

Aan de zijde van het dorp gericht op het netwerk (daar waar de 
toegang vanuit het landschap tot het dorp bevindt}, heeft de 
bebouwing als het ware een rafelige rand, waardoor het landschap als 
het ware het dorp ingetrokken wordt. 
De bebouwing loopt in een schuine lijn en staat daarmee haaks op de 
weg van Oudelande naar Baarland. Door deze schuine lijn te 
introduceren wordt bereikt dat het dorp aan de landzijde zich richt tot 
het netwerk en het landschap. Het dorp 'omarmd' het landschap. Bij 
benadering is het dorp direct leesbaar. Alie straten zijn direct zichtbaar 
en de structuur van het dorp wordt snel duidelijk. 

Ook bij benadering van het dorp vanuit Hoedekenskerke, via 'zeedijk' 
aan de noordkant, komt deze schuine lijn terug. Dit is overigens de 
meest voor de handliggende route voor de toerist. Zadra men op het 
niveau van het dorp is aangekomen loopt de weg schuin in de richting 
van de entree van de voorstraat aan de waterzijde. Door deze schuine 
lijn wordt men als het ware in het dorp opgenomen/opgezogen en 
richting het pie in 'gestuurd'. 

De Voorstraat is de verbindingsas, tussen zee-land, van het 
zorgnetwerk en verbindt de verschillende functies in het dorp. 

Alie zijden van het dorp hebben andere uiterlijke kenmerken. Dit ligt \ _ 
aan de bebouwing ter plaatse en aan de behandeling van de 
dorpsrand. Omdat het dorp opgehoogd en onderdeel van de zeedijk is, 
hebben alle zijden van het dorp een talud. De rand aan de noordzijde 
van het dorp is hard en heeft een helling van 23°, evenals de zeedijk. ..1------...l\:3 
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Plaats van de functies 

plein 
wellness I me 
hotel 
zorghotel 
ontmoeting 
bezoekerscentr 
coordinatiepunt 
(zorg)toerisme 

hotel 
restaurant 
supermarkt 
wlnkels 
ontmoeting 

zorgpunt (thuiszorg/ m 
etc) 
school/kinderopvang 
consultatiebureau/verlos 
huisarts/apotheek 
intensieve zorg 
hospice 
verp ee 
woongroep(en) 
ontmoeting 
opleidlng 

ONDERSCHEID TUSSEN KORT EN LANG VERBLIJF 
-7 kort aan de voorstraat 
-7 lang: in het dorp, rechtstreekse verbinding voorstraat 

MIX VAN FUNCTIES IN DE VOORSTRAAT 
-7wonen, werken, zorg, commercieel 

FUNCTIES NAAR LANDSCHAP GERICHT 
(van waaruit meeste netwerkbewoners dorp 
benaderen) 
-?school, zorgpunt, supermarkt 

hotelgasten } 
toeristen 
recreanten 
netwerkbewoners 
dorpsbewoners 

netwerkbewoners 

Verbindingsas: 
~ zorgnetwerk 
~ functies 
~ zee-land 



Er is onderscheid gemaakt tussen de zorgnetwerk functies, de 
toeristische functies en de commerciele functies. Deze functies 
hebben allemaal een tijdelijk karakter. Daarbinnen is weer 
onderscheid gemaakt tussen kart en lang verblijf. Functies waar men 
kart verblijft zijn functies zoals, de bakker, de supermarkt, de 
huisarts&apotheek, de horeca, etc. Lang verblijf kan warden 
opgesplitst in dagverblijf en tijdelijke woonfunctie. Onder dagverblijf 
vallen de functies zoals de basisschool en kinderopvang, opleiding, 
dagbesteding en wellness. Onder tijdelijke woonfunctie vallen onder 
andere hotels (standaard, zorghotel, wellness- en medisch hotel) , 
pensions en tijdelijke woonvormen zoals een verpleeghuis en een 
hospice. 

In de voorstraat bevinden zich voornamelijk functies waar men kart 
verblijft, zoals de commerciele functies, de huisarts&apotheek en 
horeca. In de voorstraat bevinden zich oak een aantal functies die 
onder lang verblijf vallen, zoals een hotel, opleiding zorg&toerisme, de 
basisschool en kinderopvang. De functies die vallen onder lang 
verblijf, bevinden zich hoofdzakelijk in de straten direct naast de 
voorstraat en zijn via informele routes vanuit de voorstraat bereikbaar. 
Dit zijn onder de tijdelijke woonfuncties zoals een hospice, een tijdelijk 
verpleeghuis en diverse andere tijdelijke woonfuncties. Daarnaast zijn 
tijdelijke woonfuncties zoals hotels en pensions, die zich aan het eind 
van de voorstraat en aan het plateau aan het water bevinden. In de 
achterstraat is nag een andere functie dan de hiervoor beschreven 
functies gesitueerd. In deze straat bevinden zich semi-commerciele 
functies. Dit zijn de onder andere kleine ateliers, kunstenaars en kleine 
particuliere bedrijfjes (bv klussenbedrijf, naaiatelier, winkeltje in zelf 
vervaardigd houten speelgoed of tuinmeubelen etc.). Deze functies 
bevinden zich in de bijgebouwen van de woningen die in de Zeestraat 
gesitueerd zijn. 

Bij plaatsing van de functies is rekening gehouden met de wijze 
waarop de verschillende gebruikers van het dorp het dorp benaderen. 
De functies die voornamelijk bedoeld zijn voor de toeristen , zoals 
hotels, horeca en winkels zijn aan de waterkant en in de voorstraat 
gesitueerd. Aan het begin van de voorstraat aan de landzijde bevinden 
zich de belangrijkste zorgnetwerk functies zoals de basisschool, de 
kinderopvang, de huisarts&apotheek en de supermarkt. 
Naast deze functies bestaat de rest van het dorp uit permanente en 
vakantiewoningen. 

Er is bij al deze functies voldoende parkeerruimte voorzien. In het hele 
dorp is het parkeren grotendeels bovengronds opgelost. Op enkele 
plekken is er ondergronds parkeren voorzien, zoals bijvoorbeeld bij het 
centrumgebouw aan het water, in de waterstraat onder de woningen 
en op een aantal plekken waar zich hofjes bevinden. Voor de rest is 
parkeren in de straten en in de binnenstraten opgelost. 

Het centrumgebouw, dat zich aan het plein aan het water bevindt, 
bevat alle hoofdfuncties (zorgnetwerk functie, toeristische functie en 
commerciele functie) . Hierop wordt in hoofdstuk 9 uitgebreid ingegaan. 
Alie functies zijn via de voorstraat te bereiken. De voorstraat is de 
verbindingsas van functies. Tevens is de voorstraat de belangrijkste 
verbinding tussen zee en land en de as verbindt dit dorp met de 
andere netwerkdorpen. 

Straatprofielen en beeld 

ledere straat heeft een eigen karakter en daarmee een eigen identiteit 
en woonkwaliteit. Dit uit zich in straatprofiel, toegepaste materialen, 
straatmeubilair en groen of de afwezigheid daarvan. Daarnaast is de 
bebouwingstypologie en materialisatie van invloed op de steer en het 
beeld van de straten. 
Voor het hele dorp wordt voor de bebouwing een moduulmaat van 1,5 
meter gehanteerd. Zo varieert de beukmaat van de woningen en 
woongebouwen van 4,5m- oplopend met 1,5 meter. Na onderzoek 
blijkt deze maat bij de bebouwing in voorstraatdorpen in het verleden 
consequent toegepast te zijn. 
Het hart van het dorp, de waterstraat, de voorstraat en de zeestraat, 
bestaat uit een mix van verschillende functies. In de overige straten 
bevindt zich voornamelijk de functie wonen. 
Het hele dorp is een mix van permanent en tijdelijk wonen, wonen 
voor de 'grate' en 'kleine' portemonnee en wonen voor jongeren en 
ouderen. Eigenaren, de vaste bewoners, kunnen een gedeelte van 
hun woning of een bijgebouw verhuren aan vakantiegasten. In het hele 
dorp zijn rustpunten opgenomen, in de vorm van bankjes en muurtjes. 
Nu volgt een beschrijving van iedere straat met, ter ondersteuning, 
diverse referentiebeelden. 
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De erven 

De erven is geen typische straat met aan weerszijden bebouwing op 
de rooilijn. In feite is het een pad door een groen gebied. De 
toegangen tot de gebouwen zijn niet aan het pad gesitueerd. De weg I 
het pad is slechts vijf meter breed en er zijn geen stoepen, fietspaden 
of parkeerstroken gerealiseerd. Al het verkeer, auto's, fietsers en 
voetgangers in twee richtingen, is gemengd. De toegepaste materiaal 
voor de weg/ het pad is een halfverharding in een lichte kleur. 
Parkeren wordt opgelost op eigen terrein. De erfafscheiding aan de 
rechterzijde bestaat uit lage hekken en heggen. 

Aan de linkerzijde van de straat bevindt zich een 'bos' met daarin 
solitaire gebouwen. Dit gedeelte van het dorp heeft een !age 
bebouwingsdichtheid. Het 'bos' is openbaar gebied en functioneert als 
de tuin van het dorp. Er zijn kronkelende onverharde wandelpaden 
aangelegd en er bevinden zich (naast de bomen en de bebouwing), 
een beeldentuin, diverse open plekken en kruiden- en bloemen tuinen. 
Er zijn diverse boomsoorten en struiken aangeplant (waaronder 
groenblijvende) zodat er een variatie aan kleuren en vormen is. Dit 
'bos' zorgt er voor dat de noordzijde van het dorp een groen karakter 
heeft. In dit gedeelte van het dorp bevindt het wellness centrum. De 
voorkant is naar het water gericht en de achterzijde naar het 'bos'. Een 
ideale plek voor deze functie, omdat een groene omgeving kan 
bijdragen aan het welbevinden van de mens. 
De bebouwing kenmerkt zich door het gebruik van hout, glas en staal 
en heeft ten hoogste twee bouwlagen zonder kappen. De bebouwing 
heeft de kenmerken en uiterlijk van kleine paviljoens en er zijn 
woningen die boven het maaiveld 'zweven' doordat ze op palen staan. 
Hierdoor kan het groen onder de bebouwing doorlopen. De bebouwing 
heeft een transparant karakter zodat de bebouwing als het ware oplost 
in het groen. 

Aan de rechterzijde van de straat bevinden zich de 'boeren' erven. 
Deze erven zijn een vertaling van het traditionele Zeeuwse boerenerf, 
wat zich kenmerk door de vele bijgebouwen. Naast het woonhuis 
bevinden zich er een wagenhuis, diverse schuren, een bakkeet, 
varkensstallen, personeelsverblijven, etc. 
Hier is groepswonen met en zonder zorg gesitueerd. In de 
'boerenschuur' zijn meerdere appartementen gerealiseerd, waarbij het 
'personeelsverblijf' dienst doet als gemeenschappelijke ruimte. 

Ook groepsaccommodaties voor toeristen behoren tot de 
mogelijkheden. De bewoners van een erf delen samen het erf, de 
eventuele boerentuin en het onderhoud ervan. Het onderhoud kan 
door de bewoners zelf gedaan warden of er wordt een hoveniersbedrijf 
ingehuurd. Erfafscheidingen bestaan uit sierlijke hekwerken, brede 
heggen of bomenrijen. 

De bebouwing staat afwissend parallel en haaks op de straat en heeft 
maximaal 2 bouwlagen plus een hoge kap en een horizontale 
geleding. Er zijn zowel voor- als achterkanten naar de straat gericht. 
De architectuur is niet per definitie die van het traditionele 
boerenerven. Dit komt tot uiting in het materiaalgebruik. Naast de 
traditionele baksteen is er glas, hout en staal toegepast. Naast hoge 
kappen komen er ook platte daken voor. De erven hebben de steer 
van een traditioneel boerenerf, met grate bomen, fruitbomen en 
boerentuinen. 
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Fruitstraat 

De fruitstraat of 'boomgaard' is breed van profiel en bestaat 
hoofdzakelijk uit fruitbomen (hoogstamfruit) in het gras, waardoor de 
straat een groen karakter heeft. Door de 'boomgaard' lopen twee 
smalle paden (beide eenrichtingverkeer), die halfverhard zijn en als 
het ware door de boomgaard snijden. Er is geen onderscheid gemaakt 
tussen voetgangers, fietsers en automobilisten, ze gebruiken allemaal 
hetzelfde pad. Parkeren is veelal op eigen erf opgelost. Daarnaast zijn 
er enkele parkeerplaatsen onder de fruitbomen gerealiseerd. 

Aan de linkerzijde zijn de 'boeren' erven gesitueerd, die hiervoor 
beschreven zijn. Vanwege de open structuur van de 'boeren' erven 
zijn er doorzichten naar de ervenweg en vice versa. De erfafscheiding 
van de 'boeren' erven aan de fruitstraat is anders dan aan de 
ervenweg. Hier bepalen hoogstamfruitbomen het aanzicht. Het 
hekwerk aan deze zijde van de 'boeren' erven is maximaal 750mm 
hoog. De 'boeren' erven vormen de overgangszone tussen de 
ervenweg en de fruitstraat. 

De bebouwing aan de rechterzijde van de fruitstraat is 3-4 lagen hoog 
en heeft uitsluitend platte daken en heeft een verticale geleding. Aan 
deze zijde van de straat zijn hoofdzakelijk woningen gesitueerd, die 
individueel te onderscheiden zijn. Er zijn zowel eengezinswoningen als 
boven- en benedenwoningen gerealiseerd. Deze woningen zijn 
geschikt gemaakt om een gedeelte er van te verhuren of er met 
meerdere gezinnen/paren te wonen. De toegangen tot deze woningen 
bevinden zich in de fruitstraat, omdat de woningen aan de andere zijde 
aan het water gesitueerd zijn. Deze woningen hebben dakterrassen en 
loggia's. Parkeren is onder de woningen gesitueerd. De bebouwing is 
aaneengesloten, maar de rooilijn verspringt met maximaal een meter 
naar voor of achter. ~ 

De bebouwing heeft een modern uiterlijk en de gebruikte materialen 
zijn onder andere baksteen, hout, glas, staal, zink, etc. 
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Waterstraat 

Het profiel van de waterstraat is breed en asymmetrisch. De straat 
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van water. De bestrating is 
natuursteen, een lichte kleur voor de rijweg en een donkere kleur voor 
het pad langs het water. Voortuinen ontbreken in deze straat en alleen 
in de parkeerstrook zijn bomen aangeplant. Daardoor heeft de straat 
geen groen karakter, maar de kenmerken van een straat, zoals die 
voorkomen in een dorp op het water georienteerd. De bebouwing is 
aaneengesloten en heeft daardoor een stedelijk karakter. Deze straat 
behoort tot het hart van het dorp. In deze straat bevind zich 
hoofdzakelijk wonen, afgewisseld met een enkele zorgnetwerk functie 
zeals een woongroep of een commerciele functie zeals bijvoorbeeld 
de kapper of een nagelstudio/pedicure aan huis. 

Aan de linkerzijde van de straat bevinden zich de achterkanten van de 
woningen in de fruitstraat. Deze achterkanten liggen aan het water, 
maar hebben niet per definitie het uiterlijk van een achterkant. Deze 
zijde van de woningen is zuid georienteerd. Daarom hebben de 
woningen aan deze zijde grote glasvlakken, balkons, terrassen en 
loggia's. Doordat de afstand van de achtergevels tot de werkelijke 
straat meer dan 12 meter bedraagt hebben de woningen toch privacy. 
De woningen hebben inpandige bergingen. Over het water zijn een 
aantal bruggen gelegd, waardoor de fruitstraat vanuit de waterstraat 
voor voetgangers bereikbaar is. Ook aan deze zijde worden de 
woningen gekenmerkt door een individueel karakter. 

Aan de rechterzijde van de straat hebben de woningen eveneens 
uitsluitend een verticale geleding en een individueel karakter. Het 
materiaalgebruik van de bebouwing is traditioneel, baksteen, 
natuursteen en stucwerk. De woningen zijn voorzien van een plint die 
is uitgevoerd in natuursteen. Een belangrijk kenmerk van woningen in 
water georienteerde dorpen. De voorkant van de bebouwing ligt direct 
aan de steep. De rooilijn is grillig, waardoor er nissen ontstaan, waarin 
zich de entrees van de woningen bevinden. De bebouwing is drie 
lagen hoog en heeft overwegend platte daken. 
De bebouwing vormt samen met de bebouwing in de voorstraat een 
gesloten bouwblok zodat er een binnengebied ontstaat. In dit 
binnengebied bevinden zich tuinen, binnenpleintjes, parkeren e.d. Op 
enkele plaatsen zijn doorsteekjes gemaakt om dit binnengebied te 
bereiken. 
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Voorstraat 

De voorstraat is breed en symmetrisch van opzet. De voorstraat wordt 
aan weerszijden begeleid door grote bomen, waaronder parkeren is 
gesitueerd. Daarnaast bevind zich een brede voetgangersstrook. Door 
de brede stroken naast de rijbaan bestaat de mogelijkheid voor een 
buitenterras onder de bomen bij de cafes. De Voorstraat heeft de 
kenmerken van een traditionele voorstraat. In deze straat wordt wonen 
afgewisseld met diverse andere functies. De straat krijgt door de 
aanwezigheid van vele commerciele functies en de brede 
voetgangersstroken het levendig karakter van een centrumstraat. De 
bestrating van de rijweg bestaat uit traditionele gebakken klinkers in 
een donker, bruinrode kleur. De steepen zijn bestraat met natuursteen 
klinkers. 

De bebouwing aan weerszijden is individueel, heeft een verticale 
geleding en heeft een statig karakter en is aaneengesloten. Wei 
verspringen de panden ten opzichte van de rooilijn. Grote panden 
worden afgewisseld met kleine panden en staan overwegend haaks 
op de weg. Een aantal keer wordt hier vanaf geweken door bebouwing 
parallel aan de weg te orienteren met de kap in het zicht. 
De bebouwing bestaat uit 2-3 lagen plus een kap. Deze kap is aan het 
zicht onttrokken door het toepassen van een gevelschijf. De 
bebouwing heeft een traditioneel uiterlijk door het gebruik van de 
materialen baksteen, natuursteen, en stucwerk. Het traditionele 
karakter en de maritieme sfeer wordt versterkt door het toepassen van 
decoratie in de gevels (zoals kozijnlijsten, kroonlijsten, kaders, 
plinten). De woningen in de straat hebben geen voortuinen, maar 
hebben wel een natuursteen stoep van ca. een meter, die 
afgeschermd is met een mooi hekwerk of natuursteen paaltjes. 

De bebouwing aan de rechterzijde vormt samen met de bebouwing 
van de achterliggende zeestraat een gesloten bouwblok. Door middel 
van poortjes en kleine doorgangen is het binnengebied bereikbaar. 
Hier bevinden zich tuinen, binnenpleintjes, parkeren. Tuinen zijn 
afgeschermd door lage tuinmuren. Deze binnengebieden hebben in 
tegenstelling tot de voorstraat wel een groen karakter. De 
naastgelegen straten zijn bereikbaar door smalle straten haaks op de 
voorstraat. Deze straten zijn openbaar maar worden hoofdzakelijk 
door de vaste bewoners gebruikt. Bevindt zich in de naastgelegen 
straat een belangrijke functie op de hoek van de dwarsstraat dan is 
deze iets breder. 



I I I 

5: ~ c : £ : i 
.~ go ! i 0> I~ ·I 
~I ~ .. I i 1 ·i 

I g I a. 1 9 1 

:K: , I Iii I ~ I ;K 

c 
~ 

.f 
I I a. H t: I 
I I ~ 

I 
I 1 ~ 
I I 

1 1
1soo

1 
6500 11 30~ I 

700 1000 

11000 

Sm ZEESTRAAT 



Zeestraat 

Het profiel van de Zeestraat is smal. Parkeren bevindt zich 
afwisselend links en rechts op de rijbaan, wat de snelheid van de 
auto's beperkt. De bestrating bestaat uit kinderkopjes. Aan 
weerszijden is een voetgangersstrook gerealiseerd en deze zijn met 
dezelfde kinderkopjes bestraat. De rijbaan is door kleine paaltjes 
afgeschermd van de voetgangersstroken. Het is als het ware een 
groot vlak van kinderkopjes. De straat heeft een maritieme steer, wat 
zich uit in de bebouwing maar ook in elementen als paaltjes, 
natuursteen bankjes, kelders, stoepen voor de woningen, 
stoepafscheidingen en dergelijke. 

In deze straat bevind zich voornamelijk de woonfunctie, afgewisseld 
met een enkele andere functie. 
De bebouwing is kleinschalig en aaneengesloten in een rechte lijn, 
maar heeft wel een individueel karakter. Op enkele plaatsen staan een 
aantal woningen naar achter ten opzichte van de rooilijn, zodat een 
pleintje voor de woningen ontstaat. Andere pleintjes ontstaan doordat 
een rijtje woningen ten opzichte van de straat gedraaid is, daar staat 
de zijgevel aan de straat. Veel woningen hebben een terugliggende 
entree in de vorm van een nis. Op een aantal plaatsen delen een 
aantal woningen de entree in een nis. De panden bestaan uit 2 lagen 
plus een kap en zijn hoofdzakelijk haaks op de straat georienteerd. De 
architectuur is sober. Voor de bebouwing is hoofdzakelijk baksteen in 
verschillende kleuren toegepast met hier en daar een natuursteen 
plint. Aan de rechterzijde van de straat staan een aantal grotere 
panden met de kenmerken van pakhuizen. De verdiepingshoogte van 
deze panden is hoog. Deze panden bestaan uit meerdere 
wooneenheden in de vorm van kleine woningen of appartementen. En 
hebben derhalve meerdere voordeuren. 
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Achterstraat 

Het totale straatprofiel is smal en er is sprake van verkeersmenging. 
Aan de linkerzijde van de straat is geen onderscheid tussen rijbaan en 
voetgangersstrook. Aan de rechterzijde wordt de voetgangersstrook 
gescheiden van de rijbaan door een parkeerstrook met kleine bomen. 
De bestrating bestaat overal uit gebakken klinkers. Er is geen 
onderscheid gemaakt tussen voetgangersstroken, parkeren en rijbaan 
voor wat betreft bestrating en niveauverschil. 

Aan de linkerzijde is het parkeren op eigen terrein opgelost en aan de 
rechterzijde is een parkeerstrook gerealiseerd. 
De linkerzijde van de straat zijn de achterkanten van de waterstraat. 
Hier bevinden zich kleine bouwwerkjes met daarin functies als kleine 
ateliers, werkplaatsen, kleine bedrijfjes maar ook kleine woningen die 
zich in de achtertuin bevinden. Daar kan dan bijvoorbeeld een ouder 
wonen of een volwassen kind. Deze kleine gebouwen kunnen dienst 
doen als studio of vakantieappartement. Deze zijde van de straat heeft 
een open structuur, de bebouwing ligt verschoven ten opzichte van de 
rooilijn en op sommige plaatsen springt deze zo ver terug, dat er 
kleine pleintjes ontstaan waaraan bijvoorbeeld een pottenmakerij ligt 
of een winkel in houten speelgoed, een tuinhuis van waar uit iemand 
zelfgemaakte jam verkoopt, een galerie, een beeldenatelier, een 
klussenbedrijfje, etc. Ook bevinden zich er doorsteekjes middels 
poortjes om de tuinen en binnen plaatsen te bereiken. De bebouwing 
is afwisselend haaks en parallel op de straat georienteerd. 

De bebouwing is niet aaneengesloten en daardoor is vanuit de straat 
zicht op de achtertuinen waardoor de straat een groen karakter heeft. 
De straat heeft een informele, rommelige steer en ondanks het feit dat 
het achterkanten zijn, is er veel activiteit. De bebouwing is maximaal 
een laag hoog met al dan niet een kap. De toegepaste materialen voor 
de bebouwing zijn hoofdzakelijk houten delen en baksteen. 

De bebouwing aan de rechterzijde van de straat bestaat uit 1-2 lagen 
plus een kap en is in principe aaneengesloten. En heeft een 
afwisselend horizontaal en vertikaal geleed. De bebouwing is 
kleinschalig van karakter en heeft een sobere architectuur. Er is 
voornamelijk rode baksteen toegepast met een pannendak. De 
bebouwing bestaat uit woningen. Voor de woningen ligt een stoep met 
ruimte voor plantenbakken/potten en bankjes. Deze zijde van de straat 
vorm de overgang naar de naastgelegen landschapsstraat. Er zijn veel 
dwarsstraten naar de landschapsstraat en doorsteekjes die uitkomen 
op hofjes in de landschapsstraat. Aan de straatzijde zijn hier en daar 
achterkanten van woningen in de landschapsstraat gesitueerd. 
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Landschapstraat 

Eigenlijk is het beter te spreken over het landschapsgebied omdat het 
geen straat is met aan weerszijden bebouwing. Het is een 
aaneenschakeling van hofjes, pleintjes, doorsteekjes en 
binnenplaatsjes. Door dwarsstraatjes via binnenpleintjes en I of hofjes 
zijn de naastgelegen straten te bereiken. In dit gebied wisselen voor-, 
achter- en zijkanten elkaar continue af evenals openbaar en prive. De 
relatie met het omringende landschap is groat doordat het vanuit veel 
verschillende punten in de straat zichtbaar en bereikbaar is. Het hele 
landschapsgebied kenmerkt zich door openheid. 

Het straatprofiel van de eigenlijke straat is symmetrisch en breed van 
opzet. Het rijgedeelte is uitgevoerd in een donkere halfverharding en is 
gescheiden van het voetgangersgedeelte door middel van brede 
stroken die ingevuld zijn met diverse soorten grassen, kruiden, 
bloemen en bomen. De voetgangersstroken zijn, evenals de paden, 
straatjes en pleintjes in de binnengebieden, uitgevoerd in een donkere 
natuursteen klinker. Parkeren bevind zich op de rijbaan afwisselend 
links en rechts. 
Op een aantal plaatsen zijn er vanuit de straat zichtlijnen richting het 
landschap. In dit gebied staan veel woningen met een kleine voortuin . 
Voor de inrichting van binnengebiedjes en pleintjes zijn bomen en 
groen aangeplant. Dit alles samen geeft het gebied een groen 
karakter. Parkeren is veelal op eigen terrein opgelost en er zijn een 
aantal voorzieningen voor ondergronds parkeren voorzien . 

In dit gebied is hoofdzakelijk wonen gesitueerd. Tevens bevindt zich er 
een hospice en zijn er diverse mogelijkheden voor het realiseren van 
vormen van co-housing. De bebouwing heeft de kenmerken van 
bebouwing in agrarisch georienteerde dorpen. De bebouwing en 
architectuur is eenvoudig en bestaat hoofdzakelijk uit een laag plus 
een kap en is horizontaal geleed. Veel woningen bevinden zich onder 
een kap. De orientatie van de bebouwing is afwisselend haaks en 
parallel aan de straat en langs- en dwarskappen wisselen elkaar af. 
Het geheel heeft een kleinschalig, gemoedelijk karakter. Gezamenlijke 
tuinen, hofjes en pleintjes komen hier veel voor. Woningen hebben 
een veranda of een groot overstek, zodat men ook bij slechtweer 
buiten kan zijn. 
De gevels, die zich aan de straatkant bevinden, verspringen ten 
opzichte van de rooilijn zowel naar voor als achter. Daardoor zijn de 
steepen wisselend breed en smal, soms zo breed dat er een pleintje 
ontstaat. 
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Dijkweg 

In feite is deze straat onderdeel van het landschapsgebied. De dijkweg 
is niet meer dan een pad om de woningen hieraan te ontsluiten. Het is 
een onverhard pad waarop een aantal dwarsstraten uit komen die de 
landschapsstraat verbinden met dit pad. De bestrating is hetzelfde als 
in de landschapsstraat. Parkeren is langs dit pad gesitueerd. De 
woningen die zich hier bevinden, hebben een mooi uitzicht over het 
landschap en het heringerichte gebied rond het dorp. Dit pad zal 
warden gebruikt door wandelaars die het omliggende gebied gaan 
verkennen. Daarom zijn er bij de woningen verhoogde en verdiepte 
terrassen en tuinen, dakterrassen en patio's gerealiseerd, zodat men 
bij de woningen een prive-buiten heeft. 
Voor de dijkweg gelden ten aanzien van de bebouwing dezelfde 
kenmerken als voor de landschapsstraat. 
Doordat deze zijde van het dorp een talud met een flauwe helling 
heeft, gaat het landschapsgebied als het ware geleidelijk over in het 
omringende landschap. 
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Aan het plein aan het water aan het einde van de voorstraat bevindt 
zich het belangrijkste gebouw van en voor het dorp, het visitekaartje 
van het dorp. Hierin komen zorg-netwerk, commerciele en toeristische 
functies samen. Daaraan toegevoegd is de dorpshuisfunctie, hierna 
aangeduid als dorpsfoyer. 
De verschillende functies staan niet los van elkaar, maar zijn nauw 
verweven met elkaar, ze vullen elkaar aan en maken gebruik van 
dezelfde ruimtes en voorzieningen in het gebouw. Het gebouw bevindt 
zich aan het einde van de voorstraat aan het water en ligt aan een 
plein. 

Programma onderdelen 

De functies die zich in het gebouw bevinden zijn een dorpsfoyer en 
ontmoetingsplek, een zorghotel, een coordinatiepunt zorg & toerisme 
en een informatiepunt. 

Dorpsfoyer en ontmoetingsplek 

De dorpsfoyer is bedoeld voor inwoners van 't Eylant, 
netwerkbewoners, recreanten en toeristen. 

De dorpsfoyer bevat de volgende functies: 

-7Een grote zaal, de culturele functie: deze zaal wordt gebruikt voor 
voorstellingen, lezingen en diverse bijeenkomsten. Zo kan er 
bijvoorbeeld een optreden van de plaatselijke toneelclub zijn, de 
school kan er voorstellingen geven voor de ouders, maar ook de 
stichting 'Uit in Zeeland' kan er diverse voorstellingen organiseren. 

-?Kleine zalen en vergaderruimtes: Deze worden gebruikt voor 
bijeenkomsten van diverse clubs en verenigingen zoals bijvoorbeeld 
de bridgeclub, de rotaryclub, een handwerkclub, de 
jongerenvereniging, etc. Daarnaast kunnen ze onder andere worden 
gebruikt voor cursussen en lezingen. Deze ruimtes zijn voor ieder doel 
te huren. 

-7Ruimte voor ontmoeting en verblijf 
Deze functie is bedoeld om te verblijven en bedoeld voor 
dorpsbewoners, netwerkbewoners, toeristen en recreanten. Deze 
ruimte ligt aan het plein en is in feite een stukje overdekt plein. Het is 
de huiskamer van het dorp. Hier kan men elkaar ontmoeten, gebruik 
maken van leesruimtes en loungeruimtes, biljarten en genieten van 
het uitzicht over het water en de activiteit op het water. 

-?Cafe en restaurant 
In de foyer bevinden zich tevens een cafe en restaurant, toegankelijk 
voor iedereen. Voor de hotelgasten, recreanten en voorbijgangers en 
uiteraard ook voor de dorpsbewoners. 

-7Coordinatiepunt zorg&toerisme en coordinatiepunt zorg 
Het ontbreek in Zeeland aan een coordinatiepunt voor zorg&toerisme 
en diverse onderzoeken tonen aan dat daar grote behoeft aan is. Dit 
coordinatiepunt is niet alleen voor 't Eylant zelf bedoeld, maar voor 
heel Zeeland. Als men op vakantie naar Zeeland wil en zorg nodig 
heeft is dit het eerste (telefonische) aanspreekpunt. Men beheert hier 
de nieuw op te richten website voor zorgtoerisme. Vakanties met zorg 
kunnen zo online geboekt worden. Men kan dan vakanties met zorg 
online boeken. Dit coordinatie punt heeft overzicht over alle 
accommodaties en mogelijkheden op het gebied van zorg&toerisme in 
Zeeland. 

Tevens is het de balie voor zorgaanvragen vanuit de netwerkdorpen. 
Vanuit hier wordt de zorg voor en in netwerkdorpen en op 't Eylant zelf 
gecoordineerd. Men heeft nauw contact met de thuiszorg organisatie. 
Deze functies worden gecombineerd met de receptie en intake van 
een hotel en het is tevens een informatiepunt voor recreatie- en 
excursiemogelijkheden in de omgeving. Hier kunnen bijvoorbeeld 
boottochtjes worden geboekt. 
Het gebouw vormt het hart van het zorgtoerisme in Zeeland en het 
hart van de zorg voor het netwerk. 

Zorghotel 

Specialisatie van het dorp is zorg en toerisme. Er is een zorghotel in 
het gebouw gerealiseerd. De functie hotel sluit goed aan bij de functie 
dorpsfoyer. Ze delen een groot aantal voorzieningen, zoals de foyer , 
de receptie, het cafe en restaurant. 

Het zorghotel heeft de kenmerken van een 'gewoon' hotel in 
combinatie met zorg. De gasten verblijven tijdelijk in het hot'el en gaan 
in principe weer terug naar huis. Het hotel biedt de mogelijkheid van 
24uurs zorg- en dienstverlening. 

Logeren I tijdelijk verblijven 

Mensen logeren, zoals in een 'gewoon' hotel, tijdelijk in het zorghotel ; 
dit kan varieren van een overnachting tot enkele weken. Vanuit het 
zorghotel gaat de gast in principe weer terug naar de eigen 
thuissituatie. Bij uitzondering gaat de gast vanuit het zorghotel naar 
een andere, (permanente) zorgvoorziening, bijvoorbeeld als de 
mantelzorg de zorg toch niet meer kan overnemen. Mensen maken 
individueel of samen met hun partner gebruik van de faciliteiten van 
het zorghotel. In gemeenschappelijke ruimtes kan men andere gasten 
ontmoeten, maar er is geen groepsprogramma. Privacy van de gast is, 
net als in 'gewone' hotels, een belangrijk gegeven. 



24 uurs zorg- en dienstverlening 

In het zorghotel is een team beschikbaar dat 24uurs-zorg kan 
verlenen. Dit team is in dienst van het zorghotel zelf of in dienst van de 
lokale zorgaanbieder en gedetacheerd in het zorghotel. Dit is dezelfde 
zorgaanbieder, die de zorg in 't Eylant en in de netwerkdorpen levert. 
Uiteraard voldoet de zorg aan alle kwaliteitseisen. Er worden bij de 
intake afspraken met de gast gemaakt over de zorg. De intake vind 
plaats in de dorpsfoyer in een afgeloten ruimte. 

Hotelachtige setting 

Feitelijk is het hotel een 'gewoon' viersterrenhotel en voldoet aan alle 
eisen, die daaraan worden gesteld zoals royale kamers, 
breedbeeldtelevisie, telefoon en internetaansluiting op de kamer, een 
minibar. Standaard is I zijn er op iedere kamer een of twee bedden die 
er uitzien als 'gewone' hotelbedden, maar in feite hoog-laag bedden 
zijn, het bedlampje op het nachtkastje is verlengd, zodat het 
aangepast is aan de hoogte van het bed, de badkamer is 
rolstoeltoegankelijk, met de rolstoel kan men eenvoudig aan het 
keukenblok, de tafel en het bureau schuiven. Afhankelijk van de 
hulpvraag kunnen beugels bij het toilet worden aangebracht, als deze 
niet nodig zijn, zijn ze weggewerkt. Er is een losse alarmknop, die men 
bij zich kan dragen, zodat niet door de gehele kamer alarmdraden en 
trekkoorden hoeven te worden aangebracht. Allerlei hulpmiddelen die 
eventueel nodig zijn, zijn beschikbaar, bijvoorbeeld een papagaai 
boven het bed, een douchestoel, een toiletstoel. Kortom: de kamer 
oogt als een smaakvol ingerichte standaard-hotelkamer, maar is 
geschikt voor mensen die extra voorzieningen nodig hebben. 

De 'hotelachtige setting' houdt in, dat er een hoge servicegraad is en 
een comfortabele, prettige accommodatie. De service uit zich in een 
sterke klantgerichtheid: de gast staat centraal. Alles wordt 
georganiseerd naar de wens van de gast, zoals ook bij een 'gewoon' 
hotel gebruikelijk is. Veel aandacht gaat uit naar de privacy van de 
gasten. Men is echt 'te gast' in het hotel. Alie voorzieningen voor 
zorgverlening zijn beschikbaar, zonder dat dit opvallend is. De 
uitstraling is meer die van een hotel waar men te gast is en waar alles 
ten dienste van de gast staat, dan van een ziekenhuis of zorgcentrum , 
waar men meer patient is en de zorgvoorzieningen het beeld bepalen. 

Doelgroepen 

De verschillende doelgroepen voor het hotel zijn: 
Mensen die behandeld zijn in een ziekenhuis maar die nog niet naar 
huis kunnen omdat zij nog medische nazorg nodig hebben. Het gaat 
om 'ziekenhuisverplaatste zorg'. 

-?Mensen die uitbehandeld zijn in een ziekenhuis, maar met behoefte 
aan een lichtere vorm van nazorg en waarbij de medische zorg niet 
direct in de nabijheid hoeft te zijn. 

Feitelijk zouden mensen al wel naar huis kunnen, maar men kiest 
ervoor om tijdelijk ergens te logeren, bijvoorbeeld omdat men eerst 
nog wil aansterken voor men naar huis gaat, of de thuissituatie is niet 
voldoende toegerust om de zorgvraag op te vangen. Het gaat om 
'thuisverplaatste zorg' : de client kan nog niet thuis wonen. 

-7 Mensen die tijdelijk niet meer thuis kunnen blijven vanwege hun 
zorgvraag (er is behoefte aan 24uurs-zorg en dienstverlening). De 
vraag naar een logeermogelijkheid met zorg kan ontstaan doordat de 
mantelzorg overbelast is of tijdelijk wegvalt of de zorgvraag tijdelijk 
intensiever is en niet thuis kan worden opgevangen. Ook hier gaat het 
om 'thuisverplaatste zorg': de client kan tijdelijk niet meer thuis wonen. 

-7 Mensen die tijdens vakantie zijn aangewezen op een aangepaste 
omgeving en beschikbaarheid van zorg, de zogenaamde zorgtoerist. 
Dit is de belangrijkste doelgroep voor dit hotel. In de meeste gevallen 
zal het gaan om een echtpaar waarvan een zorg nodig heeft. Daarom 
zijn de meeste kamers in dit hotel geschikt voor twee personen. 

Naast de tweepersoonskamers voor de toeristen, die overigens ook 
geschikt zijn voor en gebruikt warden door de bovenstaande 
doelgroepen, zijn er een aantal eenpersoonskamers in het hotel 
voorzien. Deze zullen hoofdzakelijk gebruikt worden door 
netwerkbewoners en in mindere mate door mensen van buitenaf. 
Enkele tweepersoonskamers zijn gekoppeld aan een eenpersoons- of 
tweepersoonskamer. Dit is bedoeld voor mensen die met hun 
hulpbehoevend(e) kind(eren) of hulpbehoevend(e) ouder(s) op 
vakantie gaan en de (mantel)zorg tijdelijk uit handen (willen) geven. 

De programma onderdelen worden aan de hand van de plattegronden 
verder toegelicht. 

De opkomst van zorghotels sluit aan bij de ontwikkelingen in de zorg. Clienten 
stellen hogere eisen aan de kwaliteit van het verblijf en de zorg. Door de 
extramuralisering van zorg blijven mensen langer zelfstandig thuis wonen en gaat 
men na een ziekenhuisopname eerder terug naar de thuissituatie. De invoering 
van diagnose-behandel-combinaties (DBC's) in de bekostiging van ziekenhuizen 
draagt eraan bij dat ziekenhuizen zoeken naar alternatieven voor het verblijf in het 
ziekenhuis. Het zorghotel kan een brugfunctie vervullen in de ketenzorg en de 
verbindingen tussen de schakels versterken. En het zorghotel kan een bijdrage 
leveren aan efficient gebruik van de beschikbare intramurale capaciteit 
(bijvoorbeeld ziekenhuisbedden) en de schaarse middelen in de zorg. Kortom: 
vele kansen voor zorghotels. Maar wel wordt het nodige ondernemerschap 
gevraagd van organisaties die een zorghotel willen gaan ontwikkelen, zelfstandig 
of in samenwerking. Het zorghotel bevindt zich op het snijvlak van hotel en zorg en 
daarmee binnen verschillende sectoren, en de regelgeving en financiering is nog 
onvoldoende toegesneden op deze specifieke zorgvorm. Dat desondanks de 
ontwikkeling van zorghotels zal doorzetten, lijkt een gegeven. Want het zorghotel 
speelt in op de wens van de client. Het zorghotel biedt de client de mogelijkheid 
van tijdelijk verblijf in een comfortabele omgeving, met veel privacy, service en 24 
uurs-zorg. Als het thuis 'nag niet of even niet meer' gaat, kan het zorghotel 
uitkomst bieden in een prettige ambiance. Zander zorgen verzorgd! 
(bron: Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg) 
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Het gebouw bevindt zich aan het water en er boven. Het is gesitueerd 
aan een plein waarop de voorstraat uitkomt. Het gebouw is onderdeel 
van het plein en het markeert het einde van de voorstraat. Het is een 
op zich staand gebouw. Qua afmetingen en materiaalgebruik wijkt het 
gebouw at van de dorpsbebouwing. 

In op het water georienteerde dorpen is een groot verschil te zien 
tussen de bebouwing in het dorp en de bebouwing aan de waterkant. 
De bebouwing aan het water is veel grootschaliger dan de bebouwing 
in het dorp. Dit heeft alles te maken met de functie van de bebouwing 
aan het water. Deze is anders dan wonen. Ze is bedoeld voor de 
economische activiteit en bedrijvigheid van het dorp. Ook dit gebouw 
bevind zich aan de rand van het dorp en ook hier is geen wonen 
gesitueerd. Het gebied waar het gebouw zich bevind, het plateau aan 
het water, is wat betreft afmeting van een heel andere schaal dan de 
dorpsbebouwing die gekenmerkt wordt door kleinschaligheid. De 
afmeting van het gebied aan het water vraagt om een stevig groot 
gebouw. 

Het gebouw is een verlengde van het plein, het plein loopt er letterlijk 
in door, waardoor het onderdeel van het plein is. Het is openbaar 
toegankelijk en heeft een uitnodigend karakter. Het dorp en het 
plateau liggen 750 mm lager dan dijkniveau, de kruin van de dijk. Dit 
hoogteverschil komt ook terug in het gebouw. Daar waar het gebouw 
zich op het land bevind is het pleinniveau aangehouden, en daar waar 
het gebouw zich boven het water bevindt is het dijk niveau 
aangehouden. 

pie in 

Het materiaal van het plein, natuursteen, loopt 
door in het gebouw. Het gedeelte van het gebouw 
wat zich boven het water bevindt is uitgevoerd als 
een houten vlonder, die zich als het ware rond het 
plein vouwt. 

Het gebouw markeert de overgang tussen land en 
water doordat het zich zowel boven land, als 
water bevindt. Het gebouw heeft daarom open 
structuur en een transparante gevelwand. 
Vanaf het plein is, door het gebouw heen, het 
water te zien. Daarnaast is het water bereikbaar 
via het gebouw. 

Aan de zuidkant van het gebouw bevindt zich een kleine haven. Deze 
is bedoeld voor bezoekers van het dorp en het gebouw. Er zijn een 
aantal aanlegsteigers gerealiseerd waar kleine zeilboten en 
motorjachtjes kunnen aanleggen. Vanuit de haven vertrekken boten 
voor excursies over de Westerschelde. Het haventje is een 
getijdehaven, wat wil zeggen, dat men alleen met hoog water kan 
aankomen en vertrekken. 

Doordat in het water ter plaatse van de toegang tot de haven een 
drempel is gelegd, wordt voorkomen dat het haventje droogvalt. 
Hierdoor staat altijd water in de haven. Naast de haven bevind zich 
een stukje opgespoten zand wat dienst doet als strandje. 

De functie van het gebouw als geheel is een overgangsgebouw van 
land naar water, een visitekaartje van het dorp, een herkenningspunt 
vanaf het water en het herbergt belangrijke functies voor het dorp. 
Het gebouw is zowel bereikbaar vanaf het water, als vanaf het land. 

Het plein wordt gevormd door drie wanden met een heel verschillend 
karakter. Een wand wordt gevormd door het gebouw aan de zuidzijde 
en heeft een transparant karakter. Aan de noordzijde bestaat de wand 
uit bomen en groen. Een gesloten gevelwand vormt aan de westzijde 
de pleinbegrenzing. Het plein wordt gebruikt om te verblijven, voor 
evenementen zeals onder andere festivals (Zeeland nazomer festival, 
film by the sea), een markt etc. 

Het plein eindigt aan de oostkant aan het water bij een brede flauwe 
trap die naar een pad langs het water aan de voet van de zeedijk gaat. 
Dit pad loopt onderdoor het gebouw en is plaatselijk breder zodat er 
een pleintje onder het gebouw ontstaat. Daarna vervolgt het pad zijn 
weg onderlangs de zeedijk. Dit pad wordt voornamelijk door 
wandelaars en fietsers gebruikt. Vanaf het 'pleintje' is er toegang tot 
het gebouw via een lift of trap en andersom is het pad vanuit het 
gebouw bereikbaar. 

T oeristen die het dorp 
benaderen vanuit het noorden 
hebben een continue zicht op 
het gebouw. De weg langs de 
dorpsbebouwing leidt hen 
naar het gebouw toe. In het 
westen vormt het gebouw 
samen met de 
dorpsbebouwing een 
'toegangspoort' tot het plein. 

Het gebouw staat in lijn met de bebouwing van het bouwblok tussen 
de zeestraat en de achterstraat. Het is een vervolg van de lineaire 
structuur van het dorp. De Zeestraat komt uit op het plein en kijkt 
langs het gebouw naar het water. Vanuit de achterstraat loopt de 
zichtlijn langs het gebouw. 

De bebouwing van het dorp loopt aan de plateau zijde in een strakke 
lijn. Het is duidelijk waar de bebouwing en het dorp ophoudt. Het 
bouwblok tussen de zeestraat en de achterstraat springt terug ten 
opzichte van deze lijn en zo ontstaat een klein pleintje aan de 
westzijde van het gebouw. Op de kop van dit bouwblok en op de kop 
van het bouwblok dat mede het plein vormt, bevinden zich horeca en 
commerciele functies. 



Referentie gebouw 

INSPIRATIE -7 SYMBOOL VAN VEILIGHEID 



De referentie voor het gebouw is een schotbalkenloodsje. Het staat 
symbool voor veiligheid. De schotbalken dienen voor verdediging 
tegen het water. Oak het gebouw staat symbool voor veiligheid. De 
voornaamste functie van het gebouw heeft te maken met 
zorgtoerisme. Zorgtoerisme kan er voor zorgen dat een aantal 
problemen waar het platteland en in het bijzonder de Zak van Zuid
Beveland mee worstelt, (gedeeltelijk) warden opgelost. 

Schotbalken werden vroeger gebruikt om een coupure in een 
binnendijk dicht te maken bij de dreiging van hoog water. Zo kon bij 
een (zee)dijkdoorbraak warden voorkomen dat een heleboel polders 
onder water liepen. De schade werd dan beperkt tot slechts enkele 
polders. Een coupure is een doorgang in een dijk ten behoeve van 
verkeer of spoorlijn. Aan weerszijden van de coupure is een stenen of 
betonnen pilaster gemaakt voorzien van dubbele sponningen waarin 
bij hoge waterstand twee rijen zgn. schotbalken kunnen warden 
geplaatst om de coupure af te sluiten tot de naastliggende 
kruinhoogte. Tussen de schotbalken brengt men zonodig zakken zand 
of klei aan. De schotbalken liggen opgeslagen in een 
schotbalkenloodsje, nabij een coupure, ter bescherming tegen de 
regen. Het schotbalkenloodsje bestaat uit een aantal houten 
kolommen met daartussen dwarsbalken die de schotbalken dragen en 
van de grand houden. Bovenop de kolommen is een dakje gemaakt 
voor het beschermen van de schotbalken tegen de regen. 

Dergelijke balken werden oak gebruikt om openingen te dichten in 
muraltmuren op de zeedijken en doorgangen in kademuren. 
Muraltmuurtjes bestaan uit betonnen systeem elementen, vernoemd 
naar Ir. Jonkheer De Muralt. Het relatief goedkope, grondbesparende 
systeem diende als dijkverhoging en is tussen 1906 en 1935 op ruim 
120 kilometer Zeeuwse dijken geplaatst. Oak werden gemetselde 
muurtjes ter dijkversterking aangebracht. Het afsluiten van openingen 
in de muurtjes op de zeedijken en openingen in kademuren gebeurt in 
principe met dezelfde soort balken, maar dan spreekt men van 
vloedplanken. 

Oak werden gemetselde muurtjes ter dijkversterking aangebracht. Het 
afsluiten van openingen in de muurtjes op de zeedijken en openingen 
in kademuren gebeurt in principe met dezelfde soort balken, maar dan 
spreekt men van vloedplanken. 

Een andere referentie is onderstaande afbeelding. 

Op de Zeeuwse stranden zijn deze golfbrekers te vinden, oak wel 
paalhoofden genoemd. Dit zijn een soort dammen van stenen en 
basaltblokken met daar bovenop palen (soms een enkele rij, soms een 
dubbele rij). Afhankelijk van eb of vloed staan de golfbrekers soms 
geheel of gedeeltelijk onder water. 
Ze warden al 600 jaar toegepast om er voor te zorgen dat het water 
niet te snel langs de kust stroomt en te veel zand meevoert. Deze 
paalhoofden staan oak symbool voor veiligheid. De ritmiek van de 
paalhoofden komt terug in het gebouw. De kolommen die het gebouw 
dragen staat om de 10 meter en !open vanaf de dijk het water in. 



Architectonisch ontwerp 

Het gebouw is een vertaling van het schotbalkenloodsje en heeft de 
ritmiek van de paalhoofden. 
Het gebouw bestaat uit 'balken' die gedragen worden door kolommen 
(h.o.h. 10 m). In deze 'balken' bevinden zich de hotelkamers en 
andere zorghotel gerelateerde functies. De 'balken' hangen eveneens 
droog onder verschillende daken die bijna twee meter oversteken ten 
opzichte van de 'balken. ledere 'balk' is een zelfstandig, hangend, 
geTsoleerd element. Het grootste deel van het gebouw is omgeven 
door water. Het gebouw loopt vanaf het land circa 70 meter het water 
in. Daarnaast is de hele zuidkant van het gebouw aan het water 
gesitueerd. Daar waar het gebouw zich boven het water bevindt, gaan 
de kolommen door de vlonder heen en staan op betonnen poeren in 
het water. 

De begane grond van het gebouw bestaat uit het pleinniveau (0.00) en 
het vlonderniveau (750+). Aan de pleinzijde heeft het gebouw vijf 
lagen en aan de waterzijde zijn er vier lagen boven de vlonder en een 
laag eronder. Het middengebied bestaat uit drie lagen. Onder een 
gedeelte van het gebouw is een parkeergarage gerealiseerd. 

Het niveauverschil van 750 mm wordt in het gebouw overbrugd met 
trapjes en hellingbanen. Doordat de 'balken' zich in alle zones op de 
zelfde hoogte bevinden ontstaat hoogte verschil. De vrije hoogte onder 
de balk ter plaatse van het plein is 3650mm en ter plaatse van de 
vlonder is dit 750mm minder, namelijk 2900mm. Hierdoor ervaar je 
binnen het gebouw, wanneer je je boven het water bevindt en wanneer 
boven land. Dit wordt versterkt door het materiaalgebruik van de 
ondergrond, de natuursteen van het plein en de houten vlonder. Het 
plein loopt door in het gebouw tot de grens van water en land. De 
houten vlonder wordt eveneens gedragen door de kolommen. 
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De 'balken' zijn verschillend van lengte waardoor er op sommige 
niveaus tussenruimtes ontstaan. Deze zijn opgevuld met glas wat ten 
opzichte van de 'balken 4 meter naar binnen ligt. De balken hangen 
boven het plein en de vlonder waardoor er een ruimte onder de balken 
ontstaat die eveneens is opgevuld met een glazen huidje. Doordat alle 
tussenruimtes opgevuld zijn met glas ontstaat er onder en tussen de 
balken een binnenruimte. Dit is het hart van het gebouw waar zich de 
dorpsfoyer bevindt. De dorpsfoyer is slechts door een glazen huid 
afgeschermd van buiten. Door dit glazen huidje onder en tussen de 
'balken' krijgt het gebouw een transparant en open karakter. Doordat 
de 'balken' verschillend zijn van lengte valt het licht het gebouw op 
steeds een andere manier binnen. Dit zorgt op elke plek in het gebouw 
voor een andere beleving. 



De lineaire structuur van het dorp is doorgezet in het gebouw. Het 
gebouw bestaat uit verschillende zones, de pleinzone, de middenzone 
en de waterzone, die verschillend van hoogte zijn en ieder hun eigen 
dak hebben. Het gebouw heeft drie 'bebouwings'stroken met 
daartussen twee binnenstraten. Deze straten zijn de verkeersruimtes 
van het gebouw. Hier bevinden zich de trappen en liften naar de 
verschillende ruimtes in de 'balken'. 

De middenzone van het gebouw is grotendeels 
een openbaar gebied, hier bevinden zich de 
balie/ receptie I coordinatie punt zorg&toerisme, 
grate zaal, kleine zalen en vergaderruimtes, het 
cafe en restaurant en de toiletten. Een aantal 
functies in deze zone zijn niet openbaar. Dit zijn 
ondersteunende functies, zoals de keuken en een 
opslag voor het cafe en de keuken. In de 
pleinzone en de waterzone bevinden zich 
hoofdzakelijk functies, die niet openbaar 
toegankelijk zijn, zoals het hotel en 
personeelsruimtes. Er zijn een paar 
uitzonderingen, deze komen bij het toelichten van 
de plattegronden aan de orde. 
De waterzone is ten opzichte van de pleinzone 
als het ware een laag gezakt. Daardoor ligt de 
onderste balk van deze zone onder dijkniveau. In 
deze 'balk' bevinden zich de waterwoningen en 
de sauna&fitness. 

Doordat het middenzone lager is dan de andere twee zones valt er 
van bovenaf daglicht in de straten van het gebouw. De zon komt vanaf 
de waterkant en valt in de straat in de pleinzone, doordat deze zone 
hoger is dan de waterzone. Bovenop de middenzone bevindt zich een 
dakterras. Doordat buitenste zones hoger zijn dan de middenzone 
ontstaat een beschut dakterras, waar men uit de wind kan zitten. Op 
de koppen van het gebouw is er vanaf het dakterras zicht over het 
dorp en het water. 

In de zone aan het plein en aan het water bevinden zich de 
hotelkamers en personeelsruimtes en alles wat verder met het hotel te 
maken heeft, zoals de o.a. de sauna&fitnes. In het middengebied 
bevinden zich naast de dorpsfoyerfuncties, het coordinatiepunt 
zorg&toerisme en de receptie. In de ruimtes onder en tussen de 
'balken' zijn zitjes, loungeruimtes, binnen- en buitenterrassen, 
leesruimtes, biljartruimte, exporuimte en een gedeelte van het cafe 
gesitueerd. De vlonder heeft een groat buitenterras met zicht op de 
Westerschelde. Aan de zuidkant is naast het zicht op de 
Westerschelde, ook zicht op het haventje en het strandje. 
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Niveau -2 Pad 
5750-

Hier bevindt zich het pad onderlangs de zeedijk met een verbreding 
ter plaatse van de trap naar het plein en een 'pleintje' onder het 
gebouw. Vanaf dit pad zijn de aanlegsteigers te bereiken. Deze 
aanlegsteigers drijven en dalen en stijgen onder invloed van eb en 
vloed. De invloed van eb en vloed is beperkt doordat een drempel bij 
de toegang van de haven is gerealiseerd. Het plein (niveau 0) is vanaf 
het pad via een grate trap naast het gebouw te bereiken of via de 
uitkijktoren. Oak is vanaf het pad de parkeergarage te bereiken, via 
een trap of via de uitkijktoren. Vanaf het 'pleintje' is er een toegang tot 
het gebouw, via trappen en een lift, die uitkomt in het cafegedeelte op 
de vlonder of in het restaurant op niveau 2. 
Vanaf de aanlegsteigers is de vlonder (niveau 0) via trappen te 
bereiken. Tevens bevind zich hier een trap waarmee de waterkamers 
en wasgelegenheid (nivo -1) bereikbaar zijn. 

Toegang tot gebouw vanaf 'p/eintje Vlonder niveau O 
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Niveau -1 Parkeergarage, waterkamers, sauna&fitness 
2750-

Op dit niveau bevinden zich de parkeergarage met daarin diverse 
bergingen voor het gebouw, de waterkamers met wasgelegenheid en 
de sauna&fitness. 
Vanuit de parkeergarage zijn twee toegangen tot het gebouw. Een 
toegang, de hoofdtoegang, tot het gebouw komt uit in de dorpsfoyer, 
vlak bij de entree aan de westzijde. De andere geeft toegang tot de 
sauna&fitness. Dit gedeelte van het gebouw is ook bereikbaar vanuit 
de dorpsfoyer. 

Bij de hoofdtoegang treed in de parkeergarage daglicht naar binnen. 
Hierdoor wordt je vanuit de parkeergarage automatisch naar de 
uitgang parkeergarage I toegang gebouw geleid. 

Twee uitgangen komen buiten het gebouw uit. Een ervan is gesitueerd 
aan de waterkant (oost). Deze in/uitgang is open, zodat er daglicht de 
parkeergarage binnentreedt. Deze is gecombineerd met de 
uitkijktoren. Vanuit de parkeergarage is het mogelijk om via de toren 
naar het pad onderlangs de zeedijk te gaan, maar ook het plein is op 
deze manier te bereiken. Via de lift of trap in de toren kun je naar 
hoger gelegen niveaus van de toren voor uitzicht over het water en de 
omgeving. De andere in- en uitgang (auto's en voetgangers) van de 
parkeergarage bevindt zich in het groene gebied aan de noordzijde 
van het plein (nivo O). 

De waterkamers en wasgelegenheid zijn bereikbaar vanaf de 
lagergelegen aanlegsteigers en vanuit de dorpsfoyer (niveau O) . Deze 
ruimtes zijn bedoeld voor mensen die het dorp bezoeken per boot. De 
was- en douchegelegenheid is voor mensen die overnachten op de 
boot. De waterkamers zijn ook toegankelijk voor andere toeristen. De 
sauna&fitness is bedoeld voor de hotelgasten en is bereikbaar vanuit 
de dorpsfoyer, via een trap of lift nabij de receptie/balie. De 
waterkamers en sauna&fitness bevinden zich onder dijkniveau en 
hebben daardoor een prachtig zicht op en over het haventje en water. 
De entrees van de waterkamers bevinden zich aan de noordzijde van 
de 'balk' via een buitenruimte. Deze kamers zijn de grootste van het 
hotel, op het zuiden georienteerd en uitgerust met een grote 
woonkamer met keuken en een ruim terras. 
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Niveau O 
0.00 I 750+ 

Het gebouw heeft vanaf het plein drie entrees. Twee daarvan 
bevinden zich naast elkaar aan de noordzijde en een is aan de 
westkant, op de kop van het gebouw, gesitueerd. 
Een toegang aan de noordzijde is recht tegenover de in/uitgang van 
de parkeergarage gesitueerd. Deze toegangen bevinden zich naast 
elkaar zodat als deze in de zomer beide worden opengezet er een 
grote opening in de glazen gevel ontstaat. Hierdoor vervaagt de grens 
plein-gebouw. 

De ingang aan de westzijde wordt gemarkeerd door de overstekende 
daken (luifels) en de hoge kolommen. De ingang bevindt zich onder 
een 'balk' in de middenzone. De 'balken' aan de pleinzijde markeren 
door hun positionering deze entree. 
Via het gebiedje voor deze entree is de vlonder via een aantal treden 
aan de zuidkant bereikbaar. Een hellingbaan geeft vanaf het plein 
toegang tot de vlonder. Deze hellingbaan ligt naast de hellingbaan 
binnen het gebouw. De hellingbanen zijn bedoeld om het 
hoogteverschil tussen het plein en de vlonder met een rolstoel te 
kunnen overbruggen. Verder wordt het hoogteverschil in het gebouw 
opgelost door middel van trappen die uit drie treden bestaan. 

Vanaf de vlonder zijn een aantal entrees tot het gebouw. Deze worden 
hoofdzakelijk gebruikt om vanuit het gebouw het vlonderterras te 
bereiken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vanaf de vlonder via 
trappen de aanlegsteigers te bereiken. 

Dit hele niveau heeft de functie van dorpsfoyer. De 
programmaonderdelen zijn voornamelijk in de middenzone gesitueerd. 
De ruimte in de buitenste zones is bedoeld om te verblijven. 
Het onderdeel balie/receptie/coordinatie punt zorg&toerisme bevindt 
zich ter plaatse van de drie entrees en er is een wacht- zitruimte 
gesitueerd. De toegang vanuit de parkeergarage bevindt zich hier. 
Doordat zich boven de verschillende onderdelen in de middenzone al 
dan niet een 'balk' van het volgende niveau bevindt, zijn de ruimtes 
afwisselend hoog en laag. Ook de hoogte in de pleinzone en 
waterzone wisselt doordat de 'balken' in de volgende niveaus 
verschillend van lengte zijn. 

In de middenzone is een toiletgroep gesitueerd, bereikbaar vanaf 
niveau 0 en 750+. In dit gedeelte bevindt zich een goederenlift ten 
behoeve van de opslag van de keuken. Een bar met het cafe, welke is 
uitgebreid is naar de buitenste twee zones, zijn hier gesitueerd. Dit 
gedeelte bevindt zich op de vlonder, niveau 750+ aan de waterkant. 
De ruimtes in de buitenste zones onder de 'balken' zijn ingericht als 
loungeruimte, zitje- en leesruimte, expositieruimte, koffieruimte en 
foyerruimte voor de grote zaal. Men kan bijvoorbeeld aan de pleinzijde 
een krantje lezen en aan waterzijde loungen. Vanaf het hele niveau 
zijn de buitenterrassen bereikbaar 
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Niveau 1 
4250+ 

In de pleinzone bevinden zich in de 'balk' leestafels, biljarttafels en 
zitjes. Deze 'balk' is open aan de binnenstraat en is daardoor 
onderdeel van de dorpsfoyer. Vanuit de deze ruimte heb je overzicht 
over het plein. De hele dag komen en gaan hier mensen, wat zorgt 
voor activiteit. In de middenzone bevindt zich boven de toiletgroep, de 
berging van de hoger gelegen keuken. Hier bevinden zich de 
goederenlift en trap naar de keuken. 
In de middenzone zijn de grate zaal met podium, die twee lagen hoog 
is, en een kleine zaal, eventueel op te delen in twee vergaderruimtes, 
gesitueerd. Seiden te bereiken met de trap en lift in het 
wacht/zitgedeelte bij de entree aan de westkant (tevens lift naar 
parkeergarage en hoger gelegen open vergaderruimte). Vanuit de 
parkeergarage is het mogelijk om direct naar de grate zaal te gaan. In 
de parkeergarage is de berging van de grate zaal. 

In de waterzone bevinden zich acht grate tweepersoons hotelkamers. 
De toegangen tot de hotelkamers bevinden zich aan een gang in de 
'balk'. Deze gang is aan de 'straatzijde' gesitueerd en afgescheiden 
met glas. 

Niveau 2 
7750+ 

In de 'balken' aan het plein en het water bevinden zich de 
personeelsruimten. Aan de pleinzone bevinden zich de directiekamer, 
een ruimte voor de thuiszorg, een grate vergaderkamer, bergingen 
voor hulpmiddelen (rolstoelen, bedden, bedsteunen, toiletsteunen e.d.) 
en vuil- en schoon linnen en een techniekruimte. In deze 'balk' is er 
zowel een gang aan de 'straatzijde' als aan de pleinzijde. 

In de 'balk' aan de waterkant bevinden zich een 
personeelsslaapkamer, een personeelskamer/ vergaderruimte, een 
zitje, bergingen, schoonmaakkast en ruimtes voor een arts en een 
fysiotherapeut. 

De gangen aan de 'straten' zijn niet afgesloten. Tevens zijn er 
verbindingen aan de pleinzijde en de waterzijde. Ze warden gebruikt 
om ruimtes direct met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld een 
rechtstreekse verbinding tussen de personeelsruimte en de kamer van 
de arts. 

Een verbinding is gemaakt tussen de pleinzone en de waterzone door 
middel van een loopbrug. Aan deze loopbrug ligt in de middenzone de 
keuken. Zo kan het personeel maaltijden vanuit de keuken naar de 
hotelkamers brengen. 

Naast de keuken bevindt zich het restaurant. Het restaurant 'hangt' 
boven de vlonder en is bereikbaar met een lift en trap vanuit het cafe 
en biedt plaats aan ca. 90 personen. Deze trap en lift lopen door tot 
aan het pad onder het gebouw. Ter plaatse van het restaurant 
bevinden zich in de noord en zuidkant van het gebouw geen 'balken' . 
Daardoor ontstaat zicht naar buiten en komt licht naar binnen. Vanuit 
het restaurant gedeelte in de middenzone loopt een brug naar de 
waterzone, waar op de bovenkant van een balk tafeltjes (35 pers.) aan 
het water gesitueerd zijn. Hier kan men lunchen of dineren met uitzicht 
op het water en in de zomer buiten eten. 

In de middenzone boven de entree aan de westzijde bevindt zich een 
open vergaderruimte, die vanuit de foyer te bereiken is. 

Niveau 2: zicht op restaurant vanaf 'balk' 
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Niveau 3 
11250+ 

Op dit niveau bevinden zich in de plein- en waterzone hotelkamers, 
eenpersoonskamers en tweepersoons kamers groat en klein. De 
meeste eenpersoonskamers zijn in de buurt van de lift gesitueerd, die 
een rechtstreekse toegang tot de personeelsruimtes heeft. De 
gebruikers van deze kamers zijn voornamelijk mensen bij wie het gaat 
om 'thuisverplaatste zorg'. Hierbij zal de zorgbehoefte grater zijn, dan 
bij de meeste toeristen. 

De tweepersoonskamers zullen voornamelijk door de toeristen 
gebruikt warden. Voor toeristen met een grate zorgvraag zijn een 
beperkt aantal tweepersoonskamers nabij de liften gesitueerd. 
Daarnaast warden de tweepersoonskamers ook gebruikt door 
'gewone' toeristen. 

Op een aantal plaatsen in de balken, ter plaatse van de liften, is een 
open ruimte gemaakt die ingericht zijn als zitjes. Hier kunnen de 
hotelgasten buiten hun kamer van het uitzicht genieten en elkaar 
eventueel ontmoeten. De balk is op deze plekken 'onderbroken' 
waardoor er licht in de 'straten' valt. 
In de middenzone bevindt zich het dakterras direct bereikbaar vanaf 
de 'balken' op dit niveau. Een andere toegang is via een trap en lift 
vanuit het cafegedeelte op de vlonder. 

Niveau 4 
14750+ 

Op dit niveau bevinden zich alleen in de pleinzone hotelkamers. 

Hotelkamers 

De hotelkamers zijn bereikbaar via trappen en liften die zich bevinden 
in de 'binnenstraten' van het gebouw. 
Er is een grate variatie in kamertypen. Naast het onderscheid in een
en tweepersoonskamers en afmeting onderscheiden de kamers zich 
door de orientatie (noord of zuid), de aan- of afwezigheid van een 
woonkamer, een pantry of terras en door het type badkamer. Er zijn 
veel keuzemogelijkheden. Daarnaast zijn er nog de zogenaamde 
waterkamers. De tweepersoonskamers aan de waterkant (zuid) en op 
de koppen van het gebouw hebben een terras. In totaal zijn er 65 
kamers(120 personen). 

Hotelkamers 
8 tweepersoonskamers (water) 
27 tweepersoonskamers 
10 tweepersoonskamers 
20 eenpersoonskamers 

64m2 
49m2 
24m2 
24m2 
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Materialisatie en detail 

Kolommen 

De draagconstructie van het gebouw bestaat uit houten kolommen 
(h.o.h. 1 O meter) van gelamineerd hout. De afmeting van de 
kolommen is 500x750mm. Deze kolommen dragen de 'balken'. Deze 
bestaan uit houten schijven. De schijven zijn rondom afgewerkt met 
een IPE600 profiel, waardoor er een stijve plaat ontstaat. De onder- en 
bovenzijde van de vloeren is afgewerkt met houten delen. De IPE600 
profielen zijn gekoppeld aan de houten kolommen met een stalen 
tussenschot. De stalen tussenschotten lopen door tot in de kolom en 
zijn met bouten aan de kolommen bevestigd. 

dakrand 

ledere kolom staat op een stalen voet, die bestaat uit een twee 
horizontale en een verticale stalen strip (d=20mm). De verticale strip 
loopt door in de houten kolom en is er met bouten aan bevestigd. 
Aan de bovenkant van de kolommen zijn ook horizontale en verticale 
strips bevestigd voor het dragen van de daken, hierdoor lijken de 
daken te zweven. Dit wordt versterkt door een ruimte van ruim twee 
meter tussen de bovenkant van de kolommen en de onderzijde van 
het dak. Dit versterkt het transparante karakter van het gebouw. De 
dakranden zijn afgewerkt met een stalen U-profiel om zich te 
onderscheiden van de 'balkvloeren'. 

Een aantal kolommen (7 st.) op het plein staan op een betonnen voet 
van 2000x2000x500mm. De bovenzijde is afgewerkt met houten 
delen. Deze voet doet dienst als zitelement. 
Ter plaatse van de vlonder, daar waar het gebouw zich boven water 
bevindt, staan de houten kolommen op een betonnen kolom in het 
water. De kolommen prikken door de houten vlonder heen die is 
afgewerkt met een stalen U-profiel. De kop van de betonnen 
kolommen is afgedekt met een stalen kap, zoals dit bij dukdalven ook 
gebruikelijk is. 

houten kolommen op voet 

'Balken' 

De balken bestaan uit twee schijven afgewerkt met een IPE600 profiel. 
Deze schijven bestaan uit houten kanaalplaat vloeren (fabr. Lignatuur). 
De houten kanaalplaat vloeren zijn licht van gewicht, zijn een goede 
koudebrug onderbreking en hebben uitstekende akoestische 
eigenschappen. De houten afwerking aan onder- en bovenzijde loopt 
van buiten naar binnen, waardoor de hotelkamers een houten 
vloerafwerking hebben. De ruimte tussen de schijven is opgevuld met 
een slank aluminium beglazingsysteem (fabr. Reynaers TP10). Dit 
systeem bestaat uit schuivende delen en vast glas. In de kolommen 
zijn ter plaatse van de balken stalen ogen gemaakt waaraan de 
glazenwassers zich kunnen zekeren. 

bevestiging /PE 600- houten kolom 



© @ © 

@ @ © 

© © @ 

bouten voor 
bevestiging IPE 
aan kolom 

== 
zonwering 
schuifsysteem ~ = 

epdm == 

l 
IPE 600 

-stalen schot ~ 
tbv bevestiging 
IPE aan kolom = -

-kolom 
500x750mm 

Detail verbinding /PE 600 - houten kolom 

.[._-_ -_----schuifpuien 

~houten delen 
f--Cementdekvloer 
- isolatie 

- houlen kanaalplaatvloer 
geisoleerd 
Lignatur 

Doordat de ruimte tussen de schijven volledig is opgevuld met glas 
hebben de hotelkamers maximaal uitzicht. De hotelkamers zijn ondiep, 
maar wel breed. Een tweepersoonskamer loopt van kolom naar kolom 
(1 Om). Aan de binnenzijde is valbeveiliging aangebracht, waardoor 
een groat deel van gevel kan warden opengezet. 
De afscheiding van de gang in de balken aan de 'straten' van het 
gebouw is uitgevoerd in gelijmd glas. 
In de middenzone zijn de gesloten ruimtes, zoals o.a. de grate zaal en 
de keuken, uitgevoerd als houten balken of doosjes, die ook gedragen 
warden door kolommen. De vloeren bestaan uit houten kanaalplaten 
afgewerkt met een IPE profiel. 

Voor zonwering zijn aluminium frames opgevuld met draaibare 
horizontale houten lamellen toegepast. Deze schuiven voor en achter 
elkaar langs. Ze zijn een vertaling van de houten luiken toegepast bij 
traditionele Zeeuwse boerderijen. Ze refereren door de horizontale 
belijning naar de gepotdekselde zeeuwse boeren schuren. 

Zonwering 

Glazen huid 

De scheiding binnen-buiten van de dorpsfoyer is uitgevoerd in 
structural glazing (Reynaers). Deze scheiding ligt ten opzichte van de 
'balken' vier meter naar binnen, zodat deze het beeld bepalen. Aan de 
buitenzijde zijn alleen kitnaden te zien waardoor het transparante 
karakter van het gebouw versterkt wordt. 
In feite kun je de dorpsfoyer zien als een plein met daarop diverse 
functies. De dorpsfoyer wordt plaatselijk verwarmd. Bijvoorbeeld het 
zit/wachtgedeelte onder de grate zaal is middels stralingswarmte 
verwarmd. De zitjes en loungeruimtes, die zich onder de balken 
bevinden, warden verwarmd met warmtestralers, die aan de 
onderzijde van de balken bevestigt zijn. 

Afwerking 

Trappen, leuningen, balustrades en valbeveiligingen zijn uitgevoerd in 
verzinkt staal en bestaan uit staalprofielen, stripstaal en staalkabels. 
Door toepassing van deze materialen, in combinatie met de houten 
vloerafwerkingen en IPE en U-profielen, krijgt het gebouw een 
maritiem karakter en heeft het mede door zijn vorm iets weg van een 
cruiseschip wat in de haven ligt. 





"In elk dorp moeten mensen, die zorg nodig hebben, de 
gelegenheid krijgen om daar te blijven wonen. Het mag niet zo 
zijn, dat mensen vanwege een toegenomen zorgbehoefte moeten 
verhuizen naar de stad met intramurale voorzieningen. Mensen 
moeten zorg kunnen krijgen op de plek van hun keuze". 

De doelstellinq van dit afstudeerproject was: Zorg voor zorg QQ het 
platteland. De vergrijzing en ontgroening slaan het hardste toe op het 
platteland en het bieden van zorg in dergelijke dunbevolkte gebieden 
is een lastige opgave. Het dorp - de omgeving, de mensen, de 
dorpscultuur en de daarvan deel uitmakende normen en waarden- is 
voor veel ouderen van grote betekenis. Die uit zich in de 
betrokkenheid en de verbondenheid met de gemeenschap. Het deel 
hebben aan die specifieke gemeenschap vormt een belangrijke basis 
voor identiteit en zingeving. 

Het doel was om oplossingen te vinden voor het zorgprobleem op het 
platteland. Deze oplossingen zorgen er voor dat iedereen op het 
platteland zorg kan ontvangen en daarvoor niet aangewezen is op de 
stad. Er is onderzocht welke infrastructuur van sociaal 
maatschappelijke functies en voorzieningen nodig is en welke 
investeringen er nodig zijn om zorg op het platteland te kunnen 
garanderen. 

Er zijn een aantal scenario's bedacht die oplossingen bieden. De 
oplossingen hebben te met het clusteren van voorzieningen. Het zijn 
combinaties en samenwerkingsverbanden waardoor voorzieningen 'op 
elkaar leunen'. Zodat ondanks een vergrijzende en dalende bevolking 
het voorzieningenpeil op een goed niveau kan blijven. 

Voor het slagen van de meeste scenario's is het van groot belang dat 
er bij de lokale bevolking draagvlak is en dat de bewoners zich willen 
inzetten om het tot een succes te maken. Hierbij speelt informele zorg 
een belangrijke rol. Dit is een onzekere factor. De vraag of het 
realistisch is om te kunnen vertrouwen op de inzet van vrijwilligers, nu 
en in de toekomst, is van groot belang. Het individualisme beleefde 
enkele jaren geleden haar hoogtepunt. Een nieuwe beweging 
zichtbaar, die zich kenmerkt door gemeenschapszin en groepsgevoel. 
Waarden als vertrouwdheid en geborgenheid nemen in belangrijkheid 
toe. Men gaat weer op zoek naar ankerpunten in de directe omgeving 
van familie , vrienden en gelijkgestemden. Vraag blijft of dit over 
bijvoorbeeld 20 jaar nog steeds het geval is. 

De bibliotheek verdween in 1953. Het postkantoor in '56. De schoenmaker in '59. De 
bakker en het huiskamercafe in '70. In 1972 werd de buslijn opgeheven en kwamen er 
straalnaambordjes. In '74 staple de laatste buurtschipper. De slager slool in '75. In '79 
overfeed de laatste jager en verdween de timmerman uil het dorp, samen met de 
vrijwillige brandweer. In 1986 staple de smid, twee jaar later de laatste kruidenier. 
In 1994 word/ de kerk een monument. (uit Geert Mak, 'Hoe God verdween uit Jorwerd) 

Daarnaast is het van belang dat wordt gewerkt aan het aantrekken van 
nieuwe inwoners. Voorzieningen als winkels hebben namelijk 
voldoende klanten nodig om te kunnen 'overleven'. Er bestaan geen 
dorpen waar een bakker voor slechts twintig klanten zijn brood bakt. 
Je kunt dus wel voorzieningen opzetten, maar je moet ook oog hebben 
voor nieuwe instroom van bewoners. Anders verdwijnen de 
voorzieningen op den duur alsnog. 

De vraag is wie het initiatief gaat nemen om de scenario's in te 
voeren. Naar mijn mening is hier een grote rol weggelegd voor 
provincies en lokale overheden. Daarbij zullen de inwoners van de 
bestaande dorpen en de toekomstige inwoners van het nieuwe dorp 
nauw betrokken moeten worden. 

Om zorg op het platteland te realiseren is het van groot belang, om 
naast het invoeren van een scenario, de bevolking nauw te betrekken 
bij de plannen, vrijwilligers werk te stimuleren en nieuwe inwoners aan 
te trekken. Vaak moet er een acuut probleem zijn om inwoners van 
dorpen te mobiliseren. Een recent voorbeeld hiervan is het dreigende 
verdwijnen van de enige school in Baarland. De Gemeente Borsele 
heeft jaren lang beloofd in ieder dorp een school te behouden. De 
eerste wethouder, die zei dat dit misschien niet realistisch is, is bijna 
'gestenigd'. Toen het aan de orde was, tegen alle beloftes in, de 
school te sluiten, gingen alle dorpsinwoners als een blok achter de 
school staan. Er is bereikt dat de gemeente de school nog drie jaar 
steunt en hoopt dat overheid in de tussentijd de regelgeving zo heeft 
aangepast, dat kleine scholen met rijksgeld open kunnen blijven. Die 
kans is aanwezig, omdat er een nieuwe wet in de maak is op basis 
waarvan ook leerlingenprognoses van belang worden voor het 
voortbestaan van een school. 

In eerste instantie was mijn doel voor het afstuderen het bedenken en 
toepassen van de scenario's om zorg QQ het platteland te kunnen 
bieden. Daarnaast wilde ik voor een dorp een complex ontwerpen 
waarin verschillende functies ondergebracht zijn, zoals een brede 
school, diverse (zorg) voorzieningen en commerciele functies. 

Voordat ik de scenario's toegepast heb op het plattelandsgebied de 
Zak van Zuid-Beveland heb ik eerst een analyse van 
plattelandsgebieden gemaakt. Naast een zorgprobleem spelen nog 
veel meer problemen op het platteland, die niet los van elkaar gezien 
kunnen worden. Daardoor is het idee geboren om nog een scenario te 
bedenken, dat niet alleen een oplossing is voor het zorgprobleem, 
maar ook oplossingen biedt voor de andere problemen. Veel 
problemen hebben met elkaar te maken en be'invloeden elkaar. lk heb 
gezocht naar een integrale oplossing. 



Een oplossing die naast de andere scenario's kan bestaan en een 
aanvulling is op deze scenario's. Het heeft geresulteerd in ontwerp 
voor een nieuw dorp. Een nieuw dorp wat oplossingen biedt voor een 
aantal maatschappelijke, economische en landschappelijke problemen 
waar het platteland mee worstelt. De kwaliteiten die het platteland 
bezit zoals, landschappelijke kwaliteiten, sociale cohesie en 
gemeenschapsgevoel en mogelijkheden voor toerisme, zijn hiervoor 
ingezet. 

'Zorg voor zorg QB. het platteland' is uitgebreid 
met 'zorg voor het platteland'. 

lk heb onderzocht waardoor het komt dat er in sommige dorpen een 
uitgebreid winkelbestand is en in andere dorpen alles is verdwenen. 
Dit heeft slechts ten dele te maken te maken met de grootte van een 
dorp. Er zijn relatief kleine dorpen, vanaf 1200 inwoners met een 
uitgebreid winkelbestand. Hiervoor zijn twee redenen te noemen. 
Dorpen met een uitgebreid winkelbestand zijn vaak hechte 
gemeenschappen. Veel inwoners zijn betrokken bij hun dorp, er is een 
bloeiend verenigingsleven en er worden veel activiteiten 
georganiseerd. 
Daarnaast zijn er dorpen, die dankzij het toerisme een uitgebreid 
winkelbestand hebben. Deze dorpen liggen meestal in de buurt van 
het water en/of in de buurt van campings. 

Daarom is naast zorg, het toerisme een belangrijk uitgangspunt 
geweest voor het nieuwe dorp. Toerisme en recreatie kunnen 
katalysatoren zijn voor een plattelandseconomie. Daarnaast kunnen 
recreatie en toerisme als sociaal bindmiddel voor het platteland 
fungeren (studie van Abma e.a., 2005). Een goede toeristische 
infrastructuur kan de levendigheid en het gevoel van waardering voor 
de eigen omgeving doen toenemen. Het samen werken aan een goed 
toeristisch product kan de binding in een lokale gemeenschap 
versterken. 

Het resultaat van het afstudeerproject is een dorpsontwerp met 
streekeigen kenmerken. Een dorp waar voorzieningen voor de 
omgeving gecombineerd zijn met voorzieningen voor de zorgtoerist. 
Een dorp met bijzondere verblijfskwaliteiten, zowel voor de inwoners 
en de mensen uit de omgeving als voor de (zorg)toerist! 

Aan het ontwerp van het belangrijkste gebouw voor het dorp heb ik 
met veel plezier gewerkt. In het gebouw komt alles waar het dorp voor 
staat samen, zorg-netwerkfuncties, commerciele functies en 
toeristische functies. 

Het gebouw staat op de grens zee-land 
en is datgene waarvoor Zeeland staat. 
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Bijlage 1 
Krantenartikel PZC 

Borsele is rustige oase in woelige wereld 
door Harmen van der Werf. dinsdag 30 september 2008 

HEINKENBSZAND - Borsele is een eiland van rust in een woelige 
wereld. 
Oat beeld komt naar voren uit een onderzoek dat de Universiteit van 
Amsterdam in 2006 uitvoerde in zeven Borselse dorpen. Vooral Nisse 
springt eruit. Niet minder dan 77 procent van de geenqueteerde 
bewoners geeft aan 'trots' te zijn op het dorp. Kwadendamme scoort 
ook hoog met 69 procent, terwijl Lewedorp (38 procent) en Ovezande 
(36 procent) onderaan bungelen. 

In 1991-1992 is ook al eens zo'n onderzoek gedaan in Borsele. 
Opmerkelijk is dat inwoners van de onderzochte dorpen - Nisse, 
Kwadendamme, Nieuwdorp, Ovezande, 'sHeerenhoek, Oudelande en 
Lewedorp - nu tevredener zijn over hoe ze wonen en hun 
woonomgeving dan begin jaren negentig. 's-Heerenhoek scoort wat 
betreft tevredenheid het hoogst (91 procent), gevolgd door Nisse (90 
procent) en opmerkelijk genoeg Ovezande (88 procent) . lnwoners van 
Ovezande zijn dus wel tevreden over hun dorp, maar ze zijn er minder 
trots op. De laagste tevredenheidsscore komt uit Nieuwdorp, waar 
toch nog altijd drie van de vier mensen aangeven tevreden te zijn over 
hun woonplaats. 

Bewoners van de Borselse dorpen ervaren wat betreft voorzieningen 
wel een achteruitgang. De gemeente mag zich er wellicht zorgen over 
maken dat dit vooral geldt voor de jongste bewoners (16 tot 30 jaar) en 
gezinnen met tieners. Zij zijn minder vaak tevreden over hun dorp en 
over bepaalde voorzieningen, zoals winkels, onderwijs-, sport- en 
sociaal-medische faciliteiten. Ook alleenstaanden zijn iets vaker 
ontevreden. 

Het gekke is dat inwoners over het algemeen laten weten dat ze 
tevredener zijn, maar dat ze meer overlast ondervinden. In 
Kwadendamme wordt de minste overlast ervaren. 's-Heerenhoek en 
Nieuwdorp scoren wat dat betreft slechter. In Nieuwdorp komt 
geluidhinder het sterkst naar voren. Milieuoverlast zijn veel genoemd 
in - wederom - Nieuwdorp en 's-Heerenhoek. In 's-Heerenhoek speelt 
vandalisme en verkeersoverlast scoort in Ovezande redelijk hoog. 

De onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam zijn 
onlangs gepubliceerd in het boek De sociale draagkracht van dorpen 
in Borsele. Er komt nog een voor het grote publiek leesbare versie. De 
studie toont alvast aan dat de gemeente op de goede weg is met het 
actieve kleine kernenbeleid, vindt wethouder Marga Vermue (CDA, 
welzijn). Meer bewoners denken daar ook zo over. Twintig procent gaf 
in 1991-1992 aan dat het gemeentebestuur genoeg voor het dorp 
doet, in 2006 was dat ruim veertig procent. Oat valt op in deze tijd van 
een groeiend wantrouwen tegenover politici. Borsele is echt een oase. 



Bijlage 2 
Historisch overzicht landschapsgeschiedenis zeeland 
(Bron: Het Zeeuwse kleilandschap. Provincie Zeeland.) 

Algemeen 

Het Zeeuwse land is op een unieke manier ontstaan door de 
wisselwerking van mens en natuur. In de periode dat Zeeland voor het 
eerst door mensen bewoond werd, zo'n 10000 jaar geleden was de 
zeespiegel een stuk lager dan nu het geval is. Het was een gebied van 
graslanden en bossen. De weinige mensen die er leefden hadden 
weinig invloed op het landschap. Ze leefden van de jacht en van de 
planten en struiken die er groeiden. Dit blijft duizenden jaren zo. Er 
ontwikkelen zich ook kleine gemeenschappen. Door de stijgende 
zeespiegel komt de zee steeds dichter naar het land toe. 500 jaar voor 
Christus wordt de invloed van de zee er pas merkbaar. In de ijzertijd, 
de eeuwen voor de komst van de Romeinen was het land een groat 
kustveenmoeras, naar de zee toe begrensd door een keten van 
strandwallen, duinen en schorren. Er leefden in het begin van de 
jaartelling enkele honderden mensen in Zeeland. Het land was te 
moerassig voor een grotere bevolking. De Romeinen hebben het 
landschap nauwelijks be"invloed. Nadat de Romeinen weg waren uit 
Zeeland komt het land zo onder invloed van de zee dat het voor 
bewoning ongeschikt wordt. De zee breekt door tussen wat nu 
Walcheren en West Zeeuws-Vlaanderen is. Overal snijden 
getijdengeulen het land. Van een kustveenmoeras verandert het land 
in een waddengebied, met wadplaten, slikken, schorren en ondiepe 
wateren. In de ?e eeuw wordt de zee weer wat rustiger en wordt 
bewoning in de hoger gelegen delen van het land weer mogelijk. Rond 
het jaar 1000 begint de mens voor het eerst invloed op het landschap 
uit te gaan oefenen. Het begint met woonterpen. Dit is een 
toevluchtsoorden voor mens en vee wanneer het water te hoog stijgt. 
Later warden de eerste dijken opgeworpen waarschijnlijk als antwoord 
op een aantal overstromingen in 1014, 1042 en 1134. Eerst gebeurt 
de bedijking heel eenvoudig en bescheiden maar vanaf de 12e eeuw 
gebeurt dit steeds systematischer. Paider na polder wordt toegevoegd 
aan de oude kernlanden. De mogelijkheden voor vestiging van 
mensen wordt steeds grater. Dit gaat door tot in de 20e eeuw. 

Tot op de dag van vandaag toont het landschap zijn oude herkomst. 
Wegen !open over oude kreekruggen en dijken. Het netwerk van 
dijken op plaatsen in het binnenland waar de zee nu kilometers 
vandaan is het zichtbare bewijs van de geleidelijke landaanwinning. 
Door de vele aanwezige verdronken dorpen in Zeeland wordt duidelijk 
dat er in de 1000 jarige landschapsgeschiedenis niet alleen maar 
successen geboekt zijn. 

In het nu volgende warden de nog steeds in het landschap aanwezige 
tekens van de duizendjarige strijd tussen mens en zee toegelicht. 

Landschapstype 

Zeeland kent verschillende landschapstypen. Deze zijn vooral bepaald 
door de eigenschappen van de bodem, water en klimaat. Het meest 
typerende landschap van Zeeland wordt eigenlijk gevormd door de 
grate zeearmen: de Westerschelde en de Delta-wateren. Oat 
landschap bestaat hoofdzakelijk uit water, maar ook de buitendijkse 
schorren, slikken en platen, geheel onder invloed van het zoute water, 
behoren ertoe. Dan is er het duinlandschap langs de zeekust: een 
zandige bodem, veel relief en een sterke invloed van de zeewind. 
Langs de Belgische grens bevind zich het landschap van het dekzand, 
met een zandige, enigszins golvende bodem. Maar het grootste deel 
van Zeeland behoort tot het zeekleilandschap; dat omvat bijna alles 
wat er achter duin en dijk ligt. 

Het ontstaan 

Het landschap van de zeeklei onderscheidt zich heel duidelijk van 
andere landschappen, zoals de duinen, het Hollandse veengebied of 
het Zuid- Limburgse heuvelland. Het wordt gekenmerkt door de 
grondsoort -zeeklei- en door het feit dat het in de loop der eeuwen op 
de zee is veroverd door bedijking. 
Toch is het zeekleilandschap niet overal hetzelfde. Sommige gebieden 
zijn heel open en andere gebieden dicht begroeid met bomen. Op 
sommige plaatsen is er veel grasland en op andere plaatsen 
overheerst het bouwland en boomgaarden. Ook is het patroon van de 
dijken heel verschillend: in sommige gebieden zijn er nauwelijks dijken 
terwijl in andere gebieden ze heel dicht bij elkaar liggen. De variatie in 
het landschap ligt in het feit dat het op een verschillende manier is 
ontstaan. 

Veengebied 

In de tijd dat de Romeinen voor het eerst in Nederland kwamen, zag 
Zeeland er heel anders uit dan tegenwoordig. Het bestond uit een 
enorm groat veengebied. Aan de zeekant lag, enkele kilometers 
verder weg dan tegenwoordig, een complex van !age duinen en 
strandwallen. Door het veengebied stroomden enkele smalle rivieren, 
voorlopers van de Ooster- en Westerschelde. Dit gebied werd 
nauwelijks bewoond. Alleen aan de zeekant en langs de riviertjes 
woonden een klein aantal mensen. Door het afsterven van plantaardig 
materiaal was het veenpakket in de loop van de eeuwen steeds dikker 
geworden. Het veen rustte op een dikke laag zware vette klei, die 
enkele eeuwen eerder door de zee was afgezet; daaronder zat weer 
een vele meters dikke laag zand. 

Stormvloeden 

Dit uitgestrekte veenlandschap werd omstreeks het jaar 350 na 
Christus door een ramp getrotten. Door zware stormvloeden werd de 
strandwal op een aantal plaatsen doorbroken, waardoor de zee het 
veengebied kon binnendringen. 



Er ontstonden grote bressen in het veen en op een aantal plaatsen 
werden ook de onderliggende klei en een deel van de zandlaag 
meegenomen. Diepe geulen baanden zich bij elke vloed een weg 
verder in het veen. Soms bereikten twee geulen elkaar, waardoor er 
een kortsluiting ontstond. Het veengebied werd zo opgedeeld in een 
aantal eilanden, die zelf nog eens doorsneden werden met een sterk 
vertakt geulenstelsel. Door deze stormvloed werd het gebied verlaten 
door de weinige bewoners, het land bleef eeuwenlang onbewoond; de 
natuurkrachten hadden er vrij spel. Maar op den duur braken er 
rustiger tijden aan, waarin de erosie tot staan kwam. Nu werden door 
het binnendringende zeewater ook zand- en kleideeltjes meegevoerd. 
Zolang er stroom bleef bestaan, werden deze verder getransporteerd, 
maar als de stroomsnelheid afnam, zakten ze naar de bodem: de 
zwaardere zandkorrels eerst, de fijnere kleideeltjes het laatst. 
Langzamer hand ontstond er dus een patroon van zandig en kleiig 
aanslibsel op de overgebleven veenresten en in de geulen, waarbij de 
kleine geulen uiteindelijk geheel volslibden, en er dus weer grotere 
aaneengesloten eilanden ontstonden. Alleen de allerbreedste geulen 
bleven uiteindelijk over, e andere werden steeds smaller en ondieper. 
De geulen werden opgevuld met zand en zandige klei , de kleinste 
kreekjes met de fijnere klei, en op de overgebleven veenpaketten 
kwam een dun laagje van de allerfijnste deeltjes, dus de zwaarste klei. 

Schorren 

Kreekruggen en poelgronden 

De veenpaketten, waarin geen geultjes aanwezig waren, werden 
langzamerhand ook moeilijk bereikbaar voor het kleihoudende water. 
Alleen bij heel hoge vloeden liepen ze nog wel eens onder, en de 
opslibbing bleef daardoor achter bij die aan de geulranden. Langs de 
oevers van de geulen kwamen dus wat hogere ruggetjes, met een wat 
zandiger ondergrond. Als zo'n geul langzamerhand helemaal 
verlandde, kwamen die hoge oevers als een rug in het 
land te liggen. Ze heten dan ook kreekruggen. Deze bestaan geheel 
uit zand of zandige klei ; het veen is hier bij de overstroming geheel of 
grotendeels weggespoeld. Daartussen liggen lagere stukken met een 
laagje klei op het overgebleven veen. Deze !age en natte gedeelten 
heten poelgronden. Het patroon van kreekruggen en poelgronden is 
karakteristiek voor alle oude kernen van de Zeeuwse en Zuid
Hollandse eilanden. 

Omstreeks het jaar 800 waren de schorren zover aangegroeid, dat het 
land weer min of meer bewoonbaar werd. Vanaf de randen, vanuit 
Vlaanderen en Brabant, trok men geleidelik het gebied binnen met 
schaapskudden; de schorren met hun zoutvegetatie zijn voor de 
schapenhouderij bijzonder geschikt. De schaapskudden maakten 
vooral gebruik van de hogere kreekruggen ; daarop werden ook 
schaapskooien en de eerste nederzettingen gebouwd. Ook de eerste 
paden kwamen op de ruggen langs de kreken te liggen en 
dat patroon is tot nu toe bewaard gebleven. De meeste oude wegen 
op het oude land liggen op de kreekruggen. 

Bedijking 

Veilig was men echter nog niet. Het schorrenland overstroomde 
slechts zelden, maar bij stormvloed liepen de bewoners toch nog groot 
gevaar. Vooral na de hoge vloeden van de 11 e eeuw werd begonnen 
met de bewoonde plaatsen kunstmatig op te hogen, waardoor dorpen 
en boerderijen op terpen kwamen te liggen. Maar bij de zware 
overstroming van 1130 bleek dat zelfs niet voldoende. Op initiatief van 
de Vlaamse kloosters, die veel bezittingen in Zeeland hadden, is toen 
begonnen met het aanleggen van dijken rond de bewoonde eilanden. 
lo zijn gedurende de 12e eeuw de kernen van Walcheren, Noord- en 
Zuid-Beveland, Tholen, Schouwen, Duiveland en grote stukken van 
Zeeuws-Vlaanderen bedijkt. Zeeland was van een schorrengebied een 
eilandenrijk geworden. 

Oudland 

De bedijking bleek een groot succes en na 1200 nam de welvaart snel 
toe. In hoog tempo werden overal in het bedijkte gebied kerken 
gebouwd en parochies gesticht. Het bedijkte gebied werd nu verder in 
gebruik genomen en verkaveld, waarbij het oude krekenpatroon werd 
gehandhaafd: dus kronkelende wegen en sloten en kleine 
onregelmatige percelen. Op de kreekruggen gingen mensen wonen. 
Het grondwater werd er langzamerhand zoet door de invloed van het 
regenwater, zodat er akkerbouw en fruitteelt bedreven kon worden. De 
poelgronden bleven veel zilter, omdat het veen doordrenkt was met 
zout grondwater; deze laaggelegen gronden bleven daarom als 
grasland in gebruik. Het hierboven beschreven patroon is 
karakteristiek voor alle oude kernen van de Zeeuwse eilanden. Dit 
wordt het oudland genoemd. Kenmerken zijn kreekruggen en 
poelgronden, een onregelmatige verkaveling en kronkelende wegen 
en sloten. 

Nieuwland voor 1500 

In de periode van 1200 tot 1500 werd doorgegaan met bedijken. 
Daarbij werden ook wel zandplaten, die in de geulen waren 
opgekomen, als eilandjes bedijkt, zoals Ovezande en Heinkenszand. 
Waar mogelijk werden kleine polders aangedijkt aan de oude kernen, 
waardoor de overblijvende geulen steeds smaller werden. 



Sommigen daarvan konden zelfs warden afgedamd en ingepolderd. 
Door deze wijze van inpolderen ontstond langs de randen van het 
oudland een landschap met kleine smalle polders en zeer veel dijken. 
Vooral in Zuid-Beveland en in West Zeeuws-Vlaanderen is dit mooi te 
zien. Aan deze inpolderingactiviteiten kwam een einde door de grate 
stormvloeden van de 16e eeuw. Er gingen enorme oppervlakken 
oudland verloren, onder andere geheel Noord-Beveland en de 
oostelijke helft van Zuid-Beveland. Tientallen dorpen verdwenen 
daarbij in de golven. 

Nieuwland na 1500 

Na de overstromingen gingen de bewoners weer aan het werk om het 
verloren gegane land te herwinnen. De wijze van inpolderen was nu 
echter anders dan vroeger. Er werd op grotere schaal met veel 
mensen en materiaal gewerkt. Ook de planning werd aangepast. 
Landmeters maakten van te voren een plan voor het in te polderen 
gebied. Bij de verkavelingen werd niet meer uitgegaan van de ligging 
van kreken, maar werd een plan ontworpen met rechte wegen en 
rechthoekige kavels, die geen verband meer hielden met de 
natuurlijke gesteldheid. Er was nog een ander verschil: in het verleden 
was het vooral gegaan om de indijking van rijpe, hoog gelegen 
schorren. Door de afdamming van wateren was echter ervaring 
opgedaan in het afsluiten van geulen en bij nieuwe indijkingen in de 
16e eeuw en later werd nu vaak een heel schorren- en slikkengebied, 
compleet met de daarin aanwezige kreken, tegelijk ingepolderd. In 
deze nieuwere polders kwamen de kreken als open water en de 
slikken als laaggelegen graslanden tussen de hoger gelegen 
schorgronden te liggen. Het spreekt vanzelf dat de ligging van die 
kreken en graslanden niet klopte met het rechthoekige patroon dat de 
landmeter had bedacht. In deze polders, die het nieuwland vormen, is 
dan ook sprake van een rechthoekige verkaveling, waar de 
krekenstelsels als slingerende elementen dwars door heen lopen. 
Het Zeeuwse zeekleilandschap is dus onder te verdelen in drie 
verschillend typen polders: het oudland van de oude eilandkernen met 
een atwisseling van poelgronden en kreekruggen het nieuwland met 
kleine smalle polders langs de geulen het nieuwland met grate 
rationeel verkavelde polders 

Landschapselementen 

Door verschillen in grondsoort en grondgebruik is er binnen deze drie 
poldertypen een nog grotere variatie aan landschappen ontstaan. Het 
ontstaan en de veranderingen van deze landschapstypen met de 
daarin voorkomende bijzondere elementen zullen in het kort worden 
besproken. 

Het oudland 

De oudlandpolders bestaan grotendeels uit een afwisseling van 
poelgronden en kreekruggen. 

Poelgronden 

Poelgronden zijn oorspronkelijke veengebieden. Ze liggen relatief laag 
en de invloed van het zoute grondwater is op veel plaatsen te zien. 
Veel percelen hebben een hollebollig karakter als gevolg van de 
moernering. Poelgronden hebben over het algemeen een min of meer 
ronde vorm. Het zijn de oorspronkelijke veengebieden, die bij de 
overstromingen in de 4e-8e eeuw tussen de kreken zijn blijven liggen 
en met een dunne laag klei bedekt zijn. In alle poelgebieden zit dus, 
onder een kleilaag van een halve tot twee meter dik, veen in de 
bodem. Dit veen is nog altijd doordrenkt met zout water. De invloed 
van het zout is op veel plaatsen zelfs in de bovengrond terug te 
vinden. Dit is te zien aan de begroeiing in dit gebied. De poelgronden 
liggen van nature al lager dan de kreekruggen. Oat is in de loop van 
de eeuwen nog versterkt doordat het veen door verdroging en door het 
gewicht van de erop liggende klei is ingeklonken. In de middeleeuwen 
is het veen bovendien dikwijls nog uitgegraven om te dienen als 
brandstof of voor de zoutwinning. 
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Kreekrugg ronden 
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Poelgronden 

Kreekruggronden zijn ontstaan doordat de in de 4e tot Be eeuw 
gevormde getijdengeulen met zandig materiaal zijn dichtgeslibd. Ze 
bestaan uit lichte grond en er zit geen veen in de bodem. Door 
omkering van het relief liggen ze hoger dan de poelgronden. Ze liggen 
als lange ruggen in het landschap en zijn meestal dicht begroeid. Ze 
zijn goed geschikt voor akkerbouw en fruitteelt. De oudste wegen, 
boerderijen en nederzettingen van het oudland liggen allemaal op de 
kreekruggen. Na de overstromingen van de periode 300 tot 800 na 
Christus was er een sterk vertakt stelsel van getijdengeulen ontstaan. 
De grootste geulen omsloten de veeneilanden die waren 
overgebleven, maar deze eilanden waren zelf ook weer doorsneden 
door kleinere geulen. Deze geulenstelsels werden langzamerhand 
weer met zandig materiaal gevuld. Omdat deze aanslibbing lang kon 
doorgaan, kwamen de oevers van de geulen hoger te liggen dan de 
poelgronden. Dit verschijnsel is op de huidige schorren ook nog goed 
te zien. Deze omkering van het relief is door inklinking en moernering 
nog versterkt: 



wat eens een kreek was vormt nu het hoogste gedeelte van het 
oudland. Onder deze kreekruggen zit geen veen en de invloed van het 
zout is er doorgaans klein. lntegendeel, door regenval is er in 
kreekruggen dikwijls een zoetwaterlens ontstaan. Hier zijn dan ook 
veedrinkputten met goed zoet water te vinden. Op de hoogste 
plaatsen op de kreekoevers werden schaapskooien en later de 
boerderijen gebouwd. Zo ontstonden de eerste nederzettingen 
vanzelfsprekend op de hoogste kreekruggen, waar mensen het veiligst 
waren tegen overstroming. De plek waar twee of meer van deze 
kreekrugweggetjes bij elkaar kwamen was ideaal voor het bouwen van 
een kerk; de oudste dorpen liggen dan ook allemaal op de 
samenkomst van een paar kreekruggen. 
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Het nieuwland 

Alie polders die na 1200 zijn bedijkt warden tot het nieuwland 
gerekend. Veel nieuwlandpolders zijn als aanwas bedijkt langs de 
stroomgeulen. Dit zij veelal kleine smalle polders; het landschap valt 
hier op door de vele binnendijken, zoals in de Zak van Zuid-Beveland. 

Nieuwland 

Kleine nieuwlandpolders 

Toen omstreeks 1200 de dijken rond de oudlandkernen werden 
voltooid, waren alle op dat moment bewoonde plaatsen tegen de zee 
beschermd. Daarmee is de ontstaansgeschiedenis van Zeeland nog 
lang niet afgelopen. De bevolking nam snel toe en er was behoefte 
aan nieuw land. En dat land kwam er ook, het ontstond vanzelf. 
Tussen de eilanden waren grate getijdengeulen blijven liggen. Maar 
omdat ingedijkte polders niet meer elke dag overstroomden, hoefden 
de geulen lang niet meer zoveel water aan te voeren als vroeger. De 
stroomsnelheden namen dardoor af en op veel plaatsen sloegen weer 
zand- en kleideeltjes neer. Soms gebeurde dat langs de dijken en dan 
werden de eilanden aan de buitenkant steeds grater. Dit heet aanwas. 
Soms groeiden de ondiepten in de brede stromen uit tot nieuwe 
eilanden. Omdat deze midden in het water, dus in de stroom 
opkwamen, bestonden ze vooral uit grovere zandige deeltjes. Zo'n 
nieuw eiland heet een opwas. 

Aanwas 
In beide gevallen werd bedijkt. Bij aanwas was dat niet zo moeilijk: er 
werd een nieuwe dijk gelegd zeewaarts van de oude en die werd aan 
weerskanten op de oude dijk aangesloten. Zo ontstonden langgerekte 
smalle polders langs oudlanddijken. Als de geul verder bleef 
verlanden, kon dit proces vele malen warden herhaald., totdat 
uiteindelijk een heel smal geultje overbleef. Op deze manier ontstond 
een landschap van kleine, lange smalle polders en dicht bij elkaar 
gelegen evenwijdige dijken met zo nu en dan een dwarsdijkje. Een 
dergelijk landschap is onder andere te vinden op Zuid-Beveland. 
Meestal zijn de ingedijkte poldertjes maar heel klein en heten vaak 
naar de bedijker. 

Op was 
Ook opwassen werden bedijkt. Als de zandplaten hoog genoeg 
werden vond er ook schorvorming plaats en werd het aantrekkelijk om 
er schapen te gaan houden. Op een kunstmatige hoogte -een stelle
werd een schaapskooi gebouwd. En dan duurde het meestal niet lang 
of er werd besloten het nieuwe eiland met een dijk te omringen. Op 
die manier zijn op Zuid-Beveland (het zand van Heintje) en Ovezande 
(het zand aan de overkant) ontstaan. Als zo'n bedijking eenmaal was 
geslaagd groeide het nieuwe eiland dikwijls ook weer aan, zodat er, 
net als langs het oudland, nieuwe poldertjes konden warden 
aangedijkt. 

Afdamming 
Uiteindelijk waren de overgebleven geulen zo smal geworden dat ze 
werden afgedamd. Het eerste werd het Zwake tussen Beveland en 
Borsele afgedamd bij "s-Gravenpolder. Oat gebeurde in 1445. als de 
geul eenmaal was afgedamd, verlandde hij natuurlijk snel, zodat dan 
de ene polder na de andere kon volgen. Op deze wijze groeiden op 
Zuid-Beveland en Tholen de verschillende eilanden aan elkaar. 
Het liep echter niet altijd voorspoedig: veel ingedijkt land ging door 
overstromingen weer verloren. 



Vooral in de periode 1530-1572 volgde de ene stormramp op de 
andere. Omdat die tijd ook politiek heel onrustig was (Reformatie en 
begin T achtigjarige Oorlog) lukte het niet altijd om deze gebieden weer 
snel droog te krijgen. Na 1600 ging het weer beter. Gedeelten van het 
oudland hebben daardoor langdurig onder water gestaan. Het ruggen
en polderlandschap werd weer met een nieuwe kleilaag bedekt. 

Grote nieuwlandpolders 

In de 17e-19e werden oak wel zeer grate bedijkingen uitgevoerd van 
vele honderden hectares. Daarbij werden oak verscheidene 
getijdengeulen afgedamd, zelfs nag voordat ze de karakteristieke 
kreekruggen hadden kunnen vormen. In deze grate nieuwlandpolders 
is het relief dus anders dan in de oudlandpolders. De vlakke kleiige 
schorgronden wisselen at met lage, meer zandige kreekoeverlanden. 
Deze nieuwe polders werden strak rechthoekig verkavel. De wegen 
zijn kaarsrecht en de kavel groot en regelmatig van vorm. Alleen het 
oude krekenpatroon trekt zich hier niets van aan en loopt met grate 
kronkels dwars door de verkaveling, wat dikwijls voor landschappelijke 
verassingen zorgt. 
De nieuwlandpolders zijn in te delen in verschillende typen. In een 
groat aantal polders overheerst de klei. Hiertoe behoren de 
oudlandgebieden, die overstroomd zijn geraakt, met een laag klei zijn 
bedekt en weer zijn ingedijkt. Het relief van poelen en ruggen is soms 
nog zichtbaar en soms herinneren ook de kronkelende wegen nog aan 
de oude toestand. Als de overstroming erg lang heeft geduurd is er 
een nieuwe rechthoekige verkaveling overheen gelegd. 

Laa gt es 

Afzonderlijke vermelding verdienen nag de laagtes. Deze komen 
zowel in het oudland als in het nieuwland voor. Lage stukken in het 
landschap zijn altijd vochtiger dan het omringende hogere land; 
daardoor hebben ze een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn op 
heel verschillende manieren ontstaan. Tot de laagtes behoren kreken 
en welen, inlagen en karrevelden. 

Kreken en welen 

Kreken en welen zijn de binnenwateren van het Zeeuwse polderland. 
Kreken kunnen ingedijkte oude stroomgeulen zijn, maar ze kunnen 
ook zijn ontstaan bij latere langdurige overstromingen. Ze zijn er in 
allerlei vormen: lange en korte, diepe en ondiepe, brede en smalle en 
min of meer verland. De oevers bestaan uit een rietkraag of uit lage 
drassige graslanden. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen komen veel 
kreken voor. Welen komen voornameljjk voor in de oudlandpolders en 
de kleine nieuwlandpolders voor en zijn de resten van de kolkgaten die 
bij een dijkdoorbraak zijn ontstaan. Het zijn ronde plassen waar de 
herstelde dijk met een boog omheen gelegd is. Vooral op Zuid
Beveland komen welen voor. Als kreken en welen eenmaal veilig 
achter de dijken liggen, gaan ze verlanden: ze groeien langzaam dicht 
met plantenresten. Zo'n proces kan eeuwen duren. Veel kreken spelen 
echter nog een rol in de afwatering en warden door de waterschappen 
regelmatig uitgebaggerd. 

Kreken en We/en 

lnlagen en Karrevelden 

lnlagen komen voor aan sterk aangevallen kustgedeelten. 
Ze zijn ontstaan op plaatsen waar gevaar bestond voor dijkvallen, 
waar de zeedijk in de stroomgeul dreigde te verdwjjnen. Dan werd 
achter de zeedijk een inlaagdijk gelegd. Het gebied tussen de twee 
dijken heet een inlaag. Dikwijls werd uit de inlaag klei gehaald voor de 
zeedijk, zodat veel inlagen laag en drassig zijn. Sams bestaan ze 
helemaal uit water. De zoutinvloed is er groot. 
Een karreveld is een voor dijkverbetering of -herstel afgegraven 
perceel achter de zeedijk, maar dan zonder inlaagdijk. Karrevelden 
lijken dus veel op inlagen. Het karakter van de inlagen is sterk 
afhankelijk van de hoogteligging. Als ze uit hoger gelegen grand 
bestaan, worden ze meestal als bouwland gebruikt. Liggen ze wat 
lager dan dienen ze als grasland. Er zijn ook inlagen die zo laag liggen 
dat ze grotendeels uit water bestaan. 
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Bijlage 3 
Netwerkdorpen 
(Bron: Gemeente Borsele.) 

Baarland 

Baarland is een aantrekkelijk dorpje met een mooie brede dorpsstraat. 
Aan de Slotstraat staat de uit de 14e eeuw stammende Nederlands
Hervormde kerk met aansluitend het door oude woonhuizen (17e en 
18e eeuw) en lindebomen omringde pleintje met de muziektent. De 
andere zijde van het pleintje wordt begrensd door een 'vaete' 
(vroegere drinkplaats voor het vee) . Het dorp telt ongeveer 580 
inwoners. Op de zeedijk staan twee kleine gedenktekens, die 
herinneren aan de landing door de geallieerde troepen in oktober 1944 
ter bevrijding van Zuid-Beveland. 

Het oudste deel van het dorp is gelegen op een smalle kreekrug met 
een gestrekte vorm en niet, zoals elders, op een kruispunt van 
kreekruggen. Alie attributen die in de oudste dorpen in Zeeland 
voorkomen liggen, daardoor in Baarland netjes op een rij: de kerk, het 
marktveld en de vaete en als toegift iets terzijde het slot. Evenals bij 
sommige ringdorpen en de meeste dijkdorpen heeft het dorp aan 
weerszijden van de hoofdader (Slotstraat) een achterstraat, die beide 
vrijwel geheel onbebouwd zijn gebleven. In het verlengde van het dorp 
is op de kreekrug lintbebouwing ontstaan (Schansstraat) . Later ook 
langs verbindingswegen met omringende dorpen, zoals de 
Nieuweweg en de Burgemeester Vogelaarstraat. Baarland is 
kleinschalig, zowel qua omvang van het dorp als qua massa van de 
bebouwing. Het merendeel van de bebouwing bestaat uit een 
bouwlaag met kap. 

Het dorp kent een langgerekte vorm. De Slotstraat, met in het 
verlengde de Schansstraat, vormt ruimtelijk gezien de 'ruggengraat' 
van het dorp. De afstand tussen de bebouwingswanden van de 
Slotstraat is relatief groat, waardoor ter plaatse een traaie, 
pleinachtige ruimte aanwezig is. Haaks op de Slotstraat/ Schansstraat 
staan de historische dorpslinten Nieuweweg en Burgemeester 
Vogelaarstraat. Kent de Slotstraat vrijwel aaneengesloten 
bebouwingswanden, die van de Schansstraat, Nieuweweg en 
Burgemeester Vogelaarstraat zijn meer open: twee-onder-een-kap- en 
vrijstaande woningen, met meer of minder grate tussenruimten 
(doorkijken naar het landelijk gebied), bepalen hier het beeld. De 
bebouwing in de historische dorpsdelen wordt gekenmerkt door 
kleinschaligheid en individualiteit. Langs de Hellenburgstraat is, over 
een beperkte lengte, de oudste seriematige woningbouw te vinden. In 
de 'oksel' van de Schansstraat/ Nieuweweg bevindt zich als vervolg 
hierop de planmatige woningbouwuitbreiding van Baarland. Veel 
woningen grenzen (met de achtertuin) aan het open, agrarisch gebied. 
De grate verwevenheid met het landelijk gebied tezamen met de 
aanwezigheid van relatief veel openbaar en prive-groen in het dorp 
zelf geven Baarland een groen karakter. 

Markante gebouwen/ elementen in het dorp zijn de restanten van het 
Hof van Baarland (koetshuis, slotmuren en slotgracht), de kerken en 
enkele monumentale boerderijen langs de Slotstraat en de straten in 
het verlengde van deze straat. Baarland kan getypeerd warden als 
een kern met een lage ruimtelijke dynamiek. Wonen is de belangrijkste 
functie. Binnen de kern komen nagenoeg geen bedrijven, 
maatschappelijke en commerciele voorzieningen voor. 
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Hoedekenskerke 

Vroeger had Hoedekenskerke een veerhaven, maar de veerdienst 
naar Terneuzen verdween in 1972. Veel bedrijvigheid in het dorp viel 
toen weg. Er zijn nag twee getijdehavens, waarvan er een in gebruik is 
als jachthaven, die aan die tijd herinneren. Onlangs echter is voor 
toeristen de oude veertraditie in ere hersteld, zij het alleen 's zomers 
en met beperkte afvaarten. Het dorp heeft een redelijk 
voorzieningenniveau en bescheiden groeimogelijkheden. Het is een 
van de kleinere kernen met een stabiliserend inwonertal van ca. 700. 
Hoedekenskerke is een van de haltes van de Stoomtrein Goes
Borsele. Vele toeristen maken hiervan gebruik om te kunnen genieten 
van het uitzicht over de Scheide vanaf het veerhavenplateau of om 
een bezoek te brengen aan het museumwinkeltje "t Wienkeltje van 
Wullempje'. Op het eind van de kerkstraat staat een 15e eeuwse kerk 
waarvan alleen het koorgedeelte over is. In 1782 zijn de toren en het 
schip van de kerk ingestort en nooit meer herbouwd. Aan de 
Molenstraat bevindt zich 'De Koutermolen'. Een uit 1874 stammende 
ronde stenen bovenkruier van het type grondzeiler op een kleine 
molenberg. 

Hoedekenskerke is ontstaan aan de Ee, een brede kreek die in 
verbinding stand met de Honte (de huidige Westerschelde). Het 
oudste deel van het dorp (de Kerkstraat, voorheen Dorpsstraat) heeft 
het patroon van een voorstraatdorp, een bebouwingslint tussen kerk 
en water. In de loop der eeuwen werd de kreek door een dijk 
afgesloten van het buitenwater en omdat zij snel verlandde kon het 
dorp zich in noordelijke richting uitbreiden. Tot halverwege de 20e 
eeuw vond de dorpsuitbreiding op organische wijze plaats. Aan 
bestaande (uitvals)wegen werd nu en dan gebouwd, waardoor een 
steeds verdere verdichting plaatsvond. Vanaf de tweede helft van de 
20e eeuw zijn aan de noordoostzijde van het dorp planmatige 
woningbouwuitbreidingen verrezen. Hoedekenskerke is kleinschalig, 
zowel qua omvang van het dorp als qua massa van de bebouwing. 
Het merendeel van de bebouwing bestaat uit een bouwlaag met kap. 
De ruimtelijke opbouw van het huidige dorp wordt sterk bepaald door 
een aantal historische linten. De Kerkstraat, met haar achterstraten 
(Achterweg, Zuiddeeweg) en de beeldbepalende kerk op de kop van 
de straat, neemt daarbij een bijzondere positie in. Het compacte, 
intieme beeld van de straat staat in sterk contrast met de openheid 
van de achter de kleinschalige bebouwing gelegen diepe tuinen en 
achterstraten. Andere historische, qua beeld doorgaans meer open, 
linten zijn bijvoorbeeld de 's-Gravenpoldersestraat en de Havenstraat 
met in het verlengde de Molenstraat. De historische linten Boeiertweg 
en Steigerweg liggen, doordat zij gesitueerd zijn tussen de spoordijk 
en Westerscheldedijk, enigszins ge"isoleerd van het dorp. De 
bebouwing aan de linten wordt, naast de kleinschaligheid, gekenmerkt 
door individualiteit. Voortbordurend op het bestaande dorpspatroon 
zijn in het begin en halverwege de 20e eeuw nieuwe dorpslinten 
ontstaan, respectievelijk de Koningin Julianastraat en de 
Vinningestraat. 

Eerstgenoemd lint sluit qua uitstraling/ karakter aan bij de historische 
dorpslinten. De bebouwing aan de Vinningestraat sluit meer aan bij 
het karakter van de later gerealiseerde planmatige dorpsuitbreidingen 
(Hoedekenskerke-Noord en Kerkhoek I). Naast de woongebieden 
bevinden zich in/ nabij het dorp enkele gebieden met een uitgesproken 
groen karakter. Het betreft een recreatiegebied (eindpuntvoorziening 
toeristische spoorweg) en een begraafplaats aan de Waardweg en het 
sportpark aan de Molenstraat. Markante gebouwen in het dorp zijn de 
molen De Kouter aan de Molenstraat, de kerk van de Samen Op Weg 
Gemeente aan de Kerkstraat en de doktersvilla Boerhaave aan de 
Waardweg. 
Hoedekenskerke kan getypeerd warden als een kern met een lage 
ruimtelijke dynamiek. Wonen is de belangrijkste functie. Binnen de 
kern komen nagenoeg geen bedrijven, maatschappelijk en 
commerciele voorzieningen voor. Aan de Molenstraat is sprake van 
een sterke afwisseling tussen burgerwoningen en agrarische 
bedrijven. 
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Kwadendamme 

Kwadendamme is een dorp met ongeveer 1000 inwoners. Het dorp ligt 
in een aantrekkelijk landschappelijk gebied. Het is omgeven door vele 
polders met mooie beboomde dijken, welen en plassen. Vooral de 
'Zwaakse Weel' is schilderachtig gelegen. Deze weel is het overblijfsel 
van de vroegere zeearm 'de Zwake'. In de Frisostraat ligt de 
neogotische R.K. Kerk, die dateert uit 1902. Deze kerk heeft een 
bijzonder fraai interieur. Ook in Kwadendamme heeft de stoomtrein 
Goes-Borsele een halte aan het buurtschap Langeweegje. De 
omgeving nodigt uit tot het maken van wandelingen. Ook kan een 
bezoek warden gebracht aan de siertuin en vlinderkas de 'Berkenhof'. 

Het dijkdorp Kwadendamme ligt in de Oude Vreelandpolder welke in 
de periode 1330-1365 is bedijkt. Het dorp is ontstaan na bedijking van 
de Nieuwe Vreelandpolder. Als gevolg van een aantal dijkdoorbraken 
van de westdijk van de Oude Vreelandpolder, gesitueerd ter hoogte 
van de huidige Bonifaciusstraat, is later ter hoogte van de huidige A. 
de Koningstraat een nieuwe dijk aangelegd. De oude vestdijk werd de 
kwade dam genoemd, waaraan het dorp zijn naam ontleent. De eerste 
bebouwing van Kwadendamme bevond zich langs de A. de 
Koningstraat, op de dijk van de polder. Het dorp Kwadendamme is in 
de voorgaande eeuw aan weerszijden van de dijk uitgebreid. De 
vooroorlogse uitbreidingen bevinden zich ten westen van de A. de 
Koningstraat. Het gebied ten zuiden van de Witte Dam is in de jaren 
'60 ontwikkeld. De laatste uitbreidingen in de jaren '80 en '90 hebben 
ten noorden van de Witte Dam plaats gevonden. Het dorp 
Kwadendamme ligt als het ware ingeklemd tussen twee groene dijken: 
de Vreelandsedijk aan de noordzijde en de Siguitsedijk aan de 
zuidzijde. Ruimtelijk vormt de A. de Koningstraat, die een opvallende 
knik in het straatverloop kent, de ruggegraat van het dorp. Deze straat 
vormt de historische kern van het dorp, maar vergeleken met de 
meeste Borselse dorpen is het bebouwingsen straatbeeld, door een 
grotere variatie in bebouwingstypen en situering van de bebouwing, 
meer divers. Aansluitend aan de historische kern zijn enkele 
historische dorpslinten te onderscheiden. Het gaat daarbij om de 
dijkbebouwing langs de eerdergenoemde Vreelandse- en Siguitsedijk 
en de lintbebouwing langs de Johan Frisostraat en Bonifaciusstraat/ 
Sportweg. Evenals in de historische kern is het bebouwingsbeeld aan 
de linten gevarieerd. Het straatbeeld van de linten is echter meer open 
dan dat van de kern. Opgespannen tussen de A. de Koningstraat en 
de Bonifaciusstraat ligt de Kerkeboomgaard. Deze straat is planmatig 
tot ontwikkeling gekomen, maar de stedenbouwkundige structuur sluit 
nog nauw aan bij de historische dorpsstructuur. De hierna tot stand 
gekomen planmatige dorpsuitbreidingen van het dorp liggen ten 
oosten van de A. de Koningstraat en staan ruimtelijk meer los van de 
historische structuur. Deze uitbreidingen kennen een rationele 
verkavelingsopzet. De bebouwing in Kwadendamme is doorgaans 
kleinschalig: een a twee bouwlagen met kap. In de historische 
dorpsdelen is de bebouwing doorgaans individueel vormgegeven. 

In de planmatig ontwikkelde dorpsdelen komt relatief meer seriematige 
bouw voor. Markante gebouwen in het dorp zijn de kerk en de 
voormalige school aan de Johan Frisostraat. Kwadendamme kan 
getypeerd warden als een kern met een beperkte ruimtelijke 
dynamiek. Wonen is de belangrijkste functie. In het dorp, met name 
aan de A. de Koningstraat en Johan Frisostraat, zijn een klein aantal 
winkel- en horecavestigingen aanwezig. Verder bevinden zich in 
Kwadendamme enkele bedrijven, maatschappelijke en recreatieve 
voorzieningen. Aan de Johan Frisostraat ligt naast de kerk een 
begraafplaats. Ten zuiden hiervan liggen de sportvelden van 
Kwadendamme. 



D BlKTtNGSllED 

0 SPECIREKf QlffCTEN 



Oudelande 

Oudelande ligt te midden van boomgaarden, akkers en begroeide 
dijken. Het is met ongeveer 640 inwoners een van de kleinere kernen 
van de gemeente Borsele. Karakteristiek voor het dorp zijn de leilinden 
langs de straten. Bij de 15e-eeuwse kerk met een toren uit ca. 1400 
staat een oude kastanjeboom met eromheen een zogenaamde 
'klapbanke'. Hier werden (en worden) de dorpsroddels uitgewisseld. 
Oudelande is het eindpunt van de stoomtrein Goes-Borsele. 

Het dorp Oudelande is ontstaan op de wat hoger gelegen 
kleiplaatgronden in het door kreken doorsneden gebied tussen 
Baarland en Ellewoutsdijk. De eerste bewoning zal plaats hebben 
gevonden voor de eerste bedijkingen. Aan het uiteinde van een 
bevaarbare kreek, die in verbinding stond met het open water van het 
Zwake, werd een lage woonterp opgeworpen. Hierop werden de 
huisjes en boerderijtjes gebouwd rondom een kerkje of eenvoudige 
kapel. In het begin zullen er op de terp van Oudelande slechts een 
paar huizen hebben gestaan. Pas teen er na het afdammen van de 
omringende kreekjes verbinding was met het vaste land van Baarland 
en Ellewoutsdijk, en zeker teen Oudelande was opgenomen binnen de 
totale ringdijk, zullen meer mensen zich in het dorp hebben gevestigd. 
De kerk werd gebouwd in de vork van een splitsing van wegen; langs 
die wegen werden woningen gebouwd. Hoewel er aan de noordzijde 
van de kerk nog een aanzet toe is gemaakt, is door de ligging van een 
tweetal boerderijen de ring langs het noorden en oosten nooit 
gesloten. Oudelande is daardoor geen echt ringdorp geworden. De 
ruimtelijke hoofdstructuur van Oudelande bestaat uit een Y-vorm. 
Rend de splitsing van de vork bevindt zich de historische kern van het 
dorp. De eerdergenoemde kerk en boerderijen vormen losse 
bebouwingselementen in het gebied. Verder kent de historische 
dorpskern een compact bebouwingsbeeld. De straatwanden zijn 
(vrijwel) aaneengesloten en de, kleinschalige en individueel 
vormgegeven, bebouwing staat direct aan de straat. Langs de 
historische dorpslinten (veelal uitlopers van de Y) is het 
bebouwingsbeeld meer open en gevarieerd. Er zijn tussen de 
bebouwing (grotere) tussenruimten aanwezig, waardoor plaatselijk 
sprake is van een sterke verwevenheid met het landelijk gebied, en 
voor de panden liggen voortuinen. De bebouwing aan de historische 
linten is, gelijk aan die het dorpshart, individueel vormgegeven, maar 
de voorkomende bebouwingstypologieen zijn meer divers. Oudelande 
kent een aantal kleinschalige planmatige dorpsuitbreidingen. De 
eerste dorpsuitbreiding, de Vanderbijlparkstraat, sluit qua 
stedenbouwkundige structuur nauw aan bij de historische 
dorpsopbouw. De daarop volgende uitbreidingen, de Kostenhoekstraat 
en Leen Evertsenstraat, staan meer los van de oude dorpsstructuur. 
In vergelijking met de historische dorpsdelen komt in de 
uitbreidingsgebieden meer seriematige bouw voor. Markante 
gebouwen in Oudelande zijn de eerdergenoemde kerk en boerderijen 
aan de Van Lierestraat en Lindestraat. 

Oudelande kent een lage ruimtelijke dynamiek. Wonen is de 
belangrijkste functie. Binnen de kern komen in beperkte mate 
bedrijven, maatschappelijk en commerciele voorzieningen voor. Aan 
de Hellenburgstraat is een begraafplaats gesitueerd. 
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Bijlage 4 
PVE Dorp 

SCHOOL 600-650m2 (excl. gymzaal) 
(tijdens vakantie te gebruiken door kinderen toeristen) 

ca. 100 leerlingen+ BSO: 5 LOKALEN 
1 speellokaal 
1 personeelsruimte 
1 multifunctionele ruimte 
bergingen 
buitenberging 
mediatheek 
toiletten+gard 
RT /IB ruimte 
(gymzaal+zwemmen bij wellness) 

KINDEROPVANG 400-450 m2: 4 GROEPEN 
1 personeelsruimte 
slaapkamers 
wassen drogen 
verschoonruimte 
bergingen 
buitenberging 
toiletten+gard+buggy 

WELLNESS 

diverse baden (klei, zeewater, Zeeuwse kruiden, bloesem) 
zwembad 
sport 500m2 
fitness 200m2 
massage/fysio ruimtes 
behandelkamers 
operatiekamers kleine ingrepen 
schoonheidsspecialist 
ontvangstruimte 
stilteruimte 
sauna 
beschutte buitenruimte 
hotel en medisch hotel 

COMMERCIELE FUNCTIES 
Supermarkt 500 m2 
bakker 
slager 
groenteboer 
visboer 
bloemen 

souvenirs (bij bezoekerscentrum) 
watersportwinkel 
hulpmiddelen (bij wv I zorgcentrum) 
houten artikelen 
sieraden 
supermarkt 
kapper 
nagelstudio 
boekhandel 
cafes 
restaurants 
initiatieven bewoners 
kledingzaakje 
van-alles-en-nog-wat-zaakje 

BEZOEKERSCENTRUM 
expo ruimte 
centrale ruimte 
tuinen 
toiletten+gard 
cafegedeelte 
buitenterras 

ZORGCENTRUM 

opleiding (voornamelijk praktijk, klein deel theorie) 
intensieve zorg 
woningen met permanente zorg 
personeel 
uitvalsbasis thuiszorg 
hulpmiddelen 

infopunt 
coordinatiepunt toerisme 
coordinatiepunt zorg 
(boekingen en aanvragen) 

huiskamer van het dorp 
ontmoetingsfunctie 
activiteiten 
markt 



DORPSFOYER7 CENTRUMGEBOUW 

verlengde plein : ontmoetingsruimte 
7 bewoners dorp en omgeving 
terras+cafe 
vergaderruimtes 
zaal met podium 

WON EN 

woningen: 
appartementen en woningen (met en zonder zorg)7 koop en huur 
vakantie/tijdelijke appartementen en woningen 
woningen met tweede voordeur (ouders, verhuur toeristen) 
intensieve zorg en pg woningen 
hospice 
logeerverblijven 
groepsaccommodaties 

WONEN I COMMERCIELE FUNCTIES 

combinaties woning+winkel 
winkels 
woningen 

HORE CA 

kleinschalige hotels 
restaurantjes 
cafes 
koffie en theehuis 

KLEINE BEDRIJFJES AAN HUIS/ATELIERS 

OVERIGE FACILITEITEN I MOGELIJKHEDEN 

Logeermogelijkheden voor kinderen en kleinkinderen 
Mensen die ouders in huis nemen 
Vakantiemogelijkheden mensen met zieke ouders 
Ouders met een gehandicapt of ziek kind 
Jonge mensen die zorg nodig hebben 
Ontbijt voor eenzame ouderen uit omgeving 
Dagbesteding 
Goede taxidienst, evt. door senioren zelf 
Boodschappen I maaltijd bezorgdienst omliggend gebied 


