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Samenvatting
Deze visie 2020 voor het Fort den Haakweggebied is
het resultaat van relatief korte maar intensieve
periode van het verkennen van realistische
mogelijkheden voor het gebied.
Het bevat een streefbeeld dat gezamenlijk is
opgesteld door betrokken ondernemers, grond- en
vastgoedeigenaren en initiatiefnemers.
Dit streefbeeld is het kader voor verdere uitwerking in
een ontwikkelplan. Binnen deze hoofdlijnen en
uitgangspunten zullen de individuele initiatieven het
komende half jaar verder worden uitgewerkt, waarbij
de samenhang en de toegevoegde waarde voor
Vrouwenpolder-Bad centraal staat.
Hieronder een beknopte samenvatting van de
uitgangspunten en het streefbeeld. Deze zijn
verderop in deze rapportage verder uitgewerkt.
Centrale uitgangspunten
Centrale uitgangspunten voor het gebied zijn:
• verdere ontwikkeling van het gebied tot een
toeristisch-economisch cluster,
• versterking van de economische positie, vanuit:
• niet meer van hetzelfde (geen Breezand III),
• het gezinsprofiel van Vrouwenpolder-Bad wel
verterken door meer jaarrond en slecht-weer
voorzieningen (aanvullend op huidig aanbod),
• kansen benutten vanuit de toeristisch
opkomende sectoren: sport-toerisme,
zorgtoerisme en gezondheid/rust,
• waar mogelijk juist de combinaties hierin
opzoeken en als ondernemers elkaar
aanvullend versterken,
• goede bereikbaarheid van bestaande en nieuwe
functies en gebieden, ook in relatie tot het
dorpscentrum van Vrouwenpolder,
• aanwezigheid van voldoende parkeerplekken op
deze locatie,

• tegengaan van rommelig karakter, meer
eenheid in uitstraling van het gebied,
• de Fort den Haakweg als aantrekkelijke route
van het dorp naar het strand: herkenbaar en
kwalitatief,
• meer aandacht voor landschappelijke en
historische kwaliteiten en toevoeging van
culturele (kunst) uitingen,
• verkeersveilige inrichting voor langzaam
verkeer (fietsers en voetgangers) op de Fort
den Haakweg,
• aandacht voor de leefbaarheid voor
bewoners in relatie tot de toeristische
ontwikkelingen,
• aandacht dat ruimtelijke ontwikkelingen
passen bij de maat en schaal en het huidige
karakter van het gebied.
Kern uit het streefbeeld 2020
• Respecteren van de huidige karakteristieke
zones:
• daardoor inzetten op het versterken van
Vrouwenpolder-Bad in het noordelijk
deel van het gebied,
• en het zuidelijke agrarische deel
versterken met groene recreatieve
functies (mits economisch rendabel).
• Ruimtelijke en programmatische samenhang
tussen ontwikkelingen, zodat een sterke
nieuwe cluster ontstaat,
• relatie leggen met recreatie programma's in
de omgeving: strand, Veerse Meer en Dorp
• natuur en Fort den Haak toegankelijker
maken, maar wel in hun ecologische en
historische waarde laten,
• in het centrum van het noordelijke deel ban
het gebied een overloopplek borgen voor
tijdelijke functies (waaronder parkeren en of
kleinschalige evenementen),
• opwaardering van de Fort den Haakweg
waarbij (betaalbare) beeldkwaliteit voorop
staat,

SAMEN
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• specifieke aandacht voor beeldkwaliteit bij
ontwikkelingen in het gebied en aangrenzende
percelen Fort den Haakweg,
• inpassen nieuwe ontsluitingsstructuur en
aansluitingen met omgeving.
Het streefbeeld 2020 is een ruimtelijk kader om
ontwikkelingen te duiden en een plek te geven.
Het is geen blauwdruk waar de exacte
ontwikkellocaties en randvoorwaarden in staan
omschreven. Hiertoe moeten eerst de initiatieven van
de gebedscoalitie verder vorm krijgen, zowel
functioneel, ruimtelijk als financieel.
De gebiedscoalitie werkt dit de komende periode
verder uit vanuit samenhang in het gebied.

Gebiedscoalitie Vrouwenpolder-Bad
Vanuit deze marktverkenning is een gebiedscoalitie
voor het Fort den Haakweg-gebied opgericht. Dit is
een informele samenwerking met als doel om in
samenhang de ontwikkeling te realiseren en de
economische en ruimtelijke structuur te versterken.

De samenwerkende coalitiepartners streven er
naar het streefbeeld uit te werken in een
ontwikkelplan, zodat vanaf 2014 met de
realisatie van deelplannen kan worden gestart.
Daarvoor zal de gebiedscoalitie blijven
samenwerken. En zullen zij daarvoor in gesprek
gaan en blijven met de directe en indirecte
belanghebbenden.
Ook zal de gebiedscoalitie actief op zoek gaan
naar investerende partners om het streefbeeld
te financieren.
De samenhang van het gebied, zowel
versterkend in economische zin als versterkend
in beoogde beeldkwaliteit staan hierin
centraal.
De partners zullen waarschijnlijk gezamenlijk
een externe kwartiermaker inschakelen, die de
ontwikkelingen blijft aanjagen en als
onafhankelijke trekker kan optreden.

Het doel van de coalitie is meerledig:
- in samenhang de ontwikkeling van het Fort den
Haakweg-gebied te realiseren,
- daarmee een meerwaarde te genereren voor het
gebied Vrouwenpolder-Bad (ook in relatie met het
dorp Vrouwenpolder),
- de individuele ontwikkelingen te versterken en
elkaar te ondersteunen (in plaats van concurreren),
- samen optrekken naar (hogere) overheden voor
besluitvorming en (financiële) ondersteuning,
- samen optrekken naar landelijke en regionale
partijen / instellingen / bedrijven die het streefbeeld
ondersteunen (financieel en programmatisch),
- communicatie naar belanghebbenden en
belangstellenden (met name uit Vrouwenpolder).

VATTI N G
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1. Inleiding
Begin april 2013 heeft de gemeente Veere aan Stipo
de opdracht verleend voor de marktverkenning Fort
den Haakweg-gebied.

Als basis voor deze verkenning zijn de
principes uit het Dorpsplan Vrouwenpolder en
de ‘Structuurvisie 2025’ gehanteerd.

Een verkenning vanuit een kwalitatieve benadering:
naast zicht op economische toeristische trends en
ontwikkelingen is direct gekeken hoe dat in
Vrouwenpolder tot uiting kan komen.
Stipo heeft daarom deze rapportage in samenspraak
met diverse ondernemers en belanghebbenden in
het gebied opgesteld. Naast een-op-een gesprekken
zijn er twee streefbeeldsessies geweest in het
verenigingsgebouw van Vrouwenpolder. Deze
rapportage is daarmee een weergave van de inbreng
van alle gesprekspartners. De start van een
gebiedscoalitie en een inhoudelijk streefbeeld
richting 2020.

Deze marktverkenning is de eerste stap om te
komen tot een ontwikkelplan voor het gebied.
Deze rapportage bestaat uit:
• analyse van het Gebied Fort den Haakweg,
• zicht op landelijke en regionale economische
trends en ontwikkelingen,
• een verkenning van de haalbaarheid naar
(nieuwe) economische functies passend bij
het karakter van Vrouwenpolder,
• inzicht in potentiële marktpartijen die
interesse hebben om deze locatie te
ontwikkelen,
• een ruimtelijke schetsverkenning; een eerste
studie van de mogelijkheden in het gebied
en de ruimtelijke inpassing op de omgeving
(strand, dorp Vrouwenpolder en ontsluiting)
en
• een voorlopig globaal financieel inzicht in de
kosten en opbrengsten van deze ruimtelijke
schetsverkenning.

Er zijn veel initiatieven in het gebied. Daar liggen
kansen. Maar is er een sterke wens, van zowel de
gemeente als de initiatiefnemers om het gebied in
samenhang te ontwikkelen, zodat de ontwikkelingen
elkaar versterken. En de coalitie gezamenlijk kan
optrekken in de realisatie van het streefbeeld voor
deze locatie.

Deze marktverkenning is mede mogelijk
gemaakt door ‘Seaconomics’.
Dit is een Europees subsidieprogramma dat
inspeelt op de economische ontwikkelingen
en potenties van kustgebieden.

!
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Gesprekspartners voor
deze marktverkenning
- Adam van Asperen / Nature Trail
- Klaashenk Blonk / kunst en cultuur Vrouwenpolder
- Jeroen van den Brande / particulier eigenaar
- Boy Dirksen / Vertigo Sports
- Jacco Duvekot / dorpsraad en ondernemers
- Pieter Duvekot / Hotel Duinoord
- Stanley Dymanus / particuliere eigenaar
- Geert Francke / gemeente Veere
- Ton de Jonge / initiatief Forellenvijver
- John Kodde / Tropische Tuin en ondernemers
- Kees Mesu / grondeigenaar agrarische percelen
- Mario Mol / particuliere eigenaar
- Rene Molenaar / gemeente Veere
- Jan Muizelaar / gemeente Veere
- Tom Pouwer / vakantiepark Oranjezon
- Ab Pouwer / vakantiepark Oranjezon
- Xander Schanssema / Vertigo Sports
- Jaap Tas / dorpsraad Vrouwenpolder
- Jan de Visser / vakantiepark Breezand
- Huibert Wattel / Hotel Duinoord

De selectie van deze gesprekspartners is tot stand
gekomen vanuit bij de gemeente ingediende
initiatieven en grondeigendom in en om het
Fort den Haakweg-gebied. En vertegenwoordigers
vanuit de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging
Vrouwenpolder.
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2. Huidige (ruimtelijke) situatie
1. Landschappelijke context Vrouwenpolder
De polder Vrouwenpolder is landschappelijk gezien
een Nieuwland (bron: Landschapsvisie Veere 2009).
Temidden van het Oudland, de Kleiplaatgronden en
de Kustzone op Walcheren, kenmerkt dit gebied zich
door het patroon van dijken en de rationele
polderverkaveling, en heeft de volgende
kernkwaliteiten:
• landschap met een open en een uitgesproken
agrarisch karakter,
• regelmatige rationele verkaveling,
• patroon van beplante binnendijken,
• verspreide bebouwing en boerderijen aan de dijk.
Aan de randen van de polder zien we echter
invloeden van de omliggende landschapseenheden
van de kust en duinen, en het Veerse Meer.

afb. 1 - Landschapstypen en Kernkwaliteiten Veere
(bron: Landschapsvisie Veere 2009)
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Ook functionele ontwikkelingen voor recreatie,
bewoning en infrastructuur hebben hier hun
sporen achtergelaten. De zone van natuur en
buitenplaatsen in de binnenduinrand en de
manteling van Walcheren strekt zich uit tot in
Vrouwenpolder.
De kenmerkende vroongronden (duinweiden
en graslanden) zijn op een aantal plaatsen in
de duinrandzone terug te vinden. In de
binnenduinrand vinden we ook de
grootschaligere recreatieve ontwikkelingen,
zoals de grotere campings, bungalowparken en
parkeervoorzieningen voor de strandgasten.
De schaal van deze voorzieningen is van een
andere orde dan de kleinschaligere recreatieve
voorzieningen (mini-campings) die in het
agrarisch deel van de polder zijn te vinden.
De campings en bungalowparken zijn te
beschouwen als een moderne variant op de
eeuwen-oude buitenplaatsen, waar men
historisch gezien zich al terug trok uit de
hectiek van de stad.

Afb. 2 - Structuur landschap Vrouwenpolder
1. Strand en zee: openheid, weidsheid, wind en
golven (met recreatieve hotspots);
2. Veerse Meer en Dam: omsloten openheid, rust
(met recreatieve hotspots);
3. Duinen, binnenduinrand en oevers Veerse Meer:
natuur, vroongronden, recreatie en
landgoederen
4. Polder: open agrarisch landschap, begroeide/
beplante dijken, wegen en boerderij-erven
5. Vrouwenpolder-Dorp
de gele stippen op de kaart zijn strandovergangen

!
Het Veerse Meer aan de oostzijde van Vrouwenpolder
is ontstaan door het afsluiten van het Veerse Gat in
1961 als onderdeel van de Deltawerken. Hiermee
werd de open verbinding met de Noordzee
afgesloten, en kreeg het Veerse Meer een zoetwater
karakter. Recreatief gezien heeft het meer een ander
karakter dan de zee en het strand, maar heeft wel een
complementaire functie aan de kustzone.

Ruimtelijk-recreatief beleid
driehoek Veerse Dam-Vrouwenpolder-Veere
Dit gebied is in het provinciaal beleid aangewezen als
een recreatieve hotspot: een gebied dat door zijn
ligging, voorzieningenniveau of bereikbaarheid in
aanmerking komt voor meer dynamiek.
Voor de hotspot ‘Veerse Dam’ is een structuurvisie
met een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat uitgaat
van een versterking van de gebiedscontrasten.
De kant van Veere wordt ontwikkeld als een beschut
en aantrekkelijk gebied voor dagrecreatie, watersport en familievermaak.
Vanuit die visie is het plan om de recreatieve- en
horecavoorzieningen van de damzijde te verplaatsen
naar de meerzijde en deze op onderdelen uit te
breiden of te herschikken.

De gemeente Veere zet in op versterking van haar
positie in recreatie en toerisme, waarvoor de
uitgangspunten zijn vastgelegd in de structuurvisie
Veere 2025. De gemeente beschouwt hierin de
driehoek Veerse Dam-Vrouwenpolder-Veere/
Oostwatering als één hotspot met drie verschillende
deelgebieden.
Naast de Veerse Dam wordt gewerkt aan projecten
voor Veere en Vrouwenpolder. Tussen deze projecten
bestaat een nauwe relatie door aanvulling, onderscheiding, versterking en verbinding.
Een goede relatie met Vrouwenpolder is daarbij van
groot belang. Een relatie die zowel functioneel als
ruimtelijk te leggen is en in te vullen via het Fort den
Haakweg-gebied als stepping stone.
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Afb 3 Historische kaartreeks 1912 - 1962 - 2000
Vrouwenpolder
Op de voormalige hoek van Veerse Gat en Noordzee
lag het Fort den Haak, gebouwd in 1588 als
verdediging van het Veerse Gat tegen landingen en
aanvallen van de Spanjaarden in de tachtigjarige
oorlog. In de Franse Tijd toen Nederland door
Napoleon en zijn troepen was ingenomen, vielen de
Engelsen het fort in 1809 aan en konden zij de
vestiging innemen, die vervolgens werd verwoest
(bron: www.veere.nl ).
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Sindsdien is het meeste van het fort onder de
grond verdwenen, en met de komst van de
Veerse Gatdam ook nog eens onder de nieuwe
dam en duinenrij.
De N57 is zowel een toegangsroute voor
Vrouwenpolder als een barrière naar het
aanliggende gebied van het Veerse Meer.
Vrouwenpolder vormt de entree van Walcheren
aan de N57, maar zowel de weg zelf als de
omgeving van deze entree ontberen nog de
ruimtelijk kwaliteit om je echt welkom te
voelen.

2. Huidige situatie en zones Fort den Haakweg
De Fort den Haakweg vormt de verbinding van
Vrouwenpolder-Dorp met het strand en de zee. De
oorspronkelijke agrarische polderweg, is vanaf de
jaren ‘60 (na de aanleg van vakantiepark Breezand I)
het adres geworden van verschillende recreatieve en
toeristische functies. De weg doorkruist verschillende
zones van dorp tot aan duinen en strand, elk met zijn
eigen specifieke kenmerken en functies.
DORP
De weg begint in Vrouwenpolder-Dorp bij de kerk
aan de Dorpsdijk, waar de weg onderdeel is van de
wegenstructuur van de kern. Aan de Dorpsdijk liggen
de meeste horeca functies en vormt het centrum van
het dorp. In 2012/2013 zijn de wegen in het
centrumgebied opnieuw ingericht om het dorp een
betere uitstraling te geven. In de kern ligt ook de
supermarkt, die zowel voor bewoners als toeristen
een belangrijke voorziening vormt. In het dorp zelf
zijn verdere enkele kleinschalige accommodaties voor
toeristen aanwezig, zoals vakantiewoningen, een
hotel, B&B's en appartementencomplex De Walvis.
POLDER
Het dorp uit kruist de weg de Noorddijk, waarlangs
de polder-zone ligt met een meer agrarisch karakter.
Aan de weg, met name aan de oostkant, liggen

enkele woningen, zowel oudere als nieuwere
woningen. De rest van het gebied is
voornamelijk nog in agrarisch gebruik als
akkerland, hoewel er ook enkele voorzieningen
zijn met een agrarisch-recreatieve kant zoals de
pony-verhuur en enkele volkstuinen.
Op de grens van de agrarische polderzone en
de recreatieve zone langs de binnenduinrand,
ligt een enclave van appartementencomplexen
Het Veerse Bree. Deze enclave vormt een
eigen identiteit, zowel door de overhoekse
oriëntatie van de gebouwen als de architectuur
en hoogte. Op het terrein van Het Veerse Bree
is een horecavoorziening aanwezig..
RECREATIE
De recreatieve zone heeft momenteel een
divers karakter. Aan de westzijde van de Fort
den Haakweg liggen de vakantiehuis-parken
Breezand I en II. In deze parken uit de jaren ‘60
en ‘80 staan de woningen in een groene
setting, en vormen beide een eigen
gemeenschap met aparte ontsluiting vanaf de
Fort den Haakweg.

ZEE
Afb. 4. Zones Fort den Haakweg

DUINEN & STRAND

RECREATIEVE
ZONE

POLDER
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verrommeling Fort den Haakweg
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Aan de oostzijde van de weg zijn de functies en het
beeld meer versnipperd: achtereenvolgens liggen er
enkele particuliere vakantiewoningen, een open plek
met milieu-containers en mast voor mobiele
telefonie, het gebouw van de schietvereniging,
de tennisvereniging (met oude oefenkooi),
parkeerterrein met oprit naar de Tropische Tuin die
op het achterliggende gebied is gesitueerd, enkele
vakantiewoningen, het openbaar parkeerterrein met
de RK zomerkerk, en hotel Duinoord met eigen
parkeerterrein.
Achter het parkeerterrein en hotel, ligt voor het
voormalige Fort den Haak een klein natuurgebied
met duinen, poelen, graslanden en struweel als
onderdeel van de natuur in de binnenduinrand-zone.
Op de zoute delen zijn zout minnende planten als
zeebies aanwezig. Daarnaast staat het gebied bekend
om zijn orchideeën, driedistel en zeldzame
paddestoelen, is het een aantrekkelijke plek voor
vogels en zijn er stukjes trilveen (bron:
www.vvvzeeland.nl ).

Afb 5. Luchtfoto noordoostelijk deel Fort den
Haakweg-gebied (bron: website Breezand)

DUINEN, STRAND & ZEE
Het strand en de zee, achter de relatief smalle
duinenrij, zijn de belangrijkste reden voor de
meeste toeristen voor een bezoek aan of
verblijf in Vrouwenpolder. Het brede strand
biedt genoeg ruimte voor verschillende strandactiviteiten voor families en voor sporters, zoals
het kite-surf strand westelijk langs de Veerse
Gatdam. Op het strand zelf zijn enkele
strandpaviljoens aanwezig, en ook
strandslaaphuisjes die als vakantiewoningen
kunnen worden gehuurd. Ook zijn er plannen
voor een strandspeeltuin in de vorm van een
schip (door de Stichting Strandexploitatie
Veere). De duinen vormen vooral een overgang
naar het strand toe, maar deze overgang biedt
nog niet de kwaliteit die bij een recreatie
trekpleister verwacht wordt.
3. Veerse meer en barrière N57
Het randgebied langs het Veerse Meer maakt
geen deel uit van het plangebied voor het Fort
den Haakweg-gebied, maar is wel onderdeel
van de landschappelijke structuur en het
toeristisch aanbod in Vrouwenpolder.
Het Veerse Meer biedt mogelijkheden voor
andere soorten van recreatie dan aan de
Noordzee-kust, ondermeer (rustiger) surfen,
varen en nieuwe vormen van watersport zoals
‘suppen’ (stand-up-paddling).
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Bestaande ontsluing autoverkeer

Ook de natuurzone langs het Veerse
Meer biedt mogelijkheden voor fiets- en
wandeltochten. De toegankelijkheid en
bereikbaarheid (voor fietsers en
voetgangers) van dit gebied vanuit
Vrouwenpolder, is echter nog niet goed.
De N57 vormt een barrière (ook voor de
natuur), die het gebied afschermt van
het Fort den Haakweg-gebied. De
huidige onderdoorgangen onder de weg
sluiten bovendien niet aan op de
padenstructuur in de omgeving.
Naast een fysieke barrière geeft de N57
ook visuele en geluids- hinder; met
name het aspect van de visuele
uitstraling kan aangepakt worden door
een meer landschappelijke inbedding
van de weg.

N
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Huidige ontsluitingsstructuur auto

4. Huidige verkeersstructuur
Het gebied wordt momenteel alleen ontsloten door
de Fort den Haakweg, die via de Dorpsdijk in
Vrouwenpolder-Dorp aansluit op de regionale
infrastructuur van de N57. Via de Noorddijk
(eenrichtingsverkeer) is de parallelweg van de N57
toegankelijk, die eveneens aansluit op de Dorpsdijk
en richting het noorden op het parkeerterrein van de
Veerse Gatdam en de kruising daar.
Het voordeel van de huidige structuur is dat de
toeristische functies (strand, vakantiewoningen, etc.)
nu fysiek verbonden zijn met de horeca-functies en
de winkelvoorzieningen in de kern, en de bezoeker
dus het totaal-aanbod van Vrouwenpolder passeert
en overziet. Zeker de voorzieningen zijn erbij gebaat
om zich te presenteren aan bezoekers op de
heenweg, zodat deze op de terugweg zullen
overwegen om nog te stoppen voor wat te drinken of
eten. De structuur heeft daarmee dus als nadeel dat
alle bezoekers worden gedwongen door het dorp te
rijden, hetgeen in het zomerseizoen tot (teveel)
drukte kan leiden in het centrum met auto's, fietsers,
en voetgangers.
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In het Dorpsplan Vrouwenpolder is al
voorgesteld om een secundaire ontsluiting te
onderzoeken voor de Fort den Haakweg, die
halverwege het gebied met de parallelweg
N57 verbindt. In hoofdstuk 4 wordt dit nader
beschreven.

Het inrichtingsprofiel van de Fort den Haakweg
wordt als rommelig ervaren en als niet veilig
voor de langzaam-verkeersdeelnemers,
vanwege de minimale scheiding tussen de
fiets- en auto-route. Bovendien heeft de weg
nog niet het karakter van een toegangsroute
naar het strand, waar ook de verschillende
recreatieve functies, voorzieningen en
woningen hun adres aan hebben.
In het Dorpsplan is al voorgesteld om,
gekoppeld aan een tweede ontsluiting van het
gebied, de weg opnieuw in te richten tot een
kwalitatieve route naar zee.

400

500 m

!

Huidige inrichtingsprofiel Fort den Haakweg

De kritiek op het versnipperde en rommelige karakter
van de weg is samen te vatten in de volgende
punten:
• geen continue profiel: de wegindeling verspringt bij
entrees, zijstraten en inritten;
• minimale verkeersscheiding: tussen fietspad en
auto-baan is geen onderscheid in materialisatie /
kleur, alleen een rijbaanscheiding door
streepmarkering en zogenaamde biggenruggen;
• onduidelijke kruisingen en entrees: door het tweerichtingen fietspad, ontstaan ter hoogte van de
entrees en inritten onduidelijke plekken wat betreft
de voorrangssituatie;
• inrichtingskwaliteit: de kwaliteit van de bestrating
en het straatmeubilair sluit niet aan bij de gewenste
kwaliteit van een strand-route. Het grijze asfalt voor
zowel fiets als auto, gecombineerd met de hoge
lichtmasten, geeft de uitstraling van een auto-weg
en niet van een aangename route. Bovendien
ontbreken rustpunten en zitplekken in de route.

5. Conclusies analyse
> Het omliggende landschap van
Vrouwenpolder heeft een heldere structuur en
opbouw, die zowel kwaliteit als afwisseling in
belevingswaarde geeft.
Het landschap geeft aanknopingspunten voor
een ruimtelijke uitwerking van het gebied Fort
den Haakweg.
> Het huidige gebied is onder te verdelen in
een aantal zones, maar met name het
noordelijk deel met de recreatie functies is
versnipperd in karakter en functionele
samenhang. Een aantal landschappelijke
identiteiten zijn aanwezig om als drager van de
ruimtelijke ontwikkeling te fungeren.
> Het Fort den Haak en de omliggende natuur
is niet toegankelijk. Hoewel dit met het oog op
de natuurwaarden te begrijpen is, kan een
gedeeltelijke toegankelijkheid juist de
aandacht voor de natuur versterken. Ook
informatie over de cultuur-historische betekenis
van het Fort kan bijdragen aan de identiteit van
het gebied.
> De N57 vormt een barrière die het gebied
afsnijdt van de recreatieve zone en functies op,
aan en langs het Veerse Meer. Een goede
(langzaam verkeers-) verbinding ontbreekt
tussen beide gebieden.
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> De huidige functies in het gebied zijn vooral gericht
op verblijfsaccommodatie (vakantie-huisjes, hotel,
appartementen) voor de meerdaagse strandbezoeker.
In het gebied zijn weinig dagvoorzieningen (behalve
Tropische Tuin) en geen slecht-weer-voorzieningen.
Een aantal voorzieningen (tennisvereniging,
schietbaan) heeft geen of nauwelijks een functie voor
toeristen.
> De verkeersstructuur is in de huidige situatie
volledig geconcentreerd op de Fort den Haakweg. In
geval van drukte of calamiteiten, kan dit leiden tot
ongewenste verkeerssituaties zowel op de weg zelf
als voor de verkeers-afwikkeling in het dorp. Een
tweede ontsluiting zoals voorgesteld in het Dorpsplan
is wenselijk voor de verkeersafwikkeling en
bereikbaarheid van de huidige en nieuwe functies en
voorzieningen.
> Het wegprofiel van de Fort den Haakweg geeft
onvoldoende continuïteit, onvoldoende kwaliteit, en
onvoldoende zekerheid voor (met name langzaam)
verkeersdeelnemers. De route naar het strand is
gebaat bij een duidelijker profiel en inrichting, ook als
adres voor de aanliggende functies en woningen. De
beëindiging van de weg (nabij hotel Duinoord) en de
duinovergang zijn eveneens gebaat bij een upgrade
van inrichting.

Totaal bezien, biedt het onderliggende
landschap voldoende structuur als
uitgangspunt voor een helder ruimtelijk
raamwerk.
Het gebied heeft echter baat bij een beter
ontsluiting voor het autoverkeer en een
sterkere verbinding voor het langzaam verkeer
met de omgeving (vooral in oostelijke richting,
naar het Veerse Meer).
Ten aanzien van de beeldkwaliteit van het
gebied is er een te grote versnippering in
ruimtelijke zin, te weinig samenhang in beeld
en ontbreekt continuïteit in het profiel van de
Fort den Haakweg. Op een aantal plekken is er
sprake van een verwaarloosde inrichting:
achterstallig onderhoud, achterkanten en
verrommeling van percelen. Hoewel afwisseling
van ruimtes (bebouwd, onbebouwd, begroeid)
passen in het landschappelijke raamwerk, moet
het karakter van het gebied worden versterkt.
Zowel met landschappelijke inrichtingselementen (bossages, wegbeplanting) als met
een aanpak van de verrommelde percelen.
Ook met een nieuw inrichtingsprofiel van de
Fort den Haakweg, kan het beeldkarakter van
het gebied worden versterkt en daarmee de
gewenste kwalitatieve route tussen Dorp en
Bad kunnen zijn.

Vrouwenpolder-Bad
14 // RAPPORTAGE VERSIE 23 AUG 2013

wisselend beeld huidige situatie
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1. Hotel Duinoord
2. Parkeerterrein Hotel Duinoord
3. Parkje met vijver
4. Parkeerterrein Waterschap
5. Fort den Haak
6. Breezand 1
7. Rooms Katholieke zomerkerk
8. Vogelbroedplaats
9. Woningen Fam. Mol
10. Volkstuinen
11. Tennisvereniging
12. Inrit Tropische tuin
13. Zendmast
14. Schietvereniging
15. Papieropslag
16. Perceel Fam. Dymanus
17. Breezand 2
18. Woning Fam. vd Brande
19. Woning Fam. vd Brande
20. Volkstuinen
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3. Trends en ontwikkelingen
Vrouwenpolder heeft een sterke toeristische traditie.
Vrouwenpolder-Bad is nu vooral gericht op
gezinstoerisme. Dit geeft een sterke basis, maar om
toekomstgericht sterk te blijven is verbreding
noodzakelijk. Ondernemers en initiatiefnemers in het
Fort den Haakweg onderkennen dit.
De gezonde basis kan worden versterkt door aanbod
toe te voegen vanuit opkomende toeristische
deelmarkten. Voor Fort den Haakweg denken
ondernemers aan sporttoerisme en zorgtoerisme.
De landelijke en regionale economische trends en
ontwikkelingen in dit hoofdstuk laten zien dat hier
kansen liggen voor Vrouwenpolder-Bad.
Deze trends zijn een toetsingskader voor nieuwe
initiatieven in het gebied: op welke manier dragen
zij bij aan de onderstaande kansen?
Gezinstoerisme als sterke basis
Met de aanwezige campings (zoals Oranjezon, De
Zandput, Twistvliet, Elzenoord en diverse minicampings) en Breezand (met meer dan 200
zomerwoningen en appartementen) is het huidige
aanbod voor gezinnen goed in Vrouwenpolder.
Uit bezoekersenquetes onder gasten blijkt wel dat
mensen nu vooral op het strand zijn aangewezen.
Bij slecht weer en buiten het hoogseizoen er te
weinig is te doen en te beleven in Vrouwenpolder.

Gasten geven dat aan. Boekingen doen ze ook
steeds meer ‘last minute’ als ze er zeker van
zijn dat het strandweer is.
De huidige economische crisis versterkt dit
beeld, maar ook los van de crisis hebben
mensen een grotere behoefte aan kortere
vakanties om de drukte van het dagelijkse
leven even te ontvluchten.
Dat betekent dat de markt steeds losser en
grilliger wordt, waarbij vakantieondernemers
steeds meer vanuit beleving moeten
concurreren. Dit moet dan ook de insteek
worden voor Vrouwenpolder-Bad: niet meer
van hetzelfde (dus geen Breezand III), maar
vooral functies en voorzieningen toevoegen
die bijdragen aan de beleving en die minder
afhankelijk zijn van mooi weer. Meer jaarrond
en meer “slecht-weer-voorzieningen”.
Bij het versterken van het aanbod voor
gezinnen in Vrouwenpolder kan je denken aan:
• verbreden van het aanbod aan
verblijfsplekken (zoals is gedaan met de
strandslaaphuisjes, maar er kan meer)
• meer inzetten slecht weer voorzieningen,
zodat mensen niet direct naar de grotere
dorpen of plaatsen moeten,
• meer aanbod voor verblijven in
Vrouwenpolder buiten het hoogseizoen.

van jong tot oud:
wens voor groepsaccommodaties en
voorzieningen voor de hele familie

18 // RAPPORTAGE VERSIE 23 AUG 2013

Daarbij is het belangrijk om accommodaties en
voorzieningen te realiseren echt voor de hele familie:
van jong tot oud (groepen). Waarbij een (bijzondere)
beleving centraal staat.

Vakanties Nederlanders op Walcheren

Dat is wat mensen willen. Gasten zoeken
tegenwoordig online ook steeds meer op
themavakanties.

2011: 66.000 : 322.000

(verhouding vaste gast : losse vakantie)
2009: 64.000 : 355.000
2010: 66.000 : 327.000

Overnachtingen Nederlanders op Walcheren
(verhouding vaste gast : losse vakantie)
2009: 390.000 : 2.292.000

Zeeland

2010: 599.000 : 1.941.000

1. Bezoek aan strand

81%

2. Tochtjes met de auto

79%

3. Wandelingen maken

70%

4. Uit eten gaan

67%

5. Funshoppen

50%

• 1 hoofdvakantie (korter dan vroeger)
• 1 of meerdere nevenvakanties
• Verblijfsduur neemt af

6. Zwemmen

42%

Thematische vakanties

7. Bezienswaardigheden

31%

8. Fietstochten

23%

9. Bezoek natuurgebied

22%

•
•
•
•
•

10. Uitgaan

11%

2011: 589.000 : 1.895.000
Grotere behoefte aan korte vakanties

Fietsvakanties
Cultuurvakanties
Kunstvakanties
Culinaire trips
Rust en bezinning

(bron: CVO 2012 - continu vakantie onderzoek CBS)

bron: Structuurvisie Veere
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Trends in sporttoerisme
Sporttoerisme is sterk in opkomst. Voor Vrouwenpolder liggen hier ook kansen. Diverse ondernemers
zetten hier al actief op in. Er liggen kansen voor het
Fort den Haakweggebied om hier gezamenlijk meer
op in te zetten. Onderstaande trends geven zicht op
de kansen dat sporttoerisme biedt.
Er zijn (nog) geen harde cijfers specifiek voor
kustgebieden, maar de trend is duidelijk zichtbaar.
De afgelopen jaren staat beleving en beoefening
van sporten meer centraal in het leven van mensen.
Dit slaat ook door naar wensen in hun vrije tijd en
vakanties.
Sporttoerisme komt voort uit deze grotere trends
(bronnen: Kenniscentrum Kusttoerisme en Sport Next
– januari 2013):
> Positie van sport
Mensen beseffen steeds meer dat een gezond
lichaam en een gezonde geest samengaan.
Juist in deze tijd waar mensen volop prikkels krijgen
door (social) media wordt sporten steeds meer “een
moment voor jezelf creëren”.
Daarnaast is onze dagelijkse voeding zo goed, dat
overgewicht op de loer ligt. Het ideaalbeeld is dat je
daar niet aan toegeeft. Daarom is sporten een
statussymbool geworden voor een gezond lichaam
(en een gezonde geest).
> Verbonden individu
Technologie verbindt mensen met het internet:
inmiddels is alles en iedereen overal verbonden.
En dit geeft aan sportbeleving hele nieuwe impulsen.
De sporter emancipeert daardoor en creëert zelf ook:
zelf (mobiel) meten van resultaten, uitslagen van
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prestaties en wedstrijden vastleggen, uitdragen
in diverse media en zelfs het gezamenlijk
organiseren van evenementen. Komende jaren
is dit het zwaartepunt: het verbonden individu.
> Sport op het kruispunt
Het decor van sport was altijd het groen.
Duursporten gingen het bos in, balsporten op
groene velden. Sport staat qua "groen" op een
kruispunt. Sport was altijd gezond, in het groen
en sportief. De samenleving wil duurzamer,
gezonder en eerlijker worden. Eigenlijk in
tegengestelde richting van topsport (met alle
negatieve mediaberichten). Doping, matchfixing, ongezonde levenstijlen door extreme
prestaties...
> Samen duurzaam
De recreatieve sporter wil daar geen onderdeel
van uitmaken, maar juist wel duurzamer,
gezonder en eerlijker leven, bewegen en
sporten. De oplossing komt daarmee vanuit de
sport(ers) zelf. Sport is veelzijdig en
kleinschalig. Zelf doen is het leukst en wordt
makkelijker.
Grote merken richten zich meer op het
verbonden individu in zijn (stedelijke)
omgeving. Nieuwe uitvindingen, van apps tot
duurzame schoenen, maken het sporten op
elke plek, in elke samenstelling en op elk
moment mogelijk.
> Sportificatie
Inzichten uit de sport over onder meer
motivatie en inspiratie dringen door naar de
rest van de wereld: de sportificatie van
samenleving en het individu.

Deze grotere trends monden uit in de volgende vier
sporttrends voor de komende jaren:
• buiten is het nieuwe binnen
• Newism
• de sterke niche en
• terug naar de basis.
> Buiten is het nieuwe binnen
Sport was altijd buiten. Rennen in het bos, voetbal op
het veld, fietsen op de wegen. Zelfs veel zaalsporten
waren vroeger buiten. De opkomst van de zaal,
specifieker nog het fitnesscentrum, heeft hier op
grote schaal verandering in gebracht.
De stedelijke omgeving waar steeds meer mensen
wonen biedt voor weinigen het gevoel van buiten.
Daarnaast staat tegenwoordig altijd de muziek aan, is
de bar dichtbij en kan je sporten terwijl je TV kijkt.
Mensen gaan als reactie daarop weer meer buiten
sporten. Dat is gezonder, afwisselender en door de
opkomst van mobiele technologie is het uitvoeren of
registreren van trainingen net zo makkelijk binnen als
buiten. En niet onbelangrijk voor sporters: je hebt je
eigen muziek bij je.
> Newism
Nog nooit was 'nieuw' zo belangrijk als nu. Voor
consumenten opgegroeid in een “verwachtingseconomie” van de laatste decennia, heeft 'nieuw'
sowieso een zeer positieve klank: de stroom van
nieuwe, betere producten en diensten is nu immers
eindeloos. En die nieuwe producten en diensten
kunnen makkelijk (en zonder al te veel risico) worden
uitgeprobeerd (zeker online). En dan is er natuurlijk
altijd een status-element: nieuw staat gelijk aan
interessant, nieuw betekent (nog meer) ervaringen,
nieuw betekent status door iets als eerste te ervaren.

> De sterke niche
Sport is in de afgelopen 30 jaar steeds
gegroeid. Maar vooral de grote sporten
werden steeds groter. Mede door hun enorme
mediakracht en het commerciële belang achter
de grotere sporten, lijden de kleine sporten
hieronder.
Clustering of het onderdeel maken van festivals
zijn hiervoor oplossingsrichtingen. Denk aan de
Tour de Ski bij het langlauf of feesten die een
beachvolleybaltoernooi omzomen.
Deze trend gaat hier recht tegenin: de niche
wordt sterker en een eigen en vooral zuiver,
authentiek profiel wordt van groot belang.
Dit profiel zal vaak uit meer dan alleen sport
bestaan: cultuur, muziek, mode en meer.
Het gaat dan meer om een leefstijl. De lifestyle
sporten als surfen, skateboard en snowboard
zijn de wegbereiders. Grote bedrijven met oog
voor interessante niches volgen inmiddels al:
Lululemon en ESPNW zijn hier voorbeelden
van die zich op de vrouw richten.
Volgens sportkenners gaat dit nog extremer
worden. Sommige sportevenementen zullen
weer schaars worden. Via social media en met
platforms waar verschillende sporters
samenkomen ontstaan zogenaamde “pop-up
events”, spontane evenementen met eigen
communicatiekanalen en spontane locaties.
Dit zijn kleinschalige evenementen vanuit
specifieke sporten, verbonden door een sterke
niche-cultuur en eigen aanhangers van deze
minder voor de hand liggende sporten.
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> Terug naar de basis
De impact van de vooruitgang op sport is immens.
Sport wordt steeds technologischer, zowel om te
doen als om te kijken. We zijn allemaal omgeven
door technologie. Talloze apps en apparaten richten
zich op consumenten die zeer actief met hun
gezondheid bezig zijn: preventie, onderzoek,
monitoring, verbetering en beheersing.
In de App Store van Apple stonden eind 2012 zo'n
13.000 mobiele 'gezondsheids-apps' (inclusief zo'n
2.100 voor cardiofitness, ruim 1.600 voor diëten,
meer dan 1.000 voor stress en ontspanning en 650
specifiek voor vrouwen).
Deze trend “terug naar de natuur” keert zich juist af
van die vooruitgang. Zij gaat terug naar het
oergevoel van sport. Het is onderdeel van terug naar
de basis. Buitensport (outdoor) groeit hard.
En er is een extremere vorm van deze trend te zien.
Fietsen zonder elektronica en carbon, hardlopen op
blote voeten en tafeltennis met een houten batje.
Dit gaat voorbij aan de hype van retro, die vooral een
modegril is.
Dit laatste zal een niche zijn, maar er zullen mensen
zijn die weer willen (of blijven) sporten met oude
materialen en (sporttechnisch achterhaalde) kleding
en evenementen met nauwelijks regels.
Sportgeschiedenis wordt de toekomst.

Sporttoerisme in Vrouwenpolder-Bad
Partijen als Vertigo Sport en Nature Trail zijn al actief
in Vrouwenpolder. Nu vooral buitensporten op het
strand. Maar zij zien kansen in uitbreiding van
activiteiten in het Fort den Haakweggebied.
Juist de combinatie van strand met het groene
karakter van het Fort den Haakweggebied maakt dit
een unieke locatie om te verkennen wat hier de
mogelijkheden zijn, met bovenstaande trends in het
achterhoofd. Zij zoeken daarbij koppelingen met
andere initiatieven en ondernemers om het echt tot
een kansrijke ontwikkelrichting te maken.
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Trends in zorgtoerisme

Ontwikkelingen, trends en kansen:
• Vergrijzing bevolking, met als hoogtepunt

Er dient zich een nieuwe markt aan binnen de
verblijfsrecreatie. Door de vergrijzing en de effecten
van bevolkingskrimp ontstaan er kansen voor nieuwe
economische activiteiten.
De komende jaren zal de toeristenstroom met name
uit de seniorenmarkt toenemen. Steeds vaker zijn dat
mensen met beperkingen, maar die willen wel
allemaal vakantie vieren of een leuk dagje erop uit.
Diverse ondernemers in het Fort den Haakweggebied
willen hierop inspelen met hun initiatief.
Onderstaande trendslaten zien welke kansen er zijn.

25% bevolking 65+ in 2038
• 2013: 9% bevolking heeft fucntionele
handicap
• 2013: 4 % van bevokling is ernstig beperkt
• Vakantie is de afgelopen jaren steeds
minder een luxe en meer een
“levensbehoefte” geworden
• Onder de groep ouderen bevinden zich
relatief veel mensen met een beperking.
• De ‘nieuwe’ generatie ouderen blijft,
ondanks beperkingen, steeds langer actief

> kansen voor zorgtoerisme
De Nederlandse bevolking vergrijst de komende
jaren in rap tempo. Zelfs nu nog zijn er recreatieondernemers die hier nog geen plannen voor
ontwikkelen. Daarmee laten zijn grote kansen liggen.

in recreatie en toerisme.
• Ouderen hebben relatief veel vrije tijd en
een groot deel heeft er voor gespaard om
na het pensioen van de ‘vrije tijd’ te
genieten.

Op het hoogtepunt van de vergrijzing is een kwart
van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder.
Dat een omvangrijk deel van die groep last heeft van
lichamelijke ongemakken is evident. Toch zullen zij
hun gebruikelijke levensstijl inclusief vakanties willen
behouden. En het zijn niet alleen ouderen die een
bepaalde zorgbehoefte hebben.
Vakantie is de afgelopen jaren steeds minder een luxe
en steeds meer een levensbehoefte geworden. Met
name voor ouderen na een lang werkend leven.

Ook voor mensen met een handicap. Helaas is
het voor veel mensen met een zorgbehoefte
niet eenvoudig een vakantie uit het regulier
aanbod te boeken.
Daarvoor hebben ze te veel specifieke wensen
en eisen zoals toegankelijkheid, beschikbaarheid van (thuis)zorg en speciale (medische)
voorzieningen.
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> een nieuwe markt is in aantocht
Aangezien zorgbehoevende consumenten in de
nabije toekomst een behoorlijk deel van het
marktpotentieel zullen uitmaken, is het voor de
toeristische sector van groot belang in te spelen op
hun wensen en behoeften.
Bovendien zijn zorgtoeristen eenvoudig te motiveren
buiten het hoogseizoen op vakantie te gaan.
En het bestedingspatroon van deze zorgbehoevende
doelgroep ligt op een hoger niveau dan de
gemiddelde vakantieganger.
Extra redenen om de vraag van de zorgtoeristen en
het aanbod in de toeristische sector beter op elkaar
af te stemmen.
Voordelen:
• Nieuwe sector, nieuw marktpotentieel
• Buiten het hoogseizoen
• Hogere bestedingen dan 'reguliere toeristen'

> inspelen op trends en toekomst
Om te achterhalen wat toeristische bedrijven en
organisaties moeten ondernemen om beter in te
spelen op de wensen en de behoeften van de
toenemende groep consumenten met een beperking
en toeristen met een zorgbehoefte aan zich te
binden, is het verstandig om te kijken naar gebieden
waar al op het zorgtoerisme wordt ingespeeld.
Goede voorbeelden zijn Texel (Onderzoeksrapport Toerisme zonder zorgen Zorgtoerisme als kans voor
Texel) en de provincie Brabant (Trendrapport: Aan de
slag met recreatie, zorg en toegankelijkheid).

Zorgtoerisme in Vrouwenpolder-Bad
Ondernemers in Vrouwenpolder zien het belang in
van aandacht voor “vakantiegangers met een
beperking”.
In ieder geval rolstoel- en rollatorvriendelijkheid als
algemene lijn voor (ruimtelijke) ontwikkelingen in het
gebied. Daarnaast zijn er diverse ondernemers die
zich specifiek willen richten op zorgtoerisme in het
Fort den Haakweggebied, met bovenstaande trends
in het achterhoofd.
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Trends in bezinningstoerisme
Het aantal toeristen dat op zoek is naar bezinning
neemt toe. Bij bezinningstoerisme horen toeristische
activiteiten die (kunnen) leiden tot innerlijke rust en
evenwicht door het ondergaan van een beleving of
ervaring, waarin een relatie kan worden gelegd met
de zin van het leven.

Ontwikkelingen, trends en kansen:
Gezonde levensstijl
• Milieu-aspecten zijn belangrijker dan ooit
• Ontstressen, gezonde voeding
Wellness en fitness

Men vindt het steeds moeilijker om een goede balans
te scheppen tussen werk en privé. Daarom hebben
veel van hen de behoefte om te ontsnappen aan de
hectiek van iedere dag. Zij zijn op zoek naar
bezinning en rust, zowel in hun dagelijkse leven als
tijdens hun vakantie.

• Kuuroorden moeten kwaliteit hebben

De vergrijzende samenleving kan dan ook worden
gezien als een kans voor de ontwikkeling van
bezinningstoerisme: senioren zijn vaker meer cultureel
sensitief en hebben tijd en geld te besteden.

• Klanten staan op hun rechten

Bij bezinningstoerisme is kwaliteit belangrijker dan
kwantiteit. Respect voor mens, natuur en cultuur
wordt daarnaast als zeer belangrijk ervaren.
Vanwege het ‘vereiste’ kwaliteitsniveau kan een link
met duurzaam toerisme snel worden gelegd.
Het bezinningstoerisme is op te delen in drie vormen:
spiritueel, wellness en religieus toerisme. Naast deze
drie vormen is ook de zakelijke markt in opkomst:
belevingstoerisme in de vorm van trainingen,
coaching en workshops voor bedrijven.
Daarnaast zijn er twee soorten bezinning-toeristen te
onderscheiden: de doelgerichte bezinningstoerist
(komt met het motief om te bezinnen) en de passant
(komt met een ander motief maar maakt gebruik van
aanbod en diensten van bezinningsaanbieders).

• Saunafaciliteiten
• Kruiden, aromatherapie
Kritisch en goed geïnformeerde consumenten
• Internet
• Groeiend individualisme
• Service op maat
• Belang van single rooms
Grotere belangstelling voor
hoeve- en plattelandstoerisme
• Rust, onthaasting
• Terugkeer naar de natuur
• Platteland als consumptieruimte voor de stad
• Zoeken naar authenticiteit, kwaliteit
• Couleur locale
• Streekproducten

Vrouwenpolder heeft deze groep toeristen veel te
bieden. De natuurlijke unieke attractie is het stand en
de duinen die uitnodigen tot rust en bezinning.
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4. Initiatieven en belangen
In het gebied zijn al meerdere plannen in
ontwikkeling of als initiatief aangemeld.
Hier een kort overzicht van deze lopende initiatieven,
hun grondposities en de belangen die hier bij
meespelen.
Lopende initiatieven
Overzicht van initiatieven (in willekeurige volgorde):
“Outdoorpark Vrouwenpolder” / Subtropische tuin
Transformatie van de bestaande subtropische tuin in
een (vrij toegankelijk) park voor outdoor-activiteiten,
gecombineerd met lodges voor verhuur, en een
nieuwe horeca-gelegenheid. Voorwaarde voor
ontwikkeling is een nieuwe ontsluiting door het
gebied (zoals voorgesteld in Dorpsplan
Vrouwenpolder) en een nieuwe entree van de
tropische tuin, gekoppeld aan deze nieuwe
ontsluitingsweg (zichtbaarheid en uitstraling van het
gebied).
Zorgwoningen Fort den Haakweg 40-42
Bouw van nieuwe zomerwoning / groepswoning ter
plaatse van huidige woningen, voor verhuur aan
mensen met fysieke beperking. Ontwikkeling kan in
fasen: mogelijkheid tot latere ontwikkeling aan de
achterzijde van de kavel (huidige volkstuinkavels).
Van belang is de bereikbaarheid van het strand voor
minder validen (eerste opgang).
Nieuw receptiegebouw Breezand vakantiepark
Initiatief om tegenover de huidige entree van
vakantiepark Breezand II een nieuwe ontvangst /
receptiecomplex te bouwen. Naast de receptie omvat
dit plan ook horeca en recreatieve indoor-activiteiten
(bijvoorbeeld een bowlingbaan) en enkele verhuurappartementen. Geplande locatie is ter hoogte van
de huidige oefenkooi van de tennisvereniging.
Forellenvijver
Aanleg van een forellenvijver voor sportvissers,
toeristen en dagjesmensen. Totaal ruimtebeslag
ca. 2 ha, met een eigen exploitatie. Gecombineerd
met horeca-arrangementen (eet je eigen gevangen
vis).
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Kunstplein / Evenementen-podium
Kunst en cultuur als integraal onderdeel van de
ontwikkeling van Vrouwenpolder, zowel
beeldende kunst als dans, toneel, muziek,
poézie, film, theater, kunstmarkten enz.
Concrete vraag is om hier een locatie /
accommodatie in de planontwikkeling te
reserveren.
Particuliere ontwikkelingen
Nieuwbouw / verbouw van vakantiewoningen
langs de Fort den Haakweg. Verzoek tot bouw
van nieuwe (vakantie-)woningen op particuliere
kavels in het gebied. Bovendien is van belang
aandacht voor de belangen van de bewoners /
seizoensbewoners in relatie tot de de
economische ontwikkeling van het gebied
(onder meer uitzicht, privacy, verkeersdrukte,
kwaliteit).
Uitbreiding Hotel Duinoord
Nieuwbouw van hotel Duinoord op het huidige
parkeerterrein van het hotel. Nieuwbouw
omvat 40 tot 50 kamers (4 sterren) en enkele
wellness voorzieningen (waaronder een binnen
zwembad) en parkeren voor hotelgasten.
Het huidige parkeerterrein van Duinoord (ca.
90 plekken), heeft nu een functie als parkeergelegenheid voor strandgasten (zelfde tarief als
openbare parkeerterrein). Deze parkeerplekken
komen bij de uitbreiding grotendeels te
vervallen.
Vertigo Sports
Vertigo Sports, nu gevestigd in Kamperland en
met een kitesurfschool op het strand van
Vrouwenpolder, heeft de wens om hun
strandpaviljoen te vernieuwen en de winkel te
verplaatsen richting Veerse Meer (nabij het
strand en het parkeerterrein).
Het zwaartepunt valt buiten het gebied Fort
den Haakweg, maar goede verbindingen naar
hun locaties zijn van belang om de aansluiting
met het gebied en de kern van Vrouwenpolder
te waarborgen.
Nature Trail
De Vrouwenpolderse onderneming voor
kampeer- en buitenactiviteiten voor groepen,
heeft nu geen eigen locatie. Zij doen dit nu in
samenwerking met andere locaties, onder
meer in Vrouwenpolder. De wens is een eigen
locatie. Het liefst in Vrouwenpolder.

Strandovergangen
De Stichting Strandexploitatie Veere (voorheen
Walcheren) beheert de strandovergangen en enkele
paviljoens bij die overgangen. Voor de overgang
direct aansluitend aan de Fort den Haakweg is een
plan ingediend voor een nieuw paviljoen en een
strandspeeltuin.
Overige bestaande functies
Agrarische kavels “gebied zuid”
Deze kavels zijn in eigendom van een agrariër.
Op dit moment worden de percelen ingezet voor
landbouwactiviteiten. De eigenaar heeft aangegeven
dat hij open staat voor meer groene recreatieve en/of
sportieve functies, mits dat rendabel is. Hiervoor gaat
de eigenaar graag in gesprek met initiatiefnemers op
dit vlak.

R.K. Zomerkerk
Deze kerk wordt zomers gebruikt voor enkele
diensten en samenkomsten. De toekomstplannen van deze kerk zijn (nog) onbekend.
Tennisbaan/vereniging
De grond onder de tennisbanen is eigendom
van de gemeente. De vereniging wordt
geëxploiteerd voor TOZ: Tennis Organisatie
Zeeland met meerdere vereniging in Zeeland
(ook een in Domburg). De club heeft ca. 80
leden. Daarnaast maken toeristen gebruik van
de baan (waaronder vakantiegangers
Breezand).

Parkeerterrein Waterschap
Beheer en exploitatie zal worden uitbesteed door
waterschap aan externe partij. Nog onbekend welke
exploitant dit gaat worden.

Schietvereniging
De schietvereniging heeft plannen voor een
langere schietbaan (50 meter) vanuit kwaliteitsen veiligheidseisen. De grote wens is om er
een 100 meter baan van te maken.
De vereniging verkent op dit moment de
mogelijkheden hiervoor.

Natuurterrein met het Fort den Haak
Dit is in bezit van Staatsbosbeheer, het beheer wordt
verzorgd door Het Zeeuws Landschap. Op dit
moment is dit gebied niet toegankelijk, aangezien het
een vogelbroedplaats is met hoge natuurwaarden.
Daarnaast zijn hier de resten van het fort aanwezig,
maar nauwelijks zichtbaar in het landschap. Vanuit
Het Zeeuws Landschap zijn er ideeën om ruimer in
het gebied een rondwandeling mogelijk te maken.

Zendmast
Er staat nog een zendmast in het gebied op
gemeentegrond. De toekomst van de mast is
onzeker. De vergunning verloopt komende
jaren en de provincie Zeeland is van mening
dat een mast niet past in dit soort natuur- /
recreatiegebieden. De gemeente deelt die
mening. Daarnaast gaan providers voor 4G
mogelijk met prive-zendmasten werken.
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1. Uitbreiding Hotel Duinoord
2. Parkeerterrein Waterschap
3. Natuurgebied met Fort den Haak
4. Groepswoningen zorgvakanties
5. Tennisbanen/vereniging
6. Subtropische Tuin / Outdoorpark
7. Papiercontainers, zendmast en
schietvereniging / zoeklocatie:
nieuwe receptie Breezand
8. Particulier initiatief
9. Particulier initiatief
10. Voorkeurlocatie Vertigo

Iniaeven op eigen grond
Iniaeven niet op eigen grond,
wel speciﬁeke locae
Bestaande funces
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grondeigendom
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Centrale uitgangspunten (vanuit belangen)
Toeristisch-economische ontwikkeling
• verdere ontwikkeling van het gebied tot een
toeristisch-economisch cluster, zowel vanuit groei
en transformatie van bestaande dragers als door
komst van nieuwe dragers
Ontsluiting en parkeren
• ontsluiting van het gebied: goede bereikbaarheid
van bestaande en nieuwe plannen;
• aanwezigheid van voldoende parkeerplekken op
deze locatie: naast bestaande plekken ook
behoefte aan een overloop-terrein bij
piekmomenten (zoals bij evenementen en
dergelijke);
• ontsluiting dorpscentrum: belang is dat bestaande
dorp wel de lusten maar niet de lasten heeft van
toeristisch verkeer. Dus wel zichtbaar zijn voor de
toeristen, maar geen opstoppingen in het dorp;
• langzaam verkeersbindingen met de omgeving:
aansluiting met oostzijde N57 (natuurgebied en
Veerse Meer) via bestaande fietsertunnel

Balans in ontwikkelingen
• aandacht voor de leefbaarheid voor
bewoners / seizoensbewoners in relatie tot
de toeristische ontwikkelingen: privacy,
tegengaan overlast verkeer, etc.;
• aandacht voor natuur en ecologie (bijzondere
natuur rondom Fort den Haak, en een
ecologische verbinding hierlangs die het
duingebied verbindt met de natuur langs de
oevers van het Veerse Meer).
• aandacht dat ruimtelijke ontwikkelingen
passen bij de maat en schaal en het huidige
karakter van het gebied (zoals genoemd in
het dorpsplan).

Uitstraling en karakter
• tegengaan van rommelig karakter, meer eenheid in
uitstraling van het gebied;
• Fort den Haakweg als "rode loper" - een
aantrekkelijke route van het dorp naar het strand:
herkenbaar en kwalitatief;
• op een passende manier zoeken naar stepping
stones op de Fort den Haakweg, die het beeld niet
verrommelen, de uitstraling juist versterken
• daarbij een koppeling met kunstuitingen die de
beleving vergroten (kunst als stepping stones
inzetten);
• meer aandacht voor landschappelijke en historische
kwaliteiten;
• verkeersveilige inrichting voor langzaam verkeer
(fietsers en voetgangers) op de Fort den Haakweg
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Streefbeeld Vrouwenpolder-Bad 2020
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5. Streefbeeld 2020
Ruimtelijk en functioneel streefbeeld
Het Fort den Haakweg-gebied is op te delen volgens
de landschappelijke structuur en zones geschetst in
hoofdstuk 2.
Naast het agrarisch deel in de zuidzijde van de
polder, en het natuurlijk en recreatief deel aan de
noordzijde, wordt in het streefbeeld de Fort den
Haakweg zelf als een apart element gezien.
Uit de economische verkenning blijkt dat de
dynamiek vooral langs de weg en in het noordelijk
deel plaats vindt. In de agrarisch zone speelt vooral
een kwalitatieve landschappelijke opgave die
samenhangt met de openheid van de polder en het
zicht vanaf en naar de N57.
Binnen de zones zijn bestaande en nieuwe clusters
onderscheiden van bebouwing en voorzieningen.
Zones en specificatie van ontwikkelingen in de
volgende clusters:
> Polderzone (“Fort den Haakweg-zuid”)
Karakteristiek:
• agrarisch gebied met open zichten
• kleinschalige bebouwing langs de Fort den
Haakweg en op erven
• appartementencomplex Veerse Bree als recreatieve
enclave
• geen aaneengesloten bebouwing, zicht op het
achterliggende landschap moet op een aantal
plaatsen mogelijk blijven.
Opgave:
• versterken van landschappelijk beeld langs N57
• landschappelijk vormgegeven rand met noorddeel
van de polder
• consolideren van bestaande clusters en complexen.
Mogelijke ontwikkelingen:
• kleinschalige individuele ontwikkelingen langs de
Fort den Haakweg mogelijk
• binnen de aangegeven bebouwingsclusters.Tussen
de clusters behoud van doorzichten op het
achtergelegen polder gebied
• landschappelijk beeld N57 versterken door
aanplant van bomen en struiken (zie referenties)
• zoeklocatie voor groene recreatieve (sport)functies
in het noordelijk deel (bij nieuwe ontsluitingsweg)

• opknappen Fort den Haakweg deel Dorp tot
voorbij de Noorddijk: bestaande weg
herasfalteren en nieuw fietspad tot aan de
Noordijk.
> Vrouwenpolder-Bad
Karakteristiek:
• gebied met hoge economische en
ecologische waardes
• verzameling van recreatieve functies in de
binnenduinrandzone
• dynamiek van verschillende ontwikkelingen.
Opgave:
• ruimtelijke en programmatische samenhang
tussen ontwikkelingen vinden
• relatie leggen met recreatie programma's in
de omgeving: strand, Veerse Meer, Dorp
• landschap van natuur en binnenduinrand
als gezamenlijk kader voor ontwikkelingen:
structuur van een buitenplaats
• natuur en Fort den Haak toegankelijker
maken, maar in hun ecologische en
historische waarde laten
• inpassen nieuwe ontsluitingsstructuur en
aansluitingen met omgeving.
Ontwikkelingen:
• recreatief cluster Hotel Duinoord: nieuwbouw
mogelijk, passend bij het karakter van het
huidige hotel, in maximaal 4 lagen als
markering van het eindpunt van de Fort den
Haakweg (met parkeervoorzieningen op
eigen terrein)
• zorgrecreatief cluster op de kavel van familie
Mol: gefaseerde nieuwbouw van
groepsaccommodaties
• herontwikkeling tennisbanen: ook
toegankelijk voor toeristen, mogelijk beheer
door een van de partijen uit de coalitie
• uitplaatsen van schietvereniging (voorstel:
naar bedrijventerrein Vrouwenpolder)
• nieuwe secundaire ontsluitingsweg tussen
Fort den Haakweg en parallelweg N57
• nieuw receptiegebouw Breezand met
recreatieve dagvoorzieningen (zoals mogelijk
een bowlingbaan, biljart- en darts, serieuze
welnessvoorziening, etc.) gekoppeld aan
nieuwe ontsluitingsweg en aan Fort den
Haakweg (dubbele oriëntatie, bouwmassa
passend binnen omgeving: één laag met
kap.
GEBIEDSVISIE FORT DEN HAAKWEG //
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(ontwikkelingen Vrouwenpolder-Bad vervolg)
• herontwikkeling Tropische Tuin tot Outdoor Sport
Park, inclusief lodges voor verhuur en een horeca
gelegenheid.
• daarbij een nieuwe toegang gelegen aan nieuwe
ontsluitingsweg, parkeervoorzieningen op eigen
terrein.
• centraal gelegen multifunctioneel terrein van
waaruit de verschillende recreatieve functies in de
omgeving bereikbaar zijn.
• dit multifunctionele terrein dient als overloopparkeerterrein maar kan ook fungeren als
podiumplek voor cultuuruitingen en kleine sportevenementen. Het terrein wordt ontsloten door de
nieuw ontsluitingsweg door het gebied. Het is
tevens de plek waar kunst als identiteitsdrager kan
fungeren.
• kleinschalige individuele ontwikkelingen langs de
Fort den Haakweg mogelijk, binnen de aangegeven
bebouwingsclusters.

beplanting voor beeldversterking

overloopterrein voor cultuuruitingen
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• langzaam-verkeersroute in west-oostrichting
die de Fort den Haakweg verbindt met
parallelweg N57 en via de fietstunnel
doorkoppelt naar het Veerse Meer via een
nieuw fietsroute (ten oosten van de N57)
• deels toegankelijk maken van het
natuurgebied en het Fort den Haak, in nader
overleg met Staatsbosbeheer en
Het Zeeuwse Landschap.
• deze route kan worden uitgevoerd als een
simpel knuppel- of vlonderpad - zie beeld
hieronder): je bent hier te gast.
• de paden geven aansluiting op bestaande
paden in de omgeving en de (nieuwe)
parkeervoorzieningen. Het pad eventueel
ook als educatieve route inrichten met
informatieborden.
• aanpak en upgrading van strandovergang
naar de duinen in nader overleg met de
Stichting Strandexploitatie Veere.

upgrading strandovergang

wandelpad in natuurgebied

Streefbeeld en initiatieven
Het streefbeeld 2020 is een ruimtelijk kader om
ontwikkelingen te duiden en een plek te geven.
Het is geen blauwdruk waar de exacte ontwikkellocaties en randvoorwaarden in staan omschreven.
Hiertoe moeten eerst de initiatieven van de
gebedscoalitie verder vorm krijgen, zowel
functioneel, ruimtelijk als financieel.
Enkele initiatieven beschikken over eigen grond om
de plannen te kunnen realiseren, en zijn al in een
uitgewerkt stadium. Deze initiatieven zijn in het
streefbeeld al precies geduid. Het gaat dan om
uitbreiding van Hotel Duinoord en de plannen voor
de Tropische Tuin. Ook de plannen voor particuliere
ontwikkeling passen hier in principe binnen.
Andere initiatieven passen in de grote lijn van het
streefbeeld, maar zullen nog verder uitgewerkt
dienen te worden en ingepast in een van de clusters.
Dit betreft het initiatief voor Zorgtoerismeaccommodaties van de familie Mol (deels eigen
terrein, plannen nog uit te werken) en de nieuwbouw
van receptie en recreatieve activiteiten voor Breezand
(beoogde locatie bij kruising van de nieuwe
ontsluitingsweg met de Fort den Haakweg - zie
ontsluiting verder op).
Centraal in het plan, langs de nieuwe ontsluitingsweg
wordt een multifunctioneel terrein gerealiseerd, dat
kan dienen als overloopparkeerplaats maar ook als
cultuurpodium of als veld voor kleinschalige
(sport)evenementen.
Van hieruit wordt ook een wandelroute voorgesteld
rondom het Fort den Haag en natuurgebied, waar
mogelijk ook gebruik van kan worden gemaakt voor
buitensport evenementen en routes.

Voor de forellenvijver is een zoekgebied
aangegeven. Dit plan heeft een grote
ruimtelijke impact (2 hectare), waarvoor niet
direct grond beschikbaar is. Mogelijk kan dit
initiatief aansluiten bij de plannen van
Tropische Tuin, of deels in de noordrand van
het agrarisch gebied worden gesitueerd.
Uitgangspunt is ook dit initiatief door de
nieuwe verbindingsweg te ontsluiten.
Het initiatief van Vertigo Sports valt buiten het
plangebied van de Fort den Haakweg, maar
heeft vooral een programmatische relatie met
deze locatie.
De vestiging van Vertigo aan het Veerse Meer
kan bijdragen aan de versterking van
Vrouwenpolder op het gebied van (stoere)
Buitensport Toerisme. Een voorwaarde hierbij
is wel dat er een goede langzaam verkeersverbinding wordt gerealiseerd tussen de Fort
den Haakweg en het Veerse Meer).
Het agrarisch poldergebied ten zuiden van de
huidige Tropische Tuin zal de komende 15-20
jaar niet in ontwikkeling worden gebracht met
ingrijpende bebouwing.
Wel is hier ruimte voor recreatieve ‘groene’
functies. Zoals een combinatie van natuur- en
buitensporten met een sterke landschappelijke
inpassing.
Op de kaart is dit aangegeven als zoeklocatie
voor mogelijk de forellenvijver, de tennisbanen
en natuursporten (bijvoorbeeld Nature Trail en/
of Vertigo).

Verder moet nader bekeken worden in hoeverre de
bestaande tennisvereniging op de huidige locatie kan
blijven, danwel meegenomen zal worden in de
ontwikkeling waarbij de tennisvelden ook
commercieel kunnen worden verhuurd.
Voor de schietvereniging zal een nieuwe locatie
moeten worden gezocht. Deze functie is niet op
toeristen gericht en heeft daarom geen toegevoegde
waarde voor dit ‘op toeristen georiënteerde’ gebied.
overloopterrein voor cultuuruitingen
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Ontsluiting van het gebied
In de plankaart van het streefbeeld 2020 is een
nieuwe verbindingsweg opgenomen tussen de
Fort den Haakweg en de N57.
Deze rechte ontsluiting is de voorkeursvariant uit
de huidige coalitie. Deze variant houdt het meest
rekening met zaken als verkeersveiligheid,
ruimtelijke / financiële consequenties en vooral
individuele belangen (daarmee de haalbaarheid).
Mocht in de verdere uitwerking deze variant toch
tegen onoverkomelijke problemen of bezwaren
stuiten, dan zijn er andere varianten mogelijk,
zoals hiernaast te zien.

rechte variant: deels door zuidzijde Tropische Tuin

Elke variant van de weg heeft direct invloed op
de naastliggende andere functies: zowel ruimtelijk
(grootte, uitstraling en mogelijkheden voor die
andere functies) als invloed op de grondposities
en daarmee de (financiële) haalbaarheid.
In de volgende stap, het uitwerken van het
ontwikkelplan, moeten deze varianten op alle
aspecten concreet worden uitgewerkt en
getoetst.
In de (rechte) voorkeursvariant loopt de weg door
het zuidelijk deel van de huidige subtropische
tuin en komt de weg uit op de huidige “entree”
van de papiercontainers en schietvereniging.

schuine bajonet variant: nieuwe ontsluiting zuidzijde tennisvelden

In de “schuine bajonet variant” komt de
ontsluitingsweg aan de zuidzijde van de
tennisvelden op de Fort den Haakweg uit.
In de “hele bajonetvariant” loopt de nieuwe weg
over de huidige ontsluitingsweg van de
tennisvereniging / tropische tuin.
De aansluiting op de N57 kan via de huidige oprit
die daar al aanwezig is (richting de fietstunnel
daar).
Of de weg ten zuiden van de Tropische Tuin op
de agrarische kavels gaat of door de zuidrand van
de Tropische Tuin heen (met compensatie aan de
westzijde voor de tuin); dat wordt concreet
uitgewerkt in het ontwikkelplan.
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hele bajonet variant: over bestaande ontsluiting tropische tuin

Fase 1.

> Fasering van de ontsluiting

tijdelijke bouwweg
gekoppeld aan
parallelweg

Ook over de fasering van de ontsluiting van
Vrouwenpolder-Bad is uitgebreid met de
gesprekspartners gesproken.
Daar is een fasering in 5 stappen gekomen,
zoals hiernaast te zien.
Alle besproken varianten voor de ontsluiting
zijn te vinden in een van de bijlagen.

Fase 2.

Fase 3.

profiel midden deel
Fort den Haakweg
opwaarderen/herprofileren

profiel “kruising” nieuwe weg Fort den Haakweg
opwaarderen/herprofileren

Fase 4.

Fase 5.

profiel noordelijk deel
Fort den Haakweg
opwaarderen/herprofileren

bouwweg omzetten
in permanente weg

huidige situatie
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Herprofilering en inrichting Fort den Haakweg
De centrale opgave hierbij is: het versterken van
het karakter en de kwaliteit zowel van de weg als
de bebouwing.
Daarbij is het van belang om in de uitstraling rust
te creëren door eenheid in aankleding (kleur- en
materiaalgebruik, groen en straatmeubilair).
Het profiel van de Duinweg in Oostkapelle werd
als een van de voorkeursvarianten genoemd.

> Inrichtingsvarianten
Voor het nieuwe inrichtingsprofiel zijn door de
gesprekspartners in de sessies diverse referentieprofielen beoordeeld (zie bijlage).
Vanuit deze voorbeelden en bespreking in de groep,
bleek dat een profiel met gescheiden wegprofiel voor
auto en fiets de voorkeur heeft. Waarbij er een goede
afscheiding tussen fiets en rijbaan moet komen.
Op basis hiervan zijn er twee voorkeursvarianten uit
de sessies gekomen (zie volgende bladzijde). In het
uitwerkingsplan worden deze varianten concreet
uitgewerkt op haalbaarheid, zodat een definitieve
keuze kan worden gemaakt.

huidige situatie

> Zuidelijk deel Fort den Haakweg
Het profiel van het zuidelijk deel van de Fort
den Haakweg (het deel tussen het Dorp en
voorbij de Noorddijk) is qua profiel grotendeels
al zoals gewenst.
Hier is het voorstel om het huidige voetpad
aan de westzijde geschikt te maken als tweerichtingen-fietspad. Het bestaande asfaltpad is
hier qua breedte voor geschikt. Het fietspad
sluit dan aan op het bestaande fietspad dat
vanaf de Noorddijk verder loopt naar het
strand. De huidige onduidelijkheid bij de
kruising tussen Noorddijk en Fort den Haakweg wordt daarmee vermeden.
In het dorp zelf moet dan de kruising met de
Elzenoordlaan worden aangepast om hier een
veilige oversteek te garanderen.
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> Variant 1 :
Handhaven en upgraden
huidige indeling met
verbeterde scheiding
• fietspad in andere kleur en
duidelijke groene
rijbaanscheiding
• verhogingen ter plaatse van
kruisingen
• heggen ter weerszijden van
de weg en extra bomen
aanplant
• nieuwe lagere lichtmasten

variant 1

> Variant 2:
Gecombineerde fiets- en
voetzone aan de oostzijde
• fietspad gecombineerd met
voetpad aan oostzijde weg
• fietspad in andere kleur en
duidelijke (hoge) groene
rijbaanscheiding
• verhogingen ter plaatse van
kruisingen
• heggen ter weerszijden van
de weg en extra bomen
aanplant
• nieuwe lagere lichtmasten

variant 2

BEELD VARIANT 2A

variant 2a

variant 1
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Beeldkwaliteit en bebouwingskarakter
Het beeld van de bebouwing langs de Fort den
Haakweg kent in de huidige situatie een grote
verscheidenheid. Het is gewenst om meer eenheid in
de bouwvolumes aan te brengen en grote verschillen
tussen bebouwingsmassa's te vermijden.
Dit om te voorkomen dat er bouwvolumes ontstaan
die afwijken van de maat en schaal passend bij het
aanwezige karakter. En daarmee het karakter van de
route van Vrouwenpolder-dorp naar duin, strand en
zee te waarborgen.
Bouwmassa
Zoals verwoord in het Dorpsplan is het uitgangspunt
voor nieuwe bebouwing: kleinschalig, in hoogte
maximaal één bouwlaag met kap. Een bouwlaag is
het bouwdeel gelegen tussen twee afzonderlijk
vloeren, terwijl een kap het deel is boven de hoogste
vloer. Hierbinnen zijn verschillende dakvormen
voorstelbaar, En daarmee gebouwen, zoals zadeldak,
mansarde-kap, en (samengesteld) lessenaarsdak.
Voor hotel Duinoord als het einde van de weg geldt
een ruimere bebouwingsmassa, zodat er een duidelijk
eindpunt en een blikvanger ontstaat. De maximum
bouwhoogte voor het hotel is 4 lagen, of drie lagen
met kap.
Naast hoogte is ook het oppervlak van belang voor
het bouwvolume. Voor een permanente woning is
een maximum volume van ca. 750 m3 voldoende.
Voor een recreatie woning is dit ruim, maar voor
recreatieve functies aan de lage kant. In het
uitwerkingsplan en het op te stellen bestemmingsplan moeten de maximum volumes en oppervlaktes
per functie verder worden uitgewerkt.

!Samengesteld lessenaarsdak, gevel naar de straat gericht
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!Streekgebonden architectuur in materiaal en kleur
Uitstraling
De bebouwing bepaalt ook het karakter van de
weg als route en moet zich dan ook duidelijk
naar de straat te presenteren. Een woning
dient daarom zo te worden geplaatst, dat de
dakrichting loodrecht op de weg loopt en zo
met de kopgevel naar de straat is gericht.
Voor woningen met lessenaarsdak geldt hierop
een uitzondering, daar is het namelijk gewenst
dat de hoge zijde van het dak juist parallel aan
de weg ligt.
Qua uitstraling dient nieuwbouw uit te gaan
van de architectuur van de omgeving, maar in
een eigentijdse interpretatie en uitwerking (zie
referenties blz. 41).
Voorop staat dat het bijdraagt aan de kwaliteit
van het gebied, en niet de schaal en maat
overschrijdt. De uiteindelijke beoordeling van
de uitstraling van de bouwplannen wordt
gedaan door de welstandscommissie op basis
van de vastgelegde criteria (te raadplegen via
http://veere.welstandinbeeld.nl ).

!Mansarde-kap, kopgevel naar de straat gericht

Globale kostenraming ruimtelijk streefbeeld
Door Sumcity Advisory is een globale raming
gemaakt van de nieuwe en aan te passen elementen
uit het streefbeeld voor het Fort den
Haakweggebied. Dit betreft de volgende ingrepen:
1. Herprofilering van de Fort den Haakweg
(Noorddijk - duin) conform profielvariant 2
2. Aanpak incl. her-asfalteren Fort den Haakweg
(dorpskern Elzenoordlaan - Noorddijk)
3. Aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg tussen
de Fort den Haakweg en parallelweg N57
4. Aanleg van een evenementen- en overloopparkeerterrein
5. Verbetering en herprofilering van de
duinovergang
6. Aanleg van een natuurpad langs natuurgebied
Fort den Haak

De resultaten van deze globale raming zijn als volgt:

!

Onderdeel
Kosten aanleg
Plankosten Onvoorzien Totaal
1. Herprofilering Fort Den Haakweg
486.000
122.000
92.000
700.000
2. Herasfalteren Fort Den Haakweg
104.000
26.000
20.000
150.000
3. Aanleg nieuwe ontsluitingsweg (recht)
559.000
140.000
105.000
804.000
4. Evenementen- en parkeerterrein
124.000
31.000
24.000
179.000
5. Herinrichting duinovergang
62.000
16.000
12.000
90.000
6. Aanleg natuurpad
132.000
33.000
25.000
190.000
Totaal
1.467.000
368.000
278.000
2.113.000

!

Bij deze raming gelden de volgende opmerkingen:
• In de bijlagen is de totale notitie van SumCity
opgenomen met toelichting en de berekeningen
opgenomen van de verschillende varianten.
• Deze berekeningen hebben vooral een indicatieve
waarde, vanwege het globale karakter van het
streefbeeld, de inrichtingsvarianten en de
beschikbare informatie over de huidige situatie.
• In het uitwerkingsplan moet een meer
gedetailleerde raming worden gemaakt op basis
van uitgewerkte varianten.
• Over alle aanlegkosten is een stelpost gerekend
van 25% plankosten om de ingrepen verder uit te
werken, voor te bereiden en te begeleiden tijdens
de uitvoering.
• Daarnaast is vervolgens 15% onvoorzien gerekend
over de aanlegkosten en de plankosten; dit is een
gebruikelijk percentage is deze fase.

Tegenover deze investeringen in de openbare
ruimte staan mogelijk opbrengsten. Deze
opbrengsten kunnen bestaan uit drie
categorieën:
• De uitgifte van gemeentelijke gronden.
De hoogte hiervan is afhankelijk van de
toekomstige bestemming van de grond.
Residuele berekeningen op basis van
concrete plannen zullen bepalen welke
opbrengsten reëel zijn.
• Kostenverhaal op basis van de
grondexploitatiewet. In geval van private
initiatieven tot (her)ontwikkeling van
gronden, kunnen investeringen in
infrastructurele werken mogelijk voor een
deel op deze initiatieven worden verhaald.
• Overige bijdragen in de investeringen.
Denk hierbij aan (provinciale) subsidies.
Of het naar voren halen van (meerjaren)
onderhoud- en beheer budgetten.
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6. En nu verder! Coalitie en vervolg
Het streefbeeld 2020 laat zien hoe de gesprekspartners willen dat Vrouwenpolder-Bad zich gaat
ontwikkelen in de komende jaren. Zowel ruimtelijk als
programmatisch.
Het doel is nu dit streefbeeld concreet uit te werken
in een ontwikkelplan voor het gebied.
Coalitie Vrouwenpolder-Bad
In voorjaar 2013 is vanuit deze marktverkenning een
start gemaakt met een gebiedscoalitie voor het Fort
den Haakweg-gebied. Deze coalitie is een informele
samenwerking met als doel om in samenhang de
ontwikkeling te realiseren, het gebied breder op de
kaart te zetten als onderdeel van “VrouwenpolderBad” en om onderlinge samenwerking tussen de
coalitiepartners te bevorderen.
Dit alles met het overkoepelende doel om de
economische en ruimtelijke structuur te versterken.
Zowel gericht op de bewoners van (het dorp)
Vrouwenpolder als op de toeristisch, recreatieve
bezoekers van Vrouwenpolder-Bad als onderdeel van
de kuststrook van Veere/Walcheren.
> doel en taken
Het doel van de coalitie is meerledig:
- in samenhang de ontwikkeling van het Fort den
Haakweg-gebied te realiseren
- daarmee een meerwaarde te genereren voor heel
Vrouwenpolder (“dorp en bad”)
- de individuele ontwikkelingen te versterken en
elkaar te ondersteunen (in plaats van te concurreren)
- samen optrekken naar (hogere) overheden voor
besluitvorming en (financiële) ondersteuning
- samen optrekken naar landelijke en regionale
partijen / instellingen / bedrijven die het streefbeeld
ondersteunen (financieel en programmatisch)
- communicatie naar belanghebbenden en
belangstellenden (met name uit Vrouwenpolder).
De coalitie bestaat uit een vrijwillig samenwerkingsverband tussen partners uit het Fort den Haakweggebied / Vrouwenpolder Bad, die de ambitie hebben
om resultaatgericht binnen enkele jaren het complete
streefbeeld te realiseren.
Daarbij staat gelijkwaardigheid voorop en de wil om,
vanuit wederzijds vertrouwen, gezamenlijk tot
realisatie te komen.
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schematische opbouw gebiedscoalitie
> samenstelling van deze coalitie
De huidige gesprekspartners hebben gekozen
voor een kerncoalitie: drie tot hooguit vijf
kernpartners die de uitwerking van het
ontwikkelplan trekken (zie schema hierboven).
De kerncoalitie bestaat op dit moment uit John
Kodde (Tropische Tuin), Huub Wattel/Pieter
Duvekot (Hotel Duinoord), Jan de Visser
(Breezand) en Jan Muizelaar (gemeente).
Zij vertegenwoordigen de grootste
ontwikkelingen binnen het streefbeeld 2020.
Deze kerncoalitiepartners hebben een grote
betrokkenheid bij het ontwikkelgebied, maar
moeten ook overtijgend redeneren en de
verschillende belangen van alle coalitiepartners
kunnen en willen vertegenwoordigen.
En vooral ook het belang van Vrouwenpolder
als geheel.
Daarom heen zitten de andere coalitiepartners
waarbij een driedeling is te zien (zie schema):
- grond- en vastgoedeigenaren en
- initiatiefnemers zonder grondpositie
- belanghebbenden.
> grond- en vastgoedeigenaren
Deze coalitiepartners vertegenwoordigen hun
eigen belang, maar spreken uit om het grotere
belang van Vrouwenpolder-Bad daarin expliciet
te willen meenemen.
Op dit moment zijn dat (‘van noord naar zuid’):
Hotel Duinoord // Waterschap Scheldestromen // Staatsbosbeheer // Familie Mol //
Talsma Options BV (Subtropische Tuin) //
Gemeente Veere // A.L. Brasser //
Jaccaranda BV (agrarische gronden) // Van der
Brande holding BV // Familie Mesu (agrarische
gronden).

> initiatiefnemers zonder grondpositie
Deze coalitiepartners verkennen in de uitwerking van
het ontwikkelplan, waar en op welke manier hun
initiatief te realiseren is.
Zij doen dat in samenspraak met de grond- en
vastgoedeigenaren, maar ook nadrukkelijk in
samenspraak met de kerncoalitiepartners.
Dit om te borgen dat initiatieven vanuit het
streefbeeld en het belang van heel Vrouwenpolder
worden uitgewerkt en gerealiseerd.

!

Er zullen ook (financiële) afspraken en (inspannings-)
verplichtingen moeten komen voor de kostendragers
en/of bijdragen aan beoogde kwaliteit/programma.
Op dit moment zijn initiatiefnemers:
- John Kodde (herontwikkeling Subtropische Tuin)
- Ton de Jonge (initiatief Forel Visvijver)
- Klaashenk Blonk (Stichting Kunst en Cultuur
Vrouwenpolder in oprichting)
- Stanley Dymanus (adviseur uitbreiding hotel
Duinoord en vertegenwoordiger kavel A.L. Brasser)
- Adam van Asperen (Nature Trail)
> Belanghebbenden
Dit is een ruime kring, waarbij onderscheid te maken
is in ‘direct belanghebbenden’ (specifiek) en
‘indirecte belanghebbenden’ (meer algemeen).

!Voorbeelden moderne interpretaties bebouwingsvolumes
(als referentie bij beeldkwaliteit - blz. 38)

De kerncoalitie zal de direct belanghebbenden actief
betrekken bij de uitwerking van het ontwikkelplan.
Aan hen de vraag in hoeverre deze direct belanghebbenden actief willen participeren in de
gebiedsrealisatie en welke bijdrage(n) zij leveren.
Op dit moment zijn direct belanghebbenden:
- exploitant parkeerterrein Waterschap
- exploitant R.K. Zomerkerk
- tennisvereniging en schietvereniging
- exploitant / vergunninghouder zendmast
- Vertigo Sports (programmatische koppeling)
- Stichting Strandexploitatie Veere (strandovergang)
- bewoners en ondernemers Fort den Haakweg
De gebiedscoalitie zal de indirecte belanghebbenden
op de hoogte houden van de voortgang en de
invulling van het uitwerkingsplan. Dit doen zij via de
gebruikelijke kanalen.
Meer algemeen / indirect belanghebbenden zijn:
- bewoners Vrouwenpolder dorp (via Dorpsraad)
- ondernemers Vrouwenpolder (via de ondernemersvereniging)
- inwoners Walcheren / Veere (via gemeente Veere).
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> najaar 2013: opstellen ontwikkelplan
De ervaring leert dat een gebiedscoalitie dynamisch
is: afhankelijk wat op dat moment nodig is voor het
ontwikkelplan en daarna de realisatie in het gebied.
Gedurende de looptijd zal sprake zijn van een
wisselende samenstelling.
Bij het uitwerken van het ontwikkelplan zal de
gebiedscoalitie samen optrekken. Het streven is het
ontwikkelplan voor het eind van 2013 concreet uit de
werken en vanaf 2014 de eerste onderdelen daaruit
te realiseren.
Hiervoor zal de kerncoalitie het voortouw nemen en
actief de hele coalitie betrekken. Voor de realisatie en
de financiering moeten waarschijnlijk ook andere
investerende partijen worden gevonden.
Hiervoor zal de kerncoalitie uit naam van de hele
gebiedscoalitie gezamenlijk optrekken richting
partijen die (in brede zin) willen meefinancieren in de
ontwikkeling en realisatie van het streefbeeld.
Denk hierbij aan onder meer de provincie Zeeland,
het Waterschap, Staatsbosbeheer, maar ook
particuliere partijen zoals landelijk en/of regionaal
investerende partijen in de sport, zorg en cultuur.
> coalitie trekker
Het is aan te raden één aanspreekpunt binnen de
kerncoalitie aan te wijzen. Dit is iemand die een soort
kwartiermaker voor het Fort den Haakweg-gebied is.
Naast direct aanspreekpunt voor de coalitie en het
blijven aanjagen van van het ontwikkelplan, heeft
deze kwartiermaker ook een functie om namens de
groep richting hogere overheden en andere
(meefinancierende) partijen op te treden.
Ook heeft de kwartiermaker de taak om de
ontwikkeling van het gebied aan te jagen door
activiteiten en evenementen te stimuleren
(coalitiepartners te activeren) die passen bij het
streefbeeld. Meer jaarrond en slecht-weer voor
gezinstoerisme/recreatie en activiteiten/evenementen
die passen bij het nieuw uit te ontwikkelen
sportthema (en zorg/bezinningsthema) voor het
gebied.
En de actieve koppeling met de mogelijkheden
vanuit kunst en cultuur in het gebied.
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Hierbij moet de kwartiermaker (namens de
kerncoalitie) actief samenwerking zoeken met de
groep belanghebbenden en initiatieven in de
omgeving.
Het gaat dan zowel om belangenorganisaties (zoals
de Belangenvereniging Breezand), om partners in de
omgeving (zoals Vertigo sports met nieuwe
initiatieven aan het strand en Veerse Meer) en breder
(Stichting Strandexploitatie Veere).
Voorlopig heeft heeft een van de betrokken
kernpartners zich aangemeld als eerste aanspreekpunt binnen de kerncoalitie.
De komende periode moet uitwijzen of de actieve
aanjagende rol ook daadwerkelijk haalbaar blijft voor
deze actieve ondernemer.
Mocht meer inzet nodig zijn, dan kan er voor een
andere oplossing worden gekozen. Denk hierbij aan:
• Een gemeentelijke kwartiermaker:
aangezien de gemeente ook aan de coalitie
deelneemt, kan een ambtelijk projectleider deze
kwartiermakersrol op zich nemen. Het moet dan
helder zijn dat hij/zij vooral de procesmatige
aspecten op zich neemt als aanspreekpunt van de
coalitie (interne en externe communicatie), waarbij
duidelijk is dat de gemeentelijke toetsing van
plannen een onafhankelijke taak blijft.
• Een externe kwartiermaker: de coalitie kan ook een
externe aanjager aanstellen, die onafhankelijk
gesprekken kan voeren en partijen bij elkaar kan
brengen. En die het uitwerkingplan en de realisatie
daarvan blijft aanjagen. Ook zal hij nadrukkelijk oog
moeten hebben voor verbinding van de individuele
belangen als de het grote belang van het hele
gebied en Vrouwenpolder als geheel.

gedragen eindbeeld waaraan partners en
bewoners zekerheid kunnen ontleden over
welke ontwikkelingen wel en niet mogelijk zijn.
Ook beeldkwaliteitsaspecten voor buitenruimte
en bebouwing maken hier onderdeel van uit.
Dit streefbeeld is ook de onderlegger voor een
nieuw bestemmingsplan, dat het juridischplanologisch kader vormt voor ontwikkelingen.
Ook worden in het ontwikkelplan de
randvoorwaardelijke onderdelen concreter
uitgewerkt, zoals de aanpak van de ontsluiting,
de toegankelijkheid en het parkeren.
In het ontwikkelplan moet een definitieve
keuze worden gemaakt voor de varianten van
zowel de nieuwe ontsluitingsweg als de
inrichting van de Fort den Haakweg. In deze
rapportage zijn alleen voorkeursvarianten
aangegeven, nog geen definitieve keuzes
gemaakt. Als onderdeel van het ontwikkelplan
zal dit verder moeten worden uitgewerkt tot
definitieve keuzes op basis van een meer
exacte opgave van de maatvoering in de
huidige situatie, en zal hiermee een exactere
kostenraming worden opgesteld.
B. Doorzetten van de gebiedscoalitie
Verbinden van de bestaande initiatieven,
indien nodig: waar nodig zoeken van nieuwe
ontwikkelpartners, afstemming zoeken met
belanghebbenden en in gang zetten van een
lobby naar mogelijke financierende partijen
(zoals hogere overheden). En het aanwijzen van
een kwartiermaker. Zie ook “over de coalitie”
hierboven.
C. Tijdelijke evenementen en programma's

Vervolgstappen in 2013
A. Ontwikkelplan
Het streefbeeld 2020 verder uitwerken in een
ontwikkelplan Fort den Haakweg-gebied /
Vrouwenpolder-Bad dat de lange termijn focus
vastlegt, maar vooral richting geeft aan concrete
deelprojecten om komende jaren te realiseren.
Het streefbeeld 2020 is nadrukkelijk niet bedoeld als
een dwingende blauwdruk, maar als een gezamenlijk

In het najaar van 2013 moet de coalitie ook
actief werken aan quick wins: het organiseren
van evenementen en programma's die het
gebied van Vrouwenpolder-Bad op de kaart
zetten.
Dit kunnen uiteenlopende initiatieven zijn,
zoals evenementen op het gebied van kunst en
cultuur, die ook de koppeling leggen met
Vrouwenpolder-Bad, en activiteiten/
evenementen op het gebied van sport,
bezinning en recreatie.
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Gebiedscoalitie
Fort den Haakweg
Gebiedsvisie 2020
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