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Opgesteld door Je!rey Beenhouwer, Wim Crusio, Marco 

Herrmann en Eveline de Jong (Gemeente Vlissingen).

Bronvermelding en beeldrechten: 

• Tekeningen zijn afkomstig van Janet van Bergen. 

• Luchtfoto’s zijn afkomstig van Ruben Oreel en 

Skypictures. 

• Afbeeldingen zijn afkomstig van Ruben Oreel, Lex de 

Meester, Aart Bos en incidenteel uit niet te achterhalen 

bronnen.

• Voor deze visie is gebruik gemaakt van een studie van 

Kuiper Compagnons. 

Contactinformatie

Als u naar aanleiding van deze visie interesse heeft om een 

initiatief op de boulevards te ontwikkelen of plannen heeft 

om de attractiviteit op de boulevards te versterken, dan kunt 

u contact opnemen met Wim Crusio of Je!rey Beenhouwer 

via onderstaande contact gegevens:

-  Wim Crusio, 0118 487221 of wco@vlissingen.nl

-  Je!rey Beenhouwer, 0118 487230 of jbr@vlissingen.nl 

Zie ook de website www.vlissingen.nl/boulevard

Inspraak Boulevardvisie:  

28 februari 2013 tot en met 10 april 2013.

© Vlissingen, augustus 2013
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crisis en de !nanciële situatie van de gemeente, zijn 

de middelen om als gemeente te investeren in de 

boulevard beperkt. Dit vraagt om een zeer gerichte 

aanpak. De ontwikkelingsvisie boulevard stelt dan ook 

geen complete herinrichting voor; dit is niet nodig, 

gezien de kwaliteiten van de boulevard. Deze visie 

op de boulevard laat zien dat door beperkte ingrepen 

belangrijke winsten zijn te realiseren op korte termijn 

(zogenaamde quick wins).  Om die reden zijn de 

(extra) bebouwingsmogelijkheden op de boulevard 

beperkt tot met name de ontwikkellocaties Britannia, 

HZ/Scalda en de Spuikom. 

Parallel aan deze visie wordt het bestemmingsplan 

boulevard geactualiseerd, dit is conserverend van aard. 

In de bij de visie behorende bijlage ‘Toetsingscriteria 

openbare ruimte, bebouwing en evenementen’ zijn 

concrete randvoorwaarden opgenomen voor de 

voorgestelde ingerepen. In de bijlage ‘Uitwerking visie 

en Toekomstperspectief’ zijn een verdere uitwerking 

van de visie en de ruimtelijke keuzes voor de lange 

termijn ogenomen. 

Doelstellingen
De boulevard is één van de speerpunten in de 

gemeentelijke structuurvisie uit 2009 (één van de 

unieke kwaliteiten van Vlissingen), waarbij in het 

uitvoeringsprogramma het actiepunt is een visie op 

de boulevard op te stellen, met als doel:

a. een inspirerende en uitnodigende visie voor 

nieuwe initiatieven voor de stadsstranden, 

de promenade en het waterfront aan de 

boulevard die een leidraad vormt voor het 

handelen van de gemeente en inzet op 

verbetering van de kwaliteiten;

b. een toetsingskader te hebben voor 

initiatieven van derden (voor zowel de 

bebouwing als voor activiteiten). Dit laatste 

is terug te vinden in een apart document);

c. een uitvoeringsprogramma op te stellen 

om de visie daadwerkelijk vorm te geven 

en tot uitvoering te brengen: als gemeente 

en samen met partners en particuliere 

initiatiefnemers;

d. een ruimtelijk- en functioneel kader voor 

de speci!eke projecten: Hotel Britannia, 

Spuikom, Scalda en de Zeevaartschool.

De structuurvisie stelt dat de boulevards de gouden 

rand van Vlissingen zijn en daarmee van essentieel 

belang. Dit moet verder benut worden door de 

achterkanten te transformeren tot voorkanten en de 

verbindingen tussen stad en boulevards te verbeteren. 

Daarnaast wordt nadrukkelijk ingezet op recreatie en 

toerisme als belangrijke dragers voor de economische 

ontwikkeling van Vlissingen.

Inleiding
De boulevards zijn één van de unieke kernkwaliteiten 

van Vlissingen. Ze  hebben een onaantastbare dyna-

miek met een overweldigende aantrekkingskracht. De 

boulevards zijn de gouden rand en dé publiekstrekker 

van de stad. Het maritieme panorama, het stadstrand 

en een bijna 6 km lange overwegend wandel- en 

!etsboulevard trekken jaarlijks duizenden bezoekers. 

“Vlissingen, stad aan zee”, een stad met verschillende 

karakteristieke boulevards, een badstrand aan de 

Westerschelde, de dynamiek van de scheepvaart, 

schepen langs de kust, het Loodswezen, de sluizen en 

de schaal van de haven. Juist de diversiteit maakt de 

boulevard van Vlissingen zo bijzonder. Een toeristische 

trekker van (inter)nationaal formaat.

Context, nut & noodzaak
Op dit moment wordt gewerkt aan de kwalitatieve 

verbetering van de boulevard door particuliere 

initiatiefnemers en de gemeente middels een aantal 

concrete projecten (de aanleg van de !etsstraat op 

boulevard Evertsen, Bankert en De Ruyter en de 

hangende terrassen bij boulevard Bankert). 

Juist in deze tijd is een toekomstgerichte visie van 

belang die op slimme wijze omgaat met de schaarse 

middelen. Mede door de huidige economische 
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Totstandkoming
Deze ontwikkelingsvisie boulevard komt volgens 

onderstaand proces tot stand. Na een analyse van 

de boulevard en een inventarisatie van de sterke en 

zwakke punten en de kansen en de bedreigingen, 

alsmede de bestaande plannen, zijn in enkele 

workshops en interviews met de naaste betrokkenen 

(o.a. ondernemers, waterschap, diverse particuliere 

initiatiefnemers) en bestuurders de doelen en 

uitgangspunten van de ontwikkelingsvisie bepaald.

Communicatie
De boulevards zijn van en voor iedereen. Het formele 

inspraaktraject is zodanig vorm gegeven dat een ieder 

in de gelegenheid is gesteld op de visie te reageren. 

Er is een inloopmiddag/avond georganiseerd als 

start van de inspraakperiode, de visie heeft in het 

gemeentehuis ter inzage gelegen en voorafgaand of 

parallel aan de formele inspraakperiode zijn met de 

belangrijkste stakeholders separate sessies gehouden.

De inspraakreacties, opmerkingen en suggesties 

zijn gewogen en waar mogelijk verwerkt in de 

voorliggende de!nitieve Visie Boulevards die ter 

besluitvorming zal worden aangeboden aan de Raad.

STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6STAP 1

Inventarisatie

sterkte-zwakte

analyse (SWOT)

Bepalen doelen

en

uitgangspunten

Extern

proces

Conceptvisie

en

uitvoerings-

prgramma

College

Formele

inspraak Vaststelling

College & Raad

Ambitielijst
De ambitielijst (‘het lonkend perspectief’) omvat 

gewenste toekomstige ontwikkelingen op de 

middellange en langere termijn. Deze zijn nog niet in 

een begroting gedekt en worden gerealiseerd vanuit 

het money-in, money-out principe: pas investeren 

als inkomsten kunnen worden gegenereerd. Naast 

onderzoek naar mogelijkheden om deze ingrepen in 

toekomstige begrotingen op te nemen, wordt tevens 

gezocht naar mogelijke bekostiging uit te realiseren 

projecten op de boulevard en externe !nanciering 

(Europese, Rijks- en Provinciale subsidies). 

Geldigheidsduur Visie
De visie boulevards is geschreven met een horizon in 

het jaar 2020. In de tussenliggende periode kunnen 

zich echter kansen en bedreigingen voordoen die 

niet voorzien zijn. Omwille hiervan zal in 2015 een 

herijking van de visie plaatsvinden. Een nieuw college 

zal in samenwerking met de nieuwe gemeenteraad 

nieuwe prioriteiten kunnen leggen en impulsen 

kunnen geven aan nieuwe initiatieven.

Uitvoeringsprogramma
Hierin zijn projecten opgenomen die op korte termijn 

(tot 2015) kunnen worden gerealiseerd; het betre$en 

lopende zaken en een aantal slimme maatregelen 

om op korte termijn de kwaliteit van de boulevard 

te versterken. Dekking tegen geringe kosten en uit 

bestaande middelen.
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 Thema’s
De visie op de boulevards van Vlissingen is 

samengevat in een zestal thema’s:

 ! versterken van de unieke en eigen sferen van de 

vier boulevards;

 ! versterking van recreatie en toerisme als 

belangrijkste dragers voor de boulevards en 

Vlissingen!

 ! transformeren van de achterkanten van de 

boulevards naar een voorkant; stadsfront en 

zeefront;

 ! verbeteren van de verbindingen tussen de stad 

en de zee; bijzondere pleinen verankeren de stad 

en de boulevards en onderbreken de robuuste 

promenade;

 ! verbeteren van de openbare ruimte;

 ! behoud en versterking van het unieke individuele 

karakter van de Vlissingse boulevard.

,-".+/(/#!%0+!0-#!.+1.
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tussen boulevard en strandleven zo belangrijk als hier.

De herontwikkeling van het voormalige Hotel 

Britannia en het badcaisson biedt kansen voor het 

versterken van deze sfeer.

Boulevard Bankert
FLANEREN en levendigheid langs de zee.
De levendigheid op Boulevard Bankert wordt 

gecreëerd door de aanwezige horecavoorzieningen 

en de nabijheid van de zee. Op dit deel van de 

boulevard kan men *aneren over de promenade of 

over de ruige glooiing, die tevens een zeewerende 

functie heeft. Boulevard Bankert is alle seizoenen van 

het jaar levendig, zowel overdag als in de avonduren. 

Nieuwe kansen liggen er bij de herontwikkeling van 

het Scalda, de Zeevaartschool en uitbreiding van  de 

hangende terrassen.

Boulevard de Ruyter
Verpozen en WONEN met uitzicht op de 

Westerschelde.
Waar de andere boulevards gericht zijn op dynamiek, 

ademt Boulevard de Ruyter de sfeer van rust. Het 

uitzicht op de voorbij varende schepen en beloodsing 

is kenmerkend. Het Keizersbolwerk, de Gevangentoren 

en Michiel de Ruyter geven door hun historische 

waarde een eigen unieke sfeer aan dit gebied. 

Behoud van deze kwaliteit staat centraal in dit gebied. 

Op Boulevard de Ruyter liggen kansen om de stad 

nadrukkelijker te betrekken bij het Loodswezen en de 

“onderwereld”, de wereld van de Kazematten.

Groene Boulevard
De GROENE dijk als verbinding tussen station en 

stad.
De Groene Boulevard is een gebied waar rust en 

groen de boventoon voert. De dijk onderstreept de 

weidsheid en het uitzicht op de Westerschelde. Het 

onbebouwde karakter en de molen zijn bepalend voor 

dit gebied. 

Het station en de stad zijn op drie manieren met elkaar 

verbonden:

 ! rood: de zeeallee

 ! blauw: over water

 ! groen: via de groene boulevard

Kansen liggen er voor de groene boulevard door in 

het zetten op kunst en cultuur, passend bij de historie 

van Vlissingen, de Westerschelde en Vlissingen als 

maritieme stad.

De Nollepier en 

het Nollehoofd
Panoramisch UITZICHT over zee, duinen en 

boulevards.
Het Nollehoofd is de meest noordelijk gelegen punt 

en onderdeel van de boulevard. Vanaf dit punt heeft 

men een panoramisch uitzicht over de stedelijke 

boulevards aan de ene kant en het duinlandschap 

aan de andere kant. Dit is het begin- en eindpunt van 

de boulevard en scharnierpunt tussen stedelijkheid 

en natuur. Het onlangs geopende strandpaviljoen, in 

combinatie met de strandpost, verlevendigt deze pier. 

De sfeer van het Nolleplein en de Nollepier zijn 

gerelateerd aan de duinen en het panoramische 

uitzicht over de boulevards, de Westerschelde en het 

duinlandschap.

Boulevard Evertsen
De beleving van het zonnige STADSSTRAND op 

het zuiden.
De sfeer van Boulevard Evertsen kenmerkt zich het 

sterkst in de levendigheid en activiteiten gedurende 

het badseizoen. Het badstrand is een verlengstuk van 

Boulevard Evertsen en is bepalend voor de sfeer van 

dit deel van de boulevard. Nergens is de wisselwerking 

2+03#$4+*)/%0!$
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De visie op de boulevard van Vlissingen wordt 

toegelicht vanuit drie perspectieven:

 ! van boven: geeft inzicht in de functies van de 

boulevard in een grotere context

 ! van de zee: geeft inzicht in de beleving van de 

boulevard vanaf de zee en het strand gezien

 ! vanuit de stad: geeft inzicht in de beleving van de 

boulevard vanuit de stad

Boulevard van boven
De boulevard kenmerkt zich door een 6 km lang lint 

dat de verbinding vormt van de zee met de stad. Elk 

deel van de boulevard kent zijn eigen karakter en is op 

verschillende punten verbonden met de stad.

De speerpunten en/of prioriteiten van de visie zijn:

 ! het eigen karakter van alle afzonderlijke 

boulevards behouden en versterken;

 ! gerichte verbetering middels quick wins voor 

de korte termijn (passend binnen de visie op de 

lange termijn);

 ! de Spuikom ontwikkelen tot stadspark in 

combinatie met leisure voorzieningen;

 ! het realiseren van twee strandtrappen (Britannia & 

Naereboutplein) en een commerciële exploitatie 

van het badcaisson;

 ! de herinrichting van de Coosje Buskenstraat 

inclusief omliggende bebouwing om de Zee-Allee 

te realiseren;

 ! de ontwikkeling van de deelplots Britannia, HZ/

Scalda en Spuikom;

 ! ten aanzien van verkeer:

!‐ het huidige beleid als uitgangspunt;  

Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier en het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan 

(GVVP);

!‐ het erkennen van seizoensinvloeden door 

het geven van prioriteit voor verblijven in de 

zomerperiode (inzetten op continuering van 

het huidige regime van de zondagssluiting) 

en autoverkeer (“rondje boulevard”) in de 

winterperiode.

5 & +06#/.0.#+(+4 -".
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Opbouw van de boulevard
De boulevard van Vlissingen is uniek door 

de kenmerkende gevarieerde opbouw met 

een individuele parcelering en veel variatie in 

bouwhoogte. In het silhouet van de boulevard is de 

geschiedenis duidelijk af te lezen door de wisselende 

architectuurstijlen, bouwhoogtes en bouwperiodes. 

Dit onderscheidt de boulevard van andere boulevards 

in Nederland en België en maakt de boulevard 

levendig en kleurrijk, een kwaliteit die behouden en 

versterkt moet worden. 

De hogere gebouwen markeren de verbindingen met 

de stad. Deze ‘knopen’ hebben een asymmetrisch 

pro!el; aan de ene kant hoge(re) bebouwing en aan 

de andere kant lagere bebouwing. Het letterlijke 

hoogtepunt van de boulevards is de Sardijntoren, 

die samen met de Strandveste de monumentale 

Leeuwentrap markeert. 

5 & +06#/.0.#+(+4 -".
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Boulevard van de zee
In het gelid van verticale bebouwing op boulevards 

Bankert en Evertsen zijn vier uitzonderingen te vinden; 

het Wooldhuis, voormalig hotel Britannia als icoon 

uit de jaren ’50 met een uitgesproken horizontale 

opbouw, de Strandveste en rijksmonument de 

Zeevaartschool met het markante witte torentje. 

Deze horizontale gebouwen markeren bijzondere 

plekken op de boulevard. Het Wooldhuis het begin/

einde van de boulevard, Britannia het Badstrand en de 

Zeevaartschool de verbinding met de Spuikom.

De visie zet in op:

 ! di$erentiatie in architectuurstijlen;

 ! di$erentiatie in bouwhoogtes op de plots 

Britannia, Spuikom, HZ en Scalda en op de 

doorgangen van de boulevard naar de stad;

 ! voor Boulevards Bankert en Evertsen behoort een 

verticale uitbreidingsmogelijkheid met maximaal 

twee lagen tot de mogelijkheid, gekoppeld aan 

een verbetering van voor- en/of achterzijde. 

Per initiatief maakt het College van B&W hierin 

haar afweging. Voor grootschaligere initiatieven 

worden stedenbouwkundige randvoorwaarden 

opgesteld, als deze actueel worden;

 ! consolidatie van historische panden en bestaande 

bouwhoogtes op de overige plekken;

 ! behoud van het silhouet van Boulevard de Ruyter. 
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Boulevard van de stad
De visie zet in op het verbeteren van de verbindingen 

met de stad en het maken van een gezicht naar de stad 

toe: van achterkant naar voorkant.  Hiertoe worden de 

volgende ingrepen voorgesteld:

 ! twee nieuwe verbindingen ter plaatse van 

het Scalda  en Britannia  toegevoegd. Deze 

staan haaks op de richting van de boulevard. 

 ! een zichtbaar bebouwingsfront toegevoegd 

aan de boulevard bij de herontwikkeling van de 

locaties HZ, Scalda en Britannia. Hiermee ontstaat 

tegelijkertijd meer variatie en levendigheid in 

het silhouet van de boulevards en wordt tevens 

betekenis gegeven aan het behouden en versterken 

van het unieke individuele bebouwingsfront.

 ! de Spuikom ontwikkelt waarmee een 

bijdrage wordt geleverd aan een betere 

verbinding van de boulevard met de stad.

 ! het planologisch mogelijk gemaakt om woon/

werk/atelierruimtes aan de “achterkant” van de 

boulevards op het gedeelte tussen Britannia 

en de strandveste te realiseren. Hiermee 

ontstaat een nieuwe voorkant naar de stad.
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Thema 1 - Versterking van de sferen

 ! gebruik en activiteiten Badstrand uitbreiden, hier  

 ligt ook een kans voor Britannia in het  tijdelijk  

 gebruik van deze locatie;

 ! exploitatie van het badcaisson, inclusief een  

 terras op het strand (openbaar);

 ! planologisch mogelijk maken van hangende  

 terrassen;

 ! openstelling van de Kazematten voor publiek;

 ! maritieme informatie op Boulevard de Ruyter;

 ! di$erentiatie bij toevoegen evenementen;

 ! schilderingen en gedichten op de glooiing;
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Thema 2 - Versterken recreatief en 

toeristisch aanbod

 ! ruimte voor (nieuwe) recreatieve initiatieven op  

 de boulevards Bankert en Evertsen als aanvulling  

 op het huidige activiteitenaanbod, gekoppeld  

 aan een activiteitenplanning gericht op het  

 verlengen van het toeristische seizoen, en  

 afsluiting voor het autoverkeer;

 ! het stimuleren van tijdelijk gebruik van de glooiing  

 ten behoeve van het verlevendigen van de  

 boulevards en verlenging van het toeristische  

 seizoen;

 ! het mogelijk maken van een leisure-boulevard in  

 de Spuikom;

 ! het realiseren van een herdenkingsgebied WO II 

 bij de Oranjemolen;

 ! onderzoek naar (digitale) informatievoorziening  

 in de openbare ruimte in samenwerking met de  

 VVV.  

 !

"#$%&#$'#()$#*$#+&,#-)#()&.#$,%&%*/)++(0.1
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Thema 3 - Van achterkanten naar 

voorkanten

 ! het faciliteren van kleinschalige particuliere  

 initiatieven (ateliers, logeerruimtes etc) aan de  

 “stadskant” van de boulevard;

 ! de deellocaties Britannia, Spuikom, HZ en Scalda  

 krijgen een voorkant zowel naar de zee als naar  

 de stad;

 ! het planologisch mogelijk maken van het  

 optoppen van de bestaande bebouwing met 

 maximaal één tot twee lagen gecombineerd  

 met  gevelverbetering (aan de stads- en zeezijde) op   

 Boulevards Bankert en Evertsen;

 ! het verbeteren van de hoek Coosje Buskenstraat/ 

 Spuistraat, zowel op het gebied van vastgoed als  

 openbare ruimte.

  

 

5 & +06#/.0.#+(+4 -".
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Thema 4 - Verbeteren van verbindingen 

tussen de stad en de boulevards

 ! de herinrichting van de Coosje Buskenstraat en 

  het realiseren van een zeeplein (versterken  

 relatie boulevard en Binnenstad/Scheldekwartier

 en als beëindiging van de Zee-Allee);

 ! het opwaarderen van de dijkovergang  

 Commandoweg – Oranjemolen, in combinatie 

 met het realiseren van een herdenkingsgebied  

 WO II;

 ! het realiseren van een strandtrap tussen het  

 Naereboutplein en het Badstrand, waarmee je  

 ook op dit punt rechtstreeks het (stads)strand  

 kunt bereiken;

 ! het realiseren van een strandtrap tussen Britannia   

 en het Badstrand, waarmee een directe  

 verbinding tussen Britannia en het strand  

 ontstaat;

 ! opknappen van de onderdoorgangen tussen de  

 Groote Markt en Boulevard de Ruyter;

 ! een muurschildering op het pand op de hoek  

 Coosje Buskenstraat-Spuikomweg als aankon- 

 diging van de boulevard;

 ! onderzoek naar de mogelijkheden om een  

 kunstroute in de openbare ruimte te realiseren  

 als verbinding tussen de boulevard en de  

 binnenstad. 

5 & +06#/.0.#+(+4 -".
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Thema 5 - Verbeteren openbare ruimte

 ! onderzoek naar alternatieven voor o.a.  

 straatmeubilair, keienbakken en hekwerk; 

 ! gerichte vervanging van het straatmeubilair  

 in Vlissings DNA (in de stijl van ongepolijst,  

 maritiem & kleurrijk! ) met de toevoeging van  

 groene elementen; gefaseerd uit te voeren,  

 beginnend met het Keizersbolwerk;

 ! schilderen van de balustrade in een andere  

 kleurstelling; 

 ! realisatie van windzakken/vlaggen bij  

 horecalocaties en bij de knopen (als verbinding  

 met de binnenstad/markeren Zee-Allee);

 ! verwijderen van de kiosk bij de Sardijntoren 

 ten behoeve van een betere doorloop.

 ! vernieuwing en herijking van de locatie van de  

 kiosk bij de Coosje Buskenstraatten behoeve van  

 het verbeteren van de zichtlijnen;

 ! vernieuwing en verplaatsing van de kiosk op het   

 Nollehoofd in combinatie met verbetering  

 van de ruimtelijke context en openbare ruimte;

 ! toevoeging van groene elementen  

 (bijvoorbeeld bakken met helmgras) op de  

 boulevards.

5 & +06#/.0.#+(+4 -".
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Thema 6 - Herkenbare ‘Boulevard 

bebouwing’

 ! individualiteit en verticaliteit is leidend bij de 

 herontwikkeling;

 ! herontwikkeling deelplots Britannia, HZ/Scalda 

 en Spuikom als individuele panden en passend 

 bij de bestaande bebouwing;

 ! planologisch mogelijk maken van een markante  

 bebouwing op de kop Coosje Buskenstraat –  

 Boulevard Bankert;

 ! Voor overige grootschaligere initiatieven 

  worden er, als deze actueel worden, stedenbouw- 

 kundige randvoorwaarden opgesteld.

5 & +06#/.0.#+(+4 -".
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parcelering met een individuele uitstraling is leidend bij 

nieuwe ontwikkelingen

herkenbare geleding is uitgangspunt bij herontwikkelingen

Toetsingscriteria welstand:

 ! een asymmetrisch pro!el van het bebouwingslint bij  

 de knopen; 

 ! de individualiteit benadrukken (brede panden  

 opdelen in kleinere korrelgrootte, variatie in  

 kleurstelling, materialisatie, architectuurstijl,  

 kapvorm/dakbeëindiging, situering balkons etc);

 ! wisselde nok- en goothoogtes, inzetten op het  

 verlevendigen en vergroten van de contrasten in het  

 boulevardsilhouet;

 ! beperkte verticale uitbreiding van maximaal één  

 of twee lagen is mogelijk, mits de ruimtelijke kwaliteit  

 verbetert, de optoppping past binnen de context,  

 aansluit bij de omringende bebouwing  in  parcele- 

 ring, korrelgroote en variatie in gevelbeeld, kleur-  

 en materiaalgebruik, een kwaliteitsimpuls aan  

 stads- en zeezijde oplevert en/of in combinatie met  

 verbetering van de verbindingen tussen stad en zee;

 ! de optopping moet een bekroning zijn en voort-  

 komen uit de architectuur van het pand;

 ! uitgangspunt is herkenbare geleding (entree,  

 verdieping(en), kap/dak), een herkenbare dakrand  

 of afrondende dakopbouw en een zorgvuldige  

 detaillering;

 ! inzetten op versterking van het kenmerkende  

 kleurrijke gevelbeeld;

 ! rekening houden met de eisen van het Waterschap  

 Scheldestromen ten aanzien van de zeewering.

Zie ook document ‘Richtlijnen en toetsingscriteria voor 

openbare ruimte, bebouwing en activiteiten.

5 & +06#/.0.#+(+4 -".
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Uitganspunt voor de herontwikkeling van Britannia 

is het vigerend bestemmingsplan en de daarop 

geformuleerde wijzigingen in de notitie van de 

gemeenteraad:

 ! een kleiner hoogwaardig hotel met bijkomende  

 voorzieningen;

 ! beperkte aanvulling met woningbouw is toege- 

 staan (ca 45 appartementen);

 ! betrek de exploitant/investeerder in een zo  

 vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling.

Daarnaast gelden voor de herontwikkeling van 

Britannia de onderstaande stedenbouwkundige 

uitgangspunten:

 ! versterk het silhouet van de boulevard en het  

 contrast tussen het oorspronkelijke horizontale 

 paviljoen en de verticale bebouwing erachter;

 ! maak een nieuwe voorkant naar de stad met  

 bebouwing aan de Kenau Hasselaarstraat;

 ! versterk de relatie met het Badstrand d.m.v. een 

 pleinruimte voor Britannia, gekoppeld aan de  

 nieuwe strandtrap (bebouwing terugleggen  

 t.o.v.  het openbaar gebied);

 ! verbeter de verbinding met de stad door  

 het toevoegen van een openbaar toegan- 

 kelijke doorgang tussen de boulevard en de  

 Kenau Hasselaarstraat;

 ! parceleer de nieuwe bebouwing d.m.v. verticale 

 geleding en variatie in gevelbeeld, hoogte en  

 architectonische uitstraling;

 ! behoud de horizontale opbouw en indien  

 mogelijk het mozaïek van het paviljoen;

 ! houd het hoekpand aan de westzijde vrij;

 ! verbeter de uitstraling richting de stad (voorkant  

 –voorkant);

 ! de bestaande appartementengebouwen mo- 

 gen met twee lagen worden opgehoogd in  

 combinatie met verbetering van de ruimtelijke  

 kwaliteit en de uitstraling van het gevelbeeld;

 ! verbeter de uitstraling van het openbaar gebied;

 ! houd rekening met de toekomstige ophoging  

 van de zeewering naar 10,20 + NAP;

 ! los parkeren uit het zicht en op eigen terrein op;

 ! realiseer een trapsgewijs oplopende hoogte  

 van  de bebouwing.  

/$ 9.+4 :6+06+$;+&06#/.+0.+/9 :!

Herontwikkeling Britannia
Britannia markeert het Badstrand en is als hotel 

altijd een icoon van de boulevard geweest. Door 

de hotelfunctie, eventueel gecombineerd met een 

woonfunctie, terug te brengen wordt dit deel van de 

boulevard weer levendiger, hetgeen overeenkomt met 

de uitgangspunten van deze visie. Herontwikkeling 

van deze locatie biedt tevens de mogelijkheid een 

nieuwe verbinding met de stad te realiseren en de 

relatie tussen strand en boulevard te verbeteren.
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Scalda:

 ! versterk het silhouet door het pand op te delen in 

 twee delen;

 ! versterk deze parcelering door variatie in hoogte en  

 gevelbeeld aan te brengen;

 ! gebruik lichtgekleurde materialen en benadruk de  

 gewenste individuele parcelering door variatie in  

 kleur- en materiaalgebruik;

 ! maak een duidelijke plint;

 ! een optopping met twee lagen is mogelijk, mits  

 deze past binnen de ruimtelijke context en de  

 ruimtelijke kwaliteit verbetert;

 ! zie toetsingscriteria kleinschalige verbouwingen.

 

/$ 9.+4 :6+06+$;+&06#/.+0.+/9 :!

Herontwikkeling Scalda / HZ
De Zeevaartschool markeert de verbinding tussen 

de stad en de Spuikom. Deze is zeker in de toekomst 

wanneer het Spuikom park en de bebouwing op 

het parkeerterrein aan de Kenau Hasselaarstraat is 

gerealiseerd (zie herontwikkeling Spuikom), een 

essentiële verbinding met de stad. Het rijksmonument 

(Boulevard Bankert 156) blijft vanzelfsprekend 

gehandhaafd, maar kan wel een andere functie krijgen. 

Voor Boulevard Bankert 154 (HZ/Maritiem Instituut de 

Ruyter) en 130 (Scalda) wordt ingezet op behoud van 

het maritiem onderwijs op de boulevard. Dit is alleen 

mogelijk door te verbouwen en/of te herontwikkelen. 

Scalda zet, in eerste instantie, in op een kleinschalige 

verbouwing. De randvoorwaarden hiervoor zijn 

hiernaast weergegeven. De stedenbouwkundige 

uitgangspunten voor de lange termijn (heront-

wikkeling van Boulevard Bankert 130) zijn in de bijlage 

opgenomen. Voor het behoud van Maritiem Instituut 

de Ruyter op de boulevard is herontwikkeling van 

het pand op Boulevard Bankert 154 noodzakelijk.  De 

stedenbouwkundige randvoorwaarden hiervoor zijn 

te vinden op de volgende bladzijde.

bestaande situatie
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HZ:

 ! versterk het silhouet en maak een minder abrupte

  overgang van hogere (17 lagen naast de Zeevaart- 

 school) naar lagere bebouwing  (3-5 lagen op 

 Boulevard Bankert);

 ! benadruk de knoop Zeevaartschool-Trompstraat 

 door deze te markeren met hoogteaccent waarmee  

 de Zeevaartschool wordt ingekaderd; 

 ! bij herontwikkeling van de locatie HZ is program- 

 matisch onderwijs, wonen, horeca, zorg of een  

 recreatieve invulling mogelijk;

 ! verbeter met de herontwikkeling de ruimtelijke  

 kwaliteit en zoek aansluiting bij de omringende  

 bebouwing  in parcelering, korrelgroote en variatie  

 in gevelbeeld, kleur- en materiaalgebruik;

 ! maak in het ontwerpproces een zorgvuldige  

 afweging in het ontwerp met oog voor het  

 historische karakter van het maritieme onderwijs  

 op de boulevards;

 ! realiseer een commerciële/publieke/maatschap- 

 pelijke functie in de plint;

 ! houd rekening met toekomstige ophoging van de  

 zeewering naar 10,20 +NAP;

 ! hanteer bij nieuwbouw een individuele en verticale   

 parcelering;

 ! realiseer het parkeren voor commerciële en  

 woonfuncties op eigen terrein en uit het zicht.

/$ 9.+4 :6+06+$;+&06#/.+0.+/9 :!

gewenste situatie op korte termijn

bestaande voorgevel HZ
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Herontwikkeling Spuikom
Korte termijn < 2020
De ontwikkeling van de Spuikom op de termijn tot 

2020 omvat het volgende kenmerk: 

 ! ruimte voor leisure initiatieven (een ensemble 

van initiatieven in de Spuikom en tevens in de 

Kleine Spuikom) in een groene setting.

/$ 9.+4 :6+06+$;+&06#/.+0.+/9 :!

Voor het ensemble van de leisure initiatieven in de 

Spuikom worden de onderstaande stedenbouwkundige 

uitgangspunten gehanteerd:

 ! situeer de gebouwen in de zuidoostelijke hoek  

 van de Spuikom (op het huidige parkeerterrein) in  

 een parkachtige setting met een verwijzing naar  

 de zee en de duinen;

 ! leg een relatie tussen de architectuur, openbare  

 ruimte en functie van CineCity;

 ! pas de bebouwing op een landschappelijke wijze  

 in;

 ! trek het voorplein van CineCity door over de  

 Spuikomweg, zodat een groot entreeplein ontstaat  

 dat de drie entrees met elkaar verbindt;

 ! maak een duidelijke voorkant naar de Spuikomweg  

 en het park en benut het park (bv terrasfunctie);

 ! respecteer de zichtlijnen vanaf de Spuikomweg  

 naar het Spuikompark en de watertoren (zie schets),  

 zodat de relatie tussen het Spuikompark en de  

 binnenstad behouden blijft;

 ! de bouwhoogte aan de Spuikomweg dient te  

 worden gerelateerd aan de hoogte van CineCity,   

 het noordelijke volume dient zich te voegen   

 naar de hoogte van de bestaande bebouwing aan  

 de Badhuisstraat;

 ! voorzie de bebouwing van een duidelijke (dak)  

 beëindiging en voorkom grote aaneengesloten  

 dichte gevels (zeker aan Spuikomweg en parkzijde);

 ! maak het zuidelijke gebouw aan de zijde van de 

 Spuikomweg transparant, zodat er  zoveel       moge lijk 

Voor de ontwikkeling van de Kleine Spuikom worden 

de onderstaande stedenbouwkundige uitgangspunten 

gehanteerd:

 ! creëer een voorkant naar de Spuikomweg;

 ! maak een groen gebouw en maak daarbij gebruik 

  van de bestaande hoogteverschillen;

 ! creëer zoveel mogelijk afstand tot de tuinen van  

 de aangrenzende woningen;

 ! situeer het parkeren en de logistiek onder het  

 gebouw uit het zicht;

  zicht is op het park, voorkom lange aaneengesloten  

 dichte gevels;

 ! in het park mag één hoog paviljoen worden  

 gerealiseerd (bijvoorbeeld een klimtoren), mits  

 dit object een duidelijke functie/gebruikswaarde  

 heeft en beduidend lager is dan de watertoren  

 (deze is 35 m en dient het hoogste element in het  

 park te blijven);

 ! situeer het parkeren onder een dek en ontsluit  

 dit vanaf de Komstraat (het parkeren mag op  

 maaiveld worden gerealiseerd, waardoor het dek  

 op het niveau van de Komstraat komt te liggen);

 ! voorzie het dek van een groene inrichting,  

 waardoor het park als het ware doorloopt over het  

 dek en een relatie legt met het voorplein van  

 CineCity;

 ! werk de zijkant van de parkeergarage zorgvuldig  

 af (bijvoorbeeld met een brede trap) en vermijd  

 zicht op de geparkeerde auto’s vanuit het park; 

 ! houd rekening met de aangrenzende woningen  

 langs de Duinpoortweg, voorkom verkeersoverlast,  

 behoud bestaande beplantingssingel;

 ! situeer het laden en lossen aan de noordzijde van  

 het gebouw en maak een aparte ingang voor de  

 logistieke afhandeling;

 ! reclame-uitingen zijn beperkt toegestaan en  

 mogen zeker het gevelbeeld niet overheersen.
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Spuikom in een groene setting fase 1 van de herontwikkeling
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Uitgangspunt bij het uitvoeringsprogramma is om 

door beperkte ingrepen (geen grote investeringen) 

belangrijke winsten te realiseren op korte termijn 

(zogenaamde quick wins). 

Op hoofdlijnen ziet de strategie er als volgt uit:

 ! pas geld uitgeven als dit is gegenereerd  m o n e y 

 -in, money-out principe);

 ! maatregelen voor de korte termijn worden 

 gedekt uit bestaande middelen; 

 ! zoeken naar externe !nanciering (Europese,  

 Rijks- en Provinciale subsidies), o.a. voor de 

 kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte op de 

 boulevard en de ingrepen op de middellange  

 termijn/ambitielijst;

 ! voor middellange termijn maatregelen/ 

 ambitielijst ook zoeken naar mogelijkheden om  

 deze kosten op te nemen in toekomstige  

 begrotingen;

 ! lange termijn maatregelen worden bekostigd 

 uit de ontwikkeling van de Spuikom en het  

 parkeerterrein aan de Kenau Hasselaarstraat;
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Het Badstrand als sportief stadsstrand

Hangende terrassen op de glooiing

1. VERSTERKING SFEREN

Ruimte voor nieuwe toeristisch-recreatieve, onderwijs of zorg 

functies (Britannia, HZ, Scalda)

Uitbreiding van aanbod (kleinschalige) activiteiten (gekoppeld 

aan sluiting voor verkeer)

Behoud en verbreding aanbod grootschalige evenementen  

(gekoppeld aan sluiting voor verkeer)

Ontwikkeling van de Spuikom met leisure in een groene setting

Onderzoek herpro!leren boulevard

Onderzoek digitale informatie voorziening

2. RECREATIE EN TOERISME

3. ACHTERKANT NAAR VOORKANT

Stimuleren van kleinschalige particuliere initiatieven

Twee voorkanten bij herontwikkeling van het Scalda en de HZ

Alzijdige oriëntatie bij herontwikkeling van Hotel Britannia

Planologisch mogelijk maken optoppen, in combinatie met gevelverbetering 

(voor- en achterzijde)

De Spuikom is het alzijdige baken tussen de stad en de boulevards

Herontwikkeling hoek Coosje Buskensstraat 

(voormalige HKPD-locatie)

Herinrichting Coosje Buskenstraat (Zeeallee) incl. riolering

Verbetering toegankelijkheid en doorstroming De Ruyterplein

Schildering pand hoek Coosje Buskenstraat - Spuikomweg

Strandtrap Naereboutplein – Badstrand

Strandtrap Grand Hotel Britannia

Onderzoek kunstroute

4. VERBETEREN VERBINDINGEN STAD-BOULEVARD 

     EN BOULEVARD-STRAND

Nieuwe lijn van straatmeubilair

Obstakelvrije promenade

Verwijdering kiosk Sardijntoren

Kwaliteitsimpuls boulevard

5. VERBETEREN OPENBARE 

     RUIMTE
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