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1.11.11.11.1 
Bijlagen – Uitwerking Visie en Toekomstperspectieven 
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ColofonColofonColofonColofon    
 

InhoudelijkInhoudelijkInhoudelijkInhoudelijk    
Met bijdragen van Jeffrey Beenhouwer, Janet van Bergen, Wim Crusio, Eveline de Jong 

en Marco Herrmann. 

 

 

Bronvermelding en beeldrechtenBronvermelding en beeldrechtenBronvermelding en beeldrechtenBronvermelding en beeldrechten    
Voorbereiding van KuiperCompagnons  

Ondersteuning en begeleiding door Buro MA.AN 

Luchtfoto’s zijn afkomstig van Ruben Oreel en Skypictures;  

Afbeeldingen zijn afkomstig van Ruben Oreel, Aart Bos, de gemeente Vlissingen  en 

incidenteel uit niet te achterhalen bronnen. 

 

 

Contactinformatie:Contactinformatie:Contactinformatie: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 de heer Wim Crusio of de heer Jeffrey Beenhouwer via 

onderstaande contact gegevens: 

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

- De heer Jeffrey Beenhouwer, 0118-487230 of jbr@vlissingen.nl  

 

Vlissingen, augustus 2013 
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Vlissingen, stad aan zee 
De boulevards van Vlissingen hebben een onaantastbare dynamiek met een 

overweldigende aantrekkingskracht. De boulevards zijn de gouden rand en dé 

publiekstrekker van de stad. Het maritieme panorama, stadsstrand en een bijna vier 

kilometer lange overwegend wandel- en fietsboulevard trekken jaarlijks vele bezoekers. 

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

badstrand aan de Westerschelde. De dynamiek van de scheepvaart, grote schepen langs 

de kust, het Loodswezen, de sluizen en de schaal van de haven. De boulevards van 

Vlissingen vormen een uniek gebied met bijzondere eigenschappen en kwaliteiten en 

zijn één van de belangrijkste levensaders van de stad. Ook op een hoger schaalniveau 

vervullen de boulevards een unieke rol in het toeristisch- recreatieve aanbod op 

Walcheren. Ieder gebied heeft zijn eigen kwaliteiten, Vlissingen moet de boulevard 

benutten om zich te profileren als bruisende haven- en badplaats aan zee. 

 

De gemeente Vlissingen heeft in de structuurvisie (2009) de boulevards aangewezen als 

één van de speerpunten. In dit kader is deze visie opgesteld, waarmeede bestaande 

kwaliteiten kunnen worden versterkt en richting kan worden gegeven  aan de 

ontwikkelingen op de boulevards. Bovendien is het een visie die op korte termijn 

zichtbare resultaten op gaat leveren. Deze ontwikkelingsvisie biedt een kader voor de 

periode tussen nu en 2020, met een doorkijk naar de periode hierna. Ook heeft de 

Gemeente Vlissingen de regierol op zich genomen voor de herontwikkeling van de 

locatie “Boulevard Evertsen 244”, het voormalig Hotel Britannia en zijn er 

ontwikkelingsperspectieven voor de Spuikom en de locaties van het maritieme 

onderwijs op Boulevard Bankert. 

 

De ontwikkelingsvisie Boulevard Vlissingen schetst een samenhangend, integraal beeld 

van de gewenste ruimtelijke aanpassingen, met een toetsingskader voor verdere 

programmatische uitwerkingen. Het stimuleren van nieuwe en onderscheidende 

initiatieven is hier een belangrijk onderdeel van. Doel van de visie is het waarborgen en 

versterken van de bestaande kwaliteiten en het scheppen van randvoorwaarden en 

uitgangspunten voor de kwaliteitsverbetering van de boulevards en hun omgeving. 

 

Dit bijlageboek is onderdeel van de Visie Boulevards. Naast dit bijlageboek bestaat deze 

uit de Visie Boulevards, de toetsingscriteria en een uitvoeringsprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differentiatie van de Walcherse kust. 

1.21.21.21.2 DoeDoeDoeDoelstellingenlstellingenlstellingenlstellingen    
De boulevards moeten zich blijven ontwikkelen en onderscheiden om als icoon van de 

stad en regio te kunnen fungeren. Naast het inzichtelijk maken van de ruimtelijke 

ontwikkelingen, heeft de visie als doel de programmatische verbetering van de 

boulevards te belichten.  

 

De boulevard is om die reden ook zo beschreven in de gemeentelijke structuurvisie uit 

2009, waarbij in het uitvoeringsprogramma het actiepunt is opgenomen om in te 

zoomen op de boulevard om een visie voor de boulevard op te stellen, met als doel: 

a. een inspirerend en uitnodigend (toetsings)kader voor nieuwe initiatieven voor 

de stadsstranden, de promenade en het waterfront aan de boulevard dat een 

leidraad vormt voor het handelen van de gemeente en inzet op verbetering van 

de kwaliteiten; 

1. Inleiding 
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b. een toetsingskader te hebben voor initiatieven van derden (dit geldt zowel voor 

de bebouwing als voor activiteiten); 

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 specifieke projecten: Hotel 

Britannia, Spuikom, Scalda en Zeevaartschool. 

1.31.31.31.3 TotstandkomingTotstandkomingTotstandkomingTotstandkoming    

Deze Boulevardvisie is  volgens onderstaand procedure tot stand gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1.41.41.41.4 CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    
De boulevards zijn van en voor iedereen. Om die reden is het formele inspraaktraject als 

volgt vorm gegeven, om een ieder in de gelegenheid te stellen te reageren: 

� presentatie visie als start van de inspraakperiode; 

� het plan op een vaste locatie beschikbaar te stellen ter inzage; 

� gebruik van de website (www.vlissingen.nl/boulevard) met de gelegenheid 

om vragen en suggesties te doen via contactformulier; 

� separate sessies met de belangrijkste stakeholders, voorafgaand aan en 

parallel met de formele inspraakperiode; 

� de gemaakte inspraakreactie, opmerkingen en suggesties wegen en mogelijk 

verwerkt in de definitieve Boulevardvisie. 

1.51.51.51.5 Geldigheidsduur visieGeldigheidsduur visieGeldigheidsduur visieGeldigheidsduur visie    
De visie boulevards is geschreven met een horizon in het jaar 2020. Voor de korte 

termijn (periode tot 2015) is een aantal concrete acties en projecten opgenomen in het 

uitvoeringsprogramma. Voor de middellange en lange termijn is een ambitielijst 

opgesteld met projecten die kansrijk zijn en passend zijn bij de ruimtelijke en 

programmatische ambities die opgenomen zijn in de Boulevardvisie. 

 

 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 geven aan nieuwe initiatieven of reeds in de 

ambitielijst opgenomen acties. Voor de realisatie van acties en projecten zal gezocht 

worden naar mogelijkheden van (co-)financieringen vanuit provinciale-, rijks-, of 

Europese regelingen. 
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2.1 Het DNA van de boulevards geanalyseerd2.1 Het DNA van de boulevards geanalyseerd2.1 Het DNA van de boulevards geanalyseerd2.1 Het DNA van de boulevards geanalyseerd    
Aan de hand van een sterkte- en zwakteanalyse is het DNA van het plangebied vastgesteld. Naast de kracht en de zwakte van de boulevards zijn er ook kansen en bedreigingen voor de 

boulevards. In het onderstaande schema zijn deze aspecten weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterkte: 

� een herkenbaar en unieke beeldmerk voor Vlissingen; 

� het Badstrand met een zonnige ligging op het zuiden; 

� de alsmaar wisselende vergezichten over de 

Westerschelde; 

� de nabijheid van de scheepvaart; 

� de permanent voelbare kracht en dynamiek van de zee; 

� bijzonder woonmilieu; 

� grote recreatief – toeristische waarde. 

� De vervlechting met de binnenstad en het duingebied; 

� Een diversiteit aan evenementen; 

� Goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten. 

 

Kansen: 

� uitbreiding van het toeristisch- en recreatieve aanbod; 

� een gedeeld bewustzijn van de boulevards als uniek 

recreatief gebied aan zee; 

� herontwikkeling van de onderwijslocaties op 

Boulevardbankert, de locatie Britannia en Spuikom; 

� het benadrukken van het maritieme karakter van 

Vlissingen op de boulevards. 

� Beter benutten van de differentiatie in typen stranden.  

� Werkzaamheden aan de zeewering (2020 – 2050) 

 

Zwakte: 

� weinig differentiatie in horeca- en toeristische functies; 

� gedateerde inrichting van de openbare ruimte; 

� overheersende woonfunctie in recreatief – toeristisch 

kansrijk gebied; 

� onvoldoende benut als bronpunt van Vlissingen voor 

verschillende doelgroepen; 

� onzekerheid over toekomstbestendigheid zeewering. 

� Achterzijde van bebouwing heeft weinig uitstraling en 

versterkt het ‘barrière effect’ tussen stad en boulevard. 

 

Bedreigingen: 

� de wereldwijde economische crisis in relatie met 

voorziene bouwontwikkelingen en investeringen; 

� de conflicterende belangen ten aanzien van 

leefbaarheid en ondernemerschap; 

� Werkzaamheden aan de zeewering (2020  - 2 050). 

 

Inleiding 
2. Context 
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2.2 Beleidskaders2.2 Beleidskaders2.2 Beleidskaders2.2 Beleidskaders
De boulevard is een uniek gebied voor Vlissingen en van essentieel belang voor 

Vlissingen als ‘stad aan zee’. Beleidsmatig zijn uitgangspunten geformuleerd in de 

verschillende vastgestelde beleidsdocumenten. Het volgende overzicht geeft de 

hoofdlijnen van de beleidskaders en de uitgangspunten die hierin opgenomen zijn ten 

aanzien van de boulevards. 

 

Structuur- en woonvisie 

In de gemeentelijke structuurvisie uit 2009 is de boulevard benoemd als één van de 

speerpunten en wordt gekenmerkt als bij uitstek een kwaliteit van Vlissingen. 

Ruimtelijk zet het toekomstperspectief uit de structuurvisie “Anticiperen en 

Transformeren” in op: 

� het verbeteren van de verbindingen tussen de entrees van de stad, de 

binnenstad en de boulevards in functionele en ruimtelijke zin en het 

vergroten van de toegankelijkheid van het strand; 

� het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van de boulevards 

d.m.v. herinrichting van de openbare ruimte en het toevoegen van 

recreatieve voorzieningen (hotel, horeca, bijzondere recreatieve 

programma’s). 

 

In de woonvisie is het volgende terug te vinden over de boulevard. De boulevards zijn 

momenteel sterk georiënteerd op de functie “wonen”. De woonvisie is het begin van 

een procedure om het woonbeleid uit te voeren. Het beleid wordt samen met 

corporaties en maatschappelijke partners ingevuld. Daarnaast wordt voor een integrale 

wijkaanpak gekozen om de kwaliteitsverbetering te realiseren. Verder wordt momenteel 

de huisvestingsverordening geactualiseerd, waarbij het beleiduitgangspunt dat 

deeltijdwonen in beperkte mate is toegestaan op de boulevard blijft gehandhaafd. 

 

Toeristische nota 

Met de nieuwe nota toerisme wordt voortgebouwd op het bestaande toeristische 

beleid. Daarnaast wordt ingespeeld op de huidige trends en ontwikkelingen in de 

toeristische sector en nieuwe kansen voor de gemeente Vlissingen. Om haar toeristisch-

recreatieve aantrekkelijkheid te vergroten heeft de gemeente Vlissingen voor de 

periode van 2011 tot 2014 de volgende doelstellingen:  

� het ontwikkelen van een hoogwaardig en concurrerend toeristisch aanbod in 

gemeente Vlissingen;  

� het stimuleren van initiatieven voor verblijfs- en dagtoerisme; 

� het stimuleren van een verlenging van het toeristisch seizoen; 

� het stimuleren van initiatieven voor watersport, dagvaarten en (rivier)cruises. 

 

Voor de boulevards stelt de Toeristische Nota dat er meer ruimte moet zijn voor het 

gebruik van het Badstrand. Het differentiëren van de stranden biedt mogelijkheden om 

een breed en afwisselend aanbod van stranden en activiteiten te bieden in Vlissingen. 

Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de verbindingen tussen de (binnen)stad 

en de boulevards. Specifiek wordt voor de ontwikkeling van de locatie Britannia 

benoemd dat er kansen liggen voor meer verblijfsaccommodatie aan zee.  
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Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 

Het geactualiseerde GVVP legt de kaders vast en geeft sturing aan de ontwikkelingen 

omtrent verkeer, vervoer en mobiliteit in de gemeente Vlissingen. Het doel van het 

GVVP is het vastleggen van het verkeer- en vervoerbeleid voor de gemeente Vlissingen 

voor de periode tot 2020. De uitgangspunten zijn in deze Visie Boulevard verwerkt. 

 

In het GVVP zijn de boulevards aangeduid als erftoegangsweg. Fietsers en voetgangers 

hebben hier prioriteit. Verblijven staat centraal op de boulevards. 

 

Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 

In de onlangs vastgestelde ontwikkelingsvisie wordt de ontwikkeling voor het 

Scheldekwartier met concrete projecten voor de komende vijf jaar beschreven. 

Onderdeel van deze projecten is de versnelde aanleg van de verbindingsweg over het 

Scheldekwartier, een (langzaam) verkeersverbinding die de Kenniswerf via het 

Scheldekwartier, Timmerfabriek, Marina met de (Groene) Boulevard verbindt. De 

uitkomsten van de ontwikkelingsvisie zijn in deze visie meegenomen. 

 

Cultuurnota 2010 – 2014 

Vlissingen is een stad waar cultuur een belangrijke pijler is. Cultuur wordt niet alleen als 

doel gezien, maar ook als middel om dingen te bereiken. Men zet in op het versterken 

van de reeds bestaande activiteiten en het verbreden van Vlissingen als (culturele) 

evenementenstad. Zowel de stedelijke boulevards, als de Groene Boulevard en de 

stranden zijn en kunnen benut worden voor culturele activiteiten en evenementen. 

 

Provinciale- en Nationale Kustvisie. 

Op grond van het Deltaprogramma zal er Nationale Kustvisie worden opgesteld rondom 

de thema’s veilig, vitaal en mooi. Een integrale benadering van kustversterkings-

maatregelen en ruimtelijke opgaven staat hierbij centraal. Gelijktijdig is aan de 

provincies gevraagd om een provinciale kustvisie op te stellen. In het laatste kwartaal 

van 2011 is hiermee een begin gemaakt. Uitgangspunt is dat Vlissingse projecten, 

evenals bestaande innovatieve oplossingsrichtingen op Boulevard Evertsen en Bankert  

in deze visie een plaats krijgen. 

 

 

 

Deltaprogramma 

Om Nederland klimaatbestendig te maken voert het kabinet het Deltaprogramma uit. 

Binnen dit Deltaprogramma zijn negen verschillende deelprogramma’s met een ieder 

een eigen thematiek. De deelprogramma’s “Kust” en “Nieuwbouw en Herstructurering” 

zijn relevant voor Vlissingen. De gemeente Vlissingen participeert  als kustgemeente in 

de diverse programma’s, om kennis en ervaringen te delen met andere kustgemeente.  

 

In het kader van het Deltaprogramma, is Vlissingen aangemerkt als een “proeftuin” voor 

het ontwikkelen van verschillende strategieën om te komen tot een integrale aanpak 

van de problematiek van de zeespiegelstijging in combinatie met ruimtelijke opgaven op 

termijn. Binnen de kaders van dit project is het voornemen om bestaande innovatieve 

kustversterkingsoplossingen, zoals die zijn toegepast op de Boulevard Evertsen en 

Bankert, verder uit te werken. Het gaat daarbij met name om een integrale toepassing 

van kustversterkingsmaatregelen in gebouwen. Bij de strategische ontwikkelingslocaties 

aan de boulevards kunnen deze oplossingsrichtingen dan toegepast worden. 

 

Bestemmingsplan 

Een bestemmingsplan is een gemeentelijk beleidsdocument dat de ruimtelijke ordening 

binnen de gemeentegrenzen bepaalt. Bestemmingsplan “Boulevard” betreft het gebied 

van het Nollehoofd tot de afrit bij de Coosje Buskenstraat. Voor Boulevard de Ruyter 

geldt het bestemmingsplan “Binnenstad”. De Groene Boulevard valt onder 

bestemmingsplan “Eiland”. Voor de herontwikkelingslocaties zullen afzonderlijke 

ruimtelijk-juridische procedures doorlopen om te komen tot de voorgestane 

bouwontwikkelingen. 

 

Welstandsnota 

De Welstandsnota dient (mede) als toetsingskader voor nieuw- of verbouwingsplannen. 

Medio 2004 is de welstandsnota vastgesteld waarin het beleid van de gemeente 

omtrent welstand en de werkwijze en procedures voor de welstandscommissie is 

omschreven. De nota is in juni 2006 geactualiseerd. De actualisatie van deze nota is 

voorzien voor eind 2012. Ook de ‘Visie Boulevards’ zal hier input voor leveren. Naast de 

Welstandsnota is ook de Huisvestingsverordening van toepassing op de boulevards.



 

10 



 

11 

 

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; 

• vanaf 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. 

 

De opbouw van de boulevards 

Wanneer de boulevards in een gelaagde benaderingswijze ontrafeld worden, komen er 

enkele aspecten naar voren  die als uitgangspunten gehanteerd worden voor de verdere 

invulling van de visie. 

 

Passend binnen de ruimtelijke structuur, vormen de boulevards het verbindende lint op 

het snijvlak van zee en land. De unieke karakteristieken in dit lint maken het mogelijk om 

vier specifieke boulevards te onderscheiden, met ieder een eigen dynamiek. Ten behoeve 

van de verknoping tussen de stad en de boulevards spelen de verbindingen met de 

(binnen)stad een cruciale rol. In de structuurvisie is het verbeteren van deze verbindingen 

opgenomen als één van de speerpunten voor de voorliggende periode. Echter niet alleen 

de fysieke verbindingen spelen een rol bij de verweving van stad en boulevards, ook het 

stadsdecor is een belangrijke drager. Als beeldmerk voor Vlissingen is het gevarieerde 

decor de basis voor een herkenbare boulevard. Dit beeld is zowel vanaf zee, als vanuit de 

stad onderscheidend en dynamisch. Op de boulevards zelf, leidt de promenade de 

bezoekers over de boulevards. Dit lint, benadrukt door de gele kleur van de fietsstraat, 

wordt onderbroken door bijzondere pleinen die qua functionaliteit en inrichting afwijken 

en daarmee een accent leggen op de openbare ruimte. Tot deze openbare ruimte horen 

ook de zogenaamde stadsstranden, waar ook de glooiing een rol in speelt. De variatie op 

de boulevards biedt mogelijkheden voor een breed aanbod van activiteiten en functies, op 

de stranden, op de promenade en in de bebouwing. 

3. Visie op de Boulevards 
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De boulevards van boven 

De boulevard kenmerkt zich door een 6 km lang lint dat de verbinding vormt tussen de zee 

en 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 Vervoersplan, Vlissingen 2012 - 2020 (GVVP); 

� continuering van het huidige regime van sluiting voor gemotoriseerd verkeer 

op de boulevards tussen 1 mei en 1 oktober. 
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De boulevards vanaf zee 

De boulevard van Vlissingen is uniek door de kenmerkende gevarieerde opbouw met een 

individuele parcelering en veel variatie in bouwhoogte, architectuurstijlen, kleur- en 

materiaalgebruik en korrelgrootte. In het silhouet van de boulevard is de geschiedenis 

duidelijk af te lezen door de wisselende architectuurstijlen, bouwhoogtes en 

bouwperiodes. Dit maakt de boulevard levendig en kleurrijk, een kwaliteit die behouden en 

versterkt moet worden. Het is ook één van de onderscheidende elementen van de 

Vlissingse boulevards, ten opzichte van andere boulevards langs de Nederlandse en 

Belgische kust (zie afbeeldingen). 

 

De hogere gebouwen markeren de verbindingen met de stad. Deze ‘knopen’ hebben een 

asymmetrisch profiel; aan de ene kant hoge(re) bebouwing en aan de andere kant lagere 

bebouwing. Het letterlijke hoogtepunt is de Sardijntoren, die samen met de Strandveste de 

monumentale Leeuwentrap markeert.  

 

In het gelid van verticale bebouwing zijn vier afwijkingen te vinden; het Wooldhuis, het 

voormalig hotel Britannia uit de jaren ’50 met een uitgesproken horizontale opbouw, de 

Standveste en het rijksmonument de Zeevaartschool met het markante witte torentje. 

Deze horizontale gebouwen markeren bijzondere plekken op de boulevard. Het Wooldhuis 

is het begin/einde van de boulevard, Britannia markeert het Badstrand en is als hotel altijd 

een icoon van de boulevard geweest. De bocht in de boulevard maakt het gebouw ook 

vanaf de andere boulevards beleefbaar. De Zeevaartschool markeert de verbinding tussen 

Spuikom en boulevard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het beeld vanaf zee te versterken, zet de visie in op: 

• differentiatie in architectuurstijlen; 

• differentiatie in bouwhoogtes op de plots Britannia, Spuikom, HZ/Scalda en op 

de doorgangen van de boulevard naar de stad; 

• consolidatie van historische panden en bestaande bouwhoogtes op de overige 

plekken; 

• voor de boulevards Bankert en Evertsen behoort een verticale 

uitbreidingsmogelijkheid met één laag tot de mogelijkheid, gekoppeld aan een 

verbetering van voor- en/of achterzijde. Per initiatief maakt het College van 

B&W hierin haar afweging. 
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Bestaand silhouet van Boulevard Evertsen en Bankert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewenst silhout van Boulevard Evertsen en Bankert 
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De boulevards vanuit 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 wordt: 

• ter plaatse van Britannia en het Scalda is een kans om nieuwe verbindingen toe te 

voegen. Deze verbindingen 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 tussen boulevard en 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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Voor Vlissingen zijn de boulevards van essentieel en vitaal belang, zowel . toeristisch, 

economisch, maatschappelijk en als beeldmerk. Om de kwaliteiten van de boulevards 

optimaal te benutten wordt in de periode tot 2020 ingezet op de facetten, zoals deze 

hieronder zijn beschreven. De relatief kleine ingrepen, die zowel door de gemeente als 

door andere initiatiefnemers kunnen worden geïnitieerd, dragen jaarlijks bij aan het 

verbeteren van de attractiviteit en het beter benutten van de boulevards. Dit alles binnen 

het streven van Vlissingen om te fungeren als een levendige haven- en badplaats voor 

bezoekers, ondernemers en bewoners, passend binnen de visie, zoals beschreven in het 

hoofdstuk ‘visie’ van deze ‘Visie Boulevard 2020’. 

 

Het waterfront aan de Westerschelde is niet alleen het visitekaartje, maar ook de 

inspiratiebron om van Vlissingen een attractieve stad te maken. De focus voor de 

boulevards ligt bij het unieke verblijfs- en woonklimaat, de recreatieve routes, de 

bijzondere attractiepunten en de uitnodigende badplaatsomgeving. Alle vier de boulevards 

ademen een eigen sfeer uit zowel in karakter, gebruik en mogelijkheden. Het panorama op 

zee, met de scheepvaart als groots en constant wisselend spektakel, typeert de unieke 

kwaliteit van de hele boulevard. De boulevard is hét onderscheidende icoon van de stad.  

 

De visie richt zich in essentie op het versterken van de attractiviteit en de kwaliteit van de 

boulevards. Door dit als een permanente opgave te beschouwen zal, op de korte termijn 

en lange termijn, de toekomstvisie gestalte krijgen.  

 

Uitgangspunt voor de versterking van de boulevards zijn kleinschalige ingrepen met een 

grote weerslag op de boulevards als aantrekkelijk en levendig gebied in Vlissingen. Juist de 

kleinschaligheid van de ingrepen maakt de boulevards tot een dynamisch gebied, waarin 

veranderingen vanzelfsprekend zijn en waar ingesprongen wordt op de tijdgeest en de 

unieke karakteristiek van het gebied. De gemeente Vlissingen zet zich in om in 

samenwerking met initiatiefnemers, ondernemers, bewoners en Vlissingers de boulevards 

tussen nu en 2020 te blijven versterken en de levendigheid te geven die hierbij past. 

 

 

 

 

 

 

In de periode tot 2020 zet de gemeente Vlissingen in op: 

� versterking van de sferen; 

� verbreding van het recreatief – toeristisch aanbod; 

� achterkanten transformeren naar voorkanten; 

� verbeteren van de verbindingen tussen stad en Boulevard en tussen 

Boulevard en strand; 

� verbeteren van de openbare ruimte; 

� behoud en versterking van het unieke individuele karakter van de Vlissingse 

boulevard. 

 

Daarnaast legt de gemeente Vlissingen de kaders vast waarbinnen kansen geboden 

worden om kwaliteitsverbetering van de bebouwing te faciliteren. Tevens zijn kaders 

vastgelegd voor de (her)ontwikkeling van vier projecten op de boulevards. Uitgangspunt 

is het realiseren van herkenbare boulevard bebouwing. 

 

Op de volgende pagina’s wordt beschreven op welke wijze de boulevards zich tot 2020 

zullen ontwikkelen. De zogenaamde quick-wins zijn onderverdeeld in diverse 

aandachtsvelden, zoals hierboven gedefinieerd. Streven is om samen met ondernemers, 

maar ook met nieuwe initiatiefnemers de boulevards als attractief en toegankelijk 

stadsdeel te ontwikkelen.  

 

Bij elke nadere uitwerking van de in de visie genoemde ontwikkelrichtingen is het 

belangrijk dat het thema veiligheid een standaard onderwerp is. Hiermee kan het 

welslagen van een ontwikkeling afhankelijk zijn. Elke ontwikkelrichting wordt 

voorafgaand en tijdens de uitwerking getoetst aan het aspect veiligheid. 

 

Op de volgende pagina’s leest en ziet u waar de gemeente Vlissingen zich voor inzet en 

welke projecten bij moeten dragen aan de levendigheid, attractiviteit en karakteristiek 

van de Vlissingse boulevards. 

4. De boulevards van nu naar 2020 
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4444.1 Versterking van de sferen.1 Versterking van de sferen.1 Versterking van de sferen.1 Versterking van de sferen    
In de visie is gedefinieerd dat ieder deel van de boulevard een eigen sfeer heeft. Streven 

is om deze diversiteit aan sferen te behouden en te versterken. 

 

De boulevard is met zijn vergezichten over de Westerschelde, de dynamiek van de zee 

en de levendigheid in het zomerseizoen een aantrekkelijk gebied voor zowel Vlissingers 

als bezoekers van buitenaf trekt. Deze gemeenschappelijke drager van de gehele (bijna 

vier kilometer lange) boulevard is uniek en wordt versterkt door de sfeer die iedere 

boulevard afzonderlijk ademt. Door het inspelen op bestaande functies en het 

afstemmen van de openbare ruimte op de sfeer kan de kracht van de boulevard nog 

beter benut worden. 

  

De afgelopen periode zijn al diverse projecten gerealiseerd om de sferen op de 

verschillende boulevards te versterken. Voorbeeld hiervan zijn de zonneplateaus op de 

glooiing, de serre van de Gevangentoren, zitgelegenheden op de Nollepier en de 

hangende terrassen. 
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Het Nollehoofd 

Panoramisch uitzicht over 

zee, duinen en boulevards. 

 

Het Nollehoofd is het 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. De uitbreiding van 

het strandpaviljoen, in 

combinatie met de 

strandpost, verlevendigd 

deze pier. Overige 

ontwikkelingen zijn niet 

gewenst, met uitzondering 

van de entree van de 

Nollepier, het ‘Nolleplein’.   

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 

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 tussen 

boulevard en strandleven zo 

belangrijk als hier. 

 

Recreatie en activiteiten op 

het stadsstrand (Badstrand) 

zijn kenmerkend voor de 

sfeer van Boulevard 

Evertsen. De herontwikkeling 

van het voormalige Hotel 

Britannia biedt kansen voor 

het optimaliseren van deze 

sfeer. Ook zijn er 

mogelijkheden voor het 

versterken van het recreatief 

gebruik van het Badstrand, 

door het commercieel 

exploiteren van het 

badcaisson. 

Boulevard Bankert 
Flaneren, activiteiten en 

levendigheid langs zee 

 

De levendigheid op 

Boulevard Bankert wordt 

gecreëerd door het aanbod 

aan horeca en de beleving 

van de zee. Op dit deel van 

de boulevard kan men 

flaneren over de promenade 

of over de ruige glooiing, die 

naast een zeewerende 

functie ook een belangrijke 

functie heeft als route om 

de kracht van de zee 

optimaal te beleven.  Het 

toevoegen van recreatieve 

voorzieningen in de plint 

van de bebouwing vergroot 

de attractiviteit van de 

boulevard. Boulevard 

Bankert is alle seizoenen van 

het jaar levendig, zowel 

overdag als in de 

avonduren. Ten behoeve 

van het flaneren is een 

brede loopstrook belangrijk, 

met de (hangende) 

terrassen aan zowel zee- als 

bebouwingszijde. Nieuwe 

kansen liggen er bij 

herontwikkeling van 

HZ/Scalda en verlevendiging 

van de promenade.  

Boulevard de Ruyter 
Verpozen en wonen met 

uitzicht op de 

Westerschelde 

 

Waar de andere boulevards 

gericht zijn op de dynamiek, 

ademt Boulevard de Ruyter 

de sfeer van rust. Het 

uitzicht op de langzaam 

voorbij trekkende 

scheepvaart is kenmerkend 

voor de sfeer in dit gebied. 

Kwalitatieve verbeteringen 

in de bebouwing is 

wenselijk, maar 

conservering van de 

uitstraling staat centraal. 

Het Keizersbolwerk en de 

Gevangentoren geven door 

hun historische waarde een 

eigen unieke sfeer aan dit 

gebied. Voor de relatie 

tussen binnenstad en 

boulevards zijn het 

Keizersbolwerk en de 

Coosje Buskenstraat, het 

zogenaamde Zeeplein, van 

groot belang. Conservering 

staat centraal in dit gebied. 

Op Boulevard de Ruyter 

liggen er kansen om de stad 

nadrukkelijker te betrekken 

met het loodswezen en met 

de “onderwereld”, de 

wereld van de Kazematten.  

Groene Boulevard 
Rust en ruimte op de 

groene dijk, tussen stad en 

zee 

 

De Groene Boulevard is een 

gebied waar rust en groen 

de boventoon voert. Hier is 

de beleving van ruimte en 

het los zijn van de 

alledaagse drukte optimaal. 

De dijk onderstreept de 

weidsheid en het uizicht op 

de Westerschelde. Het 

onbebouwde karakter (met 

uitzondering van de Oranje-

molen en het paviljoen) zijn 

essentieel in de beleving van 

dit gebied. Initiatieven 

schikken zich naar de 

omgeving om op deze wijze 

passend te zijn aan de sfeer 

van de Groene Boulevard. 

Voor het verbeteren van de 

relatie tussen de stad en het 

station is de Groene 

Boulevard in relatie met het 

De Ruyterplein een 

belangrijke route. Kansen 

liggen er in dit gebied door 

in het zetten op kunst en 

cultuur, passend bij de 

historie van Vlissingen, de 

Westerschelde en Vlissing-

en als maritieme stad.  
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Nieuwe initiatieven worden afgestemd op de sfeer die op het specifieke deel van de 

boulevards heerst. De volgende initiatieven dragen bij aan het versterken van de sferen: 

 

Het Badstrand als sportief Stadsstrand 

Het Badstrand is van oudsher het strand waar Vlissingers zich verzamelen om te 

genieten op zomerse dagen. Luieren en van de zon genieten wordt hier afgewisseld met 

het bouwen van zandkastelen en het zwemmen in de Westerschelde. De gemeente 

Vlissingen zet in op een breed aanbod van stranden.  

 

Sport- en spelactiviteiten vinden al regelmatig plaats op het Badstrand. Uitbreiding 

hiervan is mogelijk door in te zetten op het beter faciliteren van initiatiefnemers van 

sport- en spelactiviteiten op het Badstrand. Succesvol voorbeeld van de afgelopen 

periode is de beachvolleybalschool. Op andere mogelijke initiatieven zouden mogelijk 

zijn, bijvoorbeeld  yoga, beachsoccer, jeu de boules, beachball, beachkorfbal.  

 

Het Badcaisson: uitgiftepunt met terras op het strand 

Bijzondere kans voor het Badstrand is het gebruik van het badcaisson. Door het 

verplaatsen van de activiteiten van de strandwacht naar het paviljoen op de Nollepier, 

komt een deel van het badcaisson vrij. Door het badcaisson in het zomerseizoen te 

vullen met een uitgiftepunt, wordt het aanbod op het Badstrand verbreed. Gekoppeld 

aan de exploitatie van het badcaisson zijn er mogelijkheden om een vlonder op het 

Badstrand te realiseren en hier een terras te exploiteren.  

 

Hangende terrassen op Boulevard Bankert 

Op initiatief van enkele ondernemers zijn in juni 2011 twee zogenaamde ‘hangende 

terrassen’ gerealiseerd. In 2012 is hier nog een hangend terras bijgekomen op Boulevard 

Bankert. Het oorspronkelijke idee voor overhangende terrassen op de glooiing komt uit 

het (niet vastgestelde) ‘Beeldregieplan Boulevard Vlissingen’ uit 2003. De gemeente 

Vlissingen ziet mogelijkheden voor het uitbreiden van het aanbod ‘hangende terrassen’ 

op Boulevard Bankert (tussen de Plaza Boulevard Bankert en de Coosje Buskenstraat).  

 

Het initiatief voor de ‘hangende terrassen’ ligt bij (horeca)ondernemers. De gemeente is 

faciliterend en stelt voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het 

toetsingskader wat bijgevoegd is bij deze visie. Tevens zijn hier de eisen ten aanzien van 

terrasvoorzieningen op de promenade in opgenomen. 

Maritieme informatie en onderscheidend toeristisch aanbod op Boulevard de Ruyter 

Boulevard de Ruyter richt zich met name op het verblijven en wonen met een 

panoramisch uitzicht op de Westerschelde. Er liggen hier op onderscheidende manieren 

mogelijkheden om de beleving van de zee, gekoppeld aan een horecavoorziening, te 

versterken. De serre van de Gevangentoren is hier een aansprekend voorbeeld van. 

 

Het beleven van het uizicht op de scheepvaart is de leidende sfeer op Boulevard de 

Ruyter. Initiatieven geven hier invulling aan en weten deze sfeer bij voorkeur te 

versterken. Voor de Loodsensocieteit aan Boulevard de Ruyter zijn er kansen met een 

‘hangend terras’ bovenop de bebouwing. Vanaf hier heeft men een panoramisch uizicht 

over de stad en de Westerschelde.  

 

Toegankelijk maken van de Kazematten 

De Kazematten zijn gelegen onder het 

Keizersbolwerk en Boulevard de Ruyter. Deze 

bijzondere ‘onderwereld’ is ontstaan gedurende de 

Franse bezetting. Op initiatief van het MuZEEum en 

de gemeente Vlissingen is een Europese Interreg-

subsidie aangevraagd voor het toegankelijk maken 

van de Kazematten. Wanneer dit gerealiseerd is, 

wordt de mogelijkheid geboden aan bezoekers om 

deze bijzondere wereld te ontdekken. De invulling 

van de Kazematten zal zich richten op de historie 

van de Kazematten, het gebruik in de verschillende 

periodes en door de diverse machten.    

 

Tijdelijke gedichten op de glooiing en de Groene Boulevard 

De glooiing ademt de sfeer van robuustheid en de verbondenheid tussen stad en zee. 

Op deze plek waar de afwisseling tussen zee en stad optimaal is, is ruimte voor kunst in 

de openbare ruimte. Voorbeeld hiervan zou zogenaamde ‘reverse graffiti’ zijn. Hiermee 

kunnen tijdelijk gedichten op de glooiing aangebracht worden. De glooiing kan hier voor 

benut worden, net als de Nollepier. De uitwisseling tussen land en zee en tussen kunst 

en natuur staan hier centraal. Thema’s als “zee”, “vrijheid”, “haven en maritiem” en 

“historie” kunnen op deze plekken op unieke wijze ingevuld worden. 
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4444.2 .2 .2 .2 Versterken recreatief en toeristisch aanbodVersterken recreatief en toeristisch aanbodVersterken recreatief en toeristisch aanbodVersterken recreatief en toeristisch aanbod!!!!    
Vlissingen is de Zeeuwse haven- en badplaats aan zee. Het onderscheidende vermogen 

van een strand op het zuiden met een ligging nabij de binnenstad is uniek in zijn soort. 

De boulevards hebben dan ook een belangrijke functie voor de stad Vlissingen en het 

Walcherse toeristische product. Recreatieve en toeristische voorzieningen zal van 

essentieel belang om de boulevards levendig te houden en aan te sluiten op de steeds 

wisselende vraag van bezoekers. Het ‘beleven’ van Vlissingen als stad aan zee staat 

centraal bij het aanbod van recreatieve en toeristische voorzieningen. In de 

achterliggende periode is hier door enkele ondernemers al invulling aan gegeven door 

op deze beleving in te spelen met een hangend terras aan zee. 

 

Publiekstrekkers van de boulevards zijn de panoramische uitzichten op de 

Westerschelde, het Badstrand én een gevarieerd aanbod aan (horeca)voorzieningen. 

Het uitbreiden van het aanbod verlevendigd de boulevards en biedt kansen voor heel 

Vlissingen om hier van te profiteren. Zowel het reguliere aanbod (grandcafé’s, hotels, 

etc.), als het specialistische aanbod (zorgappartementen, specialiteitenrestaurants, 

deeltijdwoningen) aan voorzieningen kan een impuls gebruiken. Kansen liggen er bij de 

herontwikkeling van het voormalige Hotel Britannia, het Scalda en de Zeevaartschool.  

 

Naast het uitbreiden van het aanbod is er aandacht voor het bieden van kansen aan 

ondernemers om op een onderscheidende wijze in te spelen op de behoefte die er 

vanuit de markt is. Op deze manier blijven de Vlissingse boulevards aantrekkelijk voor 

bezoekers, zowel inwoners, Zeeuwen als toeristen van buiten de provincie. 

 

Op de volgende pagina’s is beschreven met welke initiatieven de gemeente inzet op het 

versterken van het recreatieve en toeristische aanbod op de boulevards. 
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Herprofilering boulevards legt de prioriteit bij het langzame verkeer 

De boulevards zijn medio 2011 aangewezen als onderdeel van de landelijke fietsroute 

langs de Noordzee, de zogenaamde LF1-route. Deze route start in Den Helder en volgt 

de Noordzeekust van Nederland tot in Sluis. Vanaf daar is aansluiting te vinden richting 

Belgische en Franse fietsroutes. Jaarlijks maken vele tienduizenden recreatieve fietsers 

gebruik van deze fietsroutes langs de bijzondere plekken in Nederland.  

 

Ter bevordering van het recreatieve fietsen in Vlissingen is op de boulevards een 

fietsstraat gerealiseerd. Deze fietsstraat is onderdeel van het streven van de gemeente 

Vlissingen om de boulevards meer te gebruiken als fiets- en wandelpromenade langs 

zee. Op de boulevards is de auto dan ook te gast. Het lange gele lint van de fietsstraat 

verbindt de verschillende pleinen met elkaar en is als herkenbaar element aanwezig in 

de openbare ruimte. Op de pleinen wordt de fietsstraat onderbroken, om zo aandacht 

te geven aan de bijzondere verblijfskwaliteit en de verbindingen met de (binnen)stad.  

 

De afsluiting van de boulevards voor het gemotoriseerde verkeer is er op gericht om de 

drukke momenten met fietsers en wandelaars zo effectief mogelijk te gebruiken. Op 

deze momenten zijn er mogelijkheden om de boulevards nog levendiger en attractiever 

te maken. Ondernemers krijgen mogelijkheden om ten tijde van de afsluiting voor het 

gemotoriseerde verkeer, kleinschalige activiteiten te organiseren. 

 

Ruimte voor nieuwe toeristisch-recreatieve functies 

Toerisme wordt sterker geprofileerd door het aanbieden van toeristische producten die 

inspelen op nieuwe doelgroepen, zoals de nieuwe generatie jongvolwassenen en 

senioren. Bij herontwikkelingen wordt ruimte geboden voor nieuwe recreatieve en 

toeristische functies. De locaties Scalda, Zeevaartschool en het voormalige Hotel 

Britannia zijn hiervoor bij uitstek de aangewezen plekken. Uitdagende concepten met 

een (boven)regionale aantrekkingskracht verdienen de voorkeur, omdat juist dit soort 

concepten het onderscheidend vermogen van Vlissingen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 

de gezondheidscultuur, gastronomie aan zee en vernieuwende wellness faciliteiten. De 

Spuikom is als schakel tussen de boulevards en de binnenstad een aantrekkelijk gebied 

voor het ontplooien van cultuur- en leisure activiteiten.  

 

Bij de herontwikkeling van bestaande locaties ligt de uitdaging in het realiseren van een 

openbare commerciële functie op de begane grond. Op deze wijze ontstaat een 

levendige plint met een diversiteit aan activiteiten. Hierdoor wordt het aanbod 

recreatief- toeristische voorzieningen op de boulevards versterkt, met een positieve 

doorwerking naar andere delen van de stad, zoals de binnenstad en het 

Scheldekwartier. Naast de herontwikkelingslocaties ligt de focus voor het uitbreiden van 

het recreatietoeristische aanbod op Boulevard Bankert en bij de knopen.  

 

Uitbreiding van aanbod (kleinschalige) activiteiten 

Met het oog op recreatie en toerisme wordt de attractiviteit en levendigheid 

geïntensiveerd op de boulevards Evertsen en Bankert. Kleinschalige evenementen 

moeten hier zorgen voor een wisselend aanbod van cultuur, sport en spel. In het 

bijzonder in combinatie met de  afsluiting voor het gemotoriseerde verkeer, worden 

voor ondernemers mogelijkheden gecreëerd om onversterkte livemuziek, kleinschalige 

sport- en spelactiviteiten of straattheater aan te bieden.  Hierdoor ontstaat er ten tijde 

van de afsluiting voor het gemotoriseerd verkeer een divers aanbod van activiteiten. Op 

deze wijze kunnen de Boulevards Evertsen en Bankert zich verder ontwikkelen als 

stedelijke boulevards waar beleving en levendigheid centraal staan. De activiteiten op 

Boulevard Evertsen zullen met name geconcentreerd worden op het Badstrand, terwijl 

op Boulevard Bankert meer mogelijkheden voor het gebruik van de promenade en de 

Plaza Boulevard Bankert. De gemeente Vlissingen faciliteert initiatiefnemers om 

kleinschalige activiteiten op de boulevards te ontplooien. 

 

Behoud en verbreding aanbod (grootschalige) evenementen 

Al jaren worden op de boulevards succesvolle evenementen, zoals Sail, de Nieuwjaars-

duik, de Motorcross en Rescue georganiseerd. Op de boulevards liggen mogelijkheden 

om het aanbod evenementen beperkt uit te breiden. Deze evenementen dienen zich 

met name te concentreren op het Badstrand. De maat van het strand, in combinatie met 

de mogelijkheden voor de bezoekers maken dit tot een unieke plek voor evenementen. 

De nadruk ligt hierbij op sport en cultuur. Voorbeelden van mogelijke evenementen, 

passend bij de schaal en het karakter van Vlissingen, zijn een `open strand bioscoop, 

gedurende het Film by the Sea-festival’, grote eenmalige (sport)evenementen, ‘de 

langste tafel (gastronomie),vuurwerk- of zandsculpterenwedstrijden of een beach-

soccertoernooi. Streven is om evenementen te koppelen aan de momenten dat de 

boulevards afgesloten zijn voor het gemotoriseerde verkeer. Uitgangspunt is dat deze 

evenementen bijdragen aan de uitstraling van Vlissingen als aantrekkelijk en gevarieerde 

toeristische stad aan zee! 
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Herdenkingsgebied WO II op de Groene Boulevard 

In 1944 vielen de geallieerden ter hoogte van de voormalige Slijkhaven, Vlissingen 

binnen. De Slijkhaven was gelegen naast de Oranjemolen. De gemeente Vlissingen zet 

zich samen met het muZEEum in voor het realiseren van een herdenkingsgebied met als 

thema de Tweede Wereldoorlog in Vlissingen en de Slag om de Westerschelde.  

 

Het ‘Herdenkingsgebied WO II’ krijgt een plaats in het gebied vanaf de Commandoweg 

tot de omgeving van de Oranjemolen. Hier wordt op een vernieuwende wijze aandacht 

besteed aan de bevrijding van Vlissingen, de jaren van de bezetting en met name de 

dagelijkse ervaringen en belevenissen van de inwoners van Vlissingen. Door de focus te 

leggen op dit aspect ontstaat er een bijzonder gebied waar huidige- en toekomstige 

generaties kennis kunnen nemen van de Vlissingse geschiedenis. Een prominentere 

plaats voor het huidige herdenkingsmonument, passend in het historische perspectief 

(relatie met de Westerschelde) is onderdeel van de planvorming. Realisatie is voorzien 

voor 2014, 70 jaar na de bevrijding van de stad Vlissingen. 

 

Ontwikkeling van de Spuikom; Leisure aan Zee in een groene setting 

De Spuikom heeft als groene zone aan de rand van de boulevards en de binnenstad een 

unieke kwaliteit. In combinatie met de aanwezigheid van grootschalige parkeer-

voorzieningen en CineCity maakt dit de ontwikkeling van leisure-initiatieven kansrijk. 

Grootschalige initiatieven om het recreatief toeristisch aanbod in Vlissingen te 

verbreden kunnen een plaats krijgen in de Spuikom. Tevens dienen deze initiatieven bij 

te dragen aan de verbetering van de uitstraling van de Spuikom als entree naar de 

binnenstad.  Mogelijkheden voor leisure functies zijn er in het zuidelijke deel van de 

Spuikom (nabij de binnenstad). Het noordelijke deel behoudt de groene setting, als 

afsluiting van de groene zone vanuit Westduin. In de Kleine Spuikom is op termijn een 

leisure initiatief mogelijk, mits dit op een landschappelijke manier wordt ingepast. 

 
Globale weergave van potentiële ontwikkellocaties in de Spuikom ten behoeve van leisure-functies. 

 

Uitgangspunt is de groene open uitstraling van de Spuikom. Grootschalige hoogbouw is 

hier ongewenst en niet passend binnen het streven van de gemeente Vlissingen om dit 

gebied te ontwikkelen als bijzondere leisure boulevard. Op de korte termijn wordt de 

achterkant van de Coosje Buskenstraat gemaskeerd, middels vlaggen, beplanting en een 

billboard. Deze uitingen bieden de mogelijkheid aan de CineCity om bij de entree van de 

binnenstad bezoekers te wijzen op het aanbod. 

 

 In het onderdeel ‘Boulevard van Ooit’ en ‘Herkenbare boulevardbebouwing’ wordt 

verder ingegaan op de ontwikkelperspectieven van de Spuikom (op de lange) termijn. 
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Van achterkanten  
        naar voorkanten 
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4444.3 Van Achterkanten naar V.3 Van Achterkanten naar V.3 Van Achterkanten naar V.3 Van Achterkanten naar Voorkanten!oorkanten!oorkanten!oorkanten!    
De boulevard kent in de huidige situatie een eenzijdige oriëntatie, namelijk richting zee. 

Het zou echter een lint van bebouwing moeten zijn met een tweezijdige oriëntatie. 

Enerzijds naar de Westerschelde, met de scheepvaart en de zee, anderzijds naar de stad 

met al haar dynamiek en beweging. Het uitzicht van de boulevard richting de stad is 

door de verhoogde ligging van de boulevard bijzonder genoeg om aan te merken als 

uniek woonklimaat in Vlissingen en op regionaal niveau. Vrijwel nergens heeft men 

uitzicht over de stad en het achterland, dat zich uitstrekt tot Middelburg en het 

Sloegebied. Inzet is om de komende periode het zeefront aantrekkelijk en divers te 

houden en tegelijk een uitnodigend stadsfront te ontwikkelen. Dit in vervolg op het 

streven, zoals opgenomen in de structuurvisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoramisch uitzicht aan zee- en stadszijde 



 

28 

Aan de Kenau Hasselaarstraat, Deltaweg en Kommedijk bevinden zich de achterkanten 

van de bebouwing van de boulevards Evertsen en Bankert. Alleen bepaalde delen van de 

bebouwing hebben een zodanige kaveldiepte dat bebouwing met een volledige 

oriëntatie op de stad mogelijk is. Andere delen zijn achterkanten doordat ze worden 

gekenmerkt door functies met een lage omgevingskwaliteit.  

 

De achterkant van Boulevard de Ruyter, aan de Gasthuisstraat vormt letterlijk een muur 

tussen de stad en de zee. De geringe kwaliteit van deze achterkant beïnvloedt de 

kwaliteit van het achterliggende gebied sterk en vergroot de barrière tussen stad en 

boulevard.  

 

Stimuleren van kleinschalige particuliere initiatieven 

Aan de Kenau Hasselaarstraat biedt de gemeente Vlissingen de mogelijkheid aan 

particulieren om kleinschalige initiatieven te ontplooien. Dit leidt tot een verbetering 

van de uitstraling van de boulevards aan de Kenau Hasselaarstraat en biedt tevens de 

mogelijkheid om het panoramische uitzicht richting de stad te benutten. Te denken valt 

aan het realiseren van een atelier, logeerruimte, kleine vakantiewoning of werkruimte. 

De gemeente Vlissingen faciliteert dit door planologisch mee te werken aan dit soort, of 

vergelijkbare initiatieven. Wanneer er andere particuliere initiatieven zijn met 

betrekking tot de uitstraling van de bebouwing, bijvoorbeeld het toevoegen van een 

verdieping, ambieert de gemeente Vlissingen een verbetering aan zee- en stadszijde.  

 

Twee voorkanten bij herontwikkeling van het Scalda en de Zeevaartschool 

De herontwikkeling van het huidige Scalda en het historische gebouw van de 

Zeevaartschool, wordt aangegrepen om op deze locaties een nieuwe voorkant richting 

de stad te maken. Bij het historische gebouw staat het rijksmonument centraal met haar 

alzijdige oriëntatie. Bij herontwikkeling wordt naast het rijksmonument een gebouw 

gerealiseerd met twee voorkanten. Behalve door middel van de architectonische 

uitstraling, krijgt het realiseren van twee voorkanten ook invulling door te voorzien in 

een publieke functie op de begane grond. Bij het huidige Scalda gebouw wordt 

eveneens ingezet op een gebouw met twee voorkanten. Daarbij komt het streven om 

een publieke doorgang te realiseren over de huidige plot van het Scalda. Deze route is 

een nieuwe verbinding tussen het parkeerterrein aan de Kenau Hasselaarstraat en 

Boulevard Bankert. 

 

Alzijdige oriëntatie bij herontwikkeling van Hotel Britannia 

De gemeente Vlissingen zet bij de herontwikkeling van Hotel Britannia in op de realisatie 

van bebouwing met een alzijdige oriëntatie. De diepte van de plot schept mogelijkheden 

voor het ontwikkelen van bebouwing die zowel profiteert van het uizicht over zee, 

strand en duinen, als van het uizicht over Vlissingen en Walcheren. Bij de 

herontwikkeling is het realiseren van een publieke doorgang over de ‘plot Britannia’, 

tussen het Badstrand en de Kenau Hasselaarstraat / Burgemeester van Woelderelaan 

een wens. Hiermee wordt een fysieke relatie gelegd tussen het Middengebied, de 

Vredehofwijk en Boulevard met het Badstrand. 
 

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

Op korte termijn wordt de achterkant van de Coosje Buskenstraat gemaskeerd, middels 

vlaggen, beplanting en een billboard. Dit biedt Cinecity tevens de mogelijkheid om bij de 

entree van de binnenstad bezoekers te wijzen op het aanbod. Daarnaast is een groene 

invulling voorzien, passend bij de uitstraling van de Spuikom en als groene verbinding 

tussen Boulevard Bankert en de Spuikom. Bij herontwikkeling van de hoek Spuikomweg 

– Coosje Buskenstraat is eveneens aandacht voor het verbeteren van de uistraling. Op 

deze locatie wordt dan ook een tweezijde oriëntatie voorgestaan, zowel richting de stad 

(Coosje Buskenstraat – Spuistraat) als richting de Spuikom. 

 

Op de lange termijn zal bebouwing op de plaats van het huidige parkeerterrein aan de 

Kenau Hasselaarstraat. Een parkeerdek met daarop publieke-, leisure- en woonfuncties, 

als front naar de stad, is een mogelijkheid. 

 

Nieuwe doorgangen op lange termijn 

Op de lange termijn zouden er, wanneer de kans zich voordoet, nieuwe verbindingen 

tussen de (binnen)stad en de boulevards gelegd kunnen worden. Bij nieuwe 

ontwikkeling dient bezien te worden of hier mogelijkheden liggen en of het van 

toegevoegde waarde kan zijn voor de ontwikkeling en de omgeving. Een voorbeeld kan 

zijn een open doorgang tussen Boulevard de Ruyter en de achterliggende woonwijk. 

 

De bestaande doorgangen worden geaccentueerd in de openbare ruimte, om de relatie 

tussen de binnenstad, de woonwijk en Boulevard de Ruyter te verbeteren. 
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4444.4 Verbeteren van de openbare ruimte.4 Verbeteren van de openbare ruimte.4 Verbeteren van de openbare ruimte.4 Verbeteren van de openbare ruimte 

De openbare ruimte is een belangrijke drager voor de identiteit van de boulevards. De 

promenade langs de zee, in combinatie met de fietsstraat en de bijzondere pleinen 

geven de boulevards een eigen identiteit als verblijfsgebied. Het uitzicht op de 

Westerschelde legt een focus op de weidsheid van de zee en leidt af van de 

bebouwingszijde. De verschillende activiteiten in de openbare ruimte moeten een 

bijdrage leveren aan de levendigheid van de boulevards. De inrichting van de openbare 

ruimte speelt in op het maritieme karakter om de dynamiek, de kwaliteit en het karakter 

van Vlissingen te benadrukken. Uitgangspunt voor de boulevards is een continue lijn bij 

de inrichting van de openbare ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze eenduidige inrichting is het bindende element tussen de verschillende stedelijke 

boulevards (Evertsen, Bankert en De Ruyter). De uitvoering richt zich op de continuïteit 

van de “gele” fietsstraat en de promenade met straatmeubilair dat herkenbaar is voor 

het karakter van de Vlissingse boulevards. Op de pleinen is een afwijkende inrichting 

wenselijk, om in te spelen op de specifieke sfeer en functie van dit plein en de 

verbinding met de stad te benadrukken. 

 

De huidige inrichting van de openbare ruimte is gedateerd. Dit geldt zowel voor het 

straatmeubilair als voor de materialisering. Om de boulevards een nieuwe impuls te 

geven als aantrekkelijk verblijfsgebied zijn investeringen in het openbaar gebied nodig. 

Deze investeringen moeten worden gerelateerd aan het werken aan de kustverdediging. 

Deze werkzaamheden zijn voorzien na 2030. In het hoofdstuk ‘Boulevard van Ooit’ zijn 

suggesties opgenomen over de wijze waarop er ingespeeld kan worden op de 

kustverdediging, om de openbare ruimte een impuls te geven. Om de openbare ruimte 

op korte termijn een impuls te geven, wordt er een aantal maatregelen voorgesteld.  
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Onderzoek naar alternatieven voor straatmeubilair, hekwerk en keienbakken  

De inrichting van de boulevards heeft een gedateerde uitstraling. In de jaren’80 is de 

balustrade aangebracht en zijn de huidige banken geplaatst. Tevens is destijds een 

integraal ontwerp gemaakt waar de keienbakken een onderdeel van zijn.  

 

Onderzocht wordt of het mogelijk is om met beperkte middelen de inrichting van de 

openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven. Voor het hekwerk is het een 

mogelijkheid om bij regulier onderhoud deze van een andere kleurstelling te voorzien. 

Voor het straatmeubilair en de keienbakken zal bezien worden wat de mogelijkheden 

zijn. Eisen aan de kwaliteit en uitstraling van het straatmeubilair zijn opgenomen in het 

onderdeel ‘richtlijnen en toetsingscriteria’,  behorende bij deze Boulevardvisie. De lijn 

van inrichtingselementen (hek, alternatief voor de keienbakken, straatmeubilair) moet 

verwantschap hebben met het Vlissingse DNA. 

 

Windzakken  als herkenbare elementen 

Windzakken op de verbindingen tussen de stad en de boulevards plaatsen zorgt voor 

een toevoeging van kleurrijke, levendige en maritieme elementen op de boulevards. De 

windzak staat symbool voor de kracht van de wind en het maritieme en kleurrijke 

karakter van de stad. Daarnaast zijn windzakken sterker en vragen minder onderhoud en 

vervanging dan vlaggen. Beperkt commercieel gebruik van de windvanen voor reclame-

uitingen is toegestaan, mits het gevarieerde kleurrijke beeld niet verstoord wordt. 

 

Obstakelvrije promenade 

De promenade aan de zeezijde dient zoveel mogelijk obstakelvrij te worden gehouden 

zodat het zicht op zee niet verstoord wordt. De promenade heeft een publieke functie 

en wordt gebruikt om te genieten van het uitzicht op zee. Het uitgangspunt is om de 

promenade te maximaliseren zodat men het panorama maximaal beleefd.  

 

Herijking locatie kiosken 

De kiosken zijn specifieke horecavestigingen op de boulevards. Het gebruik en uistraling 

van de openbare ruimte ondervindt een kwaliteitsimpuls door verplaatsing (Coosje 

Buskenstraat en Nolleplein) of verwijdering (Naereboutplein) van bestaande kiosken.  

 

De kiosk op het Nolleplein krijgt een hernieuwde plek op de Nollepier. Hier vormt de 

kiosk een bijzondere schakel tussen duin, strand en boulevards, zonder een obstakel te 

zijn in de openbare ruimte. Daarnaast belet de kiosk bij het betreden van de boulevards 

niet langer het uitzicht richting de Westerschelde en het Wooldhuis.  

 

De kiosk ter hoogte van de Sardijntoren komt te vervallen. D uitstraling van de kiosk is 

niet passend in de omgeving op en rondom het Naereboutplein. Bovendien beperkt de 

kiosk de vrije doorloop op de promenade in sterke mate. 

 

De kiosk op de kop van de Coosje Buskenstraat heeft weinig relatie met de zee. Hierdoor 

kan de kwaliteit van de plek onvoldoende benut worden. Bij het herinrichten van de kop 

van de Coosje Buskenstraat wordt een nieuwe locatie gezocht voor de kiosk.  

 

Kunst op de boulevards 

Op de boulevards is een variatie aan kunstwerken te vinden, sommige herkenbaar en 

opvallend, andere onbekend en verscholen. Een kunstroute over de boulevards kan de 

kunstwerken onder de aandacht brengen. Plaquettes en audiotours brengen de 

achtergronden van het kunstwerk naar voren. Planologisch geeft de gemeente 

Vlissingen de mogelijkheid om galerie-, atelier- en/of tentoonstellingsruimte te 

realiseren op de begane grond. Ook zijn er mogelijkheden om kunstevenementen of 

kunstroute te organiseren.  

 

Geleidelijke uitbreiding sluiting gemotoriseerd verkeer 

De gemeente Vlissingen zet in op een geleidelijke uitbreiding van de afsluiting van de 

boulevards voor het gemotoriseerde verkeer. Een hoge verkeersintensiteit van 

gemotoriseerd verkeer doet afbreuk aan de nagestreefde verblijfskwaliteit op de 

boulevards. Door het aanbod van recreatieve- en toeristische functies te vergroten 

ontstaan levendigere boulevards.  

 

Uitgangspunt is dat eerst de levendigheid, het aantal toeristische functies en de 

uitgebreid wordt, alvorens over te gaan tot een uitbreiding van het huidige 

sluitingsregime. Potentiële consumenten moeten verleid worden om uit de auto te 

komen en te genieten van de boulevards als gast in de restaurants, hotels en overige 

voorzieningen. De boulevards zouden hierdoor meer een bestemming moeten worden 

en minder een onderdeel van een route. Alvorens men deze bestemming bereikt kan 

men parkeren op een van de parkeervoorzieningen aan de randen van de boulevards. 

Verwijzing van de parkeervoorzieningen richting de boulevards is hierin essentieel. 
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Verbeteren verbindingen  
Stad - Boulevards 
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4.5 Verbeteren van verbindingen tussen de stad en de boulevards 

Het verbeteren van de verbindingen op ruimtelijke en functionele wijze van de entree 

van de stad, de binnenstad en de boulevards is belangrijk om de stad te laten profiteren 

van de kwaliteiten van de boulevards. Verbindingen en routes zijn essentieel om de 

boulevards en het achterliggende gebied te verbinden. Inzet is om hoogwaardige en 

efficiënte verbindingen tussen gebieden te creëren, die logisch en aantrekkelijk zijn voor 

zowel Vlissingers als bezoekers. De verbindingen moeten daarnaast een “zeegericht” 

maritiem karakter krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij binnenkomst van Vlissingen als bezoeker moet het maritieme karakter van 

de stad als een vanzelfsprekendheid worden ervaren. In de route naar de 

Boulevards toe moet de beleving van de zee al aanwezig zijn. Ook na de 

overstap van automobilist naar voetganger moet de relatie met de zee en de 

verbinding naar de boulevards voelbaar zijn.  

 

De stadsverbindingen “verankeren” op bijzondere wijze de stad met de zee. 

Door in te zetten op het verbeteren van de verbindingen, streeft de gemeente 

Vlissingen een grotere verbondenheid tussen de verschillende kwaliteiten in 

Vlissingen na. Het verbeteren van de verbindingen tussen stad en boulevards is 

in de structuurvisie ook benoemd als één van de belangrijkste uitdagingen voor 

het komende decennium. 

 

Op de knopen Nolleplein, ter hoogte van Hotel Britannia, de Trompweg, de 

Coosje Buskenstraat en het Keizersbolwerk is een verbeterde relatie tussen het 

omliggend gebied, de stad en de boulevards wenselijk. Uitvoering betreft deels 

korte termijn projecten en deels ambities die afhankelijk van beschikbare 

middelen en prioritering uitgevoerd kunnen worden.  
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Herinrichting Coosje Buskenstraat 

De Coosje Buskenstraat en in het verlengde de Aagje Dekenstraat is de verbinding van 

de binnenstad en het Scheldekwartier naar de boulevards en de zee. De verbinding krijgt 

de allure van een “stadsboulevard” met een uitstraling die de zee aankondigt.  

 

Op de korte termijn wordt ingezet op het verbeteren van de uitstraling van de entree 

van de binnenstad ter hoogte van het Dok. Een rij windzakken, passend bij het 

maritieme karakter van de stad, wordt als markante lijn vanaf het Scheldeplein in de 

richting van de kop van de Coosje Buskenstraat doorgetrokken. Op de kop van de Coosje 

Buskenstraat ervaart men het panoramische uitzicht over de Westerschelde.  

 

Herinrichting Keizersbolwerk 

Het Keizersbolwerk is de knoop die de binnenstad met  Boulevard de Ruyter verbindt. 

Het is misschien wel de mooiste plek van Vlissingen, met een panoramisch uitzicht over 

de Westerschelde, het Bellamypark en de Nieuwendijk om de hoek en het standbeeld 

van Michiel de Ruyter als baken voor Vlissingen.  

 

De huidige inrichting doet weinig eer aan deze markante plek. De rommelige uitstraling 

van de openbare ruimte leidt af van de kwaliteiten die deze plek in zich heeft. Het 

herinrichten van het Keizersbolwerk biedt kansen om deze kwaliteiten te benutten. 

Uitgangspunt bij een herinrichting is dat de bestaande elementen leidend zijn.  

 

Verbetering De Ruyterplein 

Als verbinding tussen de Groene Boulevard en de binnenstad is het De Ruyterplein een 

belangrijke schakel. Naast een veel gebruikte looproute is het ook onderdeel van de 

landelijke fietsroute langs de Noordzee, de zogenaamde LF1-route.  

 

Het is wenselijk de verbinding tussen het Bellamypark en de Groene Boulevard via de 

sluizen te verbeteren voor fietsers en voetgangers. Voor het Ronddeel zijn er 

mogelijkheden voor exploitatie van een terras en kleinschalige (maritieme) activiteiten.  

 

Dijkovergang Commandoweg – Groene Boulevard 

Het verbeteren van de relatie tussen de stad en de boulevards krijgt ook zijn invulling op 

de Groene Boulevard. Hier wordt een trap gerealiseerd, die vanaf de Commandoweg 

een directe relatie legt tussen de stad, de ontwikkelingen in het Scheldekwartier en de 

Groene Boulevard.  Door deze verbinding te realiseren wordt de relatie tussen de rustige 

sfeer op de Groene Boulevard en de dynamiek van de stad aan elkaar gekoppeld. 

Daarnaast biedt het bezoekers de mogelijkheid om sneller de Oranjemolen en het 

omliggende gebied te bereiken. 

 

De realisatie van de trap is onderdeel van het Interreg-project ‘WW II Heritage’, waar 

ook de ontwikkeling van het ‘Herdenkingsgebied WO II’ een onderdeel van is. Uitvoering 

van dit project is gepland voor 2014. Meer informatie over de ontwikkeling van het 

herdenkingsgebied is te vinden in het onderdeel ‘versterking recreatie en toerisme’.  

 

Strandtrap Naereboutplein - Badstrand 

Het Naereboutplein vormt met de markante 

Leeuwentrap de historische verbinding met 

de stad. Deze krijgt een vervolg aan de 

zeezijde in de vorm van een robuuste 

strandtrap. De recente inrichting van het 

plein blijft gehandhaafd, maar er worden 

nieuwe elementen aan toegevoegd die de 

relatie met het strand en de boulevard 

versterken. Het Naereboutplein wordt in de 

beleving doorgezet, door de exploitatie van 

het badcaisson te combineren met 

vernieuwende strandfaciliteiten en 

evenementen. Hiervoor is een herkenbare en       Impressie van de strandtrap op het Badstrand 

uitnodigende verbinding noodzakelijk.                    ter hoogte van het Naereboutplein. 

  

Strandtrap Grand Hotel Britannia 

Gekoppeld aan de herontwikkeling van Hotel Britannia is de wens om een royale 

toegang tot het strand te realiseren. Uitwerking aan de trap zal gegeven worden op het 

moment dat de openbare ruimte in de directe omgeving van Hotel Britannia een 

kwaliteitsverbetering krijgt.  
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4444.6 Divers waterfront.6 Divers waterfront.6 Divers waterfront.6 Divers waterfront    
Het bebouwingslint van de boulevards kenmerkt zich door een diversiteit aan stijlen, 

hoogte en parcelering. De gemeente Vlissingen zet in op het versterken van dit diverse 

bebouwingslint. Streven is om de uitstraling van de bebouwing te verbeteren en sturing 

te geven aan nieuwe initiatieven. De gemeente Vlissingen is terughoudend ten aanzien 

van nieuwe bouwontwikkelingen op de boulevards. Ontwikkelingen zijn nog mogelijk op 

de voormalige locatie van Hotel Britannia, De Zeevaartschool, het Scalda en de hoek van 

de kop van de Coosje Buskenstraat. Bij alle (her)ontwikkelingen geldt dat deze passend 

moeten zijn binnen de eisen die door het Waterschap gesteld worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorbeeld van herontwikkeling van (naoorlogse) panden  
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Parcelering met een individuele uitstraling is leidend bij ontwikkelingen 

De individuele parcelering is leidend voor de ontwikkelingen op de boulevards. De 

rijkheid aan stijlen en kleuren is kenmerkend voor Vlissingen en de boulevards in het 

bijzonder. Met name bij de naoorlogse bebouwing op de boulevards is dit kenmerk 

losgelaten, waardoor er een schaalspong plaats heeft gevonden in massa. Dit doet 

afbreuk aan de herkenbare en gevarieerde parcelering op de boulevards. Bij 

(her)ontwikkelingen is het versterken van dit Vlissingse karakter leidend. 

 

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 parcelering, korrelgrootte 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 

 

Het verbeteren van de individuele parcelering kan op diverse manieren plaats vinden. Bij 

herontwikkelingen of kwaliteitsverbetering van panden kan er bijvoorbeeld voor 

gekozen worden om door middel van kleurstelling het pand te parceleren. Een andere 

mogelijkheid is te variëren in het formaat en de plaats van balkons of erkers. Bij 

volledige herontwikkeling, zoals bij de HZ en het Scalda zijn er mogelijkheden om de 

individualiteit in parcelering terug te brengen door ook met de hoogte en breedte van 

de panden te variëren. 

 

Individuele kwaliteitsverbetering bebouwing 

De boulevards bieden een uniek woonklimaat. De kwaliteit van de woningen sluit echter 

niet altijd aan bij de moderne woonwensen. Eigenaren van panden of Verenigingen van 

Eigenaren hebben de mogelijkheid om een kwaliteitsverbetering uit te laten voeren ter 

bevordering van het woongenot, bijvoorbeeld door het realiseren van een lift of balkon.  

 

Op Boulevard Bankert, tussen de Trompstraat en de Coosje Buskenstraat is er de 

mogelijkheid om individuele woonpanden met een laag uit te breiden ten behoeve van 

de bestaande woning(en). Bij aanvragen die betrekking hebben op de uitstraling van het 

pand, zal de gemeente Vlissingen streven naar een hoogwaardige kwaliteit, waarin het 

individuele karakter van het pand tot uitdrukking komt. Naast de voorzijde (zeezijde) 

krijgt ook de stadzijde nadrukkelijk de aandacht bij een dergelijke aanvraag. 

 

Herontwikkeling locatie voormalig Hotel Britannia 

Grand Hotel Britannia was decennia lang een vermaard hotel in Vlissingen en ver 

daarbuiten. Het hotel, gelegen aan het Badstrand, bood tal van voorzieningen, waar 

zowel Vlissingers als toeristen gebruik van maakten.  

 

Na een periode waarin geen bouwontwikkeling op gang is gekomen, zet de gemeente 

Vlissingen zich in om de plaats van het voormalige Grand Hotel Britannia wederom een 

hotel te laten verrijzen. De herontwikkeling van de locatie Britannia biedt kansen om het 

toeristische aanbod in Vlissingen te verbreden. Daarnaast biedt deze ontwikkeling 

kansen om de sfeer van Boulevard Evertsen te versterken als gebied waar de beleving en 

het gebruik van het Badstrand centraal staan.  

 

Uitganspunt voor de herontwikkeling van Britannia is het vigerend bestemmingsplan en 

de daarop geformuleerde wijzigingen in de notitie van de gemeenteraad: 

� een kleiner hoogwaardiger hotel met bijbehorende voorzieningen; 

� beperkte aanvulling met woningbouw is toegestaan (ca 45 appartementen); 

� het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van de exploitant/investeerder 

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. openbaar 

gebied); 

� verbeter de verbinding met de stad door het toevoegen van een openbaar 

toegankelijke 

� doorgang tussen boulevard en Kenau Hasselaarstraat; 

� parceleer de nieuwe bebouwing d.m.v. verticale geleding en variatie in 

gevelbeeld, architectonische uitstraling en hoogte; 

� behoud de horizontale opbouw en bij voorkeur het mozaïek van het paviljoen; 

� houd het hoekpand aan de westzijde vrij;  
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� verbeter de uitstraling richting stad (voorkant – voorkant); 

� de bestaande appartementengebouwen mogen met twee lagen worden 

opgehoogd in combinatie met verbetering van de uitstraling/het gevelbeeld; 

� verbeter de uitstraling van het openbaar gebied; 

� houd rekening met toekomstige ophoging van de zeewering naar 10,20 + NAP; 

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

� realiseer een trapsgewijs opbouwende hoogte van de bebouwing. 

 
Onderstaande afbeelding geeft een globale weergave van de leidende principe: 

 

Herontwikkeling Zeevaartschool 

De Zeevaartschool, gelegen aan Boulevard Bankert, is een markant en herkenbaar 

gebouw op de Vlissingse boulevards. Het markeert de overgang van de recente 

hoogbouw naar de kleinschaligere bebouwing. Het deel van de Zeevaartschool met 

daarop het vuurtorentje is een rijksmonument. Het naastgelegen gebouw is eveneens 

onderdeel van de Zeevaartschool.  

 

De Hogeschool Zeeland heeft aangegeven mogelijkheden te zien in de ontwikkeling van 

de Boulevard Bankert 154.  Op lange termijn zijn er eveneens kansen voor Boulevard 

Bankert 130. De herontwikkelingen moeten bijdragen aan het ruimtelijke wensbeeld, 

zoals eerder in deze visie omschreven is. Boulevard Bankert 156 blijft behouden en 

gerenoveerd, daarnaast wordt gezocht naar een andere (mede)bestemming.  

Uitgangspunt voor de herontwikkeling zijn:  

• versterk het silhouet en maak minder abrupte overgang van hogere (17 lagen 

naast Zeevaartschool) naar lage bebouwing  (3-5 lagen op Boulevard Bankert); 

• benadruk de knoop Zeevaartschool/Trompstraat door deze te markeren met 

hoogteaccent waarmee de Zeevaartschool wordt ingekaderd;  

• programma bij herontwikkeling  Boulevard Bankert 154 en 130 is onderwijs, 

wonen, horeca, zorg of recreatieve invulling. Een combinatie van functies is 

eveneens mogelijk; 

• in het ontwerpproces een zorgvuldige afweging van het ontwerp met oog voor 

het historische karakter van het maritieme onderwijs op de boulevards; 

• herontwikkeling is passend bij omliggende bebouwing (parcelering, 

korrelgrootte en variatie in gevelbeeld, kleur- en materiaalgebruik); 

• realiseer een commerciële/publieke/maatschappelijke functie in plint; 

• houd rekening met toekomstige ophoging van de zeewering naar 10,20 + NAP 

en naar 14,00 + NAP in een later stadium; 

• nieuw- en verbouw moet leiden tot een individuelere parcelering; 

• parkeren oplossen op eigen terrein en uit het zicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte termijn ontwikkeling Boulevard Evertsen  

(kwaliteitsimpuls Boulevard Bankert 130, herontwikkeling Boulevard Bankert 154) 
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Ten aanzien van de herontwikkeling van Boulevard Bankert 154 wordt getracht,  indien 

mogelijk, de bestaande voorgevel met historische waarde te behouden en te integreren 

in de nieuwbouw. 

 

Markant gebouw op de kop van de Coosje Buskenstraat 

De Coosje Buskenstraat is de belangrijkste schakel tussen de binnenstad en de 

boulevards. Zowel de openbare ruimte als de omliggende bebouwing heeft niet de 

allure om de stad te verbinden met de zee. De gemeente Vlissingen ziet op de hoek van 

de Coosje Buskenstraat en Boulevard Bankert mogelijkheden voor een bijzonder 

gebouw. De bebouwing moet vanuit architectonisch oogpunt een baken zijn als 

overgang van de stad naar de zee. 

 

Leisure boulevard Spuikom 

De Spuikom is een kansrijk gebied om de boulevards en de stad beter met elkaar te 

verbinden. Initiatieven die in de Spuikom moeten een toegevoegde waarde zijn aan het 

regionale recreatieve toeristische aanbod en passend zijn bij de schaal van de Spuikom. 

Voor de gemeente Vlissingen is de Spuikom een belangrijk baken in de stad. De ligging 

nabij de binnenstad biedt unieke kansen voor een unieke invulling, passend bij het 

streven van de gemeente Vlissingen om een recreatief en toeristisch onderscheidend 

aanbod te bieden. De groene uitstraling van de Spuikom is leidend bij de toekomstige 

invulling. Ontwikkelingen in dit gebied moeten ingepast worden binnen het 

landschappelijke kader.  

 

Focus voor de ontwikkelingen ligt op en rond het gebied van het bestaande 

parkeerterrein in de Spuikom (achter de Coosje Buskenstraat). In dit gebied worden de 

verschillende recreatieve functies met elkaar verknoopt en ontstaat een gebied met 

Leisure-functies in een groene omgeving wat onderscheidend is en een impuls is voor de 

Vlissingse binnenstad en boulevards. Op termijn biedt de Kleine Spuikom mogelijkheden 

voor de komst van een Leisure initiatief. Bij mogelijke initiatieven is de landschappelijke 

inpassing en de verweving met de groene Spuikom een belangrijk uitgangspunt.  

 

In het document ‘richtlijnen en toetsingscriteria’, behorende bij deze Boulevardvisie, is 

een nadere uitwerking gegeven van de ruimtelijke richtlijnen voor ontwikkelingen in de 

Spuikom en de directe omgeving.
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De boulevard van Ooit 
 

In het licht van de werken aan de kustverdediging zet de gemeente Vlissingen voor de 

komende tien jaar in op een strategie van behoud en versterking. Investeringen in de 

openbare ruimte zouden door de werkzaamheden aan de kustverdediging 

kapitaalvernietiging kunnen zijn. Het versterken van de Vlissingse kust is gepland 

omstreeks 2030. De voorbereiding hiervoor start echter eerder. 

 

In dit deel van de visie worden droombeelden geschetst voor de toekomstige 

ontwikkeling. Ze dienen ter inspiratie voor de toekomstige discussie en zetten in op een 

integrale aanpak van de Vlissingse opgave. De gemeente Vlissingen zet in op het 

koppelen van de kwaliteitsslag van de openbare ruimte aan de versterking van de 

kustverdediging. Op deze wijze kan er een integraal plan opgesteld worden waar de 

boulevard ruimtelijk, functioneel en economisch van kunnen profiteren. In het nu 

volgende deel van de ‘Boulevardvisie’ is een doorkijk gegeven naar de periode na 2020. 

De nadruk ligt op de kansen die er zijn bij het koppelen van kustverdediging aan 

ruimtelijke ontwikkelingen. Deze beelden kunnen gebruikt worden ter inspiratie.  

 

Promenade met parapet als zeerwerend element 

De parapet is op de boulevards al toegepast om de golfslag te breken en daarmee 

weerstand te bieden aan de kracht van de zee. Door de parapet te verlengen kan de golf 

geleidelijker gebroken worden en ontstaan er kansen om het openbaar gebied te 

verbreden.  Een verbreed openbaar gebied geeft mogelijkheden voor een meer divers 

gebruik van de boulevards. De huidige relatief smalle promenade maakt het combineren 

van verschillende activiteiten vaak lastig. Een verbreding biedt in dit geval een uitkomst 

en geeft daarnaast een impuls aan de recreatieve waarde van de boulevards. Het 

referentiebeeld geeft een indruk van deze toegepaste oplossing elders. 

 

Nolleplein als entree naar het strand en overgang vanaf de duinen 

Het Nolleplein kan een aantrekkelijk en uitnodigend entreeplein worden met robuuste 

strandtreden die de boulevard verbinden met het strand. De brede uitnodigende trap 

biedt de mogelijkheid om als podium te dienen voor evenementen op het Badstrand. De 

treden zullen in het verlengde gelegd worden van de Nolledijk, om zo een begeleiding 

van de golven langs het Nollehoofd te vormen. De impressie geeft een beeld van de 

overgang tussen duinen en strand, in de vorm van een trap bij het Nolleplein. Op het 

Nolleplein kunnen bezoekers geïnformeerd worden over de dynamiek in de monding 

van de Westerschelde, het Westduingebied, het stadsstrand en de boulevards. 

 

Coosje Buskenplein als balkon aan de Westerschelde 

De Coosje Buskenstraat is de meest prominente verbinding tussen de boulevards en de 

binnenstad. De straat, met diverse statige panden, vangt aan op het Scheldeplein 

(kernwinkelgebied) en verleid de bezoekers om een bezoek te brengen aan de 

boulevards. Op de kop van de Coosje Buskenstraat openbaart zich een balkon, waar 

men vanuit een uitkragend uitkijkpunt zicht heeft op het lange lint van de boulevards 

Bankert en Evertsen. Daarnaast ervaart men de weidsheid van de Westerschelde. De 

openheid van de zee en de dynamiek van de (binnen)stad moeten op deze plek optimaal 

met elkaar geconfronteerd worden. 

 

Robuuste verbindingen tussen de promenade en de glooiing 

De boulevards kenmerken zich door het panoramische uitzicht over de Westerschelde 

en het almaar wisselende beeld. Voor een optimale beleving van de kracht van de zee 

moet men echter niet op de promenade flaneren, maar op de glooiing. Hier, op het 

snijvlak van zee en land, is de kracht van de zee optimaal te beleven. Een uitwisseling 

tussen de glooiing en de promenade kan beide werelden dichter bij elkaar brengen, 

zonder de karakteristiek aan te tasten. 

 

Op de volgende pagina zijn enkele inspirerende droombeelden opgenomen. 
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Lange termijn perspectief Boulevard Bankert 130 

De visie Boulevards beschrijft een beeld van een gevarieerde boulevard die zich zowel in 

functionele als ruimtelijk zin onderscheidt van andere boulevards en de boulevards 

onderling. Het gewenste silhouet geeft hier invulling aan door in te zetten op een 

gevarieerd bebouwingsbeeld met zowel een front als naar de stad. Voor de lange 

termijn herontwikkeling van Boulevard Bankert 130 zijn de volgende uitgangspunten 

gedefinieerd: 

� verbeter de verbindingen tussen de stad/Kenau Hasselaarstraat/Spuikompark 

en de boulevard door het realiseren van een nieuwe poort; 

� versterk het silhouet (ruime variatie in hoogte, parcelering, gevelbeeld); 

� benadruk nieuwe poort in de boulevardbebouwing door deze te markeren met 

een hoogteaccent; 

� programma bij herontwikkeling locatie Scalda is onderwijs, wonen, horeca of 

recreatieve invulling; 

� de herontwikkeling is passend bij de omliggende bebouwing qua schaal en 

maat, maar hanteer afwijkend (lichtgekleurd) materiaalgebruik (benadrukken 

poort); 

� realiseer een commerciële/publieke/ maatschappelijke functie in de plint; 

� houd rekening met de toekomstige ophoging van de zeewering naar 10,20 + 

NAP en naar 14,00 + NAP in een later stadium; 

� hanteer bij nieuwbouw een individuele parcelering; 

� parkeren op eigen terrein en uit het zicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globale weergaven van het lange termijn ontwikkelperspectief Boulevard Bankert 
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Lange termijn perspectief Spuikom 

De Spuikom ligt als groen gebied ingeklemd tussen de boulevards en de stad. Voor de 

komende jaren wordt ingezet op het realiseren van leisure-functies in een groene 

setting. Op de lange termijn is er aanvullende programmering voorzien, om de Spuikom 

zowel ruimtelijk als functioneel een prominentere plek in Vlissingen te geven. 

 

Bij een ontwikkeling op lange termijn worden de volgende kaders voorgestaan: 

� realiseer een woonprogramma op huidige parkeerterrein Kenau 

Hasselaarstraat (achterkant boulevard wordt voorkant naar Spuikomweg); 

� parkeerfunctie handhaven/inpassen; 

� planning woonfuncties na 2020; 

Globale weergave van het lange termijn ontwikkelperspectief voor de Spuikom. 
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