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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.

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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De boulevards gelden als belangrijk verblijfsgebied. 

Een hoogwaardige uitstraling van de openbare ruimte 

is dan ook belangrijk. Om dit te bereiken streeft de 

gemeente Vlissingen naar een ordentelijke uitstraling, 

waarin terrassen, openbare ruimte en straatmeubilair 

elkaar versterken. Ten behoeve van het "aneren en het 

functionele gebruik geldt een minimale doorloop van 

drie meter. Terrassen, uitstallingen, reclame-uitingen 

of straatmeubilair mogen deze vrije doorloop in 

principe niet hinderen. 

Voor terrassen gelden de eisen die opgenomen zijn 

in het terrassenbeleid van de gemeente Vlissingen. 

Terrasschermen zijn vanuit het oogpunt van vrij zicht 

over de boulevards en de zichtlijnen vanaf de promenade 

ongewenst. Uitzondering hierop zijn de terrassen aan 

de bebouwingszijde die onderdeel zijn van het pand. 

De hangende terrassen zijn geplaatst op het open-

baar gebied, maar worden niet als zodanig gebruikt.  
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activiteiten die veel plaatsvinden op de boulevards krijgen de ruimte, zoals "aneren en terrasvoorzieningen, 

con"icten moeten echter voorkomen worden.

De openbare ruimte wordt op de boulevards 

gebruikt voor diverse evenementen en activi-

teiten, maar vooral om te !aneren en te genieten 

van het weidse uitzicht over de Westerschelde. 

Het gebruik van de promenade in combinatie 

met de inrichting zorgen voor een levendige 

uitstraling van de boulevards.
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Het straatmeubilair op de boulevards is (op termijn) 

aan vervanging toe. De gemeente Vlissingen streeft 

naar een sobere vervanging die past bij de uitstraling 

van de boulevards. Uitgangspunt is dat er één lijn 

van straatmeubilair toegepast wordt op de stedelijke 

boulevards. Deze lijn omvat zitgelegenheden, 

afvalbakken, verlichtingsarmaturen en $etsenbeugels. 

Naast de esthetische kwaliteit spelen ook de 

onderhoudsaspecten en de vervangingskosten een 

rol. Tevens mogen de elementen geen verankering 

hebben in de boulevard, maar moeten zij geplaatst 

worden op de boulevards en bij voorkeur verplaatsbaar. 

Hiernaast enkele voorbeelden die passend zijn binnen 

de uitstraling van de boulevards en daarnaast voldoen 

aan de voorwaarden betre!ende het beheer en 

onderhoud van het straatmeubilair:
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referentie straatmeubilair
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Wensbeeld private buitenruimten aan 

promenade Boulevard Evertsen
Op Boulevard Evertsen zijn geen private buiten-

ruimtes aanwezig aan de zeezijde. De overgang tussen 

de promenade/straat en de panden is hierdoor relatief  

‘hard’. Door middel van het realiseren van private 

buitenruimten (in erfpacht) aan de voorzijde van de 

panden aan Boulevard Evertsen kan de overgang 

tussen de publieke openbare ruimte en de panden 

verzacht worden. Hierdoor ontstaat een beeld zoals 

op Boulevard Bankert. Tevens zorgt dit voor meer 

gebruiksmogelijkheden voor de bewoners van de 

begane grond op Boulevard Evertsen en is het een 

kans voor de verlevendiging van de promenade aan 

de bebouwingszijde.

Private buitenruimten worden alleen toegestaan 

wanneer alle eigenaren van de begane grond van een 

blok er mee instemmen. Een uniforme afscheiding is 

wenselijk, mits er geen civiel technische bezwaren zijn. 

Uitgangspunt is dat de bestaande (tegel)verharding 

blijft liggen. Private buitenruimten zijn toegestaan en 

wenselijk voor de blokken tussen het Wooldhuis en 

het voormalige hotel Britannia en tussen Britannia en 

de Strandveste.
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bebouwing tussen de  Strandveste en voormalig hotel Britannia

bebouwing tussen het Wooldhuis en voormalig hotel Britannia
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huidige situatie wensbeeld met private buitenruimten
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referentie private buitenruimte referentie private buitenruimte foto private domeinen Boulevard Bankert
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Toetsingscriteria welstand
Nevenstaand zijn de toetsingscriteria weerge-

geven voor de welstandscommissie ten aanzien van 

herontwikkeling, nieuwbouw of particulier initiatief 

voor het wijzigen van de bebouwing.

1. een asymmetrisch pro$el van het bebouwingslint 

bij de knopen;

2. de individualiteit van de panden dient benadrukt 

te worden (brede panden opdelen in kleinere 

korrelgrootte, variatie in dakbeëindiging/

kapvorm, situering balkons, architectuurstijl, 

kleurstelling, materialisatie, etc);

3. wisselende nok- en goothoogtes, inzetten op het 

verlevendigen en vergroten van de contrasten in 

het boulevardsilhouet;
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(1) stedelijk decor van de boulevards van Vlissingen. Asymmetrie ter plaatse van de knopen is een van de 

stedenbouwkundige kenmerken die versterkt dient te worden

(3) levendig boulevardsilhouet

(2) huidige situatie                                     mogelijk gewenste toekomstbeelden

De Vlissingse boulevards zijn beeldbepalend 

voor het karakter van de stad. Zorgvuldigheid 

is geboden bij aanpassing van het bestaande 

bebouwingslint. De Visie Boulevards spreekt 

zich uit voor het verbeteren van de stadzijde 

van de boulevards. Daarnaast wordt ingezet 

op het verbeteren van de beeldkwaliteit 

aan zeezijde, door middel van een kleinere 

korrelgrootte van de bebouwing.
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4. beperkte verticale uitbreiding van maximaal 

één of twee lagen is mogelijk op Boulevard 

Evertsen en Boulevard Bankert, mits de 

ruimtelijke kwaliteit verbetert, de optoppping 

past binnen de context, aansluit bij de 

omringende bebouwing  in parcelering, 

korrelgroote en variatie in gevelbeeld, kleur- en 

materiaalgebruik, een kwaliteitsimpuls aan stads- 

en  zeezijde oplevert en/of in combinatie met een  

verbetering van de verbindingen tussen stad 

en zee (zie ook ‘richtlijnen optoppen bestaande 

panden’);

5. uitgangspunt is herkenbare geleding (entree, 

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

dakrand of afrondende dakopbouw en een 

zorgvuldige detaillering; 
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(4) ter plaatse van de rode en donkergrijs gemarkeerde gebieden is beperkte verticale uitbreiding mogelijk (zie ook 

Richtlijnen ‘optoppen bestaande panden’)

(5) gevelopbouw: herkenbare geleding 

6. de optopping moet een bekroning zijn en voort- 

komen uit de architectuur van het pand; 

7. een zorgvuldige detaillering;

8. kenmerkend aan Vlissingen is het kleurrijke 

gevelbeeld, op de boulevards dient dit versterkt 

te worden;

9. spiegelend of gekleurd glas is niet toegestaan;

10. rekening houden met de eisen van Waterschap 

Scheldestromen ten aanzien van de toekomstige 

ophoging van de zeewering.
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Richtlijnen ‘optoppen bestaande panden’
De gemeente Vlissingen biedt planologische ruimte 

om bestaande panden met maximaal één of twee 

verdiepingen te verhogen, zogenaamd ‘optoppen’. 

Wanneer een optopping past binnen de kaders van 

het vigerende bestemmingsplan, zijn de volgende 

criteria van toepassing:

 ! de optopping is maximaal één of twee 

verdiepingen met een maximale toegevoegde 

hoogte van zes meter, tenzij er een kap 

gerealiseerd wordt. In dat geval is acht meter 

toegestaan waarbij de kap moet starten op 

maximaal drie meter boven de bestaande 

goothoogte;

 ! de optopping moet een bekroning zijn en 

voortkomen uit de architectuur van het pand;

 ! in de hoogte stapelen van dakopbouwen 

is in principe niet aan de orde, mits het een 

fundamentele vooruitgang in de beeldkwaliteit 

tot gevolg heeft;

 ! de optopping mag over de gehele breedte van 

het pand uitgevoerd worden;

 ! de optopping moet zowel aan de boulevard- als 

aan de stadszijde de beeldkwaliteit verbeteren; 

de herkenbare geleding van de bebouwing is het 

uitgangspunt;

 ! optopping van bestaande panden dient getoetst 

te worden door de welstand.

Wensbeeld ‘kleurgebruik bebouwing’
In Vlissingen is een kleurrijk beeld van oudsher één van 

de kenmerken. Op de boulevards is er de mogelijkheid 

om dit kleurrijke beeld te versterken. 

 ! de gevelkleur is afwijkend van de kleurstelling van 

de naast gelegen panden. Dit ter versterking van 

het individuele verticale beeld op de boulevards;

Richtlijnen ‘toevoegen balkons en erkers 

aan bestaande panden’
Aan de boulevards ligt de kwaliteit onder andere in 

het uitzicht. Om dit optimaal te benutten worden 

balkons veelal gezien als waardevolle toevoeging 

aan de bebouwing. Om balkons toe te voegen aan de 

bebouwing worden de volgende criteria gehanteerd:

 ! het balkon levert een bijdrage aan de verticale 

geleding van de bebouwing;

 ! het balkon is onderdeel van de architectuur van 

de gevel;

 ! een hoogwaardige afwerking en oog voor 

detaillering van de voor- en onderzijde van het 

balkon;

 ! gekleurd of spiegelend glas is niet toegestaan; 

 ! de toe te voegen balkons aan de boulevards 

dienen getoetst te worden door de welstand;

 ! een balkon mag tot maximaal één meter uit de 

gevel gerealiseerd worden;

 ! erkers mogen maximaal zeventig centimeter uit 

de gevel gerealiseerd worden.
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inspiratie voor nieuwbouw, verbouwing of optopping
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beperkt mogelijk, mits het onderscheidend is van het 

bestaande aanbod evenementen of evenementen 

betreft met een bovenregionale uitstraling.

Kleinschalige activiteiten zorgen voor levendigheid 

op de boulevards. Op aangewezen locaties mag er 

enkele malen per jaar een kleinschalige activiteit 

georganiseerd worden. De betre!ende locaties zijn:

 ! Nolledijk (Panta Rhei);

 ! Naereboutplein (Boulevard Evertsen);

 ! Badstrand (Boulevard Evertsen);

 ! trottoir Badstrand;

 ! Plaza Boulevard Bankert;

 ! Boulevard Bankert (tussen de Trompstraat en de 

Coosje Buskenstraat);

 ! Boulevard de Ruyter (ter hoogte van de 

Gevangentoren);

 ! Boulevard de Ruyter (Keizersbolwerk).

De gemeente streeft naar het koppelen van de 

activiteiten en evenementen op de boulevards aan 

momenten dat de boulevards afgesloten zijn voor 

het gemotoriseerde verkeer. Door beide acties te 

koppelen neemt de levendigheid op de boulevards 

toe op de momenten dat de boulevards afgesloten 

zijn. Daarnaast wordt op deze wijze voorkomen dat de 

boulevards té frequent afgesloten worden zonder dat 

er activiteiten plaatsvinden op de boulevards.

De gemeente Vlissingen streeft naar het vergroten 

van de levendigheid op de boulevards. Het is echter 

onwenselijk om de leefbaarheid op de boulevards 

fundamenteel aan te tasten. Middels een meer 

gedi!erentieerd aanbod, zorgvuldige communicatie 

vooraf en het stellen van criteria wordt hier invulling 

aan gegeven. 

Jaarlijks wordt een beperkt aantal grootschalige 

evenementen georganiseerd, zoals de diverse 

markten, de strandcross, vlootschouw Sail (eens in 

de vijf jaar) en Rescue Vlissingen (eens in de twee 

jaar). Uitbreiding van het aantal evenementen is 

De Vlissingse boulevards zijn uniek in 

Nederland. Daarnaast ziet de gemeente 

Vlissingen het belang van recreatie en 

toerisme en stimuleert dit. Om dit potentieel 

te benutten zijn evenementen en activiteiten 

een belangrijke aanvulling op de bestaande 

kwaliteiten. In de Visie Boulevards spreekt 

de gemeente Vlissingen uit dat ze streeft 

naar een evenwicht tussen leefbaarheid en 

levendigheid. De combinatie van evene-

menten en activiteiten geeft de boulevards 

een levendige uitstraling, zonder de leef-

baarheid aan te tasten.
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de vlootschouw van Sail de Ruyter en de jaarlijkse Rescue Vlissingen zijn voorbeelden van grootschalige evenementen op de boulevards


