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Schaal  1:1

Bestemmingsplankaart Claverveld

Schaal  1:1

Bestemmingsplan op hoofdlijnen
* Aantal woningen: maximaal 110 (waarvan 2 bestaande woningen) 
* Maximum aantal woningen wordt per ontwikkelveld vastgelegd
* Woningen moeten gebouwd worden binnen een bouwvlak, met minimale 
afstand tot erfgrens (3 – 5 meter)
* Type bebouwing (eengezinswoning, twee-onder-een kap, vrijstaande won-
ing) wordt per ontwikkelveld vastgelegd
* Nokhoogte (hoogte tot bovenzijde dak): maximaal 12,00 meter
* Goothoogte (hoogte tot het ‘begin van het dakvlak’): maximaal 7,00 meter
* Parkeren moet op eigen terrein; minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen ter-
rein per woning
* Vastleggen van groene en ‘blauwe’ publieke ruimtes rondom het plange-
bied
* Vastleggen van infrastructuur
* Vastleggen van bijzondere objecten (zoals bruggen) en bestaande kwalitei-
ten (zoals beplanting rondom kavels 
Vrijburgstraat)

Eisen voor de beeldkwaliteit worden vastgelegd in een ‘Beeldkwaliteitsplan 

Claverveld’.

Planning planologische procedure
2017
November Voorontwerp bestemmingsplan
December
 
2018 
Januari 
Februari  Ontwerp Bestemmingsplan + Beeldkwaliteitsplan
Maart 
April 
Mei   Vaststelling bestemmingsplan + Beeldkwaliteitsplan
Juni 
Juli   Inwerking getreden bestemmingsplan
Augustus  Aanvraag omgevingsvergunning
September Verlening omgevingsvergunning
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Bestemmingsplan Groot Lammerenburg

Vigerend bestemmingsplan
Ter plaatse van vrijwel het gehele plangebied Claverveld, 
vigeert het bestemmingsplan Groot-Lammerenburg. Dit 
bestemmingsplan in 2002 vastgesteld door de gemeenter-
aad.
Het plangebied voor Claverveld heeft hierin de bestem-
ming ‘Woondoeleinden, nader uit te werken’. In de uit-
werkingsregels is vastgelegd dat er minimaal 240 en 
maximaal 360 woningen gerealiseerd worden in het 
plangebied. 
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Onderzoeken t.b.v. de ontwikkeling

Geluidskwaliteit
Goudappel Coffeng heeft onderzoek uitgevoerd naar de 
gevolgen van de bouw van 150 woningen in Claverveld. 
Deze woningen worden ontsloten via de Jacoba van Beier-
enweg – Weyevlietweg. 
Er is sprake van gewijzigde verkeersstromen in de omgev-
ing. Daardoor is op de Weyevlietweg tussen de nieuwe 
weg naar Claverveld en de Nieuwe Zuidbeekseweg, een 
toename van de verkeersintensiteit te verwachten. 
Voor de langsgelegen woningen is de geluidsbelasting be-
rekend voor de autonome situatie (zonder de voorgenom-
en plannen) en de plansituatie.
Voor de bestaande woningen is een toename van de 
geluidsbelasting te verwachten van afgerond 1 à 2 dB. 
Een toename van 1 dB is niet waarneembaar voor het 
menselijk oor.  

Archeologie
In 2003 heeft archeologisch onderzoek aangetoond dat 
in de noordwesthoek van het plangebied Claverveld een 
middeleeuwse nederzetting aanwezig was. 
De Walcherse Archeologische Dienst (WAD) heeft in 2017 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd bij deze vindp-
laats.
Het advies luidt om het proefsleuvenonderzoek een ver-
volg te geven in de vorm van een vlakdekkende opgrav-
ing binnen de contouren van het onderzoeksgebied. Een 
uitzondering hierop vormt het tracé van de sleuf van een 
persriool. Hier zijn de archeologische resten verstoord.
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Onderzoeken t.b.v. de ontwikkeling

Explosieven
Explosievenadviseurs Expload heeft historisch onderzoek 
naar CE voor de locatie Claverveld. 
Uit dit bureauonderzoek blijkt dat een groot deel van het 
plangebied Claverveld vrijgesteld kan worden van verder 
onderzoek. Voor de delen van het plangebied die ver-
dacht blijven op het aantreffen van niet gesprongen ex-
plosieven zal, bij grondroerende werkzaamheden, verder 
onderzoek uitgevoerd worden bij werkzaamheden. 

Flora en Fauna
In februari 2017 een quickscan Wet Natuurbescherming 
uitgevoerd door Buijs Ecoconsult. 
Op de planlocatie komen enkele beschermde soorten 
voor. Er wordt extra onderzoek nodig uitgevoerd naar 
vleermuizen. Op de planlocatie komen nog algemene 
soorten voor, die beschermd zijn, maar zo algemeen zijn 
dat hun voortbestaan niet wordt bedreigd. 
Voor alle in het wild voorkomende plant- en diersoorten 
geldt ook een zorgplicht. Door maatregelen te nemen 
wordt de zorgplicht goed ingepast in het werk.

Luchtkwaliteit
Goudappel Coffeng heeft in 2017 onderzoek gedaan naar 
de gevolgen voor de luchtkwaliteit door de realisatie van 
Claverveld. Onderzocht is of de woningbouwontwikkeling 
‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de verslechter-
ing van de luchtkwaliteit. 
Uit het onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat de 
beoogde ontwikkeling van Claverveld ‘niet in betekenende 
mate’ bijdraagt aan de verslechtering van de luchtk-
waliteit en dat nader onderzoek niet noodzakelijk is.
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Onderzoeken t.b.v. de ontwikkeling

Verkennend bodemonderzoek
Door Lexmond milieuadviezen is 2003 een verken-
nend bodemonderzoek uitgevoerd voor de planlocatie 
Claverveld. In het rapport wordt geconcludeerd, dat de 
gronden van de locatie Claverveld geschikt zijn voor won-
ingbouw. 
Een bodemonderzoeken is normaal gesproken 5 jaar gel-
dig. Het onderzoek van Lexmond milieuadviezen is om die 
reden niet meer geheel actueel. Er is opdracht verleend 
voor het uitvoeren van actualiseren verkennend (water) 
bodemonderzoek.

Sonderingen
Door NXXS Ingenieurs en adviseurs BV is in 2017 onder-
zoek uitgevoerd naar de bodemgesteldheid. Hieruit is 
gebleken dat de bodem bestaat uit een combinatie van 
slappe klei en veen. 
Om meer inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid zijn 
in oktober 2017 sonderingen gedaan. Gebleken is dat 
er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het geschikt 
maken van de bouwactiviteiten, in de vorm van voorb-
elasting van de voorziene locaties voor de toekomstige in-
frastructuur.

Water
Het Waterschap Scheldestromen concludeert dat het plan 
voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van 
water. 
De vaststelling van het bestemmingsplan heeft geen nega-
tieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem in 
het plangebied en haar directe omgeving. Het Waterschap 
Scheldestromen heeft aangegeven dat zij kunnen instem-
men met de voorgenomen herontwikkeling.

Er wordt meer water gerealiseerd dan strikt genom-
en noodzakelijk is vanuit de watertoets. De toevoeging 
van water draagt bij aan de ecologische en ruimtelijke 
kwaliteit van Claverveld en het omliggend gebied.
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Mobiliteit
Weijevlietweg
Onderzoek naar aanleg fietssuggestiestroken, langs de 
Weyevlietweg (tussen de aansluiting naar de Noordbeek-
seweg en de Wibautlaan). 
Onderzoek of een wegversmalling wenselijk is ter 
vergroting van de verkeersveiligheid.
Op de kruising van de Weyevlietweg met de Wibautlaan 
en de nieuwe weg naar Claverveld komt een verkeerspla-
teau.

Vrijburgstraat (tussen De Tuinderij en Vlissingseweg)
* Ontsluiting van De Tuinderij via nieuwe weg door 
Claverveld. Weg direct realiseren in fase 1 (2018).
* Onderzoek om verkeer van en naar De Tuinderij door de 
Vrijburgstraat te weren.
* In 2e fase van Claverveld onderzoek en uitwerking van 
mogelijkheid om parkeersituatie bewoners Vrijburgstraat 
te verbeteren.

Vrijburgstraat (tussen De Tuinderij en Jacoba van 
Beierenweg)
* Onderzoek naar omvorming tot fietsstraat: geschikt 
voor fietsers en bestemmingsverkeer naar de kavels
* Geen doorgaand autoverkeer
* Realisatie openbare wegverlichting 

Entree Jacoba van Beierenweg 

Entree Vrijburgstraat
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Plankaart Claverveld 

Onder voorbehoud
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Impressie Fase1 
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Beeldkwaliteit

Het beeldkwaliteitsparagraaf gaat in 
op de spelregels voor de inrichting, 
architectuur en de erven

1. De inrichting buitenruimte 
* De inrichting past in de omgeving  
en de elementen zijn eenvoudig maar 
zorgvuldig ontworpen
* Een natuurlijk kleur- en 
materiaalgebruik staat voorop

2. De architectuur
* De architectuur draagt bij aan de 
unieke beleving en speelt in op lokale 
karakteristieke architectonische 
kenmerken
* De bebouwing draagt bij aan de 
samenhang van de wijk zonder de 
diversiteit uit het oog te verliezen
* De bebouwing heeft een frisse 
uitstraling en varieert van Walchers 
landelijk, eigentijds tot traditioneel 
landelijk

3. De erven/afscheiding
* De erven en de bebouwing vormen 
een geheel en zijn voorzien van een 
groene erfafscheiding
* De beplanting is inheems

Inrichting buitenruimte

Architectuur

Architectuur

Erven

1.

2.

3.
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Beeldkwaliteit sleutelcomponenten

Identiteit van de wijk: 
De gebiedsontwikkeling van Claverveld biedt de kans de 
identiteit van Vlissingen te versterken, door een bijzon-
dere groene woonomgeving toe te voegen met kwali-
teitskenmerken van het Walchers landschap. De Walch-
erse weg de Vrijburgstraat, de bestaande bossage en de 
ligging aan het agrarisch landschap onderscheiden de 
nieuwe wijk van andere plekken in de stad. De relatie met 
het Walchers landschap komt in de bebouwing en de in-
richting tot uiting

De verschillende woonmilieus en inpassing: 
* Claverveld kent verschillende woonmilieus 
* Tot deze woonmilieus behoren het lint, de laan, het 
boomrijk milieu en het woonmilieu aan het water. De be-
bouwing speelt in op de contextuele verscheidenheid en 
andere fysieke omgevingskenmerken
* Bouwheer en architect houden rekening met de rol 
van het gebouw in zijn omgeving ook in relatie tot de 
bestaande bebouwing

Diversiteit woningbouwprogramma en segmentering: 
* Claverveld vormt een unieke wijk en onderscheidt zich 
van de overige wijken 
* Diversificatie van het woningbouwprogramma 
* Hierbij wordt invulling geven aan woonvormen die in-
spelen op veranderlijke woonbehoeftes. Voor Claverveld 
wordt het midde-dure en dure segment beoogd

Identiteit van de woningen: 
* Identiteit vanuit het Walcherse woonhuis en de 
Walcherse woonboerderij ontwikkelen
* Samengestelde volumes zijn karakteristiek 
* Afwisselende nok- en goothoogte 

Frisse uitstraling: 
* De architectuur heeft een frisse uitstraling 
* De bebouwing wordt onder architectuur gebouwd
* Inspiratie: Walcherse architectuurkenmerken vertaalt in 
een eigenzinnige en eigentijdse vertaling
* De bebouwing speelt qua schaal en maat in op de con-
text. De bebouwing voegt zich tevens in de authentieke 
West Souburgse context door zijn kleinschaligheid en 
variatie

Eenheid en verscheidenheid: 
* Samenhang is een belangrijk uitgangspunt als het gaat 
om de architectuur. De verschillende type woningen zijn 
‘familie van elkaar’
* Verscheidenheid: Op unieke plekken zijn 
verbijzonderingen wenselijk

Duurzaam materiaalgebruik en oog voor detail: 
* Passende verschijningsvorm en doeltreffend materialisa-
tie. Het materiaalgebruik is toekomstvast
* De woningen zijn met oog voor detail ontworpen. De 
details en materialen doorstaan de tand des tijd
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Sleutelcomponenten landschap Fase 1

Het doel is om de lokale karakteristieke elementen 
een plek te geven. 
Tot de sleutelcomponenten van de
inrichting openbare ruimte 
behoren landschappelijke elementen die voorkomen 
in het Walchers
landschap:  

Walcherse weg / Vrijburgstraat
* Fietsroute met beperkte toegang voor auto’s (ont-
luiting kavels)
* Wegbeplanting handhaven

Watergangen
* Natuurlijke oevers langs de watergangen
* Inheemse beplanting
* Voetpaden/wandelpaden in het groen, Trottoirs 
aan de zijde van de woningen
* Gebruik natuurlijke materialen

De corridor 
* De corridor vormt een groene kamer
* Toepassing inheemse beplanting 

* Gebruik natuurlijke materialen

Het bos

* De buurt roept het gevoel op van een vakantiepark

Walcherse weg / Vrijburgstraat

Watergang

Corridor

Bos
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Beeldkwaliteit Vrijburgstraat (vrije kavels)

Sfeer woonmilieu lint Vrijburgstraat 
Woonmilieu van het lint: 
* Landelijke sfeer die bepaald wordt door het raak-
vlak met het agrarisch landschap en de karakteris-
tieke Walcherse wegbeplanting
* Het lint behoud zijn landelijke sfeer 
* Open verkaveling van de vrije kavels met de gevar-
ieerde bebouwing en door hagen begrensde tuinen
* De sfeer is groen Walchers landelijk, de bouwstijl is 
zowel traditioneel als ook eigentijds

Beeldregie architectuur 
Relatie tussen bouwwerk en omgeving: 
* De bebouwing sluit qua schaal en maat, kapvorm 
en kaprichting aan bij bebouwing Vrijburgstraat
* Eigenheid en differentiatie per woning is gewenst 
om een rijk en afwisselend (straat)beeld te krijgen
* De bebouwingsstijl langs het lint refereert aan lan-
delijk Walcherse woningen. Eigentijdse interpretatie 
van het fenomeen lintbebouwing leidt tot een boe-
iende combinatie van oud en nieuw, waarbij versc-
heidenheid het motto is. Echter impliceert dit niet 
jaren dertig woningen, deze zijn niet passend binnen 
de 
visie 
* De woningen grenzend aan de corridor kennen een 
open gevelbeeld (ruime raampartijen, erkers en af-
hankelijk van situering ook serres)

Sfeer: landelijk  Walchers

Architectuur: sluit aan bij de Vrijburgstraat

Architectuur

Erven: Huis en tuin vormen een geheel

*
*

*
*



Gemeente Vl iss ingen

Beeldkwaliteit Vrijburgstraat (vrije kavels)

Schaal, maatverhouding en kapvorm: 
* De woningen zijn één bouwlaag met kap 
Terughoudend ontworpen kappen, het eenvoudige 
zadeldak. Platte daken, wolfseinden en ronde daken zijn 
niet passend. De nokrichting varieert
* Duidelijk onderscheidt tussen hoofd en nevenvolumes
Het hoofdgebouw kan alleen aan de achterzijde voorzien 
worden van uit- en aanbouwen. Bijgebouwen passen bij 
de vormentaal van de hoofdmassa

Gevelopbouw, Materiaal- en kleurgebruik en detaillering:
* Individualiteit en een frisse uitstraling zijn het vertrek-
punt 
* Gevels zijn hoofdzakelijk gebouwd met baksteen of hout 
(potdekseld). Bij de afwerking kan gekozen worden voor 
keimen, stucwerk of verfvlakken. Hoofd- en bijgebouwen 
vormen samen een ensemble waarbij het materiaalge-
bruik op elkaar afgestemd is. Grote witte vlakken, plaat-
materiaal en kunstof vermijden 
* Beeldbepalende panden op hoeken zijn voorzien van 
twee voorgevels, die de hoek om ontworpen zijn
* Natuurlijk kleurgebruik is het uitgangspunt en ontstaat 
door de kleur van het materiaal zelf. Hellende daken zijn 
belegd met antracietkleurige of roodkleurige keramische 
dakpannen, leien (geen hoogglans geglazuurd) of rieten 
dakbedekkingen 
* Oog voor detail en aandacht voor de plasticiteit van de 
gevel. Er is grote vrijheid in de detaillering

Ensemble van huis en tuin: 
* Huis, bijgebouwen en tuin vormen een geheel
* De voortuin is het visitekaartje van het huis. Door 
variatie in positionering bebouwing vorkomt monotonie 
* Advies voortuin open verharding (klimaatbestendig) en 
minimale verharding
* Overgangen van privé openbaar gebied integraal 
ontworpen
* Grenzend aan het openbaar gebied groene erfscheiding 
* Erfafscheiding zorgvuldig vormgegeven(Zeeuwse haag of 
een aytpische haag)
* Erfafscheidingen tussen de percelen worden groen uit-
gevoerd
 *Om van Claverveld een groene wijk te maken is de aan-
plant van een boom wenselijk

Parkeren op eigen erf: 
* De auto’s dienen op eigen terrein geparkeerd te 
worden, waardoor de auto in het straatbeeld onderges-
chikt blijft 
* Het parkeren is met oog voor kwaliteit ontworpen en 
kan op maaiveld, in garages of onder carports plaats vin-
den
* Er dient afstemming plaats te vinden over de situering 
van garages en carports in relatie de hoofdbebouwing en 
de openbare ruimte
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Beeldkwaliteit Laan (vrije kavels)

Sfeer woonmilieu laan 
Woonmilieu 
* Het gebied kenmerkt zich door zijn voor Vlissingen 
unieke profiel
* De open verkaveling van de gevarieerde bebou-
wing en door hagen begrensde tuinen bepalen de 
sfeer
* De bouwstijl refereert naar de landelijk Walcherse 
woningen en boerderijen in een eigentijdse vertaling

Beeldregie architectuur 
Relatie tussen bouwwerk en omgeving: 
* De nieuwe bebouwing dient qua schaal en maat, 
kapvorm en kaprichting een geheel te vormen
* Samenhang en differentiatie per woningtype is 
gewenst 
* De ontwerpopgave bestaat in de informele sfeer 
en identiteit en de grote mate aan afwisseling tussen 
de verschillende woningen
* De bebouwingsstijl refereert aan landelijk Walch-
erse woningen en boerderijen in een eigen vertaling. 
* De eigentijdse interpretatie van de andelijk Walch-
erse architectuur leidt tot een boeiende nieuwe ar-
chitectuur, waarbij eenheid in verscheidenheid het 
motto is. Echter impliceert dit niet jaren dertig won-
ingen, deze zijn niet passend binnen de visie

Sfeer

Architectuur

Architectuur

Erven: Huis en tuin vormen een geheel

*
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Beeldkwaliteit Laan specifiek

Aandacht hoekoplossing: 
* Een aantal beeldbepalende woningen, die op 
aangewezen plekken de belevingswaarde vergroten 
De beeldbepalende bebouwing contrasteert de overige 
bebouwing. Hieraan draagt ook de positionering op de 
kavel bij
* De woningen die aan twee zijde aan openbaar gebied 
grenzen (bijvoorbeeld op een straathoek of op een promi-
nente plek aan de corridor), dienen twee representatieve 
gevels te hebben (voorgevels) 
* Het wonen op een bijzondere hoek biedt extra uitzicht 
over de omgeving. De representativiteit van die gevels is 
belangrijk en kan worden verkregen door het situeren van 
de uitgesproken entree, erker of architectonische accent-
en aan die zijden



Gemeente Vl iss ingen

Openbare ruimte    I   gebruikswaarde

1. Ontmoeting bevorderen
* De sociale cohesie in de wijk 
bevorderen, aanhaken bij het dorps 
gevoel van West Souburg
* Ontmoeting voor alle 
leeftijdsgroepen mogelijk maken
* Afwisseling tussen rustige en 
dynamische plekken
* Gemeenschappelijke plekken voor 
kleinschalige buurtinitiatieven 
reserveren

2. Beweging aanwakkeren
* Bewegingsruimte voor jong en oud
* Beweging op eigen tempo 

3. Spelen en ontspannen
* Kindvriendelijke wijk
* Speelruimtes voor jong en oud
* Speelaanleidingen dicht bij huis
voor de kleinsten

4. Biodiversiteit bevorderen
* Natuurlijke materialen
* Extensief en intensief groenbeheer 

Ontmoeting 

Beweging  in gezonde leefomgeving

Spelen en ontspannen

Biodiversiteit

1.

2.

3.

4.
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Welk type speelplek heeft u 
voorkeur?

* 1. Sport en speelplek

* 2. Multigeneratie speelvoorziening

* 3. Speelnatuur

* 4. Collectieve tuin

* Overig: Speelplek voor kinderen met 
een beperking

Voor welke doelgroep moeten de 
speelvoorziening geschikt zijn?

* 0-5 jaar

* 5-12 jaar

* 12 +

* ouder

Sport en speelplek

Multigeneratie speelvoorziening

Speelnatuur

Collectieve tuin

1.

2.

3.

4.

Vragen
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Openbare ruimte    I   gebruikswaarde
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Vragen




