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1.0 INLEIDING 

Wie op het huidige plein Westbeer staat, op de boulevard 
bovenaan de Coosje Buskenstraat, zal beamen dat 
het plein weinig sfeervol is. De openbare ruimte wordt 
gedomineerd door veel verschillende soorten verharding, 
zoals stoeptegels en asfalt, en de aanwezige stenen 
muurtjes belemmeren het uitzicht op het strand en de 
zee. De rijbaan doorkruist het gebied, waardoor er als het 
ware drie pleintjes ontstaan en waarvan er maar één echt 
gebruikt wordt dankzij de kiosk en de bankjes. 

Plein Westbeer is een belangrijke schakel tussen de 
boulevard en de binnenstad, maar de verbinding met 
elkaar is er niet. Je moet weten dat je de weg via de 
Coosje Buskenstraat naar beneden moet volgen, om 
bij de binnenstad te komen. En andersom geldt; wie 
onderaan de Coosje Buskenstraat staat, heeft niet direct 
het idee dat je bovenaan op een prachtig uitzicht over de 
Westerschelde wordt getrakteerd. 

Daarom heeft de gemeente Vlissingen besloten, om de 
oprit van de Coosje Buskenstraat en het plein Westbeer 
een nieuwe impuls te willen geven, waardoor de kwaliteiten 
van beide gebieden weer tot hun recht komen. Elk plein op 
de boulevard heeft een eigen karakter en plein Westbeer 
verdient dat, juist vanwege zijn strategische ligging, ook. 

Meedenksessie 
Naast dat de gemeente zelf aan de slag is gegaan 
met het onderzoeken van het gebied, werd er ook een 
meedenksessie georganiseerd op het plein zelf. Op 

vrijdag 4 september 2020 stonden er diversen borden 
op schildersezels gepresenteerd, waarop omwonende, 
voorbijgangers en toeristen hun mening en visie over het 
toekomstige plein konden geven. Door middel van sfeer- 
en inspiratiebeelden en een compleet wit bord waarop 
wensen en aandachtspunten opgeschreven konden 
worden, heeft de gemeente veel input ontvangen. 

De belangrijkste onderwerpen waren: meer verblijfs-
kwaliteit door het toevoegen van groen, en meer uitzicht 
door het weghalen van de stenen muurtjes. Bij de kiosk 
kan een frietje worden gehaald en veel mensen maken 
hier gebruik van. De kanonnen zijn een ware toeristische 
trekpleister en er is dan ook een grote wens om deze te 
behouden. Tevens kent het plein veel historie uit onder 
andere de Franse tijd en veel mensen vinden het mooi om 
deze lagen zichtbaarder te maken. Een ander belangrijk 
aandachtspunt, is het afremmen van het autoverkeer 
in verband met gevaarlijk rijgedrag en het verbeteren/ 
aantrekkelijker maken van de looproute van en naar de 
binnenstad.

Al deze ingebrachte suggesties heeft de gemeente 
vertaald naar het voorlopige ontwerp, dat in dit document 
wordt gepresenteerd en waarop gereageerd kan worden. 
De	 volgende	 stap	 is	 het	 vaststellen	 van	 het	 definitief	
ontwerp, om vervolgens over te gaan op de uitvoering en 
realisatie in 2022. 
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1.1 SARCC - INTERREG 2-ZEEËN PARTNERSCHAP 

Introducing: Sustainable 
And Resilient Coastal Cities 

In de monding van de Westerschelde en aan de Noordzee 
is Vlissingen strategisch gelegen. Dit biedt kansen, 
maar vraagt ook aandacht voor zeespiegelstijging en 
klimaatverandering.

Wereldwijde experts (SLR) voorspellen een 
zeespiegelstijging van 0,28 tot 0,98 meter in de diverse 
reguliere scenario tot een stijging van 1,5 tot 2,5 meter 
(hoog scenario) aan het einde van deze eeuw (EEA, 2017). 
De Europese Unie rekende uit dat  kustoverstromingen in 
Europa toenemen met een schade van 1,25 miljard euro 
per jaar momenteel tot maar liefst € 961 miljard in 2100. 

Traditioneel werd vooral gekeken naar grijze infrastructuur 
en grootschalige civiele constructies (dijken en muren) om 
stormen het hoofd te bieden. Met oog voor de opgaven die 
voor ons liggen wordt ook gekeken naar hybride vormen 
van kustbescherming en op de natuur gebaseerde 
oplossingen. Dergelijke oplossingen hebben zich veelal 
(ook) bewezen en hebben daarnaast in bredere context 
een meerwaarde aan de ruimtelijke, economische en 
ecologische ambities van kustregio’s. 

Voor de Vlissingse kustzone zou een ophoging van 3,00 
meter op termijn betekenen dat het aanzicht volledig 
zou veranderen en de verhouding tussen bebouwing en 
openbaar gebied kwijt zou zijn. Door nu in te spelen op 
nieuwe kansen en alternatieven te onderzoeken, kan er 
eerder geanticipeerd worden op ontwikkelingen op lange 
termijn.

De gemeente Vlissingen heeft zich voor de periode 2019 
– 2023 aangesloten bij het SARCC partnerschap vanuit 
het Interreg 2 Zeëen programma, waarin samen met 
partners uit de Noordzee- en Kanaal regio gekeken wordt 
naar uitdagingen op het gebied van zeespiegelstijging, 
klimaatveranderingen en stedelijke ontwikkeling. 

De	gemeente	Vlissingen	(co-)financiert	met	bijdragen	uit	
het SARCC- partnerschap onder andere de herinrichting 
van de Coosje Buskenstraat (pleintje zeezijde + oprit). Bij 
het ontwerp en de uitwerking van de nieuwe inrichting voor 
de Coosje Buskenstraat is extra aandacht voor de gevolgen 
van stormwater overslag op lange termijn (onderzoek naar 
verschillende toekomstscenario’s) en vergroening van de 
openbare ruimte in relatie tot klimaatadaptatie. 

Meer  in fo rmat ie :  www.SARCC.eu 
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2.0 GESCHIEDENIS VAN DE WESTBEER 

De Westbeer is een napoleontisch vestingwerk dat ertoe uit in zogenaamde escarps- en contrescarpsgalerijen; een 
diende het water in de vestinggracht rond de stad te stelsel van onderaardse gangen waarin mijnen konden 
scheiden van het zeewater en zo te voorkomen dat de worden aangebracht om tijdens een aanval over landzijde 
vestinggracht bij laag water leeg liep. het hele verdedigingswerk te kunnen opblazen met de 

inundatie van het gebied rondom de vesting Vlissingen als 
De Westbeer stamt uit de Franse tijd die in Vlissingen gevolg. De gang die leidde naar de Westbeer was vanuit 
van 1795 tot 1814 heeft geduurd. Na het Engelse de stad toegankelijk vanaf de Paardenmarkt. 
bombardement in 1809, waarbij de stad zwaar getroffen 
werd, liet Napoleon de vesting Vlissingen ingrijpend Tot op de dag van vandaag is de ronde gemetselde 
moderniseren en uitbreiden. Vlissingen werd aan landzijde monnik nog steeds te zien. Ook de ‘ezelsrug’ met gladde 
voorzien van een nieuwe gracht en rondom de stad natuursteen is zichtbaar vanaf de glooiing. De rest van 
werden forten aangelegd. In 1810 werd aan de westelijke het verdedigingswerk is in de zeewering opgenomen en 
zijde van de stad een stenen beer gebouwd die later de daardoor niet langer zichtbaar. 
Westbeer is gaan heten, aan de oostelijke zijde van de 
stad werd de Oostbeer gebouwd. 

De Westbeer is een gemetselde beer met schuine kanten. 
Om aanvallende soldaten te beletten de vesting via de 
beer te bereiken was de aan de bovenzijde een ‘ezelsrug’ 
aangebracht van gladde natuurstenen. De ezelsrug werd 
in het midden voorzien van een zogenaamde monnik, 
een massief rond torentje die doorgang onmogelijk moest 
maken. De monnik was een de bovenzijde afgedekt met 
een gladde natuurstenen muts. 

Anders dan de Oostbeer, was de Westbeer voorzien van een 
scherpe hoek. In de holle beer werd een gang aangelegd 
met schietgaten die de vestinggracht konden bestrijken. 
De gang was aan beide zijden van de beer verlengd en liep 
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3.0 HUIDIGE SITUATIE 

Stenen	muurtjes	blokkeren	uitzicht	op	strand	en	zee	en	worden	gebruikt	voor	fietsen Groot gedeelte van het plein wordt niet gebruikt en heeft geen verblijfskwaliteit Niet historische elementen op het plein nemen zicht weg op de Westerschelde 

De rijbaan doorkruist het gebied en creëert drie pleintjes waarvan er één wordt gebruikt Geparkeerde auto’s, afwezigheid van groen en verweerde bestrating bepalen het beeld Oprit Coosje Buskenstraat is geen aantrekkelijke route van en naar de binnenstad 
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4.0 ANALYSE 

Bij de inventarisatie van het plangebied is een analyse gemaakt van het huidige gebruik en verschijningsvorm van het 
plein aan de boulevard en de Coosje Buskenstraat. De ligging van de rijbaan en de parkeerplaatsen zijn daarbij bepalend. 

De huidige wegenstructuur verdeeld het plein aan de boulevard in drie gebieden en creëert hiermee als het ware drie 
pleintjes, waarvan er maar één gebruikt wordt. De ruime bochten en vloeiende lijnen van de rijbaan geven de automobilist 
alle ruimte, waardoor regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. 

De openbare ruimte maakt een verweerde, gedateerde en stenige indruk. De gemetslede banken en de gemetselde 
ronde muur, die geen historische betekenis heeft, ontnemen het zicht op de Westerschelde.   

Daarnaast bepalen het groot aantal schuin geparkeerde auto’s in de Coosje Buskenstraat, de afwezigheid van groen 
en verweerde bestrating het huidige en onrustige beeld van de straat. De inrichting doet geen recht aan de statige 
bebouwing dat in de Coosje Buskenstraat aanwezig is. 
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5.0 MODELLEN 

Model 1 

Bij model 1 ligt de rijbaan aan de zijde van de Westerschelde en volgt hij de kademuur. Een groot plein ontstaat voor de 
bebouwing van de boulevard. Vanuit de auto behoud je voortdurend de beleving van- en het zicht op de Westerschelde. 
Door de vloeiende lijn in de rijbaan is een snelheidsbeperking niet mogelijk zonder voorzieningen te treffen. 

Model 2 

De rijbaan ligt bij model 2 langs de bebouwing van boulevard Bankert. Op deze manier ontstaat er een groot plein aan de 
kant van de zee. Wandelaars op de boulevard kunnen gebruik maken van dit plein, zonder dat zij een weg over moeten 
steken. Voor de auto’s is het nog steeds mogelijk om over de boulevard te rijden, maar door de nieuwe indeling wordt de 
snelheid verlaagt. 

Model 3 

Model 3 gaat uit van het shared space (gedeelde ruimte) principe. Het gebied wordt ingericht als één groot plein, waarbij 
het	gebruik	ervan	voor	iedere	verkeersdeelnemer	(wandelaar/fietser/automobilist)	gelijk	is.	Rijbaan	en	voetpad	zijn	niet	
van elkaar te onderscheiden, waardoor extra oplettendheid van de verkeersdeelnemers wordt gevraagd. Zij bepalen 
zelf hoe de ruimte wordt gebruikt en wie er voorrang krijgt. Door gebruik van inrichtingselementen, zoals bijvoorbeeld 
plantenbakken en bankjes, kan het gebruik gestuurd worden. 
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Model 2 als basis voor het voorlopige ontwerp 

Wanneer alle vier de model (de huidige situatie wordt tot model 4 gerekend) worden afgewogen op ruimtelijkheid, verkeersveiligheid en maximale verblijfskwaliteit, komt model 2 als 
beste naar voren. 

Aller eerst biedt model 2 de mogelijkheid om een groot plein toe te voegen aan de kant van de Westerschelde. Plein Westbeer wordt hiermee een volgend rust- en verblijfspunt in de 
lijn van pleinen langs de boulevard. De kwaliteit van het verblijf kan worden versterkt door de aanwezigheid van de kiosk, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om iets te eten en 
te drinken. Anders dan in model 1, hoeven wandelaars op de boulevard geen rijbaan over te steken om op het plein te komen. 

De rijbaan - en daarmee de automobilist - doorkruist of verstoort in dit model het verblijfsgebied niet, zoals hij dat wel zou doen in model 3 of in de huidige situatie. De automobilist 
wordt langs de rand van het plein begeleidt en vervolgens gedwongen om af te remmen bij de T-splitsing. Door deze ingreep wordt de verkeerssituatie overzichtelijker en daarmee 
ook veiliger. Daarnaast ontstaat er zichtlijn vanaf de oprit Coosje Buskenstraat richting de Westerschelde. 

Model 2 is door bovengenoemde punten dan ook gekozen als basis voor de verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp. In het volgende hoofdstuk zullen de uitwerkingen voor het 
voorlopig ontwerp worden toegelicht. 
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6.0 UITWERKING MODEL 2 

In de verdere uitwerking van het gebied, ligt de focus op plein Westbeer. De Coosje Buskenstraat zal worden ingericht als laan, met een symmetrische opbouw van rijbaan, 
parkeervakken,	groenstroken	en	trottoirs,	en	verder	worden	toegelicht	door	middel	van	het	ontwerp,	sfeerimpressies	en	profielen.
Hieronder worden de ontwerpkeuzes van het plein puntsgewijs en aan de hand van vier verschillende thema’s uitgelegd. 

Zichtbaar maken van historische structuur uit de Franse tijd 

- de contour van bastion 1 zichtbaar maken 
- historisch relict: monnik op scheidingsmuur prominent op het plein 
- de niet historische keermuur bij kanonnen verwijderen 
- lange houten zitbank refereert naar de houten klapbrug als verbindend element tussen bastion en landschap 
- behouden/herplaatsen informatieborden van historische gangenstelsels 

Groen en klimaatverandering 

- het plein ligt van nature op afschot, regenwater stroomt af richting de Westerschelde en de Coosje Buskenstraat 
- situering van plantvakken kan bijdragen aan begeleiding van regenwater en eventueel zeewater bij een golfoverslag 
- gebruik van plantsoorten die passen bij de boulevard en refereren aan het kustlandschap 
- beplanting in plantvakken en losse bakken zorgen voor verkoeling, versterkt de belevingswaarde en de verblijfskwaliteit 
- gebruik van lichte kleur bestrating wat opwarming van de bodem tegen kan gaan 
- toevoegen van informatiebord ‘Vlissingen als stad die vecht tegen de zee’ 

VOORLOPIG ONTWERP     -       PLEIN WESTBEER & COOSJE BUSKENSTRAAT (OPRIT)      -       APRIL 2021  12



Versterken en toevoegen van verblijfskwaliteit 

- kiosk vernieuwen met een ‘open’, eigentijdse uitstraling en onderdeel maken van de vormgeving van het plein 
- de aanwezigheid van een kiosk - met eventueel terras - versterkt de levendigheid en het gebruik van het plein 
- lange zitbank nodigt uit om even te gaan zitten en van het uitzicht te genieten 
- door de toevoeging van groen is het plein minder ‘versteend’ en de plantvakken bieden beschutting 
-	ruimte	aan	de	rand	van	het	plein	is	gereserveerd	voor	fiets-	en	motor	parkeren
- kanonnen worden terug op verhoging (‘podium’) geplaatst en zijn toegankelijk door middel van trappen 
- het plein wordt op één hoogte uitgevoerd en is daardoor goed toegankelijk voor invaliden 
- wildgroei van verkeersborden en palen op het plein tegengaan; zoveel mogelijk combineren 

Materialisatie geeft het plein een eigen karakter 

- de rand van het plein (rood) bestaat uit donker gebakken klinkers en sluit aan op de materialisatie in de binnenstad 
- het plein bestaat uit gemeleerde gebakken klinkers in de kleuren creme, geel, wit en bruin 
- de contouren van bastion 1 wordt uitgevoerd in een cortenstalen goot met uitgesneden (gelaserde) tekst, tekst of 

gedicht wordt nader bepaald (referentie naar Vlissingen als vestingstad) 
- materialisatie en kleur van kiosk zijn in harmonie met materialisatie en kleur van het plein 
- verlichting door middel van lichtmasten, bomen aanlichten met grondspots en verlichting onder bank en hekwerk 
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7.0 INSPIRATIE- / REFERENTIEBEELDEN 

Verblijfskwaliteit verhogen door het toevoegen van een bank Historisch relict: monnik op scheidingsmuur en uitzicht op de Westerschelde Gemeleerde gebakken klinkers voor het plein in de kleuren creme, geel, wit en bruin 

Cortenstalen goot met uitgesneden (gelaserde) tekst of gedicht Lange geknikte, houten bank refereert naar de houten klapbrug Beplanting in losse bakken zorgen voor verkoeling en versterking van belevingswaarde 
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Plantvakken met planten die passen bij de boulevard en refereren aan het kustlandschap Terugplaatsing van kanonnen als toeristische trekpleister Een gedeelte van de bank uitvoeren als liggedeelte voor optimaal verblijfscomfort 

De Coosje Buskenstraat inrichten als laan, passend bij de statige bebouwing Gebruik van groenstroken in de Coosje Buskenstraat om regenwater om te vangen Gebruik van gebakken klinkers en natuursteen wat aansluit op materialisatie binnenstad 
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8.0 VOORLOPIG ONTWERP WESTBEER & COOSJE BUSKENSTRAAT (OPRIT) 
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Het ontwerp is gebasseerd op de geschiedenis van de 
Westbeer uit de Franse tijd. Door verschillende elementen 
op het plein te plaatsen, wordt het zichtbaar maken van de 
historie gecombineerd met een plek om te verblijven. 

Bastion 1 wordt weer zichtbaar gemaakt door middel 
van een cortenstalen lijngoot. In deze lijn wordt een tekst 
uitgelaserd in de vorm van een gedicht over de Westbeer. 
De lange houten, geknikte bank geeft de locatie aan waar 
vroeger de klapbrug was en kan gebruikt worden om van 
het uitzicht te genieten over de Westerschelde. 

Plantvakken met kustbeplanting zorgen voor meer groen 
en scheiden het plein van rijbaan. De kiosk en plantvakken 
vormen één geheel met elkaar en refereren met hun 
scherpe hoeken terug naar de vorm van het bastion. 
Op het plein worden bloembakken geplaatst met lage 
beplanting om schaduw te creëeren en de belevingswaarde 
van het plein te verhogen. 

De kanonnen zijn de toeristische attractie van het plein 
en worden als het ware op een podium geplaatst. De 
gemetselde ronde muur maakt plaats voor trappen en 
daardoor onstaat een nog beter zicht op het strand, de zee 
en de voorbij varende schepen. 

Het gehele plein wordt omkaderd met donker gebakken 
klinkers, welke de Vlissingse mix wordt genoemd en reeds 
in de binnenstad wordt gebruikt. De oprit van de Coosje 
Buskenstraat wordt ook in deze klinkers uitgevoerd, zodat 
er een verbinding ontstaat tussen de Westbeer en de 
binnenstad. Binnen de omkadering van het plein wordt 
gebruik gemaakt van gele gemeleerde klinkers om het 
strandgevoel te benadrukken. 
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8.1 SFEERIMPRESSIES PLEIN WESTBEER 
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8.2 SFEERIMPRESSIES COOSJE BUSKENSTRAAT (OPRIT) 

De bebouwing in de Coosje Buskenstraat heeft een statige 
uitstraling door haar oude panden uit de 20e eeuw. Het is 
een brede straat en een inrichting in de vorm van een laan 
is hier passend. De opbouw van de straat is symmetrisch, 
met in het midden een rijbaan in twee richtingen. 
Daarnaast komen langsparkeerplaatsen, gevolgd door een 
uitstaptrook, groenstrook met bomen en het trottoir. 

Achter het ontwerp van de Coosje Buskenstraat schuilt meer 
dan enkel het herinrichten van de straat. Het klimaat is aan 
het veranderen. Het gaat niet alleen harder regenen, maar 
stormen worden ook steeds krachtiger. Vlissingen moet 
daardoor als stad aan zee niet alleen rekening houden met 
het afvoeren van veel regenwater in een korte tijd, maar 
ook met het risico van een golfoverslag op de boulevards 
door zeespiegelstijging. 

De boulevard en de Westbeer liggen hoger dan de 
binnenstad en dat hoogteverschil wordt opgevangen in 
de Coosje Buskenstraat. Regenwater stroomt daardoor in 
eerste instantie naar beneden, richting de stad. Door de 
weg iets bol te leggen, is het mogelijk om een deel van 
het regenwater de parkeervakken in te sturen. Van daaruit 
stroomt het verder naar beneden en kan het opgevangen 
worden in de groenstroken door de hoeken van de banden 
open te laten. Overtollig water dat niet in de groenstroken 
kan komen, wordt de andere kant op gestuurd dankzij de 
afgeschuinde hoeken van de boomvakken. Het idee achter 
dit ontwerp is de natuurlijke meandering van water en 
de bedoeling in de Coosje Buskenstraat is om regen- en 
eventueel zeewater af te remmen en zoveel mogelijk water 
oppervlakkig af te voeren. 
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8.3 PROFIELEN 

Profiel	A Profiel	B

Profiel	C Profiel	D
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9.0 KIOSK 

De huidige kiosk zal op het plein blijven, maar wel in een 
nieuwe vorm en op een andere plek. In overleg met de 
eigenaren zal er een nieuw ontwerp komen, dat aansluit 
bij het plein. 

De wens vanuit het ontwerp is om de kiosk en de plantvakken 
als één element te ontwerpen, waarbij kleur, materiaal en 
vorm op elkaar afgestemd worden. 

Op de afbeeldingen hiernaast zijn inspiratiebeelden 
weergegeven. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 
open klappen van de gevels, waarbij de kiosk optisch wordt 
vergroot, zonder veel extra vloeroppervlak toe te voegen 
aan het gebouw zelf. Gevelversiering door middel van 
houten latten kan een verbindend element zijn tussen de 
zitbank en de kiosk. En de mogelijkheid van een klein terras 
zorgt voor levendigheid op het plein. 
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Wasilewski, A. ‘French Restaurant’ 
www.dreamstime.com 
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www.vandersanden.com 
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www.southbaygreengardens.org 
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