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WG1 DORPSAS BEELDKWALITEITSPLAN TA1.3 concept 

 

Dit document betre� de totaal staat met sugges�es op het concept-

Beeldkwaliteitsplan van de deelnemers van WG1.  

Op verzoek zijn de sugges�es per pagina opgenomen. 

De lijst eindigt met 4 no��es van deelnemers die als algemene mening zijn 

geschreven.     

 

Reac�e op beeldkwaliteitsplan. 

d.d. 22-04-2022 

 

Per pagina 

Pagina 5: 

Aad Kouwenberg Wens: in de tekst concreter beschrijven waaraan wordt getoetst.  Per onderdeel 

de kaders beter en concreter beschrijven. 

Juliët Wiggers: Burgh-Haamstede hoeven we niet beter op de kaart te ze�en, De aanduiding PARK 

gee� een verkeerde voorstelling van zaken… het gaat hier om het KUSTDORP of Dorp.  

 Pagina 6: de kaart van projectgebied 

Toevoegen �tel van de kaart (dit geldt voor alle kaarten in het rapport) 

Marinus van Dijke: N.a.v. de kaart komt naar voren of in het BKP ook beschrijven komen die buiten 

de kaders vallen.  GJ benoemd de drie gebieden: beeldkwaliteits plangrens /  plangrens dorpsas/ 

gebiedssferen-invloedssferen van het omliggende landschap of unieke onderdelen. 

Pagina 16 deel 1 visie Burgh-Haamstede 

De keuze voor het gebruik van de term PARK wordt niet gedragen, graag laten vervallen in de �tel.  
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 Pagina 19 

John van Veenhuizen: N.a.v. de voorliggende tekst wordt de vraag gesteld of de authen�citeit en 

uniciteit van het dorp voldoende goed naar voren komt. Graag tekst hierop beter laten afstemmen.  

Ook het woorden ongerepte natuur , diversiteit en kleinschaligheid werden hierbij genoemd.  

Pagina 20 kaart 

Toevoegen �tel van de kaart 

Gerben Meijer: Op kaart toevoegen remise 

Pagina 21 

John Elmendorp: Wi�e en houten huizen is niet het algemene beeld van Westenschouwen. 

Aandacht wordt gevraagd het algemene beeld van Westerschouwen te herschrijven. 

John de Jong: 3e alinea. Als we het nu over authen�eke dorpskernen hebben, moeten we 
zeker geen hoogbouw in de Noordstraat willen. 

 

Pagina 22  referen�e beelden 

Juliet Wiggers: Paden aanleggen is niet al�jd wenselijk. Begeleidende tekst eventueel 
aanpassen en daarin aan te geven dat de gekozen a�eeldingen niet de indruk moet wekken 
dat er wel of geen paden aangelegd moeten worden.  
 
Wijzingen  a�eelding  kwalita�eve vakan�eparken (bestaande kwaliteit). De a�eelding 
gee� niet het juiste beeld. Zoek �p: woningen met kap toevoegen en een opgaande 
beplan�ng met bomen, kleinschaligheid.   
 

Pagina 23 

Juliët Wiggers: Liever geen royale strandopgang zoals in het plaatje.  
Het plaatje mist het groene karakter van de huidige strandopgang , dit is juist het unieke in 
de staande situa�e. De tekst luidt beoogde kwaliteit… de a�eelding gee� de indruk van een 
verstening dus ontgroening. Dat wil men niet. 
Tip kijk naar plein strandopgang  Dishoek. 
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John van Veenhuizen:  Staat daarbij waar het mooi is dat je dat moet bestendigen? 
Graag toevoegen Kerkring van Burgh en Haamstede?  
 

 

Pagina 28 

Toevoegen remise 

Toevoegen de kerkringen 

Toevoegen toegang Adriaan van der Weijdenweg 

Graag aanvulling van de term verhoogde verblijfskwaliteit dit n.a.v.  Marinus van Dijke: Wat 
houdt ‘plekken met hoge verblijfskwaliteit’ in? 
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Kees Boogerd: het authen�eke verhaal komt door het hele plan vrij goed terug, in hoeverre 
zijn moderne gebouwen dan acceptabel? Hoogte is daarbij heel belangrijk. Twee woonlagen 
is eigenlijk vaak al maximaal.  
Ron van der Deijl: Moderne architectuur en authen�citeit kan goed samen gaan. 
Kees Boogerd: Nieuwbouw moet passen bij bebouwing die er al is.  
 

Samenva�end nav discussie en uitleg van Gert Jan: Kwaliteit in vormgeving(architectuur), 

materialisa�e en detaillering kunnen extra beschermd worden als voor de locat ie en beschremd 

status middels een beschermd straat-(gevels), dorps of stadsgezicht geldt. Dit zou voor Burgh en 

Haamstede maar ook andere gebieden kunnen gelden als dat wordt besloten. Dit wordt 

meegenomen. 

________________________________ 

DEEL 3 

Pagina 32 

Toevoegen �tel van de kaart 

Anne-Mieke van Waveren: Ik zou het lelijk vinden als een grote supermarkt het eerste is wat 
je ziet als je Haamstede binnen komt. Zo’n entree is toch geen sfeergebied. 
Gert-Jan: Wat is acceptabel als beeld van de entree? 
John van Veenhuizen: Als je het in gepaste architectuur giet, kan het dan wel? 
Riet Beinema: Ja, in een grote Zeeuwse boerenschuur bijvoorbeeld! 
John Elmendorp: De entree moet groen zijn, niet dat je een gebouw als eerste ziet. 
Aad den Hoedt: In het BKP ze�en wat er nu is dat het beeld verstoort. 
Ron van der Deijl: Ik vind de weitjes daar wel mooi, maar wat rommelig. Ik vind het niet echt 
een entree. Dat gebied biedt juist kansen om er een echte entree van te maken.  
Gert-Jan: We gaan in het SBP al deze dingen tekenen. Groen, open enz.  
Ron van der Deijl: Er zou ook een beplan�ngsplan moeten komen voor strook aan de N57.  
 

N.a.v. discussie kwamen ook volgende zaken aan de orde geweest: 

-Brandweer en dokterspost verplaatsen om ruimte en kwaliteit te kunnen bereiken; 

-Normaal hee� ALDI alleen maar vierkant gebouwen kan dat voorkomen worden; 

-Entree gebied zou groene oase moeten uitstralen, als daarachter  gebouwen  verscholen liggen en 

het zicht op silhouet van de dorpsrand  behouden blijven (kerktoren en Slot Haamstede etc.) kan er 

iets moois ontstaan. 

- Omdat deelgebied grenst aan Roterij is de gedacht ook het gewenste groene uitstraling ook door te 

ze�en bij de roterij.  

Pagina 35 

Juliët Wiggers: Graag de bermen niet meer maaien langs Kraaijensteinweg en meer groen 
planten. Ook auto’s meer weren uit Westenschouwen.  
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N.a.v. discussie kwamen ook volgende zaken aan de orde geweest: 

- de tekst aanpassen: de drie deelgebieden van de dorpsas apart beschrijven om daarmee het 

verschil in de eenduidigheid te duiden. De kansen per deelgebied komen daardoor beter naarvoren. 

- er is naar voren gekomen dat de route Hogeweg overgaand in Kraaijensteinweg richting de trap niet 

als de hoofdroute voor langzaamverkeer (wandel- en fietsroutes) ingericht moet worden. De route 

Hoge weg - kruising -  Lage weg overgaand in Steenweg, moet door een goed ontwerp en herinrich�g 

de logische langzaam verkeersroute worden. De kruising wordt daarmee func�oneel en 

gebruiksvriendelijk voor de wandelaars en fietsers. De automobilist zal te gast zijn op deze kruising 

en visueel uitgedaagd worden stapvoets de kruising te kruisen.  

- De gewenste aanpassingen aan de Kraaijensteinweg hebben alle ten doel de snelheid van auto te 

verlagen. Naast meer groen en een extensiever maaibeheer (kleinschaligheid en natuurlijke 

uitstraling van het gebied versterken) kwam ook naar voren dat er op drukke dagen vaak ik de 

bermen wordt geparkeerd, dit wordt ook als ongewenst en onveilig ervaren.       

 

Pagina  36 

Tekst naast a�eelding onjuist geplaatst 
 
Gert-Jan: Meer dan nu aandacht voor voetgangers en fietsers. We moeten studie doen naar 
wat er kan.  
Juliët Wiggers: Bestaande groen mag niet lijden onder die ambi�e.  
Ron van der Deijl: Ik begrijp dat er knips gezet zouden kunnen worden en 
eenrich�ngsverkeer. 
Kees Boogerd: Verschil asfalt en gebakken klinkers in beeldkwaliteit, maar ook in overlast.   
Gert-Jan: Dat is voor het SBP, daar maken we die keuzes.  
Riet Beinema: Graag geen hoge schu�ngen in tuinen direct aan de weg.  
 

N.a.v. discussie kwamen ook volgende zaken aan de orde geweest: 

-liefs behoud van groene uitstaling maar moet wel kwaliteit uitstralen (dus toekoms�g onderhoud 

belangrijk) 

-naast het profiel van de hoofdas met een weg en aan weerszijde bermen en eventueel sloten gaat 

het in het BKP ook over de uitstraling van de aangrenzende eigendommen (prive tuinen, campings en 

parken, weilanden en bos).  Aandacht wordt gevraagd om de tekst en de a�eeldingen (kansen) over 

de aangrenzende terreinen aan de vullen.   

 

blz 37.  
Cécile Boogerd-Hoffman:"De tuinen zijn groen en verzorgd ingericht".  
Toevoegen: Vergroening van het hele dorp (incl. dorps-as) verhoogt de beeldkwaliteit.  Inheemse 
bomen, hagen en struiken plaatsen waar dat mogelijk is. 

Kees Boogerd: Na de zin: "De tuinen zijn groen en verzorgt ingericht". Toevoegen de volgende 

zinnen:" Vergroening van het hele dorp (incl. dorpsas) verhoogt de beeldkwaliteit.   Inheemse bomen 

plaatsen waar  dat mogelijk is". 
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Toelich�ng: Inheemse boomsoorten hebben veel meer rela�es met andere organismen dan exoten. 
Een gemengde vegeta�e van bomen, struiken en  gras draagt het meest bij aan de vergroening.   
Ook moeten bestaande bomen onderhouden en extra zorg gegeven worden ( groene ruimte om de 
bomen). 
 
John de Jong: Hier wordt gesproken over tro�oirs en rijbaan in dezelfde kleur klinkers. Ik hoop dat 

daar nog over gediscussieerd kan worden, alles in rood-bruine klinkers lijkt mij een beetje teveel. Is 

het niet mooier om geen tro�oirs te maken , maar alles op 1 niveau te houden en dan het 

onderscheid te maken van “rijbaan”en wandelgebied in 2 verschillende ,lichte kleuren?Misschien 

moeten we het dorp in de zomermaanden autovrij maken en daarbuiten autoluw? 

 
 

Pagina 38 

Pag 38.  
Aad den Hoedt: Ik zie wat tegenstrijdigheden in de richtlijnen onder nieuwbouw, het plaatje 
links voldoet niet. 
Mariska: Waarom mag nabootsen van s�jlen of gebouwen uit het verleden niet? Gert Jan: 
Wij denken dat eigen�jdse architectuur heel goed ingepast kan worden zonder authen�citeit 
uit het oog te verliezen.   
Deze tekst graag iets aanpassen.  
 

N.a.v. discussie kwamen ook volgende zaken aan de orde geweest: 

-a�eelding links onder wijzigen: tekst eigen�jd en a�eelding staan te ver van elkaar af. 
-tekst laatste punt onder Nieuwbouw klopt niet, tekst wordt aangepast als besproken. 
 

Kees Boogerd: ook blz  48, 54, 60, 72     Bij Kopje Nieuwbouw de volgende zin schrappen : Het 

nabootsen of namaken van s�jlen of gebouwen uit het verleden is niet gewenst   en enkel mogelijk als 

uitzondering met mo�vering. 

John de Jong: Onderaan. Het nabootsen van oude s�jlen enz. mag weg. Ik zie daar de noodzaak niet 
van in. 

 

 

blz. 39.    
Cécile Boogerd-Hoffman: Toevoegen   
Op parken met caravans,  kampeerhuisjes, chalets e.d. is de maximale bouwhoogte 4 meter. Zij 
worden zonder dakterrassen gebouwd. De randen van deze parken worden voorzien van 
groenstroken van min. 5 meter breed en een 2 meter hoge wal. 
Toelich�ng: Een dakterras op een kampeerhuisje, caravan of chalet   of een tweede woonlaag hee� 
nega�eve effecten op de beleving van het omliggende natuurgebied of agrarisch landschap. 
 

Juliët Wiggers: bij staat: Vakan�eparken e n campings liggen bij voorkeur achter de 1e linie van 

lintbebouwing of worden afgeschermd met kavelbeplan�ng welke voldoet aan de gebiedseigen 

elzenmetenstructuren. 
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In deze zin zou ik graag de woorden ‘bij voorkeur’ schrappen en het woord  ‘of’ vervangen door het 

woord ‘en’.  

Juist bij die vakan�eparken/hotels aan de Hogeweg is helaas heel veel groen gekapt, zowel naar de 

Hogeweg toe, als binnenin, als naar de N57 toe. Graag zou ik zien dat zij het groen weer 

terugbrengen, zowel de tussenhagen, bomen, als naar de Hogeweg en naar de N57 toe.  

Ook graag de zin schrappen: Nieuwbouw wordt op een eigen�jdse wijze vormgegeven en de func�e 

van het gebouw is op een bescheiden wijze zichtbaar.   

Nieuwbouw moet aansluiten op en passen bij de bestaande bebouwing en deze afschermen met 

kavelbeplan�ng. Dus niet zichtbaar.  

Graag opnemen hierbij dat schu�ngen om tuinen heen niet gewenst zijn binnen geheel Burgh 

Haamstede. Afscheidingen dienen groen te zijn in de vorm van heggen, beplan�ng, bomen, zodat het 

groene open beeld gehandhaafd blij�. 

 

Kees Boogerd: Toevoegen de volgende tekst: " Aan de randen van parken met 

caravans,kampeerhuisjes, chalets e.d. is de maximale bouwhoogte 4 meter en  

               worden zonder dakterrassen gebouwd. De randen van deze parken worden voorzien van 

groenstroken van min. 5 meter breed en een 2 meter hoge wal."  

               Toelich�ng: Een dakterras op een kampeerhuisje, caravan of chalet   of een tweede woonlaag 

hee� al snel nega�eve effecten op de beleving van  

                het omliggende natuurgebied of agrarisch landschap 

Marinus van Dijke: Toevoegen de volgende tekst:  

Aan de randen van parken met caravans,kampeerhuisjes, chalets e.d. is de maximale bouwhoogte 4 meter 

en worden zonder dakterrassen gebouwd. De randen van deze parken worden voorzien van groenstroken 

van min. 5 meter breed en een 2 meter hoge wal. 

toelich�ng: Een dakterras op een kampeerhuisje, caravan of chalet  of een tweede woonlaag hee� al snel 

nega�eve effecten op de beleving van het omliggende natuurgebied of agrarisch landschap  

 

 

 

 

Pagina 40 

Toevoegen �tel van de kaart 

Pagina 41-42 

Jan Harman van den Hamer: De huidige groenvoorziening kent de achterstallig onderhoud 
dit is vooral waar te nemen aan het bomenbestand over de gehele Dorpsas. De inrich�ng 
van de groenvoorziening  vormt een grote bijdrage aan de beleving van het dorp en dorpsas 
nu en ook in de toekomst.  
TIP In het BKP kan misschien een aparte paragraaf opgenomen kunnen worden met 
kansenkaart voor water, bermen (biodiversiteit), openruimten(weides/biodiversiteit) en 
laan- en fruitbomen.  Of per deelgebied de groenvoorziening apart te beschrijven.  
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Aad den Hoedt: Kunnen er foto’s bij waarin je brandweerkazerne, huisartsenprak�jk ed. 
ziet?   
-bespreken is dat de foto’s van de Serooskerkseweg op groter afstand van de dorpsrand te 
nemen.  Hiermee ontstaat er een betere aanslui�ng met de tekst en het doel van de foto’s. 
 

Bladzijde 41  

Aad Kouwenhoven: gee� aan dat Burg-Haamstede vanuit de Serooskerkseweg en de N652 vanuit 

Renesse waarneembaar is als dorp in het groen.   Als we het aantrekkelijke karakter van Burgh-

Haamstede, ons dorpskapitaal dus, willen behouden moet de toegang tot het dorp groen blijven en 

moet die groenfunc�e zelfs versterkt worden. Het zou wel eens de doodsteek voor Burgh-Haamstede 

als mooi dorp in het groen kunnen zijn als het eerste beeld van het dorp daar ter plaatse wordt 

bepaald door een Mega-AH, een giga parkeerplaats annex mobiliteitshub en een lelijk 

industrieterrein. 

 
Blz 41 (en 67)  
Cécile Boogerd-Hoffman:Voorstel  
Industrieterrein Blz.41 Zicht vanaf Serooskerkseweg / blz 67 Gebiedsontwikkeling 
Voorstel: onderzoeken of er aanspraak gemaakt kan worden op het ‘Groeifonds voor groene 
bedrijventerreinen zie link: Reservering van € 26 miljoen uit Groeifonds voor groene 
bedrijventerreinen . Dit plan voor de vergroening van het bedrijventerrein is recent door de minister 
aangenomen en hoort bij  ‘Werklandschappen van de Toekomst’. 
 

Juliët Wiggers: er staat dat Burg-Haamstede vanuit de Serooskerkseweg en de N652 vanuit Renesse 

waarneembaar is als dorp in het groen.   Als we het aantrekkelijke karakter van Burgh -Haamstede, 

ons dorpskapitaal dus, willen behouden moet de toegang tot het dorp groen blijven en moet die 

groenfunc�e zelfs versterkt worden. Het zou wel eens de doodsteek voor Burgh-Haamstede als mooi 

dorp in het groen kunnen zijn als het eerste beeld van het dorp daar ter plaatse wordt bepaald door 

een Mega-AH, een giga parkeerplaats annex mobiliteitshub en een lelijk industrieterrein.  Geen grote 

suprmarkt op de kop van Haamstede, geen mobiliteitshub, en langs het hele industrieterrein weer de 

groene hagen terugbrengen langs de N57, zodat de industriële gebouwen verscholen liggen achter 

het groen. 

De huisarts dient gehandhaafd te worden op de kop van Haamstede. Mogelijk kan het gebouw iets 

opgeknapt/iets aantrekkelijker worden of iets meer verzinken in het groen. De groene weilanden 

graag handhaven bij de entree van het dorp, evenals de volkstuinen en de hele groenstroken. Zodat 

de hele entree van het dorp groen is en blij�. Ook de kerk kan blijven staan.  

Als er al gebouwd wordt, dan graag echt huizen voor inwoners/starters (dus mensen die al in Burgh 

Haamstede wonen!!). En niet weer bouwen voor mensen die van elders komen, zoals de dure 

huizen tegenover Albert Heijn nu weer allemaal verkocht zijn aan mensen uit Ro�erdam e.a.!! Echt 

alleen goedkope(re) woningen voor de eigen inwoners bouwen!  

 

Riet Beinema: Serooskerkseweg: Bij de eerste rotonde, voordat je het dorp inkomt, is veel ruimte 

voor bebouwing, zoals een grote Zeeuwse schuur die in  het landschap past, zie voorbeeld. Deze zal 

niet misstaan op deze plek, waar bijv. Market Plaza in gehuisvest kan worden. Prima aan - en afvoer 
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van goederen, aangekleed met bomen en groen om de parkeerplaatsen uit het oog te on�rekken of 

een ondergrondse parkeerplaats hierin opnemen.  

Het aanzicht van de Roterij vanaf de N57 is lelijk. Veel groen is gekapt en een beetje terug geplant. 

Meer groen!  

John de Jong: Als we het zicht op Haamstede groen willen houden , zullen we geen grote 

blokkendozen moeten plaatsen op de kop van Haamstede. Een eventuele verplaatsing van de 

supermarkt(en) zou dan beter in een gebouw wat lijkt op een grote boerenschuur geplaatst 

kunnen worden. Over de juiste loca�e moet nog gediscussieerd worden. De huisartsenprak�jk is te 

klein, zou uitgebreid moeten worden, maar moet wel bij een uitvalsweg blijven zi�en, evenals de 

brandweer.  

 

 

 

Blz 42:  

Aad Kouwenhoven: Zie hierboven. Eventuele bebouwing moet zoveel als mogelijk on�rokken zijn en 

blijven aan het zicht vanuit de rotondes met de N57 en de N652 en de Serooskerkseweg.  

Juliët Wiggers: Zie hierboven. Eventuele bebouwing moet zoveel als mogelijk on�rokken zijn en 

blijven aan het zicht vanuit de rotondes met de N57 en de N652 en de Serooskerkseweg. Graag veel 

meer groen planten langs de gehele N57, ook zeker verderop langs Westenschouwen! Wij hebben 

steeds meer geluidsoverlast van de N57 (en tot ver op het strand en in het bos helaas). Veel 

beplan�ng kan de geluidsoverlast beperken. Naast hopelijk handhaving van de geluidsnormen ten 

aanzien van auto’s en motoren (kunnen die herriemakers graag aangepakt worden! Want deze 

verpesten onze beleving van het gebied).  

Graag opnemen dat de bermen zoveel mogelijk bloeiend met wilde bloemen gemaakt en gelaten 

kunnen worden. Graag niet de bermen maaien. Wilde bloemen-bermen passen goed bij het 

ongerepte, wilde karakter van Burgh Haamstede.  

Juliët Wiggers: er staat ook ‘terughoudendheid met de bebording’. Die zin hoe� niet opgenomen te 

worden. Graag daarvoor in de plaats dat extra bebording gewenst is ten aanzien van de maximum 

snelheid (30 km) in het hele dorp en dat Burgh Haamstede zoveel mogelijk een autoluw dorp wil zijn, 

plus dat Burgh Haamstede te veel schadelijke uitstoot wil beperken en daarom vieze auto’s e.a. 

zoveel mogelijk wil weren uit het dorp.  

Graag zou ik langs de hele Hogeweg en in Westenschouwen meteen vanaf de N57 op de 

Kraaijesteinseweg en verder rich�ng strand ook extra borden wi llen met max 30 km snelheid en dat 

wij de rust in het gebied willen handhaven en herriemakende auto’s en motoren daarom niet 

gewenst zijn in Westenschouwen. Het lijkt hier in het weekend wel of we naast een motorrace-circuit 

wonen. 

John de Jong: De toerit van de rotonde naar de stoplichten ziet er goed uit, mooie middenbermen 
en veel groen 

 

Blz 43:  
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Aad Kouwenhoven: Het landelijke karakter met bebouwing op afstand van de weg met daartussen 

er�eplan�ng of grasbermen en open weides moet vooral behouden blijven. 

Cécile Boogerd-Hoffman:Toevoegen 
Het landelijke karakter met bebouwing op afstand van de weg met daartussen er �eplan�ng of 
grasbermen en open weides moet vooral behouden blijven. 
 

Juliët Wiggers: Het landelijke karakter met bebouwing op afstand van de weg met daartussen 

er�eplan�ng of grasbermen en open weides moet vooral behouden blijven. 

 

Blz 45/46:  

Aad Kouwenhoven: De monumentale entree van de Noordstraat met kastanjebomen, vooral 1-

laagse bebouwing, hooguit 2-laags , moet vooral behouden blijven. 

Carla Doggen: reac�e Kees en Riet mee eens , maar geen muziektent. 

Cécile Boogerd-Hoffman: Toevoegen 
De Noordstraat: 

� dient zijn groene karakteris�eke ‘laan-karakter’ te houden. De kastanjebomen die nu al 
afgevoerd zijn, snel her-planten door ( tamme) kastanjes of beuken. Vooral gefaseerd de 
zieke kastanjebomen omzagen en deze bomen zo snel mogelijk vervangen.   

 

� De historische put in ere herstellen, met een integreerd ontwerp voor een func�onele 
drinkwater plek voor fietsers en andere passanten. Het stenen bushokje en het muurtje rond 
de kerk worden daarbij  betrokken en het geheel wordt gecombineerd met een voor 
kinderen uitdagende waterspeelplaats, zoals opspringende waterstraal - fonteintjes. 

� Parkeerplaatsen naast de muur van het slot omtoveren tot een ac�viteiten- en 
verblijfspleintje waar kleinschalige evenementen gehouden kunnen worden, á la 
kunstenaarspleintje aan de Maarsstraat te Zierikzee.  

 

Juliët Wiggers: De monumentale entree van de Noordstraat met kastanjebomen, vooral 1 -laagse 

bebouwing moet vooral behouden blijven. De bebouwing is met onder andere trapgevels, klokgevels, 

tuitgevel, mansardekap en zadeldak. De algemene bouwhoogte is 1 laag en een kap.  

� Hier sluit ik mij volledig bij aan. In de Noordstraat alleen boom voor boom terugplanten van 

nieuwe grote bomen en alleen waar nodig (die bomen kunnen erg oud worden, dus zoveel 

mogelijk laten staan en de laan sta�g en groen laten). De dorpspleinen ronden de kerken van 

Haamstede en Burgh graag weer groener maken met meer bomen, planten en bloemen.  

 

John de Jong: De Noordstraat zou weer bebouwd moeten worden in laagbouw, we hebben het gat 

van Goudswaard wat gevuld moet worden, het liefst met woningen voor starter s en een garan�e 

dat ze niet aan een projectontwikkelaar doorverkocht gaan worden die de prijs opdrij�. Ze moeten 

beschikbaar blijven voor starters met een niet te grote beurs. Als we de Noordstraat als een brede 

wandelstraat willen , zouden de auto’s van de bewoners aan de achterzijdes geparkeerd moeten 

worden. Daar moet dan wel P-ruimte voor zijn. Misschien een stukje kasteelbos daarvoor kappen? 
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OEIT….dat is wel heel revolu�onair hè? De kastanjebomen die weggehaald zijn weer vervangen voor 

nieuwe zodat de laan weer een mooi geheel wordt en dan zou het mooi zijn als de gemeente 

reiniging wat vaker de bladeren weghaalt in de herfst. Werd ooit gedaan maar is volgens mij 

wegbezuinigd. De sugges�e van Riet om de P-plaatsen bij de ingang van het kasteel te verwijderen 

en daar een mooi geheel met het kerkplein van te maken, vind ik een goed idee. Muziektent weer 

terug, maar wel dat mooie stevige bushokje laten staan. Vanaf hier over de slotlaan naar de 

vleugelbunker kunnen lopen, zou met wie besproken moeten w orden? Natuurmonumenten of de 

kasteelfamilie? 

Als er meer wandelruimte is, kunnen er ook meer geveltuintjes ges�muleerd worden, dat maakt de 

straat nog wat fleuriger.  

 

Pagina 46 

� Riet Beinema: Als aanvulling wordt het idee genoemd om het plaatsen van een 
muziektent te onderzoek, als plaats wordt de verharding voor de muur van het Slot 
genoemd (nu parkeerplaats).  

� Anne-Mieke van Waveren: Het bushuisje op de hoek tegenover Hotel Bom mag weg, 
verliest mogelijk ook zijn func�e, het is ruimtelijk gezien ook een dissonant, past qua 
uitstraling niet bij de overige bebouwde kwaliteit in bijzonder de kerk.  

� Cecile Boogerd: Er staat daar ook die oude put, daar kan ook een verblijfsplek van 
gemaakt worden. (vanuit archiefbeeld is bekend dat de put geen func�e hee� gehad, 
een keer opgemetseld is zonder func�e als waterput). 

� Onderstaande beelden geven de werkelijkheid het beste  weer: 

�    
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�  
�  

�  

�  
�  
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�  

�  
�  

� N.a.v. discussie kwamen ook volgende zaken aan de orde geweest: 

� -gifgroene kozijnen moeten echt verdwijnen, dit moet ook gehandhaafd kunnen 

worden. 

� -een regeling met het beschermd dorps- of stadsgezicht zou voor  Burgh of 

Haamstede welkom zijn. 

 

Kees Boogerd:  Toevoegen: - Terug planten van bomen om weer een mooie ‘laan’ te krijgen op de 

Noordstraat.  

- Bij stenen bushokje een waterspeelplaats maken (fonteintjes die onregelma�g omhoog springen) 

en van de naastliggende historische waterput een openbaar drinkwaterpunt maken. 

 

Riet Beinema: Kern Haamstede: 

� De entree van het dorp is mooi: aan beide kanten van de Serooskerkseweg bomen en 

beplan�ng. Ook het gebouw van de Rooms Katholieke kerk is mooi. Er mag wel wat meer 

beplan�ng bij. 

� Terug planten van bomen om weer een mooie ‘laan’ te krijgen op de Noordstraat. Het is de 

entree van ons dorp en die mag er wezen met mooie panden en winkels.  

� Het pleintje voor administra�ekantoor Groenendijk aankleden met groen en een kunstwerk. 

Het bankje staat er al. Doorkijk naar het Slotbos daardoor accentueren. 

� Het fietspad vanaf de Noordstraat naar de Kriekemeet is erg kaal. Ook deze mag wel 

aangeplant worden. Al het voormalige groen is daar weg gehaald. 
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� De Noordstraat gelijkvloers maken waar de auto te gast is. Hierdoor is het winkelen met 

leuke terrasjes veel gezelliger.  

� Het ‘Gat Goudzwaard’ opvullen met winkels en appartementen in de s�jl van de woningen in 

deze straat. Niet hoger dan 1-laags met kap, zie voorbeelden van winkeltjes met woonlaag in 

de vorm van geveltjespanden, want in het plan op blz. 49 staat ook omschreven: 

”Afwijkingen vallen direct op en hebben een nega�eve invloed op het algemene beeld van de 

dorpskern”.  

� Pand van de chinees opkopen voor winkels, woningen, (gezondheids)centrum of i.d. 

� Het bushokje later weghalen en er een kunstwerk voor in de plaats of een water-speel 

ornament met meer groen of een andere bestemming geven welke in het geheel past.  

� Parkeerplaatsen naast de muur van het slot weg halen en hiervoor in de plaats bijv. een 

muziektent waar kleinschalige evenementen gehouden kunnen worden of een mooi groen 

pleintje met klinkers en bankjes. Het wordt dan één plein tot aan restaurant Mood met de 

ingang van het kasteel. Aan de zijkant van Mood staan struiken. Als daar een pad tussendoor 

wordt gemaakt en het achterom van Mood en de andere winkels wordt opgeknapt, is er een 

mooie wandeling en uitzicht op het kasteel. Het pad komt uit op het pleintje van Klavertje 

Vier. Een informa�ebord bij het begin van het pad neerze�en, omdat voor onbekenden dit 

pad niet herkenbaar is en men daardoor een mooi uitzicht op het kasteel mist.  

� Plantsoen op de Ring met bestra�ng zou ook beter kunnen. 

� Pleintje naast Klavertje 4 een klein parkje of waterornament of id van maken met een mooi 

uitzicht op het kasteel. 

De 6e foto met het voorbeeld van de ingerichte verblijfsplek van de kerk is mooi. 

Ron van der Deijl: punt 7 De kerktuin ruimte voor hoogwaardige beplan�ng ; toevoegen en ruimte 

voor kleinschalige ac�viteiten . (bijv. koningingsdag dorpsspelen, kunstschouw.)  

John de Jong: Meer groen en bankjes, prima. Maar AU! ..AU!..AU! wie verzint in hemelsnaam het 
woord “verbijzonderen”?? Weg ermee! 

 

 

Blz 48:  

Aad Kouwenhoven: In de ontwerprichtlijn staat aangegeven dat aan de Noordstraat alleen 1 laagse 

en hooguit 2-laagse bouw is toegestaan. Het hotel dat gesuggereerd wordt aan de Noordstraat t.p.v. 

het gat van Goudswaard past daar totaal niet in en moet van tafel. Past niet in het bestaande 

bestemmingsplan,  niet bij de bestaande bouw en niet bij de (concept-) richtlijn. Hoe is het mogelijk 

dat de op�e van een hotel daar ter plaatse ooit op tafel is gekomen? 

Cécile Boogerd-Hoffman: ‘Nieuwbouw dient passend te zijn bij het authen�eke karakter van 
Haamstede’ 
Toevoegen: 
De Noordkant van de Noordstraat bestaat grotendeels huizen met één bouwlaag met kap. Dit dient 
gecon�nueerd te worden bij nieuwbouw. De nokhoogte van vervangende nieuwbouw wordt n iet 
hoger dan de nokhoogte van het (de) oorspronkelijke gebouw(en). 
 

Juliët Wiggers: In de ontwerprichtlijn staat aangegeven dat aan de Noordstraat alleen 1 laagse en 

hooguit 2-laagse bouw is toegestaan. Het hotel dat gesuggereerd wordt aan de Noordstraat t.p.v. het 
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gat van Goudswaard past daar totaal niet in en moet van tafel. Pas t niet in het bestaande 

bestemmingsplan,  niet bij de bestaande bouw en niet bij de (concept-) richtlijn. Hoe is het mogelijk 

dat de op�e van een hotel daar ter plaatse ooit op tafel is gekomen? 

Graag de bestemming ‘Centrum’ handhaven voor de Noordstraat en geen recrea�e toestaan daar, 

dus geen hotel. Passende woningen voor de inwoners zijn nodig en gewenst. En dan niet voor 

mensen van buiten Burgh Haamstede! 

Voor het leegstaande pand van het Chinese restaurant graag passende bestemming(en) vinden in 

de vorm van bv een overdekte markt met kleine winkeltjes, zoals bv een boekwinkel, biologische 

winkel, een repara�ebedrijf of ambtelijke �mmerman of ambachtelijke spullen of kaasmakerij cq 

verkoop lokale producten. Dat zou een mooie aantrekkelijke toevoeging  zijn voor de straat en het 

dorp. 

 

Juliët Wiggers: graag schrappen onder Nieuwbouw: ‘in eigen�jdse hoogwaardige architectuur’. 

Passend in de omgeving zegt genoeg. Ook graag schrappen: ‘Het nabootsen of namaken van s�jlen of 

gebouwen uit het verleden is niet gewenst en enkel mogelijk als uitzondering met mo�vering.’.  

Waarom zou een passend ontwerp niet kunnen bestaan uit dezelfde s�jl als er al uit het verleden 

staat? Juist wel graag passend bij (dus kan ook hetzelfde zijn als) de bestaande architectuur uit het 

verleden!  

 

Voorbeelden voorkeur type woningbouw Gat van Noordstraat  
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Kees Boogerd: ook blz  48, 54, 60, 72     Bij Kopje Nieuwbouw de volgende zin schrappen : Het 

nabootsen of namaken van s�jlen of gebouwen uit het verleden is niet gewenst   en enkel mogelijk als 

uitzondering met mo�vering. 

Kees Boogerd: Nieuwbouw   Toevoegen na de zin: Nieuwbouw dient passend te zijn bij het 

authen�eke karakter van Haamstede. "De Noordkant van de Noordstraat bestaat grotendeels 

huizen met één bouwlaag met kap. Dit dient gecon�nueerd te worden bij nieuwbouw. De nokhoogte 

van vervangende nieuwbouw wordt niet hoger dan de nokhoogte van het (de) oorspronkelijke  

gebouw(en) 

 

Marinus van Dijke: Nieuwbouw dient passend te zijn bij het authen�eke karakter van Haamstede.  

Toevoegen na deze zin:  

De Noordkant van de Noordstraat bestaat grotendeels  uit huizen met één bouwlaag met kap. Dit dient 

gecon�nueerd te worden bij nieuwbouw. De nokhoogte van vervangende nieuwbouw wordt niet hoger 

dan de nokhoogte van het (de) oorspronkelijke gebouw(en) 

Riet Beinema: Ontwerprichtlijnen bebouwing: Waarom geen nagebootste bebouwing in de 

Noordstraat, maar een eigen�jds ontwerp? Hoe gee� dat de “unieke kwaliteit van Haamstede” 

weer? Wat is die “unieke kwaliteit” dan? En hoe verhoudt die zich dan tot nieuwe eigen�jdse 

bebouwing? Want op blz. 49 wordt geschreven dat ‘ “afwijkingen (in bouw) direct opvallen en 

hebben een nega�eve invloed op het algemeen beeld van de dorpskern”. Als er gestreefd moet 

worden naar eenheid, dan moet de bebouwing van max. 2-laags zijn incl. kap in de s�jl van de andere 

woningen, zie voorbeeld. Het moeten panden worden die wat uitstrale3n, tw de sfeer en soort 

bebouwing van het dorp: laag, knus en een authen�eke uitstraling. 

Ron van der Deijl: Alinea 1 bestaande bebouwing. Hotel Bom hee� 3 bouwlagen. 

Nieuwbouw 

Laatste alinea nabootsen of namaken van s�jlen of gebouwen uit het verleden is niet gewenst zou ik 

niet uitsluiten maar toevoegen is mogelijk in combina�e met eigen�jdse architectuur.    

John de Jong: Ook hier de zin over het nabootsen van oude s�jlen verwijderen 

 

 

 Blz 49  

Aad Kouwenhoven: gee� al aan dat afwijkingen een nega�eve invloed hebben op het algemene 

beeld van de dorpskern. Daar moet dan ook op gehandhaafd worden. Je kunt het hele beeld met één 

prominente afwijking vernie�gen en daarmee alle ondernemers in de Noordstraat in de kou laten 

staan.  

Carla Doggen: reac�e Aad mee eens maar hier ook aandacht besteden/voorwaarden stellen aan 

uitstraling naamborden bijzondere verblijfspunten, reclame ui�ngen, uitstallingen, terrasinrich�ng, 

straatmeubilair en lantaarnpalen. 
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Juliët Wiggers: gee� al aan dat afwijkingen (dus ook qua architectuur) een nega�eve invloed hebben 

op het algemene beeld van de dorpskern. Daar moet dan ook op gehandhaafd worden. Je kunt het 

hele beeld met één prominente afwijking vernie�gen en daarmee alle ondernemers in de 

Noordstraat in de kou laten staan  

  

Cécile Boogerd-Hoffman:Gat van Goudzwaard 
Voorstel: 
Voorstel om de bouwplannen voor het ‘Gat van Goudzwaard’ te toetsen aan het nieuwe 
beeldkwaliteitsplan. In het huidige plan hee� het hele gebouw een en dezelfde maximale hoogte 
over een strook van 40 meter. Dit wijkt erg af bij het spel van de verschillende nokhoogtes van de 
bestaande gebouwen. Het hee�  een nega�eve invloed op het algemene beeld van de dorpskern 
 
Toelich�ng: De bebouwing in de kern van Haamstede is divers van karakter. Verschillen in 
bouwhoogte, nokrich�ng, bouwjaar en -s�jl, func�e en gevelindeling. Dit zorgt voor veel varia�e. 
Afwijkingen vallen direct op 
 

Marinus van Dijke: De bebouwing in Haamstede is divers van karakter. Verschillen in bouwhoogte, 

nokrich�ng, bouwjaar en -s�jl, func�e en gevelindeling zorgen voor veel varia�e….. 

Afwijkingen vallen direct op en hebben een nega�eve invloed op het algemene beeld van de dorpskern. 

De plannen die men hee� voor het gat van Goudszwaard stroken niet met wat hier boven staat. De nok 

hoogte hee� over een strook van 40 meter de zelfde m aximale hoogte wat erg afwijkt bij het spel van de 

verschillende nokhoogtes van de bestaande gebouwen. Ik stel dan voor de bouwplannen te toetsen aan het 

nieuwe beeldkwaliteitsplan. 

Een belangrijk beeldend bepalende kwaliteit van de Noordstraat zijn de bomen die zou ik ook in de tekst 

benoemen en er aan toe voegen deze te herstellen en extra zorg te geven ( groene ruimte om de bomen).  

Ron van der Deijl:  ook blz 50,51,52Geen opmerking. Algemene opmerking Ik mis in het stuk de wens 

om het slot Haamstede meer zichtbaar te maken. Inrich�ng pleintje voor Klavertje vier als 

bescheiden rustplek en uitzichtloca�e op het slot . sfeer is dorps.(groenvoorziening  en inrich�ng op 

aanpassen)  zou ik graag meenemen in het plan.  

 
 
 
Blz 51/52/53:  

Juliët Wiggers:  Het huidige landelijke karakter van de Kriekemeet moet behouden, en waar mogelijk 

versterkt worden met groen. Als er al gebouwd wordt, graag alleen goedkope(re) woningen voor de 

eigen inwoners/starters van Burgh Haamstede bouwen en daar streng de hand aan houden.  De 

huidige func�es aan de Kriekemeet handhaven i.c. de huisarts.  

Blz. 51/52 De huidige doorgang van de Noordstraat naar de Kriekemeet is nu vrij kaal en 

groen/boomloos. Deze zou veel meer met groen ingevuld kunnen worden, zodat het groene karakter 

van het dorp gehandhaafd blij�. 

John de Jong: blz 52Het groen van de Kriekemeet wordt behouden en versterkt. Mooi, dan past 
er geen groot gebouw op dit stuk dus. Als de huisarts kan vergroten en de brandweer een 
gezellig kleurtje kan krijgen ( signaalrood misschien?) dan is die hoek gevuld. Het fietspad van de 
Kriekemeet naar de Noordstraat zou nog wel wat groen kunnen gebruiken.  
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Blz 52/53:  

Aad Kouwenhoven: Het landelijke karakter van de Kriekemeet moet behouden, en waar mogelijk 

versterkt worden. 

Carla Doggen: Ook hier plaatsing van openbare toiletruimte/rolstoel toegankelijke toiletruimte. 

Huidige voorziening ligt nu te decentraal. Dit punt dient ook in centrum Burgh en in 

Westenschouwen gerealiseerd te worden. 

 

Juliët Wiggers:  Graag het deel van de zin schrappen dat bomen ‘binnen het gebied worden 

verplant’. Alleen het stukje zin handhaven dat de bestaande bomen gehandhaafd blijven.  

 

Marinus van Dijke: Bestaande bomen worden zo veel mogelijk behouden of binnen het gebied verplant.  

Hieraan toevoegen: 

 en nieuwe bomen indien mogelijk worden toegevoegd. 

Open zicht vanaf de Serooskerkseweg op dit groen parkeerterrein met kerk als achtergrond zodat men 

duidelijk kan zien dat je hier kan parkeren. 

 

Riet Beinema: 4.4. Kop van Haamstede: Prima om het groen te versterken op de Kriekemeet en de 

parkeervakken door hogere beukhagen uit het zicht te on�rekken. De doorgangen naar de 

Noordstraat moeten volgens de beschrijving landelijk, maar dan moet de doorgang vanaf het 

Schoolplein langs Hanse en Hanse naar de Noordstraat groener worden met bijv. geveltuin 

beplan�ng en dat geldt ook voor het fietspad naar de Noordstraat vanuit de Kriekemeet. Deze is nu 

vrij kaal.  

“Aan de oostzijde vormt een landelijk pad over een met bomen begeleidt dijkje de verbinding met de 

Ring”. Wordt hiermee de Dapperweg bedoeld? Beschrijving is niet echt herkenbaar.  

John de Jong:  Dat landelijke pad over een dijkje? Wat wordt hi ermee bedoeld? De Burghseweg 
wordt hierna (nog) niet behandeld, maar wat ideetjes: De weg vlak maken met een smal (visueel)pad 
voor de auto. Zo kan het wandelgedeelte langs o.a. de muur bij de brouwerij wat beter begaanbaar 
worden en kun je op je gemakje naar Burgh wandelen. 

 

 

 

Blz 54:  

Aad Kouwenhoven: In het gebied achter de Noordstraat is nieuwbouw van grotere volumes dan nu 

bijzonder ongewenst. 
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Carla Doggen: reac�e Kees mee eens. Mijn voorkeur hee� het om hier in ieder geval een kleinschalig 

woonproject voor starters te realiseren. 

Cécile Boogerd-Hoffman: " Inspira�e kan gevonden worden in boerderij of schuur typologieën"  
Vervangen door: "In het achtergebied van de Noordstraat zijn grote nieuwe en moderne 

bouwvolumes niet wenselijk". 

 

Juliët Wiggers: In het gebied achter de Noordstraat is nieuwbouw van grotere volumes dan nu 

bijzonder ongewenst. Het groen graag handhaven. De zinnen schrappen over’ nabootsen of namaken 

van s�jlen’ en  ‘dat houtbouw wordt ges�muleerd’. Beide zinnen zijn ongewenst.  

Kees Boogerd: Nieuwbouw dient passend te zijn bij het karakter van achtergebied. Inspira�e kan 

gevonden worden in boerderij of schuur typologieën.   Schrappen: De zin: " Inspira�e kan gevonden 

worden in boerderij of schuur typologieën" en de volgende zin toevoegen : "In het achtergebied van 

de  Noordstraat zijn grote nieuwe bouwvolumes niet wenselijk". 

Marinus van Dijke:  Inspira�e kan gevonden worden in boerderij of schuur typologieënVervangen 

door: In het achtergebied van de Noordstraat zijn grote nieuwe bouwvolumes niet wenselijk . 

 

Riet Beinema: Nieuwbouw dient passend te zijn…… Waar is nieuwbouw mogelijk op het Schoolplein? 

Er is alleen nieuwbouw mogelijk op de Kriekemeet, wanneer de huisartsenpost en de brandweer weg 

zijn. De kerk is een object op zich met een eigen uitstraling en iden�teit. Het hoort daar ook, maar 

zou wel met meer groen “aangekleed” kunnen worden. De huisartsenpost moet verplaatst worden, 

omdat deze te klein is geworden of naar achteren uitgebreid worden. Bij verplaatsing kunnen op 

deze plek woningen gebouwd worden voor starters in de vorm van bijv. een klein ho�e, zoals de 

woningen op het Duinwegje. 

De begeleidende voorbeeldfoto’s op blz. 54 van soorten bebouwing vind ik misleidend. Grote 

gebouwen, zoals op foto 2, 3 en 6 zijn niet aan de orde, omdat op deze plek daar geen ruimte voor is. 

Waar zouden die een plek moeten krijgen? Ik krijg heel sterk het gevoel dat Market Plaza hier 

gewoon op alle manieren doorgedrukt wordt, ondanks het feit dat er  zoveel bewoners tegen zijn 

en ondanks de toezegging van inspraak en burgerpar�cipa�e.  Foto 5 zou misschien kunnen als er 

woningen gebouwd worden op de plaats van de huisartsenpost, maar dan zie ik liever de 

nieuwbouwwoningen zoals die aan het Duinwegje staan.  

De voormalige bierbrouwerij is prach�g opgeknapt aan de Weststraat. Een info bordje zou toeristen 

hier opmerkzaam op kunnen maken.  

Op de achterliggende Beatrixwei (achterste gedeelte) zou een prach�ge natuurspeeltuin gemaakt 

kunnen worden, zie voorbeelden.  Een natuurspeeltuin sluit aan bij de omgeving, is een verrijking 

voor de jeugd en is nog niet aanwezig in het dorp. (School) jeugd en kinderopvang zullen daar een 

dankbaar gebruik van weten te maken. 

Ron van der Deijl: ook blz 55  Is al besproken en opmerkingen genoteerd. Voorkeur om bij de entree 

van het dorp  het woonhuis en de kerk te behouden.  
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blz 55:  

Carla Doggen: Voor de huisarts voorziening en brandweerkazerne zou ter plaatse ook een 

“mul�func�oneel verzamelgebouw” ontworpen kunnen worden. Zi�en nu goed qua uitvalsbasis 

voor o.a. ambulances/bereikbaarheid. 

Juliët Wiggers: De Kriekemeet zoveel mogelijk zo laten als deze is. Geen grootschalige nieuwbouw, 

geen Albert Heijn daar, geen grote parkeerfaciliteiiten . Alleen kleinschalig bouwen voor de eigen 

inwoners qu goedkope(re) nieuwbouw in de landelijke (1-laags met kap)s�jl, zoals er al staat. Het 

stuk zin over ‘grotere volumes’ schrappen. 

Kees Boogerd: Voor grotere volumes kan inspira�e gevonden worden in boerderij of schuur 

typologieën.  Deze zin schrappen. 

Marinus van Dijke:  Voor grotere volumes kan inspira�e gevonden worden in boerderij of schuur 

typologieën. Deze zin kan weg gelaten worden 

 

blz. 56:  

Carla Doggen: In het plangebied voor de kern van Burgh wordt ook het gehele terrein van aannemer 

Bijkerk/de Koebel aangeduid. Waarom wordt er in dit Concept BKP geen enkele melding gemaakt 

over de herontwikkeling van dit gebied voor woningbouw? Het zou tevens een versterking voor het 

meer dorpse karakter van de kern Burgh betekenen. 

blz. 57:  

Carla Doggen: Na de laatste zin van de laatste alinea toevoegen: Dit zou enige uitbreiding/ 

versterking behoeven om er aangenaam te kunnen verpozen. 

Juliët Wiggers: staat dat Burgh een landelijke in plaats van stadse sfeer hee�. Dat is zeker waar en 

dat geldt zeker ook voor de kern van Haamstede. Wij hebben niets met een stadse sfeer en willen 

dat zeker ook niet. Juist het landelijke, ongerepte, kleinschalige is zo kenmerkend voor Burgh 

Haamstede en dat willen wij ook zeker handhaven. Burgh kent overigens aardig wat winkels en van 

oudsher is er ook al�jd een spreiding van winkels geweest over Haamstede en Burgh. Helaas zijn in 

de recente jaren een aantal kwaliteitswinkels gesloten in Burgh. Daar kan best weer een 

kwaliteitswinkel voor terugkomen, zoals een kwaliteitsslager, groenteboer e.d.. Verder de rus�ge 

sfeer handhaven. Daartoe zou het doorgaande autoverkeer zoveel mogelijk afgeremd moeten 

worden. 

Juliët Wiggers: nogmaals graag de zin schrappen: “Het nabootsen of namaken van s�jlen of 

gebouwen uit het verleden is ongewenst en enkel mogelijk als uitzondering met mo�vering” . 

Dezelfde zin op andere plaatsen in het document ook schrappen. 

 

 

blz.58:  

Carla Doggen: reac�e Riet mee eens, behalve het gezondheidscentrum. Die is qua ligging en 

bereikbaarheid op de kop van Haamstede beter gesitueerd. 
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Riet Beinema: Kern Burgh: wordt gekenschetst als landelijk en dorps met een agrarisch karakter. 

Daarom ook hier weer de vraag waarom nieuwbouw niet nagebootst moet worden, terwijl dat ook 

modern kan. Tevens de vraag: waar is hier nieuwbouw mogelijk? Op de plaats van het tanksta�on is 

dat al bepaald. Mee eens dat op het pleintje van de Burghse Schoole en voor bakkerij Sonnemans 

kansen liggen voor een mooie verblijfsruimte. Ook bij de kerk is dit goed mogelijk.  Landelijke 

beplan�ng met o.a. stokrozen is prach�g, zie Veere.  

De voormalige gemeentewerf wordt als zoekgebied beschreven voor woningen, maar dit kan dus 

ook een ideale plek worden voor de Regioschool. Deze hee� in de Wereldregio een plan 

gepresenteerd hoe hun school eruit zou moeten zien, hoe ze willen werken met de kinderen en hoe 

het gebied er omheen zou moeten uitzien. De voormalige gemeentewerf is eigenlijk de plek waarop 

dit plan is geschreven. De nabij gelegen tennisvelden van TC Westenschouwen zou kunnen verhuizen 

naar sportcentrum Westenschouwen, waardoor er plaats vrij komt voor een gezondheidscentrum, 

de regioschool of woningen. 

Ron van der Deijl:  Omschrijving geen opmerkingen. Op de a�eeldingen zie ik het niet echt terug. 

Foto met de fietser zie je mogelijke toekoms�ge bestra�ng in rode klinkers. Dit wordt momenteel 

overal op het eiland zo toegepast. Het is mooi maar we moeten oppassen dat wij niet allemaal op 

elkaar gaan lijken en zou graag een grotere mix van natuurlijke materialen rond de ring t oepassen 

om het landelijke beeld te versterken.  Ook de straatverlich�ng  en mogelijk aanlichten van 

beeldbepalende bomen kan hier aan bijdragen.    

 

 

 

 

Blz 60:  

Aad Kouwenhoven: De zin: “Het nabootsen of namaken van s�jlen of gebouwen uit het verleden is 

ongewenst en enkel mogelijk als uitzondering met mo�vering” is overbodig en kan geschrapt 

worden. De zin daarvoor zegt genoeg. Dezelfde zin op andere plaatsen in het document kan ook 

geschrapt worden. 

Juliët Wiggers: nogmaals graag de zin schrappen: “Het nabootsen of namaken van s�jlen of 

gebouwen uit het verleden is ongewenst en enkel mogelijk als uitzondering met mo�vering” . 

Dezelfde zin op andere plaatsen in het document ook schrappen. 

Ron van der Deijl:  Nieuwbouw 

Toevoegen ruimte en facilitaire voorziening  voor (kleinschalige) ac�viteiten w.o. markten, kunst en 

cultuurevenementen maar ook voor de Burghsedag en kustmarathon.  

 

 

Blz. 62  

Carla Doggen: Plangebied omvat ook loca�e huidige school en loca�e de Schutse. Qua ligging t.o.v. 

sportvelden en ontwikkeling educa�eve en museale aspect van omgeving Karol.Burcht zou de 

nieuwe Regioschool hier best gerealiseerd mogen worden.  
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Ron van der Deijl:  Op de kaart van pagina 62 gebieden aangeven waar geen bebouwing van zorg  en 

of woningen zijn toegestaan al hee� bebouwing van zorg hier niet mijn voorkeur en zou de ruimte 

meer voor uitbreiding en versterking van groen, kunst en cultuur willen benu�en. Zorg zou samen 

met de school ook bij het sportcentrum gerealiseerd kunnen worden. Hiermee kan meer en bete r 

gebruik gemaakt worden van de sport en recrea�emogelijkheden op deze loca�e en ook hier 

ouderen en jongeren samen laten komen.  Van buiten af goed bereikbaar met een eigen 

busverbinding en vanuit het dorp voor langzaam verkeer binnendoor goed en veilig  bereikbaar. Op 

de huidige loca�e van de school ontstaat dan een ruimte voor woningbouw .  

 

blz. 63   
Cécile Boogerd-Hoffman:Met klem toevoegen:  
Vanaf de zoeklokatie woningen "Gemeentewerf" geen voetpad of fietspad aanleggen rich�ng het 
voet/fietspad tussen de Moolweg en het Duinwegje. Dit unieke drassi weidegebiedje onderaan de 
duinen, kan men goed ervaren en beleven vanaf de Moolweg en het fiets/voetpad tussen de 
Moolweg en het Duinwegje. Doorsnijden van deze weide is een aantas�ng van de beeldkwaliteit van 
dit kleine waardevolle, authen�ek en beschermd gebied. 
 
Toelich�ng:  Zie tekst en plaatjes in ‘Analyse en Synthese Stedebouwkundig Beeldkwaliteitsplan’ blz. 
31 en verder !! 
 
Kees Boogerd: Toevoegen. Vanaf de zoekloka�e woningen "Gemeentewerf" dient geen voetpad of 
fietspad te worden aangelegd rich�ng het voet/fietspad tussen de Moolweg  en het 
Duinwegje  (Paesenhil) Toelich�ng: Dit gebied is al goed te zien vanaf de Moolweg en het 
fiets/voetpad tussen de Moolweg en Duinwegje. Doorsnijden is een aantas�ng van de beeldkwaliteit 
van dit kleine waardevolle gebied. 
 

blz. 64  

Juliët Wiggers: herken ik een aantal foto’s niet, zoals de parkach�ge inrich�ng (links onder) en de 

‘geintegreerde sport voorzieningen’(rechts onder). Deze foto’s horen niet bij Burgh Haamstede. Bij 

de landschappelijke doorzichten vanaf de N57 zou ik graag willen toevoegen dat er bij voorkeur langs 

de hele N57 zoveel mogelijk groen (groene hagen en bomen) geplaatst moeten worden om de 

geluidsoverlast van de N57 te verminderen. Dus geen doorzichten vanaf de N57. Die weg is drukker 

en drukker geworden met steeds meer vrachtverkeer, toeris�sch verkeer en herriemakende 

motoren. Het was beter geweest als de N57 een heel eind verderop aangelegd was en niet pal langs 

de woongebieden van Westenschouwen, Burgh en Haamstede. Dan was de rust hier veel meer 

gehandhaafd en hadden we minder geluidsoverlast en vieze uitstoot van de N57 gehad.  

 

Juliët Wiggers: wordt een gebiedsontwikkeling gesuggereerd die ik niet steun. Market Plaza moet 

daar gewoon blijven. De tennisvelden zouden moeten blijven waar ze zi�en, evenals de 

voetbalvelden. Er is in dat gebied nu overigens heel erg veel groen gekapt. Dit zou teruggeplaats 

moeten worden, want dat is strijdig met de groen sfeer en het handhaven van de groenen hagen en 

bomen in Burgh Haamstede. Aangezien de uitstoot van schadelijke stoffen veel te groot is in onze 

omgeving (en schadelijk voor de natuur) moeten er juist meer bomen en groen bij ipv minder. 

Daarbij is een ‘parkach�ge structuur’ niet direct iets wat ik met Burgh Haamstede associeer. Wel de 

wilde begroeiing en de oorspronkelijke begroeiingen van elsen, meidoorns, bramen, fruitbomen etc.  
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De doorzichten zouden wij graag meer rich�ng de natuur en het bos e.d. willen handhaven in plaats 

van doorzichten naar de N57 toe. Deze laatste zijn ongewenst. Graag opnemen dat er groen langs de 

hele N57 komt. 

Riet Beinema: Gebiedsontwikkeling Burgh / Karolingische Ringburgwal: “De visuele en ruimtelijke 

rela�e is verstoord door de parkeerplaats van MP”, maar deze zou, net zoals op de Kriekemeet op 

een natuurlijke manier meer aan het zicht kunnen worden on�rokken. “Er is ruimte voor het 

educa�eve en museale aspect”. Dan zou een kinderboerderij met plaggenhu�en hier mooi in de 

Karolingische Ringburgwal kunnen passen. De kleine parkeerplaats achter de Burghse Schoole zou 

opnieuw bestraat moeten worden, veel groen en landelijke paadjes leiden naar de Karolingische 

burgh. Een duidelijk infobord met zijn geschiedenis wijst toeristen op deze burgh, want deze is vrij 

onbekend en mensen fietsen er gemakkelijk aan voorbij, zie voorbeeld. 

De omheining van de sportvelden zou landelijker en groener kunnen, zodat ze wegzinken in het 

landschap.  

Eventuele nieuwbouw voor een zorgcentrum zoals op foto 2 of 3 van blz. 66 is passender in Burgh 

qua bouw en vormgeving. 

Het tramhuus moet blijven en de remise zou zichtbaarder gemaakt kunnen worden met bijv. een 

schildering op de zwarte muren van Market Plaza van oude bussen, zie voorbeeld. 

Ook hier eventuele  nieuwbouw in navolging van de bebouwing die er al is: agrarisch, landelijk, 

karakteris�ek. 

 

 

blz. 65  

Juliët Wiggers: wordt een landschapspark rich�ng de Meeldijk genoemd. Hier hebben wij geen 

behoe�e aan. Ook geen extra parkeerplaatsen. Graag het landelijke van de Meeldijk handhaven en 

de weilanden die daar liggen. Er is niemand die graag langs de N57 wil wandelen. 

Ron van der Deijl:  Op het voormalige terrein van het pompsta�on worden 4 vrijstaande woningen 

gebouwd waardoor de beoogde doorkijk vanaf de tennisbanen rich�ng de Karolingi sche burcht 

verloren is gegaan. Vraag; Nu de bouw van de woningen een feit is kan dit uit het beeldkwaliteitsplan 

verwijderd worden tenzij er nog een wens/noodzaak is de tennisbanen te verplaatsen? Persoonlijk 

zie ik dit niet. Mogelijk toevoegen van een padelbaan zal een extra impuls geven om nieuwe leden te 

werven. 

In het gebied andere takken van recrea�eve sport toevoegen zoals  bowlsbaan, jeu de boules baan 

met als doel buitensport voor ouderen en een ontmoe�ngsplek waar jong en oud elkaar in het 

landschapspark ontmoeten.  Alterna�ef kan ook dat  deze bowls/jeu de boulesbaan in de kerktuin of 

op parkeerterrein tegenover hotel Bom naast/in het verlengde nabij bankje entree slot van 

Haamstede  

 

Blz 66:  

Aad Kouwenhoven: De zin “Houtbouw wordt ges�muleerd” kan geschrapt. Houtbouw is geen doel 

op zich. 
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Cécile Boogerd-Hoffman:Schrappen: 
“Houtbouw wordt ges�muleerd” kan geschrapt. Toelich�ng: Houtbouw is geen doel op zich. 
Cécile Boogerd-Hoffman: Veranderen:  
Zin “Het nabootsen of namaken van s�jlen of gebouwen uit het verleden is ongewenst en en kel 
mogelijk als uitzondering met mo�vering”  veranderen door: “ nabootsen of namaken van s�jlen of 
gebouwen uit het verleden niet uitsluiten, toevoegingen zijn mogelijk in combina�e met eigen�jdse 
architectuur”. 
 

Cécile Boogerd-Hoffman:Schrappen: 
“Houtbouw wordt ges�muleerd” kan geschrapt. Toelich�ng: Houtbouw is geen doel op zich. 
 

Juliët Wiggers: De zin “Houtbouw wordt ges�muleerd” kan geschrapt. Houtbouw is geen doel op 

zich. 

Op blz. 66 staan foto’s die ik niet herken. Alleen de foto hieronder kan ik herkennen als een dorpse 

structuur.  

 

De rest doet me eerder aan recrea�eparken en andere gemeenten denken.  

Marinus van Dijke:  A�eeldingen op deze pagina tonen huizen met meer dan twee bouw lagen . Dit 

soort bebouwing is in deze omgeving niet gewenst. 

Riet Beinema: De voorbeeldfoto’s vind ik niet passen bij eventuele bebouwing in Burgh / 

Karolingische burght. De eerste foto eventueel, omdat deze met een groen dak is, maar ik zou niet 

weten waar dit grote gebouw gesitueerd zou kunnen worden en met welke func�e.  

 

 

Blz. 67  
Cécile Boogerd-Hoffman:Voorstel  (ook vanuit werkgroep 6) :  

� Gebiedsontwikkeling Burgh / Karolingische burcht doortrekken tot voorbij het fietstunneltje 
en achter de Willem Alexanderweg met behulp van beplan�ng, vanaf de bosjes langs de 
Meeldijk tot de Steurswekken, die dwars staat op de dorpsas en Kraaijensteinweg,  waardoor 
doorzichten ontstaan. 

� Maak een recrea�ef netwerk voor voetgangers en fietsers dat door dit gebied voert en maak 
het gebied toegankelijk, om vanuit de duinen tot in de polder te wandelen en te fietsen.  

� Beplant beide zijden van de Kraaijensteinweg. Hierdoor zal minder verkeerslawaai 
doordringen en langzamer worden gereden.  
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� Bij de weg langs het nu nog zichtbare industrie terrein, moet het terrein juist afgeschermd 
worden door groen, waardoor men van verre alleen de silhoue�en van de kerktorens en de 
molen ziet. Een inkijk in het dorp. 

Cécile Boogerd-Hoffman:Voorstel  

� / blz 67 Gebiedsontwikkeling 

� Voorstel: onderzoeken of er aanspraak gemaakt kan worden op het ‘Groeifonds voor groene 
bedrijventerreinen zie link: Reservering van € 26 miljoen uit Groeifonds voor groene 
bedrijventerreinen . Dit plan voor de vergroening van het bedrijventerrein is recent door de 
minister aangenomen en hoort bij  ‘Werklandschappen van de Toekomst’. 

 
Juliët Wiggers:  ‘de term ‘leenhuisjes’ kennen wij niet in Burgh Haamstede. Graag schrappen. Evenals 

dus dat houtbouw gewenst is. En ook hier de zin graag schrappen ‘Het nabootsen of namaken van 

s�jlen of gebouwen uit het verleden niet gewenst en enkel mogelijk als uitzondering met mo�vering’ 

. 

Juliët Wiggers: hee� ‘een doorkijk en/ of verbinding met het achterliggende landschapspark en 

rich�ng de daarachter 

gelegen duinen en polders’   alleen zin als de N57 verplaatst wordt.  Anders zit iedereen recht op de 

N57 te kijken en ondervindt iedereen nog veel meer overlast van de N57. Juist opnemen dat er 

overal groen langs de N57 zou moeten komen. en liever niet reppen over een ‘landschapspark’.  

Er is overigens geen ruimte voor nieuwbouw aldaar. Market Plaza het liefst daar handhaven (deze 

kan wel een aangenamere uitstraling krijgen naar de straat toe).  

Aan de overkant van Albert Heijn wordt nu al nieuwbouw gepleegd, helaas weer niet voor de eigen 

inwoners. En waarom moeten die huizen zo enorm duur zijn (6 à 7 ton)???? De eigen inwoners 

kunnen dat veelal niet betalen. dat is nu al de zoveelste keer dat er gebouwd zou worden voor de 

inwoners, maar dat het aan buitenstaanders duur verkocht wordt. Graag opnemen dat er voor de 

eigen inwoners gebouwd met worden.  

En dat inderdaad de tuinen worden afgebakend met groen, niet door schu�ngen, muren e.d. het 

liefst ook geen ha-ha’s (Een ha-ha of saut-de-loup is een construc�e in de landschaps- en 

tuinarchitectuur waarbij een zichtbare muur of omheining wordt verborgen in een droge gracht.)  

 

Marinus van Dijke: Gebiedsontwikkeling Burgh / Karolingische burcht doortrekken tot voorbij het 

fietstunneltje en achter de Willem Alexanderweg met behulp van beplan�ng, vanaf de bosjes langs de 

meeldijk tot de Steurswekken, die dwars staat op de dorpsas en Kraaijensteinweg waardoor doorzichten 

ontstaan. Een recrea�ef netwerk voor voetgangers en fietsers voert door dit gebied en maakt het 

toegankelijk vanuit de duinen tot in de polder te wandelen en te fietsen. Door beplan�ng aan beide zijden 

van de Kraaijensteinweg te realiseren zal er minder verkeerslawaai doordringen en wordt er langzamer 

gereden. In tegenstelling bij de weg langs het nu nog zichtbare industrie terrein ( Daar moet juist het terrein 

afgeschermd worden door groen en ziet men van verre alleen de silhoue�en van de kerktorens en molen ) , 

krijgen de gebruikers op dit gedeelte een inkijk in het dorp. Door aan beide zijde bomen te planten is men 

even  meer betrokken met het dorp. Men rijdt even niet op een doorgaande weg.  Zie ook de conclusies van 

werkgroep 6 over dit gebied. 

Enige Kleinschalige vrijstaande bebouwing kan langs de Willem Alexanderweg ontwikkeld worden. 
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Bij verplaatsing van de voetbalvelden naar de andere kant van de Kraaaijensteinweg kan er langs de oost 

kant van het gebied enige woningen gebouwd worden ( Knarrenhof of andere vorm van samenwonen) die 

in architectuur en materiaal een rela�e hebben met de Karolingische burcht. 

 

Ron van der Deijl:  Op de kaart van pagina 62 gebieden aangeven waar geen bebouwing van zorg  en 

of woningen zijn toegestaan en in dit document naar verwijzen. 

 

 

 
 

blz. 69: 

Juliët Wiggers: er staat ‘De Lageweg/steenweg vormt de hoofdstraat van het dorp en verbind het 

dorp met het 

strandplein en de strandopgang’. Dat klopt niet echt. De Kraaijesteinseweg is de weg die 

Westenschouwen met elkaar verbindt (er wonen ook een hoop mensen aan de andere kant!) en 

iedereen die vanaf de Hogeweg komt of vanaf de N57 neemt de Kraaijesteinseweg als doorgaande 

weg rich�ng de rotonde. De Lageweg en Steenweg zijn kleine straatjes, die zich niet lenen voor 

(veel|) doorgaand verkeer rich�ng de rotonde, lenen zich meer voor lopen en fietsen. Deze straatjes 

graag zoveel mogelijk zo laten als landelijke weggetjes. Westenschouwen wordt aan beide zijden van 

de Kraaijesteinseweg gekenmerkt door weilanden en oorspronkelijke begroeiing van (wat er nog van 

over is) elsenmetjes, groene bermen, bramenstruiken, wilde bloemen en haagjes langs de weg. Ook 

hier graag de landelijke, meer wilde uitstraling handhaven. 

 

Op blz. 69 mis ik dat de meeste mensen/toeristen die voor het strand en het bos komen vanaf de 

afslag op de N57 de Kraaijesteinseweg oprijden. Op de Kraaijesteinseweg vanaf de N57 en verder 

wordt vaak veel te hard gereden. Graag bebording bij het begin van de Kraaijesteinseweg vanaf de 

N57 dat hier een 30 kilometer-zone begint. En dat veel herriemakende auto’s en motoren ongewenst 

zijn, omdat er een rustgebied wordt binnengereden (al was het alleen al omdat de damherten daar 

vaak ook lopen. Deze vormen daar een gevaar voor het verkeer) . Zo pal boven op het bos en de 

Natura2000 gebieden is rust en het beperken van de overlast immers belangrijk. Anders draaien wij 

onze meeste belangrijke toegevoegde waarden hier de nek om, namelijk dat dit nog een ongerept 

gebied is waar de natuur nog echt aanwezig is. Dat de toerist hier te gast is en deze de rust en de 

natuur moet respecteren. 

 

 

Blz. 71:  

Juliët Wiggers: wij willen liever geen extra verblijfsruimte in Westenschouwen erbij en wij willen 

graag de dorpsweiden handhaven. De zin ‘Hier is ruimte voor een bescheiden verblijfsplek’ graag 

schrappen. 
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Kan overigens worden toegevoegd dat de bestra�ng en de obstakels die nu op de Kraaijesteinseweg 

bij de ingang van het bos zijn aangebracht wel erg ongelukkig gekozen zijn en dat de weg er niet 

minder gevaarlijk door geworden is, zeker niet voor fietsers. Kan dit nog eens herzien worden?  

 

 

Blz 72:  

Aad Kouwenhoven: Het is belangrijk dat ook in Westenschouwen als geheel en langs de 

Kraaijesteinweg in het bijzonder de oorspronkelijke, wat wilde re begroeiing gehandhaafd en 

versterkt wordt. Daarmee wordt aangesloten op de boswachterij en domeinen daarachter. Er 

worden nu veel bomen en struiken gerooid om er strakke, omheinde stadstuinen van te maken m et 

catalogusbegroeiing. Dat is een ongewenste ontwikkeling. Ook op en langs de vakan�eparken 

worden steeds meer bomen en struiken verwijderd, kennelijk met het oogmerk zichtbaarder te zijn 

voor toeristen. Ook deze ontwikkeling staat haaks op het streven van Burgh-Haamstede om zich als 

groen dorp te profileren en doet af aan de natuurbeleving. Hoe dit te formuleren in het BKP laat ik 

aan de deskundigen over.  

Aad Kouwenhoven: Ook hier is de zin “Het nabootsen of namaken van s�jlen of gebouwen uit het 

verleden is ongewenst en enkel mogelijk als uitzondering met mo�vering” overbodig en kan 

geschrapt worden. 

Cécile Boogerd-Hoffman: Veranderen:  
Zin “Het nabootsen of namaken van s�jlen of gebouwen uit het verleden is ongewenst en en kel 
mogelijk als uitzondering met mo�vering”  veranderen door: “ nabootsen of namaken van s�jlen of 
gebouwen uit het verleden niet uitsluiten, toevoegingen zijn mogelijk in combina�e met eigen�jdse 
architectuur”. 
 

Blz 67/ 72/73:  

Carla Doggen: Waarom spreekt men van Scandinavische leenhuisjes/leenhuizen? Staan bekend als 

Geschenkwoningen sinds de gi� van verschillende Europese Staten aan Nederland na de 

Watersnoodramp. 

Blz. 67:  

Carla Doggen: Wat zijn ha-ha’s? 

 

Blz 71 

Ron van der Deijl:  De weide tegenover de restaurants mag een waarde hebben maar deze gaat 

verloren door gebrek aan parkeerfaciliteiten van auto’s en fietsers voor de Spar en 

restaurantbezoekers. Hoe dit beter te faciliteren met behoud/versterking van het landschappelijke 

karakter. De begroeiing /groenvoorziening langs de Kraaijesteinweg  begroeiing handhaven en 

versterken. Toezicht dat het beter onderhouden wordt is aan de gemeente om te handhaven. Langs 

de vakan�eparken zijn als het goed is richtlijnen bij de opstart geformuleerd. Vraag of deze 

opgenomen kunnen worden in dit plan. Aan de gemeente de zorg te handhaven.  Zie verrommeling 

en dat groenstroken verdwijnen en bij de tuinen worden getrokken.  
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Blz 72:  

Juliët Wiggers: Het is belangrijk dat ook in Westenschouwen als geheel en langs de gehele 

Kraaijesteinweg vanaf de N57 tot aan de rotonde in het bijzonder de oorspronkelijke, wat wildere 

begroeiing gehandhaafd en versterkt wordt. Daarmee wordt goed aangesloten op de boswachterij 

en de domeinen (van oorsprong koninklijke domeinen die toen echt goed beschermd waren!) . Er 

worden nu veel bomen en struiken (ook in tuinen) gerooid om er strakke, omheinde stadstuinen van 

te maken met catalogusbegroeiing. Dat is een ongewenste ontwikkeling.  

Ook hierbij graag opnemen dat de bebouwing langs de Kraaijesteinseweg moet passen bij de 

omgeving en weg moet kunnen zinken in het groen. Zowel naast de ingang van de domeinen, als aan 

de overkant van de Kraaijesteinseweg tov het dorp (wijkje Rooiedal/Hoge Hilleweg) worden nu 

steeds meer huizen gebouwd die meer weg hebben van een kantoor (vierkant met meerdere 

verdiepingen en grote vierkante dozen bovenop de bestaande bouw) dan dat deze passen bij de 

bestaande laagbouw en in de omgeving passen. Deze ontwikkeling zou tegengegaan moeten worden. 

Laagbouw en het passen bij/in de omgeving is gewenst in heel Westenschouwen. 

 

Overigens zou ik langs het bos (bv aan de Hoge Hilleweg) helemaal geen extra bebouwing meer 

toestaan en geen bouwvergunningen meer afgeven graag langs het bos. De oorspronkelijke 

begroeiing bestaat daar nog op enkele kavels langs het bos en die oorspronkelijke begroeiing moet 

zoveel mogelijk gehandhaafd worden. Deze behoren immers tot de Natura2000 

verordening/beheerplannen en moeten beschermd worden. Kan dat opgenomen worden in het 

beeldkwaliteitsplan? Dus dat de bestaande wilde stukken gehandhaafd moeten blijven en niet 

bebouwd mogen worden. 

 

Ook geen bouwvergunning voor 469 vakan�ewoningen op Duinrand, waartoe al het groen daar 

weggeslagen wordt en de hele boel versteend raakt. Dat is ongewenst pal naast het enige bos van 

enige omvang in geheel Zeeland. Meer vakan�ehuizen zijn hier niet gewenst in deze omgeving.  

Graag dus opnemen bij Westenschouwen dat de nu nog groene stukken /kavels gehandhaafd moeten 

blijven. 

En graag opnemen dat voor geheel Westenschouwen geldt dat het unieke, bescheiden karakter van 

Westenschouwen gehandhaafd moet blijven.  

Het dat het steeds meer weghalen van groen langs de Kraaijesteinseweg, een steeds verdere 

verstening en het plaatsen van schu�ngen aldaar ongewenst is.  

 

Zou overigens ook iets gedaan kunnen worden aan het ‘wildparkeren’ van toeristen in de straten? 

Vaak staat hier in het weekend de hele straat vol  geparkeerd, soms zelfs aan twee kanten van de 

smalle  weg en soms zelfs voor ons eigen hek. Het is niet de bedoeling dat iedereen hier in ons wijkje 

komt parkeren en aan het begin van de weg staat hiertoe ook een bord. Er wordt echter niet 

gehandhaafd. 
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Juliët Wiggers: Ook hier is de zin “Het nabootsen of namaken van s�jlen of gebouwen uit het 

verleden is ongewenst en enkel mogelijk als uitzondering met mo�vering” overbodig en kan 

geschrapt worden,  evenals dat houtbouw gewenst is. Ook het woord ‘leenhuisjes’ graag schrappen. 

 

Juliët Wiggers: De zin ‘De bebouwing is divers van karakter. Voormalige boerderijen, woonhuizen 

(vrijstaand, af en toe 

rijtje), vrijstaande huizen en bungalows komen voor’ klopt geheel.  

Daar zou aan toegevoegd kunnen worden dat laagbouw (vooral eenlaags met kap) gewenst is in heel 

Westenschouwen en dat huizen moeten passen bij/in de omgeving en zoveel mogelijk in het groen 

wegzinken. Geen grote kolossen gewenst. 

Ik zou overigens de Scandinavische huizen niet direct als het meest karakteris�eke van 

Westenschouwen willen noemen, aangezien er vele andere huizen, vooral kleine huizen en eenlaags 

bungalows staan. De bungalows zijn net zo kenmerkend voor Westenschouwen.  

Ron van der Deijl:  ook blz 73 Geen opmerkingen waarbij gekeken moet worden naar de onlangs 

gerealiseerde fietsoversteek nabij  de Boswachterij. Het is er hier niet veiliger op geworden. (zie ook 

bij Nieuw Haamstede) 

 

 

Blz.73: 

Carla Doggen:  Lijkt mij een goede zaak als er ook hier echt richtlijnen worden afgesproken en 

gehandhaafd mbt erfafscheidingen en bebouwing. In de huidige situa�e komt West enschouwen niet 

over als een ‘’gastvrij en open”’ kustdorp. 

Juliët Wiggers: De zin ‘De bebouwing is divers van karakter. Voormalige boerderijen, woonhuizen 

(vrijstaand, af en toe 

rijtje), vrijstaande huizen en bungalows komen voor’ klopt geheel.  

Daar zou aan toegevoegd kunnen worden dat laagbouw (vooral eenlaags met kap) gewenst is in heel 

Westenschouwen en dat huizen moeten passen bij/in de omgeving en zoveel mogelijk in het groen 

wegzinken. Geen grote kolossen gewenst. 

Ik zou overigens de Scandinavische huizen niet direct als het meest karakteris�eke van 

Westenschouwen willen noemen, aangezien er vele andere huizen, vooral kleine huizen en eenlaags 

bungalows staan. De bungalows zijn net zo kenmerkend voor Westenschouwen.  

Blz.74 

Ron van der Deijl:  Er zal naar gekeken zijn maar is het parkeerterrein bij de rotonde niet middels een 

inprikker aan de achterkant te bereiken/ontsluiten? 

 

 

Blz.75   
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Carla Doggen: Waarom wordt er gesproken over boswachterij de Domeinen? Het heet toch officieel 

boswachterij Westerschouwen? Of moet bij het opstellen van dit BKP ook rekening gehouden met 

bepaalde organisa�es zoals Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten? Zijn daar afspraken 

mee gemaakt of voorwaarden door gesteld? 

Juliët Wiggers:de term ‘strandplein’ kennen wij hier niet op Westenschouwen. Wij spreken over de 

strandopgang bij de rotonde. Deze is qua indeling en aanblik prima. Graag geen schaalvergro�ng, 

geen verder verstening. Graag opnemen: handhaving van de huidige oorspronkelijke begroeiing.  

 

Blz. 76:  

Juliët Wiggers: De foto’s op blz. 76 zijn niet van Westenschouwen en ook niet gewenst als beeld voor 

Westenschouwen.   

Riet Beinema: Westenschouwen plein rotonde: De voorbeeldfoto nr. 1 van een plein bij een trap 

naar het strand lijkt mij een utopie, omdat verkeer naar de parkeerplaats moet kunnen afslaan en 

naar de Steenweg. Het is daar in het seizoen al�jd heel erg druk met auto’s en fietsers. De rotonde is 

mooi aangelegd met het beeld van de zeemeermin. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

EXTRA 

Reac�e op Beeld Kwaliteitsplan  -   door Cécile Boogerd-Hoffman: 

Mijn stuk bestaat uit twee delen: 
1. Algemene opmerkingen 
2. Voorstellen op het Beeldkwaliteitsplan 

 
1. ALGEMENE OPMERKINGEN: 

Veranderen:  
Door het hele document wordt er gesproken over ‘Park Burgh-Haamstede’. Dit veranderen in ‘dorp 
Burgh-Haamstede’.  
 
Een groen dorp met verrassingen :  
Het openbaar groen in alle sfeergebieden, beheren en aanleggen in rela�e met het omliggende 
natura 2000 gebied. 
Toelich�ng: 
Hierdoor worden habitat en biodiversiteit binnen én rondom de duindorpen Nieuw Haamstede, 
Haamstede, Burgh en Westerschouwen versterkt ( geluksmomenten).  
De rela�e met natura 2000,  ook doorvoeren voor het polderlandschap met zijn habitat en 
biodiversiteit. 
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� Verrassingen en geluksmomenten:  
Om de groene verrassingen en geluksmomenten te kunnen maken, door om ‘ommetjes’ binnen 
de woon- en leefomgeving, pleit ik er voor om vooral gebruik maken van het wandelnetwerk, of 
van de kennis van lokale bewoners.  
Toelich�ng: 
Deze ‘ommetjes’ zeker niet alleen overlaten aan ‘buitenstaanders’, die meestal vanuit landelijke 
of lokale nota’s werken. Zie hiervoor ook 'Manifest voor een succesvolle wijkaanpak'. 

 

� Bomen, struiken en hagen: 
Het goed onderhouden en verzorgen van én rondom de bestaande bomen en struiken, zowel 
binnen als buiten de kernen. Extra aandacht om inheemse bomen,-stuiken en - hagen te 
(her)plaatsen waar dat kan. 
Toelich�ng:  
Inheemse bomen en struiken ontwaken, groeien en bloeien in dezelfde periode als onze 
inheemse insectensoorten en andere dieren. Voorbeeld: de mediterrane meidoorn bloeit eerder 
dan de inheemse meidoorn. De ontwakende vlinders, bijen en andere insecten kunnen niet 
profiteren van het voedsel wat de mediterrane struiken en bomen hen zou moeten geven, 
omdat deze dan al zijn uitgebloeid. 

 

� Wegbermbeheer: 
Bij het wegbermbeheer ‘structuur varia�e’ toepassen, waardoor zoveel mogelijk planten en 
dieren een kans krijgen.  

 

� Maaibeleid ( ook rond de rotondes) :  
Met het maaibeleid al�jd rekening houden met de veiligheid (zie situa�e Roterij). Tegelijker�jd 
en niet in de laatste plaats óók rekening houden met het broedseizoen van vogels en de 
bloeiperiodes van planten( i.v.m. habitat bijen en andere insecten).  
Ruigtes zoals fluitenkruid, zuring , boerenwormkruid graag laten staan. Daarbij vooral alert zijn 
dat de opkomende exoten , zoals reuzebalsemien, Japanse duizendknoop en reuzenbereklauw, 
geen kans krijgen, omdat zij de inheemse soorten verdringen. 

� Zandhopen/nestheuvels in tact houden:  
Deze vormen de habitat voor verschillende diersoorten, zoals bijen die in grond nestelen. Het is 
de habitat van bijvoorbeeld 70% van de wilde bijensoorten!  

 

� Gebouwen met natuurdaken: 
Streven naar minimale dak-vergroening. Dit streven sluit aan bij de ecologische omgeving en 
gee� meer biodiversiteit. De grootte, hoogte en indeling van de dak-vergroening (ook ver�caal) 
zijn daarbij belangrijk. 

 

Marinus van Dijke:  

Het karakter en de beleving van de duinrand dorpen kan men versterken door de ecologische samenstelling 

van het openbare groen meer een rela�e met het omliggende natura 2000 gebied te geven. Zo zal de 

groenvoorziening van de gemeente bij deze duinrand dorpen anders zijn/worden als bij de dorpen in de 

polder.  We zullen fouten uit het verleden( dicht op elkaar bouwen ) moeten herstellen door meer openbaar 

groen te creëren. Zeker in deze �jd met de klimaatsverandering die staat te gebeuren.  

Bomen plaatsen waar mogelijk  

inheemse boomsoorten hebben veel meer rela�es met andere organismen dan exoten.  Een gemengde 

vegeta�e van bomen, struiken en gras draagt het meest bij.  Bestaande bomen onderhouden en extra zorg 

geven ( groene ruimte om de bomen). 
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Extensief beheren bermen , rotondes en openbaar groen 

Biedt veel mogelijkheden voor de natuur. Gefaseerd maaien: niet alles in één keer. Verschralingsbeheer 

brengt diversiteit. Sommige bermen en rotondes zijn onderdeel van het wegbeeld (veiligheid) daar kan bij 

het maaibeheer rekening gehouden worden. 

 

Zandhopen/nestheuvels 

Voegt habitat toe voor verschillende soorten,  goed voor bijen die in grond nestelen: 70% van de wilde 

bijensoorten 

 

Natuurdak 

De inrich�ng sluit aan bij de ecologische omgeving.  

Struikgewassen en inheemse hagen als hekwerk 

bijvoorbeeld heesters (minimaal 3 soorten): meidoorn, sleedoorn, etc. Veel biodiversiteitswinst, jaarronde 

bloei mogelijk: lijsterbes, liguster, vuilboom, etc  

Van steen naar groen naar natuur 

Maak groen diverser  

Voor alle vergroening geldt: de ecologische waarde hangt af van  de vegeta�evorming, de diversiteit en het 

beheer. Het beste is om ruimte te laten voor spontane plantengroei. Aanplanten en zaaien vergen grote 

zorgvuldigheid. Zorg voor inheemse planten, varia�e in soorten en lokaal plantmateriaal. Vruchtdragende 

soorten en bloei door het hele jaar heen geven meerwaarde. Plus, hoe groter de biodiversiteit, hoe kleiner 

de kans op plaagvorming. 

Maak grijs groen 

Vergroening biedt veel voordelen ten opzichte van verharding. Naast de bijdrage aan biodiversiteit kan 

vergroening bijvoorbeeld bijdragen aan luchtkwaliteit, energiebesparing en vastgoedwaarde. Maar ook aan 

het verminderen van klimaatrisico’s. Door het verminderen van wateroverlast, ver droging, hi�estress en 

opwarming, kan groen worden ingezet bij water - en temperatuurmanagement. In de lijst hebben we de 

categorieën groen, temperatuur en water toegevoegd om te laten zien waarop infranatuurmaatregelen 

goed kunnen worden ingezet. 

 

 

Riet Beinema: 

Algemeen:   

Ik mis in dit hele stuk de Roterij, wat ook deel uit maakt van het dorp Haamstede. Vanaf de N57 is er 

zicht op deze loca�e, wat niet bepaald een aangenaam gezicht is. Het is gewoon lelijk en er zou veel 

meer groen aangelegd moeten worden om het aan het zicht te on�rekken, waardoor het landelijke 

karakter zich zichtbaar voortzet. 

Leuke geveltuintjes langs de dorpsas, daar waar mogelijk is, zou erg mooi zijn. 

Bermbeplan�ng: meer kansen voor wilde bloemen, zoals nu gelukkig al vaak langs akkers door 

boeren worden gedaan en dus ook minder maaien. 

Geen hoge schu�ngen langs de dorpsas, zoals nu het geval is op de Kraaijensteijnweg vlakbij de 

ingang van het ‘Bosplein”.  
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Voorbeeld plaggenhut Karolingische Ringburgwal, kinderboerderij. 

  

Voorbeeld woningbouw/winkels Gat Goudzwaard  Noordstraat 

 

Bussen op de lange zwarte kant aan de Burghse weg van Market Plaza schilderen. 
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Voorbeeld muziektent op de ‘voormalige’ parkeerplaats naast de ingang  van het kasteel  

 

Voorbeeld winkel woningen Noordstraat  
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 voorbeeld winkel woningen 

 

Voorbeeld Zeeuwse schuur langs de N57 met bijvoorbeeld een supermark�unc�e  

 



36

	 Ontwerpvoorbeelden	Natuurspeeltuin	

   

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Opmerkingen van Susan van Damme  
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Niet per pagina: 

 

Voor het delen van het concept beeld-en kwaliteitsplan op 1 april jl. had ik onderstaand al kort ‘op 

papier’ gezet n.a.v. de tweede bijeenkomst. Nadat ik het plan doorlas, heb ik het uiteindelijk niet 

meer ingestuurd omdat ik dacht; het beeld staat kennelijk in grote lijnen al vast. Ik vond het  namelijk 

een redelijk gedetailleerd uitgewerkt stuk. Wat uiteraard ook gewoon Gert -Jan zijn vakgebied en 

opdracht is ;). En overall geen slecht concept. 

Mijn inziens had dit plan in de eerste sessie al op tafel moeten komen zodat we direct gericht 

hierover met elkaar van gedachten hadden kunnen wisselen en waren onnodige discussies 

voorkomen. 

Wat ik in algemene zin nog wel even ‘gezegd’/gedeeld wil hebben: We kunnen nu gezamenlijk 

spreken over het beeld en de kwaliteit (ik laat deze ook veelal door elkaar lopen) van het dorp voor 

de toekomst. Laten we in algemene zin voor de lee�aarheid van ons mooie dorp vooral denken in 

mogelijkheden en kansen en niet in beperkingen. Niet alle veranderingen zijn slecht ook al zal niet 

iedere verandering voor iedereen guns�g zijn.  Ook ik en mijn gezin hebben een toekomstplan met de 

grond aan de Dapperweg. Voor onszelf, voor mantelzorg, voor de toekomst van onze zoon  en de 

mantelzorg die hij mogelijk weer aan ons kan bieden. Dus ben ik blij dat er geroepen wordt; doe de 

MP maar tegen de Roterij aan ipv langs de Kriekemeet? Nee, want als daar gehoor aan gegeven 

wordt vanuit de Raad heb ik daar misschien geen woning meer en worden de toekomstplannen me 

ontnomen of wordt ik daarin zeer beperkt. Dat is in mijn op�ek weer van hele andere orde dan last 

hebben van een MP die mogelijk op de Kriekemeet komt of op de loca�e van de volkstuinen. Ik snap 

zeker dat zo’n verandering ook niet leuk is voor de aanwonenden en dat dit zeker iets kan betekenen 

voor het woongenot. Maar vanuit mijn standpunt: die mensen hebben dan in ieder geval hun eigen 

huis en grond nog zoals ze het nu in bezit hebben. Hoe fijn is dat? Het is maar even om het in 

perspec�ef te ze�en. En ja, als het echt beter is voor de toekomst van het dorp, wil ik best in overleg 

met degenen die hier iets over te zeggen hebben om mogelijkheden te bespreken. Ik sta er niet op te 

springen en ik vind de MP ook prima zi�en op Burgh. Dus wat mij betre� hoe� het  ook niet te 

verhuizen. Daarentegen realiseer ik me ook dat wanneer deze blij� zi�en  op Burgh, het vele malen 

las�ger is om de dorpsas autoluw te maken wat ook een sterke wens is vanuit de dorpsvisie . Wat is in 

deze wijsheid voor de toekoms�ge lee�aarheid van het dorp? Er blijven nu eenmaal toeristen 

komen en gezien aangezien de popula�e in Nederland en landen om ons heen steeds groter wordt, 

zal het aantal toeristen niet afnemen. Dus hoe kunnen we het nu inregelen voor de toekomst? Waar 

hebben de volgende genera�es wat aan? 

Ook nog even ‘gezegd’ hebbende: Een mobiliteitshub in de entree van het dorp vind ik ook een 

aanflui�ng. Een grote parkeerplaats kan alleen maar voor narigheid zorgen. De strandbezoekers 

(juppen in Tesla’s, Audi e-trons en auto’s van dien aard) van Nieuw-Haamstede gaan ook echt niet 

met een Transferium bus naar het strand. Ik heb er een behoorlijk aantal gevraagd naar hun mening 

en er was er niet één die er over nadacht om in een bus te gaan zi�en.  

De term Park Burgh-Haamstede zag ik als een werk�tel en niet als een uiteindelijke tenaamstelling 

voor onze omgeving.  

Eens dat het dorp en de omgeving groen moet blijven. De gemeente zal hier in de toekomst ook veel 

meer aandacht aan moeten geven in het kader van beplan�ng én verzorging. Niet iedere 8 jaar 

ineens zoveel snoeien dat het weer 4 jaar duurt om bij te trekken. Dat ze maar eens mensen inhuren 
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die er verstand van hebben i.p.v. een firma die het zo goedkoop mogelijk ‘verzorgt’  (verziekt kun je 

hier ook lezen). 

Eens met het eigen�jds bouwen zoals dat door Gert-Jan mondeling nader is toegelicht. Ik denk wel 

dat dit duidelijker beschreven kan worden zodat een welstandscommissie in de toekomst de ‘regel’ 

ook op de juiste manier interpreteert en daar geen gekke situa�es ontstaan omdat het voor 

meerdere uitleggen vatbaar is.  

Wat betre� het beeld van de Noordstraat zou ik het goed vinden als er regels komen waaraan ook 

winkeliers zich moeten houden. De uitstraling van de winkels moet ook ten goe de komen aan de 

gewenste uitstraling van het dorp. De omgeving kan heel mooi gemaakt worden in basis maar teniet 

gedaan worden door schreeuwende reclame-ui�ngen of gevelkleuren. Hier mag best een soort van 

huiss�jl komen die de keuze gee� uit een bepaald kleurenpalet waar de gevels (houtwerk, reclame-

ui�ngen) aan moeten voldoen.  

Op Burgh zijn er niet veel kwaliteitswinkels meer te vinden behalve de Soete Suikerbol en bakkerij 

Sonnemans. Ik neem aan dat we de MP niet meetellen ;) 

Wat betre� de Karolinische Burcht:  

An sich goed dat er meer aandacht aan de burcht gegeven wordt als belangrijk onderdeel van de 

historie van het dorp. Voor wat betre� de uitbreiding van de museale aspecten zal er goed 

nagedacht moeten worden over de beste mogelijkheden. Daarnaast zal dit ook in overleg moeten 

met de direct aanwonenden van de burcht. Een kinderboerderij en een aantal plaggehu�en klinkt 

leuk maar hoe past het in de huidige omgeving? Ik voorzie daar namelijk behoorlijk wat overlast voor 

de omwonenden. Het is nu al een open gebied waar geluid erg ver draagt. Sinds kort lopen er 

bijvoorbeeld hanen los rond die behoorlijk wat decibellen produceren, ook midden in de nacht. Dus 

een kinderboerderij? Plaggehu�en zijn overigens toch meer te vinden in Drenthe? Welke hut dan 

ook; als daar geen hek omheen staat (wat niet wenselijk is voor het beeld) of deze niet afsluitbaar 

zijn; gaat dat met zekerheid overlast veroorzaken voor de aanwonenden van de burcht. Dit geldt ook 

voor allerlei mogelijke hang- of zitgelegenheden die bedacht zouden kunnen worden voor op de 

burcht. 

Door de snoeiwerkzaamheden uit opdracht van de gemeente is onlangs veel groen verdwenen. Dit 

zorgt ook voor veel meer geluidsoverlast van het verkeer van de N57 en de nachtelijke hangers bij de 

voetbalkooi. Doorkijken is leuk en meer aandacht geven aan de burcht ook maar ten koste van wat 

en voor wie doen we het dan? Aan de lee�aarheid voor de bewoners moet ook gedacht worden.   

Het parkeren is op Burgh al een probleem. Het lijkt me ni et wenselijk om parkeermogelijkheden in te 

perken. De parkeerplekken mogen wel ne�er, groener en meer opgaan in het geheel/aan het zicht 

on�rokken worden. 

 

Wat ik eerder kort ‘op papier’ gezet heb: 

Straatstenen  

Ik vraag me af of rood gebakken straatklin kers over de gehele dorpsas wel een mooi effect geven. Is 

het niet dé gebruikte steen in heel veel nieuwe centra? Dan krijg je zo’n eenheidsworsteffect. Die 

kleur die ik bedoel staat op de tweede foto hieronder. Dat  vind ik dus niet de juiste uitstraling geven. 

Of een donkerrode steen misschien afgewisseld met in de kernen het gebruik van de grijzere �nten. 

In iedere kern kan het een andere type steen zijn om het onderscheid nog meer te accentueren.  
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Termen waar ik aan denk: 

Authen�ek 

Elegant 

Natuurlijk 

Veilig (moet niet glad worden bij vorst, niet te veel ongelijkheden) 

Niet té strak 

Duurzaam 

 

Abbystone: 

  

Straatstenen die getest worden in centrum Eindhoven: Alle 3 de grijze op�es zijn mooi.  

Goed idee ook om een teststrook aan te leggen om te kijken wat de stenen doen onder alle 

weerstomstandigheden. In Den Bosch hebben ze dat niet gedaan en een aantal jaar geleden 

behoorlijk hinder ondervonden toen bleek dat de stenen snel té glad werden en er gevaarlijke 

situa�es ontstonden. Dit moet voorkomen worden. 

 

Natuursteen 
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Aankleding groen / zithoekjes –loca�es  
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Zithoekjes langs de dorpsas kunnen ook gecombineerd worden met kunst zoals hieronder een 

voorbeeld uit de Kerstraat in Den Bosch:  

 

Straatverlich�ng 

Geen hypermoderne lantaarnpalen/armaturen maar sierlijke palen die sfeer uitstralen en een 

verrijking zijn van het groen.  

Lichthinder moet voorkomen worden voor de omgeving.  

A�ankelijk van het gebruik van soort palen en loca�e. 
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