
GEMEENTE NOORD-BEVELAND

RUIMTELIJk TOETSINGSkADER 

ONTWIkkELINGSLOcATIE VEERSE DAM

cONcEPTconcept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept
concept



2

Ruimtelijk toetsingskader
Ontwikkelingslocatie Veerse Dam
cONcEPT 9 september 2013, NB1030

kleverskerkseweg 49
Postbus 29
4330 AA
tel. 0118 653 737
fax 0118 615 912

rdh@rdh.nl
www.rdh.nl

Voorstraat 31
4491 EV Wissenkerke 
tel. 0113 377 377
fax 0113 377 300 

info@noord-beveland.nl
www.noord-beveland.nl



3

HOOFDsTUKINHOUD

RUIMTELIJk TOETSINGSkADER

ONTWIkkELINGSLOcATIE VEERSE DAM

1. INLEIDING 5 
 
2. BELEIDSkADER 7

3. RUIMTELIJkE ANALYSE 11       
 
4. ONTWIkkELING VAN HET PLAN 13
     
5. IcONEN 15

6. IcOON OP UNIEkE LOcATIE 21

7. VOORLOPIG TOETSINGSkADER 25

BIJLAGE
INSPIRATIE: EEN RUIMTELIJk cONcEPT



4

Luchtfoto Veerse Dam en omgeving



5

1. INLEIDING

Zo’n tien jaar geleden is gestart met de planvorming voor de totale 
gebiedsontwikkeling Veerse Dam. Het sleutelproject binnen deze 
gebiedsontwikkeling is de realisatie van een hotel-restaurant bij de 
Veerse Dam in samenhang met de sanering van restaurant “Vrouwe 
in den Polder”. De afgelopen jaren zijn diverse ontwerpen de revue 
gepasseerd met als laatste voorstel een plan voor de bouw van een 
165 meter hoge hoteltoren. Op 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad 
van Noord-Beveland zich in meerderheid negatief uitgesproken over 
dit initiatief. Geconstateerd werd, dat bij de raad geen eenduidig beeld 
bestond over de gewenste toeristisch-recreatieve ontwikkeling op deze 
locatie.

In een tweetal bijeenkomsten heeft de gemeenteraad onder begeleiding 
van bureau Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen gediscussieerd 
over de beoogde ontwikkeling met als doel te komen tot een kader, 
waaraan ingediende initiatieven kunnen worden getoetst.

Belangrijk procedureel uitgangspunt voor het toetsingskader is dat de 
eindverantwoordelijkheid voor het ontwerp blijft liggen bij degene die gaat 
investeren. Het toetsingskader moet daarvoor nog voldoende vrijheid 
bieden.

De gemeenteraad heeft een hoog ambitieniveau ten aanzien van het 
gebouw. Een bouwplan voor deze locatie dient een iconisch ontwerp te 
zijn. Het gaat dan primair niet om de omvang en het materiaalgebruik, 
maar om het unieke karakter van het gebouw en de plek. Uniek in de zin 
van een groot onderscheidend vermogen ten opzichte van andere hotels 
in de omgeving, waarmee ook Noord-Beveland zich kan onderscheiden. 
Daarnaast uniek, dat het een gebouw is dat alleen op deze locatie past. 
Het gaat hier namelijk om een unieke plek bij een dam op de grens van zee 
en meer; dit moet je terugzien in het uiteindelijke gebouw. 
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2. BELEIDSkADER

Recreatiekansenkaart Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

Structuurvisie Noord-Beveland 2008

Het meest actuele en relevante beleidskader wordt gevormd door de hierna 
volgende documenten:

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
In de SVIR heeft het Rijk vastgelegd welke zaken zij van nationaal belang 
achten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Enkele belangen 
zijn juridisch verankerd in de Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening 
(Barro). Ten aanzien van de waterbelangen kan het Nationaal Waterplan als 
een uitvoeringsgerichte uitwerking van de SVIR worden gezien.

Met betrekking tot ontwikkelingen op of rondom de Veerse Dam zijn drie 
nationale belangen aan de orde:
•	 Ruimte voor waterveiligheid
•	 Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten
•	 Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten

In de Barro zien we deze belangen terugkomen in enkele voorschriften:
a. Bescherming kustfundament: de Veerse Dam en de daaraan grenzende 

gronden worden beschermd uit oogpunt van waterveiligheid;
b. Beschermingszone gronden rondom primaire waterkeringen: 

ruimtereservering voor eventuele verhoging van waterkeringen, zoals de 
Veerse Dam;

c. Veerse Meer is onderdeel van EHS en Natura 2000; nieuwe projecten 
binnen de EHS met een negatief effect op de aanwezige waarden zijn in 
principe niet toegestaan. 

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
De provincie Zeeland heeft in het omgevingsplan vastgelegd wat zij van 
provinciaal belang achten voor de (ruimtelijke) ontwikkeling van Zeeland. 
Enkele zaken zijn juridisch verankerd in de Verordening Ruimte Zeeland. 
Met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen op of bij de Veerse Dam stelt de 
provincie geen aanvullende eisen ten opzichte van het Rijk. 
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Structuurschets Veerse Dam

Wel hebben zij de Veerse Dam aangewezen als één van de hotspots 
voor recreatieve ontwikkeling in Zeeland. De provincie wil hier samen met 
gemeenten, bedrijven en (nieuwe) investeerders een toekomstbestendig 
verblijfsrecreatief product realiseren. De provincie ziet hier grote kansen 
voor diverse vormen van verblijfsrecreatie. Ook andere ontwikkelingen die 
bijdragen aan het realiseren van een samenhangend verblijfsrecreatief 
product zijn mogelijk. Nieuwvestiging van bedrijven behoort tot de 
mogelijkheden.

Structuurvisie Noord-Beveland 2008
In de gemeentelijke structuurvisie is het ruimtelijk beleid voor Noord-
Beveland voor middellange en lange termijn vastgelegd. Toerisme 
en recreatie is een belangrijke economische drager. Het accent van 
het ruimtelijk beleid ligt op kwaliteitsverbetering van de aanwe zige 
verblijfsrecreatie, waarbij ingespeeld dient te worden op de toenemende 
behoefte aan kwaliteit en differentiatie. Daarnaast zijn er enkele 
mogelijkheden voor nieuwe initiatieven.

In de structuurvisie is de beoogde ontwikkeling bij de Veerse Dam 
vastgelegd door op de ‘Structuurvisiekaart’ het betreffende gebied aan te 
duiden als Recreatieve Hotspot. Gedacht wordt hierbij aan een hoogwaardig 
hotel/congrescentrum en verblijven op het water, een en ander met 
aanpassing van de infrastructuur.

Structuurschets Veerse Dam
Het onderhavige initiatief is onderdeel van de realisering van een visie op 
de ontwikkeling van het gehele Veerse Meer, zoals al in 2004 vastgesteld. 
Als uitwerking van deze visie is een Structuurschets voor de Veerse Dam 
opgesteld. Hierin is een zoekgebied begrensd waarbinnen het initiatief voor 
de beoogde verblijfsrecreatieve ontwikkeling gerealiseerd kan worden. De 
begrenzing van dit gebied is op basis van diverse overwegingen bepaald. De 
minimale afstand tot de dam is vastgelegd vanwege de bescherming van de 
dam en diverse zichtlijnen. Door het kwaliteitsteam Zeeland is destijds ook 
gekeken naar een locatie dichterbij de Schotsman. Dit bleek niet mogelijk 
vanwege de grote zoetwaterlens die daar gesitueerd is en die van groot 
belang is voor de aanwezige zoetwaternatuur. Daarnaast speelt ook de 
gemeentegrens een belangrijke rol.

Overeenkomst overheden
Ter realisering van de structuurschets hebben betrokken overheden een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is afgesproken dat Noord-
Beveland zich bij het opstellen van het bestemmingsplan indien en zover 
mogelijk zal conformeren aan het Advies van het kwaliteitsteam Zeeland. 
In dit advies wordt een gebouw voorgesteld met een begane grondvloer 
en 3 verdiepingen als compact geheel. Voor de plint wordt een hogere 
bouwhoogte geadviseerd, minimaal 4,50 m van vloer tot vloer. Rekening 
houdend met stormschade en de zeespiegelstijging dient bovendien een 
minimaal bouwpeil van NAP +1,60 m aangehouden te worden. Dit betekent 
dat twee bouwlagen boven de dam uitsteken, zodat uitzicht op zee bestaat. 
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Overzicht verschillende sferen rondom de Veerse Dam

A

B
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D
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C
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A Veerse Dam
B Noordzee
c Noord-Beveland
D Schotsman
E Veerse Meer
F Walcheren

O Ontwikkelingslocatie
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3. RUIMTELIJkE ANALYSE

Sfeerbeelden Veerse Dam en omgeving

De Veerse Dam is in 1961 gebouwd als 3e bouwwerk van de Deltawerken. 
Een functioneel bouwwerk met een lijnvormig karakter. De Veerse Dam is 
een duidelijk herkenbaar element in het landschap en markeert het punt 
waar verschillende sferen samen komen.

De Veerse Dam verbindt Noord-Beveland en Walcheren. Een fysieke 
verbinding tussen de twee koppen van de eilanden maar tevens een 
overgang tussen de twee verschillende cultuurlandschappen. Met aan de 
Walcherse kant een gesloten en kleinschalig landschap met daartegenover 
op de Noord-Bevelandse zijde een open en grootschalig landschap met 
een ingetogen karakter. Direct aan de Veerse Dam is tevens de Schotsman 
gelegen, een natuurgebied in de westpunt van Noord-Beveland. Dit 
gebied wordt gekenmerkt door de rust, het verruigende landschap en de 
dynamische ontwikkeling.

Het grootste contrast in de nabijheid van de Veerse Dam wordt gevormd 
door het omliggende water. Waarbij aan de Noordzee zijde het open en 
robuuste karakter van de zee duidelijk aanwezig is. De weidsheid is dan 
ook volop waarneembaar door de eindeloze vergezichten over het water. 
Door de realisatie van de Veerse Dam is het Veerse Meer ontstaan. Door 
de bescherming van de dam is een rustiger watermilieu ontstaan dat als 
een veilige en overzichtelijke recreatieomgeving wordt ervaren. Door 
het kleinschalige karakter en de beperkte afmeting zijn er verschillende 
zichtlijnen aanwezig op bijvoorbeeld Veere en is het silhouet van deze 
historische kern vanaf de Veerse Dam zichtbaar.

Bij de Veerse Dam komen verschillende sferen samen die elk hun invloed 
hebben op de beleving van de ontwikkelingslocatie. Deze ontmoeting van 
sferen maakt deze plek uniek en vormt de grootste uitdaging voor deze 
ontwikkelingslocatie. De plannen voor de ontwikkelingslocatie moeten 
dan ook in verhouding staan tot de verschillende sferen maar tevens een 
passend antwoord bieden voor deze unieke locatie.
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HOOFDsTUK4. ONTWIkkELING VAN HET PLAN

2004 2013

- Landschap Veerse Meer
- Natuurbeleving
- Schaal Schotsman en Ruiterplaat
- Lokaal ondernemerschap
- Lokale investeerders

- Landschap Delta
- Veerse Meer als decor
- Artifi ciële beleving
- Internationale investeerders

Schematische verbeelding van de ontwikkeling

Als voortvloeisel uit de opgestelde visie op de ontwikkeling van het Veerse 
Meer in het algemeen en de Veerse Dam in het bijzonder, wordt al sinds 
2004 gewerkt aan een plan voor de realisatie van een hotel-restaurant bij de 
Veerse Dam. Diverse ontwerpen zijn sinds die tijd de revue gepasseerd.

Als alle ontwerpen op een rij zijn gezet, valt op dat het plan een evolutie 
heeft doorgemaakt. Het plan voor een hotel-restaurant heeft zich de 
afgelopen 10 jaar ontwikkeld van het ene naar het andere uiterste, zowel qua 
vorm als qua uitgangpunten. 
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Iconen: functie
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5. IcONEN

Iconen in de architectuur zijn gebouwen die uiterst herkenbaar zijn, heftige 
emoties oproepen en veel betekenen voor de plaats waar ze staan. Deze 
‘definitie’ biedt te weinig houvast om een uitspraak te kunnen doen over de 
gewenste ontwikkeling bij de Veerse Dam. Als we in de wereld rondkijken 
valt op dat er een grote variëteit van iconen bestaat, die binnen deze 
definitie valt. Tegelijkertijd kunnen alle iconen globaal worden getypeerd en 
ondergebracht één van de volgende clusters:

•	 gebouwen waarbij de functie bepalend is geweest voor het ontwerp en 
zijn herkenbaarheid;

•	 de locatie als belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp;
•	 de vorm en materiaalgebruik zijn bepalend voor de uitstraling van het 

gebouw;
•	 gebouwen die in de loop der tijd (historie) tot een iconisch zijn geworden 

doordat ze symbool staan voor een locatie of tijdsperiode;
•	 de toevoeging van een opvallende of kenmerkende eigenschap die het 

gebouw grappig en opmerkelijk maken (gimmick).
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Iconen: locatie



17

Iconen: vorm en materiaalgebruik
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Iconen: historie
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Iconen: gimmick
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horizontale lijnen in het Zeeuwse landschap
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6. ICOON OP UNIEKE LOCATIE

Schilderij Antoine Mes: lijnenspel Zeeuws landschap

landgoed kogelhof te kamperland

De wens van de gemeenteraad (zie inleiding) is, dat op onderhavige 
locatie een iconisch gebouw wordt gerealiseerd, die past in de aanwezige 
omgeving en tevens de unieke locatie markeert. Het ontwerp van dit gebouw 
is geïnspireerd op het unieke karakter van de locatie, wat tot uiting komt in 
vorm en materiaalgebruik.

kenmerkend voor het Zeeuwse landschap is het sterke horizontale 
lijnenspel. Op een sterke manier komt dit tot uiting in de schilderwerken 
van Antoine Mes, die het lijnenspel heeft vertaald tot een krachtige 
composities. Deze werken zijn geïnspireerd op het lijnenspel in de Zeeuwse 
omgeving: de bomenrijen, de kustlijn, de rij paalhoofden en de bruggen. 
Deze horizontaliteit is ook te vinden in de Veerse Dam en dient dan ook 
een belangrijke inspiratiebron voor een iconisch gebouw op deze locatie te 
vormen. 

Dit lijnenspel wordt incidenteel onderbroken door hoogteaccenten in de vorm 
van torens. Ze vormen de (visuele) oriëntatiepunten in het open Zeeuwse 
landschap. Het aanbrengen van één verticaal element op het gebouw, 
passend bij de schaal van het gebied en de torens in de regio, is dan ook 
mogelijk. 
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verticale accenten in het Zeeuwse landschap
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HOOFDsTUK7. VOOrLOPIG TOETsINGsKADEr

De gemeenteraad heeft het volgende (voorlopige) toetsingskader 
geformuleerd:

•	 een liggend gebouw als ‘een streep’ in het landschap: om dit te 
realiseren heeft dit gebouw een bepaalde lengte nodig; 

•	 hoogteaccenten zijn mogelijk als dit door exploitant gewenst wordt, want 
dit verhoogt de levendigheid van het gebouw: 

o maximale hoogte van accenten: referentiekader toren Veere, 
hierdoor wordt een verbinding gelegd; 

o de verhoudingen van mogelijk verschillende onderdelen 
van het gebouw moeten onderling kloppen (referentiekader: 
toren(s) in het silhouet van Veere, zoals hieronder verbeeld; 
hoogteverhoudingen zijn 1:3); 

•	 het gebouw staat op ‘palen’, waardoor je vanaf de dam onder het 
gebouw door kan kijken (zichtlijnen minimaal beperkt); 

•	 alle appartementen hebben uitzicht op zowel het Veerse Meer als op de 
zee; 

•	 de (totale) massa van het gebouw wordt niet op voorhand beperkt; 
•	 handhaven van de bestaande uitgangspunten zoals eerder door de raad 

vastgesteld n.a.v. de Structuurschets Veerse Dam handhaven (locatie, 
etc.) (zie hoofdstuk 2).

impressie silhouet Veere

Molen 
‘De koe’

Grote kerk Stadhuis campveerse
Toren



impressie silhouet Veere

ruimtelijk concept geprojecteerd op de Structuurschets

impressie silhouet Veerse Dam

Hoogteverhoudingen (1:3): hoofdgebouw ca. 25 m
  toren ca. 75 m

Molen 
‘De koe’

Grote kerk Stadhuis campveerse
Toren
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Impressie ruimtelijk concept
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