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Colofon

en demografische veranderingen ook in Zeeland een feit /zichtbaar/merkbaar 
zijn.  De samenleving verlangt  juist nu naar meer kwaliteit, maatwerk en 
innovatie op alle gebieden. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Het gehele 
architectuurjaarprogramma dat gezamenlijk is georganiseerd door CBK Zeeland, 
Het Zeeuwse Gezicht en BNA Kring Zeeland , staat daarom in het teken van de 
zoektocht naar nieuwe wegen. 
Met de drie ontwerpateliers is dit jaar een aanzet gegeven voor de ontwikkeling 
van alternatieve scenario’s om zo het tij te keren. Het gaat daarbij niet alleen 
om een creatief ontwerp. Het gaat ook om een andere manier van kijken naar 
de economie van een plan en de wijze van realisatie. In samenwerking met 
de woningcorporaties Clavis, R&B Wonen en Zeeuwland en de Stichting Oude 
Zeeuwse Kerken zijn voor de drie multidisciplinaire teams drie opdrachten 
geformuleerd. Opdrachten die perfect passen bij de huidige tijd; een 
herstructureringsopgave in Terneuzen, het ontwerpen van een woning die 
Vlamingen letterlijk over de grens moet trekken en de herinrichting van de 
Nieuwe Kerk en het omliggende plein in Zierikzee. 
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LaagWATER is de metafoor voor de situatie waarin de gevolgen van de recessie 



 

Zeeland moet nieuwe wegen vinden in tijden van krimp en economische crisis. 
De theoretische vraag is actueel geworden. Aanpassing van de infrastructuur, het 
vastgoed en de woonomgeving blijven ook de komende periode noodzakelijk 
vanwege de technische en functionele slijtage van het bestaande, het aantal 
huishoudens en de eis van duurzaamheid. De vraag is: hoe realiseren we dit zonder 
de normale grondopbrengsten en vastgoedrendementen als kostendragers? 
Nieuwe tijden vragen om nieuwe praktijken en nieuwe allianties. Een andere 
praktijk is noodzakelijk om het tij te keren. 

Het is laag water. Ook in Zeeland. Daar schrikken Zeeuwen niet van. Zij leven met de 
dynamiek van het getij, met eb en vloed. Laag water: tijd voor herbezinning. Alles staat 
stil, is leeg. Tijd voor nieuwe beweging, een nieuwe stroom. Nieuwe ideeën. Juist bij 
laag water vind je schatten, vlak voor je voeten. Als je maar goed kijkt.

NIEUWE ALLIANTIES
CBK Zeeland, Het Zeeuwse Gezicht en BNA Kring Zeeland willen met drie ontwerpateliers 
alternatieve scenario’s ontwikkelen om het tij te keren. Geen “vrijblijvend gekabbel”, 
maar plannen smeden die ook echt kunnen worden gerealiseerd. Alles mag worden 
gezegd. De teamleden worden uitgenodigd verder te kijken dan hun eigen positie. 
Architecten moeten in deze tijd van laag water op zoek naar nieuwe partners, nieuwe 
allianties. Want nieuwe praktijken komen alleen tot stand door nieuwe coalities. Tijdens 
de ontwerpateliers kunnen deze nieuwe coalities worden gesmeed. De ontwerpateliers 
bestaan daarom uit:
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Elk team heeft op een geheel eigen wijze invulling gegeven aan de opdracht. Dit 
begon al bij de formulering van de opdrachten zelf.  Dit leverde zo veel discussie 
op dat als eerste stap in het proces de vraagstelling van de opdrachten door de 
teams opnieuw is geformuleerd en aangescherpt. In deze publicatie kunt u het 
complete proces van startbijeenkomst, discussies en groepsbijeenkomsten tot 
en met de aanbevelingen van de teams volgen. De aanbevelingen zijn eveneens 
gepresenteerd en gevisualiseerd tijdens de tentoonstelling laagWATER van 24 
november 2010 tot en met 12 januari 2011 bij CBK Zeeland.

Naast de activiteiten van de drie ontwerpateliers hebben wij in het kader 
van de Dag van de Architectuur in samenwerking met de twee dorpsraden 
de dorpskernen van Nieuwdorp en Vrouwenpolder bezocht en hun plannen 
bekeken en vergeleken. Dit heeft veel teweeg gebracht en hopelijk voor de 
toekomst ook bijgedragen aan een goede leefbaarheid in die kernen.

Wij bedanken iedereen die in deze zoektocht naar nieuwe wegen een 
enthousiaste en/of kritische bijdrage heeft geleverd. Uit het jaarprogramma 
laagWATER blijkt dat deze zoektocht zeker nog niet is afgerond en dat wij de 
komende jaren  creatief en innovatief verder moeten zoeken naar mogelijkheden 
en draagvlak voor nieuwe plannen.

Kathrin Ginsberg (directeur)
Petra de Braal (coördinator)
CBK Zeeland



¬ schatgraven: ontdek de kwaliteit van de woning en omgeving 
¬ bottom-up: wie wil er wonen? (geef hen een stem) 
¬ up-cycling: gebruik alle aanwezige elementen 
¬ slow: geef keuzevrijheid (blijkt uiteindelijk snel te werken).

COLLECTIEF BOUWEN
Als voorbeeld van de manier van werken heeft Hulshof het plan Dichterlijke Vrijheid 
meegenomen: de duurzame stadswoning. Dit project in Spangen (Rotterdam) is een 
schoolvoorbeeld van collectief particulier renoveren. De huizen in het blok in Spangen 
werden om-niet aangeboden tegen een investering van elfhonderd euro per vierkante 
meter. Spangen had een heel negatief imago. Tegenover het te renoveren huizenblok 
was een slooplocatie. Ondanks dat alles liep het storm met aanmeldingen. De 
geïnteresseerden waren heel divers. De eigenaren zijn om de tafel gaan zitten, hebben 
kennisgemaakt en zijn met workshops aan de slag gegaan. Ook heeft Hulshof excursies 
met de eigenaren gemaakt naar voorbeeldlocaties. 
Het resultaat is een huizenblok waarin geen woning hetzelfde is. De afmetingen 
variëren van vijfenvijftig tot driehonderd vierkante meter. Alle woningen hebben een 
rechtstreekse toegang tot het dakterras. Er is een gezamenlijke binnentuin. “Het is 
verrassend nieuw wonen, een prijswinnende formule”, zegt Hulshof trots. “Laat je 
verrassen en durf te vertrouwen. Durf los te laten. Wij hebben niet het alleenrecht om 
te ontwerpen.” 
Collectief bouwen vraagt om complete transparantie. Iedereen moet precies weten waar 
het geld heengaat en waarom die investering nodig is. “En denk nu niet: in Zeeland 
lukt dat toch niet.” Hulshof heeft ook gewerkt in de Achterhoek en Brabant. Collectief 
bouwen is daar haast vanzelfsprekend. Met een groep is meer mogelijk voor minder 
geld, stelt zij. “Juist in deze tijd en deze omgeving is collectief bouwen heel kansrijk.”

¬ architecten en stedenbouwkundigen
¬ (plan-)economen
¬ bouwers
¬ ontwikkelaars
¬ kunstenaars en vormgevers.

NIEUWE TIJDEN
Donderdag 22 april starten de ontwerpateliers gezamenlijk met een expertmeeting. 
Taco Tuinhof (architect bij Rothuizen van Doorn ‘t Hooft Architecten) is de moderator 
die dag. “De zekerheden uit het verleden zijn nu onzeker. Dat brengt onrust, angst 
voor verlies met zich mee,” houdt hij de aanwezigen voor. “Maar het biedt ook nieuwe 
kansen.” 
Het getij met eb en vloed is regelmatig en voorspelbaar. Maar de vloed zal nu heel anders 
zijn, voorspelt Tuinhof. We leven in een hoogconjunctuur zonder onderbreking sinds 
de jaren ’80. Die kunstmatige rijkdom was ongezond. Die tijd is definitief voorbij. We 
zullen meer moeten delen, anders moeten omgaan met ons kapitaal. Het groeiscenario 
is van gisteren; we moeten ons toekomstbeeld bijstellen aan het scenario van krimp. 
Welke keuzes maken we? 

NIEUWE PRAKTIJKEN
Ineke Hulshof (directeur Hulshof Architecten) en Rob van Kalmthout (directeur concept 
& creatie Proper Stok Ontwikkelaars) vertellen over de laatste ontwikkelingen in hun 
vakgebied, die relevant kunnen zijn voor nieuwe praktijken.

Ineke Hulshof is op dit moment bezig met de renovatie van de wijk Nieuw Middelburg in 
Middelburg. Net als altijd geeft Hulshof Architecten ook hier de gebruiker een centrale 
rol. Het bureau werkt steeds vanuit de volgende principes: 
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en Reimerswaal. Juist in de grensgebieden is krimp een onderwerp van aandacht. De 
opdracht: ontwikkel een grenswoning waarin zowel Nederlanders als Vlamingen willen 
wonen. 
Er is een mismatch in de huizenmarkt aan de grens tussen België en Nederland. In België 
heerst een grote druk aan de onderkant van de woningmarkt. In Nederland bestaat 
er een overschot aan goedkope woningen in de krimpgebieden. Hoe kom je nu van 
mismatch naar match? Waarom verhuizen de Vlamingen, die geen woning kunnen 
krijgen in eigen land, niet naar Nederland? Er zijn harde en zachte belemmeringen voor. 
De fiscale, financiële en juridische belemmeringen zien we als hard. Maar uit onderzoek 
blijken die minder hard dan we denken. De zachte belemmeringen zijn misschien 
moeilijker het hoofd te bieden. De Vlamingen houden niet van de Nederlandse 
wooncultuur. Ze vinden onze huizen niet mooi en bovendien gruwen ze van de open 
gordijnen. “De fysieke grens tussen België en Nederland is niet meer aanwezig,” zei De 
Jonge. “Maar visueel is die grens keihard.”
De opdracht heeft begrenzingen. Het team moet rekening houden met de specifieke 
woonwensen van Vlamingen en Nederlanders. Het ontwerp moet voldoen aan de 
locatie-eisen en de huur moet acceptabel zijn (circa vijfhonderdvijftig tot zeshonderd 
euro). De woning moet zijn afgestemd op de doelgroep (de hogere laaginkomens). 
De opgave is het maken van een uitgewerkt ontwerp. R&B Wonen heeft een locatie 
in Rilland beschikbaar waar de woningen kunnen worden gerealiseerd: nieuwbouw of 
transformatie.

KWALITEITSIMPULS
Rolfo de Ruyter (senior beleidsmedewerker wonen bij de gemeente Terneuzen) 
presenteert de casus voor woningbouwcorporatie Clavis. “Het woningaanbod in 
Terneuzen kenmerkt zich door een kwalitatief tekort en een kwantitatief overschot,” 
vat De Ruyter de situatie samen. Aan de onderkant van de particuliere woningmarkt in 
Terneuzen is een kwaliteitsimpuls hard nodig. 
“We moeten de kwantiteit beteugelen. Allianties smeden. De samenwerking mag niet 
vrijblijvend zijn. De gemeente Terneuzen zal daarin moeten sturen.”
De casus is een herstructureringsopdracht. Het probleem waar de gemeente voor staat, 
is dat er geen woningen van de markt kunnen worden gehaald tegen de boekwaarde 

de deelnemers risico’s durven te nemen. “De tijd dat we in slaap werden gewiegd door 
de hype in de jaren ’90 komt niet terug,” waarschuwt Van Kalmthout de aanwezigen. 
“We staan voor de uitdaging van een stedelijke opgave, een kwaliteitsvraag en 
duurzaamheid.” Het ontwikkelingsmodel gaat uit van de verleiding op gebiedsniveau, 
organiseren vanuit een programma, organische stedenbouw, conceptontwikkeling en 
binding van de partijen. 
Van Kalmthout laat voorbeelden zien van Loenen aan de Vecht waarvoor Proper-
Stok twee Loenentype-woningen heeft ontwikkeld, die zijn overgenomen door 
catalogusbouwers. 
Een ander voorbeeld is  het leerpark in Dordrecht waar scholen terug in de maatschappij 
zijn gebracht. Het bedrijfsleven is één van de opdrachtgevers voor de leerstad. Eenderde 
van het budget is van het bedrijfsleven afkomstig. Proper-Stok had drie klimwanden aan 
de buitenkant van de gestapelde gymzalen van het VMBO gedacht. Door de bijdrage 
van het bedrijfsleven konden die ook worden gerealiseerd. “Zoveel geld is verkokerd,” 
verzucht Van Kalmthout. “Door het bij elkaar brengen van ruimtes en financiën bereik 
je meer. Zonder enthousiasme, gedrevenheid en passie is er weinig mogelijk.”

KENNISMAKEN
Bij het begin van de bijeenkomst was het de aanwezigen nog niet duidelijk in welk team 
ze waren ingedeeld en welke opgaven er waren. De aanwezigen kregen bij binnenkomst 
allemaal een naamstickers in blauw, groen of rood. Al snel is duidelijk dat de kleuren de 
groepen aanduiden. De leden van de teams maken kennis met elkaar en de teamleiders: 
Jeroen de Willigen (De Zwarte Hond), Reimar von Meding (KAW Architecten) en Eric-Jan 
Pleijster (LOLA Landscapes). En ze maken kennis met hun opdracht.

DE GRENSWONING
Reinier de Jonge (manager vastgoedontwikkeling en beheer R&B Wonen) introduceert 
de eerste casus. 
R&B Wonen heeft woningen in de tweeëntwintig dorpskernen in de gemeenten Borsele 
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ONTWIKKELINGSMODEL VAN DE TOEKOMST

Rob van Kalmthout vertelt over het ontwikkelingsmodel voor de toekomst. Een model 
waarin wordt uitgegaan van een beter concept en een betere dienstverlening, waarbij 



 

21 MEI  2010,  NIEUWE KERK,  ZIERIKZEE

Het team Zierikzee heeft kennis gemaakt tijdens de 
expertmeeting bij CBK Zeeland, maar is nog wat onwennig. De 
verschillende disciplines binnen de groep staan voor een andere 

manier van werken. Eén blik op de aantekeningenboekjes zegt al veel. Waar de 
één tekent en alle woorden illustreert, schrijft de ander rijtjes trefwoorden onder 
elkaar. Er wordt gedacht in beelden, in beleid, in context met de omgeving, in 
samenhang met de andere partijen rondom het plein. Je kunt vertrekken vanuit 

binnen (de kerk) of vanuit buiten (Zierikzee, het 
plein). Je kan denken in kansen en mogelijkheden, 
of in problemen en obstakels. Voorzichtig aftasten 
wordt al snel uitvoerig 
besnuffelen en enthousiast 
omarmen. Om dan weer, 
verrijkt, terug te keren naar 
het eigen uitgangspunt.

Het is meteen duidelijk dat de Nieuwe Kerk niet echt 
rolstoelvriendelijk is: de rolstoel van een teamlid moet 
worden binnengedragen, omdat de lift juist vandaag dienst weigert. De vloer is de 
kerk is niet overal gelijkvloers. De groep wordt onthaald met koffie en bolussen in 
de consistorie achter het orgel van de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Op het mooie maar 
kwetsbare kleed - rijkelijk voorzien van stiksels - staat een bordje: “Opgepast met het 
tafelkleed.” Vrijwilligers zijn hier met veel liefde bezig, dat is duidelijk. 

DEELNEMERS GROEP ZIERIKZEE:
Eric-Jan Pleijster, teamleider (LOLA landscape architects)
Kris van der Werve (IDNA)
Reggy Hulsken (IDNA)
Ben Gillissen (Ben Gillissen Architectuur)

Martijn Jansen (Architecten Alliantie Goes)
Mojca Kuipers Ekart (MOJ Design)
Elmo Vermijs (Studio Elmo Vermijs)

gaan, in plaats van de vijftig jaar die er nu meestal voor staan. De nieuwe concepten 
voor sociale huurwoningen moeten een kwalitatieve invloed hebben op de wijken waar 
Clavis woningen heeft. Het ontwerpteam moet rekening houden met demografische 
ontwikkelingen (krimp) en gezinsverdunning. “Jullie moeten realistisch kijken naar de 
casus,” houdt De Ruyter het team voor. “Nee is ook een antwoord.”

HET PLEIN ALS GASTHEER
Willem Huijbreghs (adviseur Scoop, projectleider Centree) presenteert de derde casus. 
De culturele entree van Zierikzee is het aangewezen gebied voor de ontwerpopdracht. 
De Dikke Toren, de Weverij, de Nieuwe Kerk en het plein daartussen: daar moet het 
gebeuren. De wandelroute vanaf de parkeerplaatsen buiten het centrum naar de 
binnenstad loopt langs het plein, maar mensen lopen daar nu snel voorbij. “Bovendien 
staan er nu drie erfgoedpanden te verpieteren.” 
De dikke toren wordt in 2012 gerenoveerd. Beneden in de toren komt de VVV, een toilet 
en een horecagelegenheid. Daarmee is ook de blinde muur van de dikke toren weg. 
Door een glazen voor- en achteruitgang zal de toren meer transparant worden.
De Weverij is het pand naast Zeeuwland, de woningcorporatie van Schouwen-Duiveland. 
In de Weverij komt in 2012 een festivalorganisatie, er zullen workshops worden gegeven, 
er is ruimte voor een filmhuis met honderd stoelen en er is een podium voor lezingen. 
Een theater zou een mooie invulling voor de Nieuwe Kerk zijn, volgens Huijbreghs. 
De Nieuwe Kerk is eigendom van de stichting Oude Zeeuwse Kerken. De stichting 
Nieuwe Kerk wenst dat er kerkgerelateerde activiteiten mogelijk blijven in de kerk 
(orgelconcerten, trouwerijen). Bovendien zit er “een zwammetje” in de nok van de 
kerk, waardoor renovatie en herbestemming voor het monumentale gebouw op korte 
termijn nodig is. 
De opdrachtgevers willen gebruikmaken van de denkkracht van het ontwerpteam om 
de kansen en mogelijkheden van het plein te bestuderen. Op zoek naar een plein dat 
inspireert tot ontmoeten en beleven. Waarvan de exploitatie lonend is. Het plein en de 
kerk moeten met elkaar verbonden zijn. Het team moet de begrenzing van binnen-
buiten durven doorbreken. “Voor beide groepen – eigen bevolking én gasten – moet 
het plein gastheer zijn, het hele jaar door.” 
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van de woningen: daar is geen geld voor. Daarom is de gemeente op zoek naar nieuwe 
sociale huurwoningconcepten, waarbij de woningen tien tot twintig jaar mee moeten 



ECONOMISCHE DRAGER
De stichting Oude Zeeuwse Kerken 
zoekt een economische drager, een 
permanente huurder. Voorlopig wil de stichting 
graag een multifunctioneel gebouw waarin zo 
veel mogelijk activiteiten uitvoerbaar zijn om uit 
de baten inkomsten te verwerven. Er is contact 
gezocht met de rijksadviseur voor het cultureel 
erfgoed en met de Rijksgebouwendienst. De 
stichting heeft iets voor ogen als de Stichting 
Stadskerken Amsterdam doet: er wordt een 
nieuwe activiteit gevonden, met behoud van het 
gebouw en respect voor het monument. Maar de 
schaal en omgeving zijn in Zierikzee heel anders. 

EERSTE IDEEËN
De groep bekijkt het gebouw op gebruiksvriendelijkheid. De kerk heeft vijf uitgangen: 
dat is gunstig in verband met de brandveiligheid. Maar de deuren draaien naar binnen 
open, wat het gebruik van de ruimte weer beperkt. Misschien kunnen we de deuren 
doormidden zagen en de helft naar buiten draaien? 
Nadelen van het gebouw:
¬ de trappen aan de buitenkant. Er is wel een lift voor rolstoelen, maar dat is niet   
 optimaal,
¬ binnenin is de ruimte niet gelijkvloers: lastig,
¬ er is geen invalidentoilet,
¬ de toiletten zijn gedateerd.

In 2002 was er sprake van dat de kerk een nieuwe bestemming zou krijgen als 
theater, maar door oppositie vanuit de bevolking is daarvan 
afgezien. Zierikzee zou ook te klein zijn voor een theater. 
Nu zijn er zangavonden in de Nieuwe Kerk, er wordt een 
jaarlijks muziekfestival gehouden, er zijn tentoonstellingen 
en speciale evenementen. De kerk wordt verhuurd voor 
recepties, markten en kleinschalige beurzen. De huurbaten 
zijn voor de exploitatie. 
Bij de restauratie (1978 – 1988) is het dak 
niet meegenomen. Dat is nu dringend 
nodig. Kosten: twee tot drie miljoen euro. 
RDH-architecten hebben een restauratieplan 
geschreven, maar geld ontbreekt nog.
Het plein bij de kerk is eigendom van de 
gemeente. De contouren van de oude 
kerk zijn aangebracht in het plaveisel. 
Daaromheen lag voorheen het kerkhof. Nu is het openbaar groen. Alleen de naam van 
de straat herinnert nog aan de begraafplaats: Kerkhof. Er zitten nog wel menselijke 
resten in de grond. Vanaf 30 cm. onder het maaiveld en in de onmiddellijke nabijheid 
van de kerk is de grond van hoge archeologische waarde. Op de zuidzijde schijnt de 
zon, de noordzijde is koel, de wind is altijd dominant aanwezig.

OPDRACHTGEVERS:
woningcorporatie Zeeuwland
Stichting Oude Zeeuwse Kerken

NIEUWE KERK ZIERIKZEE
Eigenaar: Stichting Oude Zeeuwse Kerken
Exploitatie: Beheerscommissie
Donateurs/ activiteiten: Stichting Vrienden Nieuwe Kerk 
Zierikzee
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Huib Uil: “We moeten de Nieuwe Kerk niet meer zien als een kerkgebouw, maar als een monument; 
multifunctioneel inzetbaar voor de samenleving.” 

Huib Uil: “Wie weet werkt de combinatie van architecten, vormgevers en kunstenaars wel erg 
goed. Wij zitten er middenin, zij kijken er vers tegenaan. Misschien dat er iets nieuws bij hen 
opkomt. Ik hoop op eye-openers. Aanbevelingen in de lijn van netwerken en losse activiteiten. 
Ideeën voor permanente verhuur. Als het kan, willen we vasthouden aan de multifunctionaliteit 
van het gebouw. De Nieuwe Kerk wordt steeds meer een plaats van ontmoeting. Als die lijnen 
samen kunnen gaan, is dat ideaal. Zodoende wordt de Nieuwe Kerk steeds meer een plaats waar 
verleden en heden een eigentijdse ontmoeting krijgen.” 

HUIDIGE SITUATIE
Huib Uil is bestuurslid van Stichting Vrienden Nieuwe Kerk en archivaris van de gemeente 
Schouwen-Duiveland. Hij vertelt de groep over de geschiedenis van de kerk.



Op 23 juni 2010 gaat een groep architecten, vorm-
gevers, kunstenaars en andere belangstellenden per 
bus naar Nieuwdorp en Vrouwenpolder: twee dorpen 
op Zeeuwse schaal. Dorpsbewoners zullen uiteenzetten 
hoe het dorp omgaat met de veranderende omgeving, 
zoekt naar nieuwe wegen en andere praktijken. Hoe herdefiniëren de 
dorpsbewoners de ruimtelijke ordening in deze tijden van laag water? De 
excursie is georganiseerd in het kader van de Dag van de Architectuur.

“Mijn naam is Danny. Ik ben vandaag uw buschauffeur.” Buiten is het warm: de zon 
schijnt en het is 25 graden. In de bus is het druk. Er heerst een uitgelaten sfeer, als dat 
van een schoolreisje. De bus rijdt naar Nieuwdorp. Daar wacht koffie en cake. In de 
kelder van het museum presenteert Sebastiaan Bom van de dorpsraad Nieuwdorp de 
plannen voor zijn woonplaats. 

OP DE KAART
Nieuwdorp telt 1180 inwoners. Er zijn twee kleine scholen. Het dorp is een hechte 
gemeenschap. Er is veel draagkracht voor de plannen van de dorpsraad. Eén van 
de doelen van de dorpsontwikkelingen is de jonge gezinnen in het dorp te houden. 
Nieuwdorp wil zich profileren ten opzichte van de omliggende dorpen door de voordelen 
uit te buiten en uit te breiden. 
De dorpsraad van Nieuwdorp speelt een actieve rol, neemt initiatieven. Hoe willen wij 
dat het dorp eruit ziet? Wat zijn onze wensen omtrent leefbaarheid? De raad wacht niet 
af tot andere partijen actie ondernemen, maar betrekt zelf anderen bij zijn plannen. De 
gemeente bevordert dit burgerinitiatief.
Er is al veel: het Sloebos, de wijnmakerij, picknickplaatsen en het partycentrum. Vijftig 
mensen in het dorp hebben een defibrillator, uit voorzorg, gezamenlijk aangeschaft. 
Voor de mobiliteit van de dorpsbewoners is Wheels for All opgezet: openbaar vervoer 
per auto. Er is al een fantastische speeltuin, die populair is in de wijde omgeving. 
Dat loopt goed van 15 april tot en met de herfst, maar daarna is er niets te doen 
in Nieuwdorp. Daarom zijn er in 2007 zogenoemde ommetjes ontwikkeld: lokale 
wandelpaden met een thema. Het Bevrijdingsmuseum is op 30 oktober 2009 geopend. 
Nu heeft de dorpsraad grotere plannen. “Binnen vijf jaar moet Nieuwdorp écht op de 
kaart staan,” zegt Sebastiaan Bom vol overtuiging. 

is een imposante ruimte, 
maar hij staat best vol met 
kerkbanken. Mooie details 
vallen daardoor niet meer zo op: zoals de bijzondere 
tekens gegraveerd in de vloerdelen. Dan gaat het team naar 
buiten om het plein en de omgeving te bekijken. Ondanks het 
mooie weer is er nauwelijks iemand op het plein. Bewoners 
laten hun hond er uit, mensen fietsen langs, er lopen enkele 
toeristen, maar het plein maakt een doodse indruk. 

Weer binnen staan er broodjes klaar en heerlijke zelfgemaakte 
soep, verzorgd door enthousiaste vrijwilligers.

Na de lunch schrijft Eric-Jan de eerste, globale ideeën op. 
¬ themamarkt (ecologische, lokale producten),
¬ lichte aanbouw buitenkant,
¬ plein beter laten aansluiten op de straat,
¬ gevelzijde zuidzijde (aan de kant van Zeeuwland) opener,
¬ gebruikers rondom betrekken,
¬ cultuurhuis: regionaal gebruik,
¬ kerkvloer laten zakken tot maaiveld,
¬ beurs,
¬ nissen (gildes/ ambachten/ studio’s).

De groepsleden krijgen huiswerk mee: bepaal de doelgroepen, de gebruikers, de 
mogelijke allianties en de vorm. Ieder krijgt een bepaald onderdeel te behandelen:
Martijn: ruimtelijke analyse
Ben: gebouw
Elmo en Reggy: sociale analyse 
Allen: economische analyse (waar liggen de kansen?)
Johan: groeimodel
Kris: referenties (geslaagde en minder geslaagde voorbeelden)
Mojca: beleid en positionering.
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De groep gaat de kerk in 
en bekijkt het interieur. Het 



In Vrouwenpolder is er al het een en ander gebeurd:
¬ 2004: lancering van de website door het MKB “Groeten  
 uit Vrouwenpolder” www.vrouwenpolder.nu
¬ 2006: “Vrouwenpolder schoon de toekomst in”, rapport
¬ 2007: plan herontwerp rapport “Vrouwenpolder hartstikke mooi”, waarbij de website 
 een belangrijke rol speelt als bundeling van de krachten
¬ 2008: Belvedèreproject kruising N57
¬ 2009: met de gemeente is een breed gedragen visie ontwikkeld vanuit de denktank  
 van de ondernemersraad
¬ 2010: denktankplan is na de zomer vertaald in een plan van aanpak 

Het dorp heeft veel pluspunten. Vrouwenpolder is de entree van 
Walcheren voor wie vanaf de Oosterscheldekering komt. Het ligt aan 
een breed Noordzeestrand én aan het Veerse Meer. Er is een markant 
zadelkerkje. De ondernemers zorgen voor activiteiten. Het dorp kent 
al recreatie van voor de Tweede Wereldoorlog. Nadelen heeft het 
dorp ook. De dorpsdijk is de flessenhals naar het hart van het dorp. 
De Noorddijk is nu alleen toegankelijk voor fietsers.
Er zijn volop ideeën voor verbetering. De Veerse Dam en het Veerse 
Meer moeten worden opgewaardeerd, onder andere door de 
friettent te verplaatsen naar de het Veerse Meer. Misschien moet er 
een groot hotel komen. De Fort den Haakweg kan één lint worden, 

zoals een boulevard. Droombeeld: ontpoldering van het weiland aan de kant van het 
Veerse Meer en daar een plezierhaventje aanleggen, waardoor Vrouwenpolder ook echt 
aan het water komt te liggen. 

Kortweg komen de plannen van de denktank hierop neer: 
¬ behoud van het aanbod, kwaliteit en de fysieke voorzieningen,
¬ versterken dorpsgevoel door activiteiten,
¬ betere binding van de bedrijven met het dorp.

Van 2009 tot 2014 werkt de dorpsraad aan 
het versterken van de pluspunten van het 
dorp. “Nu moeten we gericht mensen naar 
het dorp halen met een uitgekiend menu. De ommetjes zijn het 
bindmiddel,” zegt Sebastiaan Bom. De dorpsraad heeft plannen 
om de Sloekreek uit te breiden met visplekken en een steiger. De 
dorpsraad zoekt daarbij steeds samenwerking met andere partijen. 
Zo is het dorp een netwerkgemeente voor tochten als de bekende  
Zwartebessenfietstocht. 
Er zijn grootse plannen voor een zintuigenpad, een speelbos en een 
klimbos in samenwerking met het CIOS in Goes. Handboogschieten, 
mountainbiken, een bomenpad: dat zou er allemaal moeten komen. 
De dorpsraad heeft ook al een stuk grond op het oog, pal achter het 
museum. Dat kan dan meteen een mooie schakel vormen tussen het museum en het 
Sloebos. De grond is nu nog in particuliere handen.
Vanuit de zaal komt de suggestie dat de dorpsraad, naast een recreatief plan, ook 
zou kunnen denken aan andere doelen: ecologie, landschapsontwikkeling. “Betrek de 
industrie er ook bij. Maak in de haven een bezoekerscentrum waar de bedrijven zichzelf 
kunnen presenteren.”
De buslading mensen mag uit de kelder de zon in voor een wandeling door het dorp. 
Sebastiaan Bom loopt voorop en wijst aan waar de plannen van de dorpsraad kunnen 
worden gerealiseerd. Iedereen ziet het voor zich. Het ziet er goed uit.

GENOEG PLANNEN
Danny de buschauffeur staat al te wachten om de groep naar Vrouwenpolder te 
brengen. In het dorpshuis wachten Bart van de Moere (adviseur ruimtelijke ordening 
Ordito Stedenbouw) en Jacco Duvekot (dorpsraad, lokale ondernemer en lid van de 
denktank van de ondernemersraad). 

In veel dorpen (die van oudsher een grote sociale 
samenhang kennen) staat het voorzieningenpakket 
onder druk. Winkels en scholen verdwijnen. 
Dorpsraden spelen een steeds actievere rol in de 
ruimtelijke ordening. Soms blijven deze initiatieven 
hangen in een confrontatie met de gemeenten 
en marktpartijen. Soms komen er totaalvisies op 

de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het 
dorp uit voort. Niet alleen op de gebieden van 
de ruimtelijke ordening (minder interessant voor 
de marktpartijen), maar ook op het gebied van 
economische en culturele ontwikkelingen. Deze 
visies beschikken over een groot draagvlak, omdat 
ze zijn ontwikkeld op basis van een breed overleg 

met bewoners en ondernemers. Twee van die visies 
komen op de Dag van de Architectuur 2010 voor 
het voetlicht: Nieuwdorp en Vrouwenpolder. 
Twee zeer verschillende dorpen wat betreft 
geschiedenis, economische dragers en ruimtelijke 
opbouw. Wat hen bindt is de Zeeuwse schaal.
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VERSTERKEN VAN PLUSPUNTEN



Woningmarktproblematiek concentreert zich in hoofdzaak binnen de bestaande 
bebouwing en de vroeg na-oorlogse woonwijken: de traditionele wijken in 
het bezit van stichting Clavis, een van de drie woningcorporaties in Zeeuws-
Vlaanderen. Fysieke ingrepen in deze wijken betekenen per definitie een 
financiële aderlating voor de corporatie. Veel woningen zijn niet afgeschreven 
in financiële zin, maar wel wat woonbeleving betreft. Negatief startkapitaal 
is het uitgangspunt. Deze valse start trekt uiteraard een zware wissel op de 
financiële mogelijkheden van Clavis. Daarom zoekt de woningcorporatie naar 
alternatieven.

“Huren is gemakkelijk in Zeeuws-Vlaanderen,” zegt Robert de Ridder (directeur/ 
bestuurder van Clavis, woningcorporatie in Terneuzen). “Je hebt als huurder een 
maand opzegtermijn en er is niet veel  druk op de markt, dus je kunt shoppen. Het 
hedendaagse tekort aan kwaliteit is niet zozeer gelegen in de werkelijke kwaliteit van 
de woningvoorraad; je krijgt veel waar voor je geld. Wonen in Zeeland is nog steeds 
heel betaalbaar. Woonkwaliteit heden ten dage is afhankelijk van de mate waarin wij 
de kwantiteit kunnen beteugelen.”

VERDUNNING
“Ons belangrijkste product bestaat uit eengezinswoningen en daar komt steeds 
minder vraag naar,” geeft De Ridder aan. “Door de demografische ontwikkeling 
ontstaat er krimp, maar desondanks hebben we meer en met name andere woningen 
nodig vanwege de huishoudingsverdunning. Woningen voor alleenstaanden en voor 
ouderen.” 
“We hebben huizen in ons bezit die ouder zijn, niet geïsoleerd, die straks voor hoge 
woonlasten zullen zorgen vanwege de verwachte stijging van de energiekosten. Dus 
zullen we moeten herstructureren: slopen en opnieuw bouwen. Wij willen niet bouwen 
voor leegstand.”
“Alles wat we nu neerzetten is voor vijftig jaar of langer, maar we kennen de 
woonwensen voor die lange termijn niet. De woonwensen veranderen snel. We leven 
in een zap-cultuur. Een woonzorgcomplex uit de jaren negentig is al verouderd. Er zijn 
ideeën over schoolwoningen, waarbij bij krimp de lokalen appartementen kunnen 
worden. Of zogenoemde levensloopbestendige woningen, waarbij de garage op den 
duur een slaapkamer en badkamer op de begane grond kan worden als de bewoners 
ouder zijn. Hoe pakt dat uit? Is daar straks vraag naar?”

pluspunten van Vrouwenpolder, maar ook de gemiste 
kansen. 
Terug in het dorpshuis is er eerst een buffet van eersteklas 
haring en oesters. Dan volgt de discussie.

Volgens Gerrit Schoenmaker (oud-wethouder gemeente Middelburg en oud-Eerste 
Kamerlid) is het centrum nu een toonbeeld van wansmaak. “Haal die rommel weg en 
zorg voor een strengere controle door de welstandscommissie. Verbeter de bestaande 
plekken; dan maak je een kans.”
Jovita Dorigo (voorzitter van de BNA Kring Zeeland) laat haar licht schijnen over de 
knelpunten van Vrouwenpolder. Volgens haar drukt de ondernemersgeest te zwaar op 
het dorp. Het zou goed zijn bewoners meer bij de denktank te betrekken. “Waar is de 
gezellige kern, waarom rijden er auto’s door het hart van het dorp? Haal de auto’s uit 
het dorp, concentreer je op het pleintje voor de kerk, 
ontsluit het dorp op een andere manier: dan ben je al 
een heel eind.” 
Ook anderen zijn ervan overtuigd dat de leefbaarheid 
en aantrekkelijkheid van het dorp toeneemt als 
de auto’s weg zijn. Zorg voor ruimte voor fietsers 
en voetgangers. De echte kwaliteiten van het dorp 
zijn het strand, vakantiepark Breezand I met zijn 
karakteristieke recreatiewoningen en de oostkant van het dorp 
langs het Veerse Meer. “Geef terrassen de ruimte! Maar voorkom 
grootschalige recreatie zoals op Schouwen-Duiveland (Renesse).”
Er is nu een scherpe scheiding tussen Vrouwenpolder-Bad en 
Vrouwenpolder-centrum. Door de Fort den Haakweg van klinkers 
te voorzien en in te richten als een aantrekkelijke boulevard, is die 
scheiding op te heffen. 

Wethouder Jaap Melse van de gemeente Veere geeft aan dat er nog 
geld is voor uitvoering van een structuurvisie: 3,5 miljoen voor vijf 
kernen (Zoutelande, Vrouwenpolder, Domburg, Veere en Serooskerke). Als de gemeente 
flink harkt misschien tien miljoen. Het is mager, maar beter dan niets. Op 30 september 
heeft de gemeenteraad inmiddels beslist over het plan van Vrouwenpolder. Besloten is 
dat samen met de dorpsraad en een speciaal toegewezen projectmedewerker concreet 
wordt gekeken hoe en wanneer de plannen doorgang kunnen hebben.  
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AUTO’S HET DORP UIT
Tijdens de wandeling door het dorp ziet de groep de grote 



autocratie nog een denkbare mogelijkheid is: je eigen 
groenten verbouwen, de eieren van je eigen kippen rapen. 
Waarom zou je dan in een stad als Terneuzen gaan wonen?” 
“In plaats van groeikernen zouden we over krimpkernen 

moeten spreken. Extreme verdichting maakt plaats voor extreme verdunning. Bewust 
verdunnen kan de kwaliteit van een wijk verhogen.”
“Nu we waarschijnlijk een extreem rechtse regering krijgen, zullen we steeds meer 
richting Amerikaanse ideologie gaan, waarbij de zogeheten betutteling van het volk 
(onze sociale zekerheid) plaatsmaakt voor zelfverantwoordelijkheid. Mensen die niet 
zelfredzaam zijn, vallen daarbij buiten de boot. Dat is een groot probleem.”

RUIMTE VOOR KRIMP
De groep staat nu voor de opdracht een tijdelijk, wellicht zelfvoorzienend huis in 
Terneuzen te ontwerpen, een nieuw product met een kortere exploitatieperiode.
Hannah Frederiks zet haar ideeën uiteen. Het probleem met de voorbeeldwijk in 
Terneuzen is volgens haar dat er nu geen aansluiting is met het 
sportpark ernaast. Er is ook geen aansluiting met de verbindende 
routes, maar de wegen liggen er als een barrière omheen. Ze toont 
met plaatjes en kaarten hoe het anders kan.

VRAAGGESTUURD AANBOD
Carmela Bogman heeft het probleem schematischer benaderd.
Zij onderscheidt drie soorten aanbod:
¬ hetzelfde aanbod als nu,
¬ een alternatief aanbod,
¬ een vraaggestuurd aanbod.

De eerste optie is op den duur een doodlopende 
weg.
Voor de tweede optie zou je andere 
doelgroepen kunnen aanboren:
¬ sportievelingen
¬ alternatievelingen
¬ veel-voor-weinig-mensen
¬ zeeliefhebbers
¬ ouderen en hun verzorgers.

Voor de derde vorm van aanbod moet je 
denken aan mensen die op zoek zijn naar iets 
dat nog niet wordt aangeboden:
¬ een woning kunnen verhuren in combinatie 
 met een strandhuisje
¬ woningen voor co-ouders (eigenlijk drie  
 woningen, waarbij de kinderen in één   
 woning blijven wonen en de ouders steeds  
 van woning wisselen)
¬ waterwoningen
¬ campers
¬ recreatiewoningen voor drukke   
 stadsmensen.

jaar kan worden afgeschreven? Een huis waar je ook in functionele zin flexibel mee om 
kan gaan? De Ridder: “We zoeken naar andere producten voor een kortere periode: 
twintig jaar. En dan gaan ze ook echt weg. Dus niet zoals de tijdelijke houten huizen 
uit Scandinavië die na de watersnoodramp zijn neergezet en die er nog steeds staan. 
Het dilemma is: betekent dat ook direct een kwalitatief minder product? Wat kunnen 
we realiseren voor de periode van twintig jaar zonder dat we hoeven in te boeten in 
kwaliteit. ‘Nee’ is ook een antwoord. Ik wil geen containers stapelen. Ik wil niet dat de 
woningen tijdelijkheid uitstralen.”
Clavis heeft behoefte aan praktische en reëel uitvoerbare plannen. De tijd is er rijp voor; 
het stadium van studeerkamerstudies is voorbij. Nu concreet aan de slag!

23 JULI  2010,  ROOSENDAAL

De groep Terneuzen zit bij Paul Kersten in de achtertuin in Roosendaal. Aanwezig: 
Paul Kersten natuurlijk, Reimar von Meding, Hannah Frederiks en Carmela Bogman. 
Dit is de tweede keer dat de groep bijeen is. Het lijkt wel een vriendenclubje; de sfeer 
is ontspannen, vrolijk. Het is vreemd weer. De zon schijnt, maar de lucht is dreigend, 
loodgrijs. Er staat een fietstocht op het programma...

EXTREME VERDUNNING
Eerst wordt binnen van gedachten gewisseld over het project.
“Trendwatcher Justien Marseille voorspelt dat er veel mensen vanuit de stad naar het 
platteland zullen trekken in de nabije toekomst. Dat mag zo zijn, maar als je dan kiest 

voor het platteland, dan toch zeker niet 
voor Terneuzen. De haven heeft wel iets, 
maar verder? Nee, dan eerder naar een 
klein dorp in Zeeuws-Vlaanderen waar 
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DEELNEMERS GROEP ZIERIKZEE:
Reimar von Meding, teamleider (KAW Architecten)
Carmela Bogman (kunst in openbare ruimte)
Marco Bouwman (V+G Architekten Ingenieurs)
Paul Kersten (wUrck)
Hannah Frederiks (Hannah Frederiks Architectuur)
Wouter de Jonge (Wouter de Jonge Architect)

OPDRACHTGEVERS: 
gemeente Terneuzen
woningcorporatie Clavis

Robert de Ridder: “In mijn optiek zullen de betrokken partijen zowel publiek als privaat nauw 
moeten samenwerken om de dynamiek weer terug te brengen op de woningmarkt. De link 
tussen herstructurering en nieuwbouw zal kwantitatief en kwalitatief moeten zijn gezekerd. Niet-
vrijblijvende samenwerking kan wel eens de sleutel zijn om een positieve bijdrage te leveren aan 
de woonkwaliteit.” 

FLEXIBEL

Nieuwe woonconcepten met een kortere exploitatietermijn zouden interessant kunnen 
zijn. Hoe kun je een sociale huurwoning realiseren die in plaats van vijftig jaar in twintig 



 

De groep Zierikzee is op 8 september te gast in het kantoor van LOLA-archi-
tecten in Rotterdam. Het bureau huist in een pand (voormalige pettenfabriek) 
van de Stichting Kunstenaars Ateliers Rotterdam: ook al geen rolstoelvriendelijk 
gebouw. Dit is de derde bijeenkomst. Eric-Jan Pleijster neemt de leiding. “Tijdens 
deze bijeenkomst bereiden we de confrontatiebijeenkomst van 15 september 
voor en maken we een tijdlijn van het project.” 

Er is een ruimtelijke analyse gemaakt waaruit blijkt dat de kerk en het plein decentraal 
liggen, maar er is veel potentie. Er wordt nu ondermaats gebruik gemaakt van het plein 
en dat komt voornamelijk door de inrichting. 
“We moeten plein en kerk interessant maken voor gebruikers. Dat gaat niet lukken 
met een enkele (zomer-)expositie.” De groep schat in dat het alleen zal lukken met 
medewerking en betrokkenheid van de mensen in de directe omgeving van kerk en 
plein. En er is beslist een aantal instellingen rondom het plein die een bijdrage zou 
kunnen leveren aan de ontwikkeling. 
De groep vergewist zichzelf er nog eens van dat de Stichting Oude Zeeuwse Kerken 
en Zeeuwland de opdrachtgevers zijn en niet Centree: “Dus de uitwerking hoeft niet 
alleen cultureel te zijn.” Het gaat er vooral om dat de kerk in stand wordt gehouden, 
desnoods als kantoor. De vraag is of er een interessante exploitatie van de kerk mogelijk 
is in Zierikzee. Als voorbeeld wordt het kerkje van Baarland genoemd: toch ook 
geen wereldstad, maar wel een goed lopend restaurant. Daar staat tegenover dat de 
exploitatie van Grote Kerk in Veere onrendabel blijkt. De wens de mogelijkheid van een 
kerkdienst in de Nieuwe Kerk te handhaven wringt ook met andere activiteiten.
Een tijdlijn moet de periode van nieuw elan aangeven, maar ook de ontwikkelingen 
op de langere termijn (de grootscheepse ingreep) en op kortere termijn (markt, beurs, 
aanbod lokale producten). De groep wil de tijdlijn illustreren met fictieve krantenknipsels. 
Samen vertellen ze het verhaal van de ontwikkeling van de Nieuwe Kerk.

TIJDSLIJN OF LEVENSLOOP
Er komen grote vellen papier op tafel te liggen. Eric-Jan tekent een lange streep midden 
op: de tijdslijn. Maar voordat er daadwerkelijk een invulling komt, volgt er eerst een 
discussie over het woord “tijdslijn”. Dat zou te negatief zijn. “Levensloop” klinkt beter, 
vinden ze unaniem. Maar in het gesprek dat volgt, beklijft dat woord nog niet echt.
Voorin de levensloop komen de kleine activiteiten, achterin de “hardware”; de ingrepen 
in kerk en plein. Mocja wil een derde lijn toevoegen: de terugkerende programmering. 
Ben ziet nog graag lijnen die doodlopen. 
“Sommige lijnen golven.” 
“Ja, als eb en vloed. Een levensloop met pieken en dalen.” 
“Of als een steen in een vijver.”

gesprekken zijn luchtig, zomers. De lucht is nog steeds dreigend, maar het blijft droog. 
Casper Sprong schuift aan, stedenbouwkundige bij de gemeente Roosendaal. “In 
Roosendaal is er nog wel druk op de woningmarkt,” vertelt Casper Sprong. “Waardoor de 
kwaliteit van het openbaar gebied ook onder druk komt te staan.” De woningcorporatie 
Aramis investeert in de openbare ruimte, door er minder woningen te bouwen, meer 
openbaar water met een grijswatercircuit, waarbij groen een meerwaarde krijgt.
De gemeente heeft ondervonden dat plannen die topdown worden opgelegd stuiten 
op protest vanuit de omgeving. Bewoners worden nu heel nauw betrokken bij plannen 
door middel van onder andere workshops. Er is een omslag gaande: levensloopbestendig 
bouwen, duurzaam bouwen, sociaal slopen. 

PASSIEF HUIS
Dat gaat de groep in praktijk zien. Ze gaan op de fiets op weg naar De Kroeven, 
een herstructureringswijk die vergelijkbaar is met het project in Terneuzen. In het 
middengebied van De Kroeven zijn woningen gesloopt ten behoeve van het groen (na 
inspraak is er wel wat minder gesloopt dan de woningcorporatie van plan was). De 
groep bezoekt een woon/werkwoning en krijgt een toelichting door Ad van Reekum van 
Aramis. Beneden is het bedrijf gevestigd, boven is de woning, met keuken, woonkamer 
en een overdekt dakterras en twee slaapkamers. 
Het zijn passieve woningen: de ramen -  grootste verliespost van energie – zijn voorzien 
van driedubbele kierdichting en het raam is van driedubbel glas, waardoor het geheel 
iets krijgt van een kluisdeur. Deze woningen zijn naar Zweeds voorbeeld zongericht. 
Vanuit logistiek oogpunt een kunststukje: de buitengevel is eraf, dan gaat in  één dag 
het dak eraf en de kozijnen eruit en het dak er weer op. Er is hier gewerkt met een 
damp-opensysteem, waardoor het vocht in de woning naar buiten kan. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van folie, maar van cellulose. “Al met al een succesvolle ingreep in de 
wijk,” volgens Aramis. “Mensen in de wijk hebben ook weer zin om te investeren in 
hun woning en tuin.”

BIJZONDERE UITSTRALING
Casper Sprong laat enkele andere locaties in de stad zien waar op een succesvolle 
manier is gewerkt aan het opnieuw leefbaar maken van een woonwijk. In Kalsdonk, 
een herstructureringswijk, worden de huizen op dat moment van buitenaf geïsoleerd, 
waarna de gevels worden bekleed met gekleurde leistenen. De leistenen worden, net als 
bij dakbedekking, opgehangen met ankers. Het resultaat heeft een bijzondere uitstraling. 
Elders in Roosendaal worden de gevels glad afgewerkt met stucwerk. Een flat heeft een 
schil gekregen en een galerij met losstaande liften en houten vlonders. En dan is er nog de 
kerk, waar nu een gezondheidscentrum in is gehuisvest, compleet met apotheek. 
Onderweg regent het nog even.
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8 SEPTEMBER 2010

ONDER DRUK

Tijd voor de lunch in de tuin. Er zijn mosselen met sla, stokbrood, kaas en witte wijn. De 



In de krimpregio Zeeland is er een overschot aan betaalbare huurwoningen, in 
Vlaanderen een tekort. Hoe van deze mismatch een match te maken? Dat is de 
vraag die R&B Wonen voorlegt aan het team Het Vlaamse Huis.

“Net als veel andere corporaties bereiden we ons voor op de krimp”, zegt Peter Bevers 
(directeur van R&B Wonen in Heinkenszand). “Tegelijkertijd willen we ook denken in 
kansen. Een van die kansen ligt in het grensgebied met Vlaanderen, waar de vraag in 
het hogere segment van de lagere inkomens niet kan worden beantwoord. Zou een 
deel van het overschot aan sociale woningen dat op termijn in Zeeland ontstaat daar 
wellicht een oplossing voor kunnen bieden? Dat is de vraag die wij ons stelden bij dit 
project.”
“Een bijzondere bijkomstigheid is dat het gebied rondom de Westerschelde door 
de gezamenlijke belangen van Vlaanderen en Nederland eigenlijk als een bijzondere 
Europese regio kan worden beschouwd. En dat vormt naar mijn mening een goede 
uitgangspositie voor dit initiatief”, aldus Bevers.

BUITEN DE EIGEN GRENZEN
Bevers: “Onze deelname aan laagWATER komt voort uit een gezonde onrust: laten 
we niets liggen als we het niet heel goed hebben onderzocht? Een vreemde blik helpt 
daarbij. Het is daarom mooi dat er in het team van Het Vlaamse Huis een Belgische 
architect zit en dat een Nederlandse deelnemer in Antwerpen woont, want wij hopen 
dat de teamleden buiten de eigen grenzen durven te denken, ook letterlijk. We hopen 
dat er straks een tastbaar, concreet ontwerp ligt dat een prettige woonomgeving en 

In een afstudeerscriptie door een student van 
Fontys Brabant in samenwerking met Eurys 
Consult EESV is onderzoek gedaan naar de 
belemmeringen voor grensoverschrijdend wonen. 
Er zijn harde belemmeringen (fiscaal bijvoorbeeld), 
maar onderzoek door Fontys Brabant wijst uit dat 
deze in de praktijk meevallen. Er zijn ook zachte 

belemmeringen (cultureel). Deze belemmeringen 
blijken in de praktijk vaak harder dan gedacht. 
Simpel gezegd: je bent er niet als je rolluiken plaatst 
voor de ramen van de Nederlandse doorzonwoning, 
door Vlamingen niet voor niets een doorkijkwoning 
genoemd. Een Vlaming wil bijvoorbeeld op zondag 
verse broodjes kunnen halen bij de bakker.

SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) 
ontwikkelt innovatieve antwoorden voor maat-
schappelijke vraagstukken op het gebied van 
wonen. SEV is in samenwerking met een aantal 
corporaties (Brabantse, Zeeuws-Vlaamse en R&B 
Wonen) in grensgebieden een pilot gestart om 
grensoverschrijdend wonen te stimuleren en 

mogelijk te maken. “Het SEV-experiment beperkt 
zich tot de regio Zeeland,” zegt Peter Bevers, “maar 
de conclusies kunnen wellicht ook gevolgen hebben 
voor andere grensgebieden. Er wordt gedacht 
vanuit het offensief, niet vanuit het defensief. Dat 
spreekt ons erg aan. Slopen kan altijd nog.”

¬ bouwactiviteiten
¬ kunst en cultuur
¬ religie
¬ evenementen
¬ activering
¬ publieke opinie.
Martijn stelt voor deze onderwerpen dan nog onder 
te verdelen in terugkerende activiteiten, incidentele 
activiteiten, lange termijn gebouwd, korte termijn 
gebouwd. Anderen vinden dat te complex; ze zijn bang 
dat het overzicht zo verdwijnt.

VASTLEGGEN
Dan is er discussie over of er op de levensloop jaartallen kunnen worden aangegeven. 
De één vindt dat je je dan te vast legt, de ander vindt dat je wel uitspraken moet durven 
doen.
“Eerst het plein, dan de kerk of juist eerst de kerk?”
“Eerst de koffiecorner.”
“Leg gewoon alles op de levensloop.”
Er wordt druk heen en weer geschoven met de onderdelen van ieders voorstellen. 
“Marktkramen op het plein: komen die na de herinrichting van het plein en is dat een 
terugkerende activiteit?” 
“Het Burgerweeshuis moet aan het begin, anders stort ‘ie in.”
“We kunnen ook beginnen met het eindbeeld.”
“Nee, het eindbeeld is niet duidelijk.”
“We geven een push, waarbij we uitgaan van het bestaande, door allianties aan te 
gaan. Wat er uit komt, weten we niet echt. Het eindbeeld bepalen wij niet.”
“Ons eindbeeld is toch een levendig plein waar verschillende groepen mensen zich 
kunnen uiten?”
“Moeten we daar geen doemscenario tegenover zetten?”

Het resultaat is een tafel vol prints, min of meer gerangschikt langs verschillende 
lijnen. Eric-Jan legt het geheel vast op foto, zodat het kan worden uitgewerkt op een 
presentabele manier.

Er is enige verbazing in de groep dat Eric-Jan de presentatie tijdens de confrontatie-
bijeenkomst niet op zich neemt. Zelf vindt hij het beter als iemand van het team dat 
doet. Beter nog: ieder doet een stukje, zodat de presentatie een weerslag is van hun 
idee bottom-up de ontwikkelingen tot stand te brengen.
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Uiteindelijk worden de volgende lijnen in de levensloop getekend:
¬ commercie, economie



gemeenten in het werkgebied van R&B 
Wonen in aanmerking kunnen komen 
voor de realisatie van Het Vlaamse Huis. 
Want uit onderzoek blijkt dat 45 minuten de maximale reistijd is die 
mensen willen besteden aan woon-werkverkeer. Bij mensen met 
een inkomen onder modaal ligt die reistijd lager. Marty heeft een 
formule bedacht waarmee je precies kunt zien welke afstand tot het 
werk nog acceptabel is tegen welke huur uitgaande van een modaal 
inkomen. Hoe hoger de huur, hoe kleiner de afstand tot het werk die 
nog acceptabel is. 
Marty trekt vervolgens een ‘blob’ over de kaart die aangeeft 

wat het gebied van wonen en werken is voor Het Vlaamse Huis. Reinier geeft aan 
dat de woningcorporatie ook samenwerkt met Brabantse corporaties, waardoor het 
gebied groter zou kunnen worden getekend. De omgeving van Gent misschien ook 
meenemen? Nee, de groep beslist het nu af te bakenen tot de haven van Antwerpen en 
het verhuurgebied van R&B Wonen. Marty zal de kaart met relatieve afstanden woon-
werkverkeer verder uitwerken voor de confrontatiebijeenkomst op 15 september.

FEEST VAN HERKENNING
Guus heeft onderzoek gedaan naar de volksaard van de Vlaming. Hij heeft verrassende 
zaken gevonden. Bianca, die in Gent studeert, vindt de uiteenzetting van Guus “Een 
feest van herkenning. Met name de hiërarchie; daar moest ik in het begin erg aan 
wennen. In België moet je geen spatjes hebben. En het ritselen is heel herkenbaar. Bij 
de universiteit van Gent zijn er altijd parkeerproblemen. Er zijn wel plekken vrij, maar 
die zijn niet bestemd voor studenten. Vlamingen gaan niet uit van de regels, die gaan 
ritselen. Dus neem je bolussen mee en probeer je een parkeerplek te ritselen. Ik ben 
daar niet goed in. Wij zijn daar niet mee opgegroeid.” 

ALGEMENE KENMERKEN VOLKSAARD
VLAMINGEN NEDERLANDERS
gehoorzaamheid onafhankelijkheid
hiërarchie eigen inbreng
ritselen werktempo niet afhankelijk van baas
voor wat hoort wat gelijke monniken, gelijke kappen
angst voor het onbekende angst voor het bekende
trots op belastingontduiking belastingontduiking niet moreel verantwoord
meer masculien meer feminien
duidelijk gescheiden meer door elkaar
geen globetrotters reizigers
weren pottenkijkers hebben gordijnen altijd open
bourgondisch calvinistisch

weggenomen.” 

9 SEPTEMBER 2010,  BREDA

In het imposante kantoor van RDH Architecten in Breda komt het team voor het eerst 
bij elkaar. Op 8 juli is er in kleine kring al een brainstormsessie geweest. De groep heeft 
besloten de opdracht op te rekken. Ze zullen geen woning voor Vlamingen in Nederland 
vormgeven. Ze gaan wel op zoek naar een antwoord op de vraag waaraan een huis zou 
moeten voldoen wil het aantrekkelijk genoeg zijn voor een Vlaming om in Nederland 
te komen wonen. Daarbij kijkt het team naar de manier waarop Vlamingen leven, hoe 
ze wonen en welke aspecten daarbij voor Vlamingen van belang zijn. Het team richt 
zich op mensen zonder kinderen, vanwege het onderwijs in België en de uitstekende 
kinderopvang.

AL MOEILIJK GENOEG
Vanuit de brainstormsessie op 8 juli zijn er verschillende werkafspraken gemaakt die zijn 
verdeeld over de groep. Er komt een relatieve afstandenkaart werk-wonen. Er wordt 
onderzoek gedaan naar volkaard, religie, subculturen en mutualiteiten (katholiek-
protestant). Er komen kaarten van de kwaliteit van het openbare leven (café-index, 
kunstenaarsindex, verenigingsleven). Hypothese: het is al moeilijk genoeg, dus laten we 
ons beperken tot de katholieke zone.
Vandaag presenteren de teamleden elkaar hun bevindingen om samen verder te komen. 
Er wordt hard, efficiënt en serieus gewerkt in deze groep, er heerst een zakelijke sfeer.

ACCEPTABELE REISTIJD
Het team gaat er vanuit dat Vlamingen blijven werken in België, bijvoorbeeld in 
de Antwerpse haven. Marty heeft op basis van deze hypothese berekend dat zes 

DEELNEMERS GROEP HET VLAAMSE HUIS
Jeroen de Willigen, teamleider (De Zwarte Hond)
Marnix Vink (De Zwarte Hond)
Reinier de Jonge (R&B Wonen)
Wouter de Gaaij (Wouter de Gaaij Architectuur)
Guus van Bebber (Architecten Alliantie Goes)
Bart van der Velde (Grosfeld Van der Velde Arch)

Marty van de Klundert (RDH)
Bianca de Vlieger (Dienst Landelijk Gebied)
Bram Verton (Verton Architecten)

OPDRACHTGEVER:
woningcorporatie R&B Wonen

Peter Bevers: “Een Vlaming wordt met een steen in zijn maag geboren, is het gezegde. Op den 
duur wil elke Vlaming een eigen huis. Tot die tijd kan hij bij ons huren.”
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wie weet, ook een betaalbare woning oplevert; een woning waar zowel Vlamingen 
als Nederlanders graag in willen wonen. En dat de andere belemmeringen worden 



“Voor een Vlaming is ‘goed leven’ de belangrijkste reden om 
zich ergens te huisvesten en dus bepalend voor de bereidheid 
om te verhuizen,” zegt Guus. Daarbij spelen de eigen buurt 
en de sterke familiebanden een belangrijke rol. Vlamingen 
verhuizen niet veel. Ook 
jongeren verhuizen niet graag: 
ondanks een beurs willen 
ze niet vaak op stage in het 
buitenland en jongeren gaan 
steeds minder vaak ‘op kot’. 
Guus verwijst bij zijn analyse 
naar  www.culturescope.nl, 
dat hij heeft gebruikt als bron. 

HUURHUIS MET OPTIES
“De conclusie is dus dat Vlamingen niet 
graag verhuizen, dat uiterlijk vertoon 
belangrijk is en dat Nederland een 
imagoprobleem heeft,” vat Marnix de 
verkenning samen. De regio Reimerswaal-Borsele heeft nog een extra 
imagoprobleem die te vergelijken is met Walcheren: “Een Zeeuws-
Vlaamse begrafenis is gezelliger dan een bruiloft op Walcheren.” 
“De enige oplossing is dat de Vlamingen hun familie meenemen,” 
grapt iemand. 
Marnix heeft de kwaliteit van het openbare leven onderzocht en op de kaart 
weergegeven. Op basis van deze bevindingen kan de groep aangeven waar Het Vlaamse 
Huis de grootste kans van slagen heeft. 
Guus: “Je kunt het ook omdraaien en onderzoeken waarom de Vlamingen die in 
Zeeland wonen zich hier hebben gevestigd.” 
Bart: “We moeten de kwaliteiten van Nederland in beeld brengen en aanbieden.” 
“Misschien is het een goed idee om de Vlamingen aan te bieden hun eigen huis te 
ontwerpen,” oppert Bianca.
Marty: “Er zou een prototype kunnen komen, goedkoop, met opties voor rolluiken en 
een eigen identiteit.” 
Bart: “We moeten niet alleen kijken naar wat Vlamingen willen, maar ook naar het 
aanbod. Is dat iets voor hen? Moet er een woonwensenonderzoek komen: wat trekt 
Vlamingen over de grens?” 
Er wordt afgesproken dat er een gericht plan zal komen met randvoorwaarden 
en bouwplekken. Vervolgens worden er werkafspraken gemaakt voor de 
confrontatiebijeenkomst op 15 september. 

 

Eric de Ceuster (bestuurslid HZG en directeur WoonGoed Middelburg) opent de 
confrontatiebijeenkomst laagWATER op 15 september. De zaal van het dorpshuis 
Yerseke is wat ruim voor het gezelschap, maar de aanwezigen zijn vol aandacht. 
De drie groepen presenteren vandaag hun visie op de casus. De 
andere aanwezigen, waaronder de opdrachtgevers, kunnen 
hierop reageren. Een spannend moment.

De Ceuster haalt het thema van laagWATER aan: nieuwe tijden, 
nieuwe praktijken, nieuwe allianties. “We staan voor enorme 
veranderingen, waar we op een nieuwe manier mee om moeten 
gaan. Maar hoe?” 

BETEKENISVOLLE PLEK
Hij refereert aan een artikel van Tijs van den Boomen in het NRC 
Weekblad van 11 september waarin wordt gepleit voor een stop op nieuwbouwwijken. 
Van den Boomen haalt in dat artikel het College van Rijksadviseurs aan dat vindt dat 
er een radicale breuk nodig is: bouw in bestaand gebied en hergebruik van bestaande 
gebouwen. Masterplanning moet plaatsmaken voor ontwikkelingsplanologie: 
geen plan dat is gericht op een statisch en uniform eindbeeld, maar een flexibele, 
pragmatische strategie die de kwaliteiten van de ogenschijnlijke rommeligheid van het 
gebied op waarde weet te schatten. Nu nog zorgen bestemmingsplannen, hinderzones, 
ingenomen grondposities en procederende belanghebbenden op veel binnenstedelijke 
locaties voor een gordiaanse knoop. Daarom pleit Ton Venhoeven, Rijksadviseur voor 
de infrastructuur, in het artikel voor een nieuw grondbeleid, waardoor binnenstedelijk 
bouwen wordt gestimuleerd. Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol: “Waar het om gaat 
is dat je plekken bouwt die geschiedenis en comfort bieden, beleving en schoonheid. 
Mensen willen wonen op een betekenisvolle plek. Die kun je niet creëren op een 
tekentafel, daarvoor moet je werken vanuit het bestaande. Alleen dat is duurzaam.”

In het artikel uit NRC Weekblad gaat het voornamelijk om het gebied ten noorden van 
Amsterdam – de Zaan-IJoever – maar het raakt ook aan Zeeland en de manier waarop 
in Zeeland wordt  omgegaan met het landschap. De Ceuster geeft aan dat we zullen 
moeten transformeren van een vaststaand plan naar een scenario. Woorden die daar 
onder andere bij passen zijn:
¬ vraag (in plaats van aanbod)
¬ bestaand (in plaats van nieuw)
¬ scenario (in plaats van eindontwerp)
¬ ketenaanpak (in plaats van fragmenten)
¬ operationeel-strategisch (in plaats van strategisch-operationeel).
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EEN VLAMING VERHUIST NIET VAAK



WANDELEN LANGS OESTERBANKEN
Reinier de Jonge (R&B Wonen) en Don Monfils (WTS Architecten) zou-
den eigenlijk een presentatie verzorgen over de gebiedsontwikkeling 
in Yerseke, waar R&B Wonen samen met AM en de gemeente 
Reimerswaal aan werkt. Ze zijn op zoek naar synergie in Yerseke 

op basis van procesontwikkelingen. De 
bestaande instituten NIOO-Centrum voor 
Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) 
en Wageningen IMARES (Institute for 
Marine Resources & Ecosystem Studies) 
staan naast elkaar aan de Schelde. Daar 
liggen kansen, bijvoorbeeld in combinatie 
met een studentencampus. Er zijn ideeën 

over een zorghotel, een zoutwaterwellness en appartementen (AM). Het dorpshuis, het 
Oosterschelde Museum en de gemeenteraad zijn ook schakers op het bord. 
De presentatie van het plan is drie weken uitgesteld, waardoor hij nog niets kan vertellen 
over het plan. “Maar het is mooi weer. Laten we naar buiten gaan en kijken naar de 
kwaliteiten in deze omgeving. Een confrontatie met wat Yerseke nu is.”

En dus wandelen de aanwezigen langs de oesterbanken van Yerseke met een prachtig 
uitzicht over de Schelde. Sommigen verbazen zich erover dat – ondanks de krimp – hier 
wel plannen voor gebiedsontwikkeling worden gemaakt. Andere geven aan dat dit juist 
hét moment is voor dergelijke plannen, met zicht op slagen, als de benadering maar 
vanuit veel deelnemers wordt gedragen.

STADSBELEVING
De presentatie van de groep Zierikzee wordt gezamenlijk gedaan; ieder een stukje. 
Reggy Hulskens vertelt over de opdracht: Hoe kun je binnen de context van krimp 
een levendig plein creëren met een duurzaam karakter? Mojca Kuijpers Ekart zet de 
positionering van het kerkplein neer met luwte aan de westkant en dynamiek aan de 
oostzijde. Ben Gillissen bespreekt de pleinruimte en de gebouwen. 

in één wijk te proppen. Er zullen keuzes 
moeten worden gemaakt.”
“Ik heb daar na afloop nog met Reimar von 
Meding, de teamleider, over gesproken. 
Het idee om de energievoorziening aan de 
wijk te koppelen en niet aan de woningen 
vond ik wel een goede vondst. Dan hoef 
je misschien op energiegebied niet te veel 

te investeren in de woningen zelf. En bij 
herstructurering ligt de infrastructuur voor 
de energie-voorziening er al. Iets om over 
na te denken.” 
“Of ik verder kan met de ideeën weet 
ik nog niet. Er moet nog één en ander 
worden uitgewerkt. Ik kijk uit naar de 
afrondende bijeenkomst in november.”

De Willigen vertelt eerst over een presentatie die De Zwarte Hond heeft gehouden in 
Noord-Nederland waarbij het bureau zich richtte op bestaand programma, bestaande 
voorraad. Ze ontvingen veel complimenten voor de aanpak, maar kregen toch de 
opdracht niet, omdat zij  geen zekerheid konden geven over het eindbeeld. De nieuwe 
aanpak is dus even lastig voor de opdrachtgever als voor de uitvoerder. “We moeten 
beseffen dat we veel zekerheden kwijt zijn. We zullen compleet anders moeten omgaan 
met grondexploitatie et cetera. Je weet niet meer wat je krijgt.”

NIET EENVOUDIG TE VERLEIDEN
“Voor architecten die goede tijden hebben meegemaakt is dat ‘umdenken’ lastig,” 
geeft hij aan. “Wij zijn gewend te denken in plaatjes, in zekerheden, gewoon om te 
werken met een bestek.” In het team zitten ook stedenbouwkundigen en “die zijn 
gewend losser te werken, zonder precieze uitkomst.” Dus dat helpt bij deze opgave. 
Jeroen waarschuwt dat er geen concreet advies voort zal komen uit Het Vlaamse Huis, 
“Want daar moet gewoon voor worden betaald.” De groep heeft onderzoek gedaan 
naar de manier waarop Vlamingen zijn te verleiden een huis te huren in Nederland: 
een lastige opdracht. De presentatie van het team toont aan dat de katholieke Vlaming 
niet eenvoudig te porren zal zijn zich te vestigen in Nederland. Dat geldt wellicht nog 
sterker voor het gebied van R&B Wonen, vanwege het calvinistische karakter van de 
woonomgeving en de bewoners.

HERINTERPRETATIE VAN DE WOONVRAAG
De groep Terneuzen kreeg de opdracht een manier te vinden de woningvoorraad die 
niet meer voldoet aan de vraag om te vormen, bijvoorbeeld een wijk in Terneuzen 
van Clavis. Ligt de oplossing in tijdelijke woningen? Of een goedkoper huis dat snel is 
afgeschreven?

Teamleider Reimar von Meding: “De kansen liggen in de herinterpretatie van de 
woonvraag.” Het aanbod moet echt anders: in plaats van een huis te isoleren, kun je 
woonwijken bouwen waar energie wordt opgewekt. Als je kiest voor tijdelijkheid, moet 
je grond en vastgoed scheiden. Je kunt ook woningen met elkaar combineren door 
wanden door te breken: een eenvoudige transformatie, waardoor de woningen op een 
andere manier kunnen worden gebruikt. 
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Robert de Ridder: “Ik vond het een 
waardevolle bijeenkomst. Plenair de 
projecten behandelen was een uitstekend 
idee. Dit was met name goed realiseerbaar 

vanwege de niet al te grote groep.”
“Van de presentatie voor Terneuzen is 
mij vooral bij gebleven dat men heeft 
geprobeerd om alle mogelijke oplossingen 

GEEN ZEKERHEID

Teamleider Jeroen de Willigen (De Zwarte Hond) krijgt het woord. Zijn team heeft zich 
gebogen over Het Vlaamse Huis. 



de opkomende vergrijzing. Dat is juist waar wij nu mee worstelen. 
We moeten nu bepalen waar we over vijftig jaar geld aan kunnen 
verdienen. Hoe kunnen we dat anders benaderen dan dat we tot nu 
toe gewend zijn?”
Reimar von Meding: “Wij zijn gewend te werken in een omgeving van 

ontwikkelingsdruk. Nu is dat andersom. 
Nu worden we uitgedaagd leefbaarheid, 
duurzaamheid te formuleren. Maar wat 
doen we met de meuk die er staat?”

Jan Willem Huybregts (Centree) vraagt zich af: “Hoe stout 
zijn jullie geweest? Je kunt in Terneuzen er ook voor kiezen 
de eerste honderd woningen gratis weg te geven. Die 

honderd veranderen dan zelf de omgeving.”
Robert de Ridder: “Als je de woningen weggeeft, zouden er de verkeerde mensen op 
af kunnen komen.” Die opmerking geeft rumoer in de zaal. Er wordt geopperd dat een 
flexibeler manier van wonen juist past in Zeeland. Het tijd is voor nieuwe impulsen, ook 
voor de aanpak van vergrijzing.
Karen Nije (WTS Architecten): “De projecten hebben gemeen dat ze vanuit een vraag 
een programma opstellen. We zouden moeten uitlokken, organiseren dat er meer 
particulier initiatief wordt ondernomen. Zierikzee is daar een goed voorbeeld van.”

Waarna de discussie zich toespitst op het plan in Zierikzee. Vooral het doorbreken van 
de zijmuur spreekt tot de verbeelding. “Zelfs als het niet wordt uitgevoerd, blijft het een 
sterk beeld,” vindt een van de aanwezigen. “Er gebeurt iets. Die verbeeldingsslag alleen 
al kan veel activeren. Dat is een enorme kracht.”
Zaal: “De welstandscommissie en de monumentenzorg zullen het wel dwarsbomen.”
Reggy Hulskens: “Dat is een kwestie van tijd. De Dikke Toren krijgt nu ook een opening 
en een glazen wand.”
Eric de Ceuster: “We gaan géén discussie voeren over welstand.” Gelach.

De zaal ziet wel kansen voor het plein en de kerk als beurs van regionale producten.
Karen Nije: “Je zou de locatie moeten koppelen aan initiatieven in het gebied. In 
de Nieuwe Kerk kun je dan je nieuwe ideeën kwijt; een soort Hydepark voor sociale 
ontwikkeling.”
Vanuit de zaal komt ook nog de suggestie om de wijk Poortambacht meer bij het plein 
te betrekken, waardoor het plein meer in het centrum van Zierikzee zal komen te liggen. 

Eric de Ceuster stelt het scherp: de projecten voor Terneuzen en Reimerswaal gaan over 
maatschappelijke onderwerpen en eigenlijk is Zierikzee een luxeprobleem. Want wat is 
het belang van de Nieuwe Kerk en het plein? 
Eric-Jan Pleijster: “Je kunt de kerk ook zo laten. Dan blijft het plein stil. Blijft het dak 

het plein gemaakt, geschetst aan de hand van krantenartikelen, waarbij de economische 
curve langzaam maar zeker groeit. Aanpassingen aan de historische gebouwen en 
het plein worden niet geschuwd. Om de Nieuwe Kerk aantrekkelijker en makkelijker 
toegankelijk te maken zou het plein moeten worden verhoogd of de vloer van de kerk 
moeten worden verlaagd. En er komt een opening in de zijkant van de kerk. Alleen zo 
kan het plein onderdeel worden van de stadsbeleving van Zierikzee, volgens het team 
Zierikzee.

EN DAN: DE CONFRONTATIE
Eric de Ceuster ziet in de drie plannen een overeenkomst: allen zijn op zoek naar een 
programma. “Helpt de methode bij het vullen van een programma?”
Jeroen de Willigen: “Wie het programma heeft, heeft de macht. Een programma stelt je 
in staat ontwikkelingen op gang te brengen. Jonge bureaus zouden moeten bedenken 
hoe ze de programma’s naar zich toe kunnen trekken. Zijn we in staat om methodes te 
vinden? Bij krimp is de reden om te bouwen leefbaarheid en het in stand houden van 
voorzieningen. De gedachte van bestuurders: zolang we bouwen komen er mensen, 
gaat niet meer op.” Hij vertelt over het mislukken van de Blauwe Stad in Groningen.

Eric de Ceuster: “Waarom niet gewoon slopen?”
Robert de Ridder: “Je kunt natuurlijk de woningen in een wijk in Terneuzen slopen 
en op die plek bomen planten, maar je hebt ook een alternatief product nodig voor 
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Huib Uil, medeopdrachtgever: “De 
presentatie van het denkwerk was 
plezierig en boeiend. Mooi om te merken 
hoe een groep jonge mensen zich heeft 
ingeleefd in de situatie en probeert in 
te steken op de problematiek van een 
bejaard monument dat een nieuwe 
toekomst verdient.”
“De presentatie sloot aan bij ons beeld 
van de Nieuwe Kerk maar leverde ook 
een aantal nieuwe gezichtspunten op. Tot 
voor kort werd vooral gekeken naar een 
culturele invulling. Het meest verrassende 
was dat het goed is je daartoe niet te 
beperken. Het plein en de kerk kunnen 
veel meer betekenen als er ook alledaagse 
of wekelijkse activiteiten gebeuren die nog 

meer aansluiting vinden bij de breedte van 
de samenleving.”
“Bij het idee van het open maken van 
de zuidmuur van de kerk moest ik wel 
even knipperen. We hebben het immers 
over een monument. Aan de andere kant 
hebben we, als we tenminste uitgaan 
van een bescheiden ingreep, wel iets 
om over na te denken in relatie tot de 
toegankelijkheid van het gebouw.”
“Misschien is het wel het beste idee dat 
het nodig is dat er een centrale regie komt 
om het plein en de omliggende gebouwen 
een impuls te geven. Samenwerking is 
onmisbaar.” 

Tot verbazing van de groep bleken veel functies al aanwezig rondom het plein. Daar is 
goed mee te werken. Om aan te geven hoe, heeft de groep een levensloopscenario van 



ook werkelijk niets doen. Dan zal 
de Nieuwe Kerk instorten en heb 
je op termijn een mooi verstild 
monument.”

Eric de Ceuster wil weten of 
Robert de Ridder wat heeft 
aan de ideeën van de groep 

Terneuzen.
Robert de Ridder: “We zullen moeten 
onderzoeken wat de vraag is. Wie komen er 
straks wonen? Dat moet je weten voordat 
je investeert. Daarop hebben we nu een 
te beperkt zicht. Er is veel diversiteit, maar 
mensen zijn conservatief. Ik kan echt 

niet aankomen met een plan voor een trailerpark; we hebben nu al strijd met de 
wijkbewoners over een woonwagencentrum.”
Reimar von Meding: “Richt je op gescheiden mensen; daar ligt een prangende vraag.”
De zaal oppert dat de groep zes typologieën heeft bedacht voor ontwikkelingen 
van (tijdelijke) huisvesting in de wijk. Zo kun je snel inspelen op ontwikkelingen en 
woonwensen.
Reimar von Meding: “Misschien moet je het wel helemaal los laten en afwachten wat 
de woonwens is van iemand die komt om een huis te huren. Dan daar op inspelen.”
Robert de Ridder: “Nee, dat is te duur. Dan pas je de woning aan en dan zegt de 
huurder de huur op na twee jaar en dan?”

NUTTIGE BIJEENKOMST
Eric de Ceuster vraagt aan de groepen wat ze meenemen om verder aan te werken.
Jeroen de Willigen vond de bijeenkomst erg zinvol. Hij zal de problematiek nog 
scherper in kaart brengen, de vraagstukken duidelijker maken. Zijn kritiek: “Er is nu 
veel gediscussieerd over de vraagstelling in plaats van de oplossing. Eigenlijk zou je een 
dergelijke bijeenkomst vooraf moeten organiseren.” 
Eric de Ceuster: “Je kunt een vraag pas goed stellen als je het antwoord weet.” Hij 
concludeert dat de bijeenkomst een test-case was, waarbij de groepen ook kennis 
konden maken met de manier van werken van de andere twee groepen. De opgaven 
verschillen enorm en de aanpak idem dito. Dat was boeiend om te zien.

Tijdens de borrel na afloop is het duidelijk dat de zekerheden weg zijn en dat die ook 
niet meer terugkomen. Je kunt daar somber van worden en het glas als halfleeg zien, 
je kunt het positief bekijken en het glas halfvol zien, of je kunt zoeken naar de kraan.
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van de kerk een probleem. Er ligt een restauratieplan, maar 
geen plan voor de functie van de kerk. Zoek je een andere 
functie, dan is de relatie met het plein essentieel. Je kunt 
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