
Een belangrijke doelstelling daarbij is om met het nieuwe  

park in te spelen op de huidige en toekomstige trends in de 

verblijfsrecreatie. De huidige campings worden, samen met  

de tussengelegen en te ontwikkelen agrarische gronden om-

gevormd tot één nieuw recreatiebedrijf. In de nieuwe situatie 

is vanzelfsprekend maximaal rekening gehouden met het 

terugplaatsen van de huidige huurders en daarnaast met de 

aansluiting op de nabij gelegen bedrijven en woningen.

Een stap dichter bij tot de realisatie

In de aanloop van het project hebben we de betrokkenen 

zoveel mogelijk op de hoogte gebracht van de stand van zaken 

over de ideevorming van het park, de planning en de eventuele 

effecten en gevolgen voor omwonenden en huurders.  

De voorbereidingen zijn inmiddels zover gevorderd dat samen 

met de gemeente Sluis een nieuw bestemmingsplan, met de 

werknaam ‘Kustwerk Nieuwvliet-Bad’, is gemaakt. Hierin is 

beschreven welke invulling gegeven wordt aan het nieuwe 

recreatiegebied, dat de vier bestaande recreatiebedrijven en 

een groot, nu nog agrarisch deel van de Nieuwenhovenpolder 

omvat. Naast het bestemmingsplan is er een procedure voor 

een (vrijwillige) Milieu Effect Rapportage (MER) doorlopen, 

waarin alle milieueffecten van het project op de locatie en 

haar omgeving zijn onderzocht en beoordeeld. Het ontwerp 

voor het vakantiepark wordt op dit moment verder uitgewerkt, 

waardoor meer inzicht ontstaat in de uiteindelijke vormgeving. 

Tijd dus om u, onder andere met deze nieuwsbrief, op de hoog-

te te stellen van de vorderingen.
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Graag informeren wij u over de stand van zaken van de herontwikkeling van Camping  
De Pannenschuur, Pension Hof Ter Willegen, Camping Hof ter Willegen en Camping De 
Boshoeve. Het project heeft enkele jaren geleden de werknaam ‘Kustwerk Nieuwvliet-Bad’ 
gekregen. Roompot Vakanties, Bouwfonds Ontwikkeling en Arcus Projectontwikkeling zijn 
een samenwerking aangegaan om in overleg met de gemeente Sluis te komen tot een nieuw 
en kwalitatief hoogwaardig recreatiepark. 

noordzeepark
nieuwvliet-bad

Procedure 

Het project Kustwerk Nieuwvliet-Bad voorziet in een vergro-

ting van het plangebied en een gedeeltelijke omzetting van 

‘kamperen in ruime zin’ (toeristische plaatsen, vaste stand-

plaatsen) naar recreatiewoningen. Vanaf eind mei 2013 liggen 

het ontwerpbestemmingsplan en MER zes weken ter inzage. 

Alle belanghebbenden kunnen in deze periode de plannen 

inzien en hun aanbevelingen of bedenkingen kenbaar maken 

bij de gemeente. 

Het bestemmingsplan dat is ontwikkeld voor het nieuwe recre-

atiepark Noordzeepark Nieuwvliet-Bad heet ‘Bestemmingsplan 

Kustwerk Nieuwvliet’. In het bestemmingsplan wordt bepaald 

wat de functie en het gebruik van een gebied is. Dit houdt in 

dat de grond van een locatie een bestemming krijgt, waar-

door vervolgens alleen de activiteiten die bij die bestemming 

horen mogelijk zijn. Verder wordt in het bestemmingsplan de 

afmetingen van en afstanden tussen de gebouwen onderling 

en bestaande recreatieterreinen bepaald. Naast het bestem-

mingsplan is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het vaststellen 

van het bestemmingsplan is de verantwoordelijkheid van de 

gemeente, die daarover nauw met ons overlegd.

Planning

Op zaterdag 8 juni 2013 is er een informatiemiddag voor de 

huurders van Roompot gepland. Alle huurders worden hier-

voor persoonlijk uitgenodigd. Op 12 juni 2013 is een openbare 

informatieavond gepland, waarvoor alle belanghebbenden via 

de lokale media door de gemeente Sluis nog worden uitgeno-

digd. De bedoeling is dat het bestemmingsplan na het door-

lopen van de inspraakprocedure door de gemeenteraad van 

Sluis wordt vastgesteld.

In deze periode overleggen we ook met de omwonenden en 

belanghebbenden. Mocht u in die periode geen informatie van 

ons ontvangen en u heeft hier wel behoefte aan, dan vragen  

 

wij u om dit kenbaar te maken via de hiernaast vermelde 

contactgegevens. Na de vaststelling van het bestemmingsplan 

wordt het plan verder uitgewerkt en gaat Roompot in overleg 

met de gasten over eventuele verplaatsing. Pas tijdens die 

periode kunnen we ook meer concreet zijn over de uitvoerings-

planning. 

In ieder geval kunnen we melden dat er in 2013 geen werk-

zaamheden, anders dan voorbereidende onderzoeken en het 

reguliere onderhoud, plaatsvinden op de recreatieterreinen. 

Voor de uitbreidingsgronden geldt dat geen werkzaamheden 

plaatsvinden tijdens het recreatieseizoen 2013.

Schematische dwarsdoorsnede

Een nieuw gezicht voor Nieuwvliet-Bad: 
Noordzeepark Nieuwvliet-Bad

Colofon Bouwfonds Arcus Kustwerk BV 

Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg 

t: +31 (0)118 - 623 100 

e: info@arcusprojectontwikkeling.nl 

 

Meer informatie: 

www.arcusprojectontwikkeling.nl/kustwerk
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Noordzeepark Nieuwvliet-Bad, een park met ruimte 

In het nieuwe plan worden de vier genoemde campings 

samengevoegd en met de aanzienlijke uitbreiding met het 

agrarische deel wordt een nieuw, integraal recreatiepark  

gerealiseerd. Op het park wordt voorzien in nagenoeg alle  

vormen van verblijfsrecreatie. Het traditionele kamperen en  

recreëren in tenten, toercaravans, stacaravans en chalets 

wordt aangevuld met sfeervolle luxe recreatiewoningen. 

Het oppervlak van ‘Kustwerk Nieuwvliet-Bad wordt bijna  

twee keer zo groot als de bestaande vier recreatiebedrijven.  

De aangrenzende agrarische gronden worden door het nieuwe 

park ingevuld door een diversiteit aan recreatiewoningen en 

kampeerverblijven. Het totale aantal van kampeerverblijven 

(zoals plaatsen voor tenten, chalets, caravans etc.) en  

recreatiewoningen neemt slechts gering toe ten opzichte van 

de huidig aanwezige plaatsen, waardoor het park veel ruimer 

van opzet wordt. Een deel van de huidig aanwezige plaatsen 

voor mobiele kampeermiddelen wordt ingevuld door  

recreatiewoningen. 

 

Noordzeepark Nieuwvliet-Bad, een park met vele gezichten

Door het nieuwe recreatiepark wordt uiteindelijk één gebied 

met een doorlopende wegenstructuur gerealiseerd. Er wordt 

een (nieuw) landschap gecreëerd waarbij de kwaliteiten uit de 

omgeving zijn aangegrepen en verwerkt in het ontwerp.  

Een deel van het gebied krijgt de sfeer en uitstraling van de 

duinen, met een zacht glooiend landschap (géén hoge duinen). 

Hier is sprake van een sterk open ruimtelijk effect. Op andere 

delen wordt ingehaakt op de kwaliteiten van polders en erven 

die in de directe omgeving sterk de sfeer van Zeeuws-Vlaande-

ren bepalen. Naast de plaatsen voor kampeerverblijven, wordt 

een grote diversiteit aan karaktervolle recreatiewoningen 

gemaakt in verschillende prijscategorieën. Natuurlijk worden 

de ontwerpen van de woningen volledig afgestemd op het 

landschap en de sfeer van het nieuwe recreatiepark.

Noordzeepark Nieuwvliet-Bad, een toegankelijk park 

De herstructurering heeft positieve gevolgen voor de gebrui-

kers. De infrastructuur wordt voor een groot deel vernieuwd 

en daar waar nodig versterkt en verbeterd. De nieuwe routes 

voor zowel fiets- en voetgangers als autoverkeer waarborgt be-

ter de rust op het gehele park. De ondergrondse aansluitingen 

zoals het riool, de elektra en gasvoorzieningen, worden daar 

waar nodig geactualiseerd. Verder worden het centrumgebied 

en de route naar het strand vernieuwd, ook deze worden aan-

gelegd in de sferen van het nieuwe recreatiepark. Daarnaast 

wordt de waterproblematiek aangepakt door een verbetering 

van het afwateringssysteem. De huidige sport- en speelvoor-

zieningen worden vervangen door nieuwe sport- en speelvoor-

zieningen op andere plaatsen verspreid over het park.

Centrumgebied 

Het park krijgt verschillende deelgebieden met ieder hun eigen 

typologie, sfeer en karakter. Het centrumgebied wordt de 

duidelijke entree tot het park. Hier wordt uitgegaan van een 

strand- en duinsfeer, die ook langs een nieuwe hoofdentree 

voor autoverkeer wordt aangebracht (een entree vanaf de 

Dwarsdijk). Er komt geen doorlopende autowegenstructuur 

vanaf de Zeedijk naar de Adornisdijk zodat er geen extra  

belasting van verkeer door het dorp Nieuwvliet ontstaat.  

De bestaande entree van de Pannenschuur wordt omgevormd 

tot entree voor wandelaars en fietsers, het is de overgang naar 

het strand en de Zwarte Polder. In het centrumgebied ligt het 

vernieuwde centrumgebouw.

 

Duinen

Aansluitend aan het centrumgebied ligt het deelgebied  

‘Duinen’. Ook hier wordt ingezet op strand- en duinsfeer.  

We gaan uit van een rustige, lichte kleurstelling. Met veranda’s 

en overkappingen wordt het buitengevoel zoveel mogelijk 

in de woningen gebracht. In dit gebied komen voornamelijk 

woningen in strandsfeer. 

Polder

Aan de westzijde van deelgebied ‘Duinen’ is het deelgebied 

‘Polder’ gelegen. De groene inrichting van de randen, tuinen 

en de architectuur van de recreatiewoningen vindt aansluiting 

op het polderlandschap. Hier worden warme kleuren en een 

ingetogen detailleringen gebruikt.

Erven

Oostelijk van deelgebied ‘Duinen’ is het gebied ‘Erven’ gelegen. 

Dit gebied is ingevuld met (deels bestaande) vaste standplaat-

sen. Hier is tevens de herplaatsing van de huidige huurders 

van de campings voorzien, die vanwege de herinrichting  

verplaatst worden. Groene (lage) hagen worden gebruikt als  

afscheidingen, een wisselend beeld ontstaat door de  

verschillen in de verblijfsmiddelen (overwegend bestaande 

stacaravans en chalets van standplaatshuurders).

Globale deelgebied 
aanduiding

Concept 
planopzet
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