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Programma

-Opening & welkomstwoord (Roompot)

-Ontwikkelingsvisie (Roompot)

-Noodzaak kwaliteitsslag (Roompot)

-Toelichting ontwerp (Arcus)

-Planning (Arcus)

-Gevolgen voor huurders (Roompot)-Gevolgen voor huurders (Roompot)

Pauze + inventarisatie vragen

Beantwoording vragen (Roompot –

Arcus)



Ontwikkelingsvisie

• Achtergrond
- Roompot is eigenaar van diverse campings in Nieuwvliet-Bad

- Camping De Pannenschuur 

- Camping De Boshoeve 

- Camping Hof Ter Willegen

- Pension Hof Ter Willegen (vanaf 1-1-2013)

- Le Rivage (infrastructuur RP, woningen particulier eigendom)

- Roompot wil graag de campings samen exploiteren als één hoogwaardig 
recreatiebedrijf aan de Zeeuws-Vlaamse kust
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recreatiebedrijf aan de Zeeuws-Vlaamse kust



Ontwikkelingsvisie

• Ontwikkelingsvisie Roompot (Algemeen)

- Lage dichtheid van standplaatsen/woningen: gevoel van ruimte, optimale 
beleving van ‘landschap’

- Verblijven op het park als ‘belevenis’ door integratie van 
(lokale)landschapselementen, architectuur en thematisering

- Gedegen inpassing in bestaand landschap en uitbreiding attractieve uitstraling 
kustgebied

- Comfort, luxe en ruimte als basis voor de recreatieve eenheden
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- Upgrading bijbehorende centrumvoorzieningen

- Jaarrondexploitatie door kwaliteitsvoorzieningen en toevoeging van 
recreatiewoningen

- Gebruik van duurzame en onderhoudsarme materialen

De visie van Roompot sluit 

goed aan bij het vigerend

beleid in  West- Zeeuws Vlaanderen



Noodzaak kwaliteitsslag

• Kwaliteitsslag noodzakelijk (algemene uitstraling recreatiegebied, 

infrastructuur (wifi, stroom, aardgas) en het centrumgebouw)

• Smalle wegenstructuur

• Waterproblematiek oplossen (laagste punt van Zeeuws Vlaanderen!)

• Veranderende recreatiebehoefte (bijvoorbeeld toeristisch kamperen 

neemt af, campers nemen toe)
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Toelichting Ontwerp – Landschappelijke inpassing

- Ligging aan de “Verdronken Zwarte Polder”
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Toelichting ontwerp – huidige situatie

• Aantal vergunde plaatsen 1165 (jaarplaatsen en toeristisch kamperen)

• Huidige oppervlakte ca 27 ha
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Toelichting ontwerp -Sfeerimpressie bestaand

• Camping De Pannenschuur

• Camping Hof Ter Willegen

• Camping De Boshoeve
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Toelichting Ontwerp – Landschappelijke inpassing

- Natuurlijke aantrekkingskracht Zeeuwse kust is groot, 

kustgevoel versterken

- Strand – duinsfeer doorleggen over het park
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• Omgevingskenmerken respecteren en opnemen in plan

• Versterking kustbeleving op het park door toepassing van gebiedseigen 

elementen (zandduintjes, helmgras, golfbrekers)

• Lichte glooiingen terrein

Landschappelijke inrichtingselementen 
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Toelichting Ontwerp – Landschappelijke inpassing

- Waterhuishouding gebied verbeteren door grote 

waterberging langs Nieuwenhovenpolder
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Toekomstige situatie

Oppervlakte vergroot 

naar ca 52 ha
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Nieuwe entree park via Dwarsdijk. Entree Boshoeve blijft open. Langzaam verkeer 

(voetgangers krijgen eigen entree naar het strand, de huidige hoofdentree)



Toelichting Ontwerp – Landschappelijke inpassing

- Weg Crox Houcke wordt exclusief voor Le Rivage 

eigenaren
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Landschappelijke inpassing randgebied
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Niet wegstoppen achter “schaamgroen” 

maar juist openheid en kwaliteit tonen



Referentiearchitectuur

• Referentieprojecten

Katjeskelder
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Bad-Bentheim

Nieuwe luxe verhuurchalets Roompot



Inspiratiebronnen

• Landschap

• Zeeuws-Vlaamse bebouwing

• Historie

• Thema “kustbeleving” 
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Kustbeleving

Recreëren en wonen, thematisering bebouwde en onbebouwde ruimte
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Planning Kustwerk Nieuwvliet

• Achtergrond

- Roompot wil graag de campings samen exploiteren als één hoogwaardig 
recreatiebedrijf aan de Zeeuws-Vlaamse kust:
Ingrijpende aanpassingen noodzakelijk

- Eerste ‘Concept ontwikkelingsvisie Kustwerk Nieuwvliet’ december 2006

- Definitieve ‘Ontwikkelingsvisie Kustwerk Nieuwvliet’ december 2007
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- Informele discussie over ontwikkelingsvisie door gebiedscommissie 

in voorjaar 2007, positieve grondhouding

- Presentatie raadsbijeenkomst 9 oktober 2008

- Uitvoeren onderzoeken en voorbereidingen bestemmingsplan tot heden



Planning Kustwerk Nieuwvliet

Globale gewenste planning

Fase 1

Planning: (tot heden) voorbereiding procedures

Eind 2012 & 1e helft 2013 procedures

4e kwartaal 2013 start realisatie (realisatie nieuwe plaatsen 

uitbreidingsgebied en aansluitend verplaatsen huidige 

standplaatshouders naar uitbreidingsgebied)
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standplaatshouders naar uitbreidingsgebied)

Fase 2

Planning: Aansluitend aan verplaatsing jaarplaatsen Pannenschuur en 

Hof ter Willegen, realisatie recreatiewoningen

Planning betreft een inschatting op basis van huidige kennis



Gevolgen voor jaarplaatshouders

- Mogelijk een verplaatsing van uw kampeermiddel 

- Voorwaarden bij verplaatsing kampeermiddel: Caravans ouder dan 15 

jaar en chalets ouder dan 20 jaar worden niet herplaatst

- Verbeterde infrastructuur en waterhuishouding

- Centrale voorzieningen up-to-date en klaar voor de toekomst

- Digitale TV inclusief internet/wifi

- Aardgas voorzieningen  

- Minimaal 20 Amp stroomsterkte

- Nieuwe grotere kavels

- Aangepaste prijsstelling kavels (hoger prijsniveau)

- Geen gedwongen vertrekken mits kampeermiddel voldoet aan de 

voorwaarden en acceptatie aangepaste huurprijs voor een jaarplaats

- Tot september 2013 geen uitvoeringswerkzaamheden

- Afvalinzameling (semi) ondergronds
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PAUZE
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Vragen
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Dank voor de aandacht
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