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5. Definitief ontwerp landschappelijk inpassingsplan

3. Herbezinning op schetsontwerp



WATERPARK VEERSE MEER 
AGENDA

1. Input ontwerpproces

2. Inspiratie & schetsontwerp

4. Ontwikkeling voorlopig ontwerp met participatie

5. Definitief ontwerp landschappelijk inpassingsplan

3. Herbezinning op schetsontwerp



BASISONTWERP (6 juni 2019)

DRIESTAR/FACTOR ARCHITECTEN



De ingrediënten zijn vooral gras, bomen, water en oevervegetaties.

Het centrum kan de uitstraling krijgen van een havendorpje, met aaneengesloten 
bebouwing aan het water. Het zwembadgebouw is dan het enige hoge gebouw. 

De tweede kern aan de noordkant van de Lemmer, kan veel meer de uitstraling krijgen van 
een landbouwdorp met boerenerven. 

Laat de eironde waterpartij in het midden los. Maak eerder een bocht in de kreekuitloper, 
waar de kern aan gesitueerd wordt.

Geen bebouwing aan de oever van de Lemmer, vanwege de waardevolle zichtlijn van oost 
naar west. 

Kies liever voor aftakkingen van de Lemmer, dan allemaal nieuwe kreken die vanuit het 
meer het gebied in stromen. 

Zorg voor doorstroming! Doodlopende kreken zorgen voor slechte waterkwaliteit.

Maak verschil tussen zout en zoet! Zo zou in het noordelijk deel kunnen worden gekozen 
voor wadi’s en plassen en juist niet voor kreekuitlopers. Daarmee creëer je een andere 
sfeer. 

Het idee om de hoofdentree als statige laan vorm te geven, wordt wel begrepen, maar pas 
op met teveel ‘statigheid’. De Zeeuwse architectuur en cultuur is subtiel. 

1STE EXPERTMEETING (24 juni 2019)

INPUT VOOR LANDSCHAPSPLAN 
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INSPIRATIE
KREKEN, ZANDPLATEN, GEULEN,  SLIKKEN, SCHORREN EN BOS 



INSPIRATIE
LANDSCHAPSPLAN 1960 (Nico de Jonge)

 RATIONELE BOSVLAKKEN OMKADEREN NATUUR

 LANDSCHAPPELIJKE SCHEIDING VAN LANDBOUW EN RECREATIE



INSPIRATIE
VEERE, ALS AUTHENTIEK ZEEUWS HAVENSTADJE



INSPIRATIE
DE AUTHENTIEKe ZEEUWSE BOERENSCHUUR



INSPIRATIE
WONEN DIRECT AAN HET GROEN, KREEK, PLAS OF BOS  



SCHETSONTWERP (6 september 2019)

NIEUW KREKENLANDSCHAP IS BASIS VOOR RECREEREN IN NATUURLIJKE OMGEVING



SCHETSONTWERP
VERBEELDING DORPSHART ALS ZEEUWS HAVENSTADJE



De ingrediënten zijn vooral gras, bomen, water en oevervegetaties.

Het centrum kan de uitstraling krijgen van een havendorpje, met aaneengesloten 
bebouwing aan het water. Het zwembadgebouw is dan het enige hoge gebouw. 

De tweede kern aan de noordkant van de Lemmer, kan veel meer de uitstraling krijgen van 
een landbouwdorp met boerenerven. 

Laat de eironde waterpartij in het midden los. Maak eerder een bocht in de kreekuitloper, 
waar de kern aan gesitueerd wordt.

Geen bebouwing aan de oever van de Lemmer, vanwege de waardevolle zichtlijn van oost 
naar west. 

Kies liever voor aftakkingen van de Lemmer, dan allemaal nieuwe kreken die vanuit het 
meer het gebied in stromen. 

Zorg voor doorstroming! Doodlopende kreken zorgen voor slechte waterkwaliteit.

Maak verschil tussen zout en zoet! Zo zou in het noordelijk deel kunnen worden gekozen 
voor wadi’s en plassen en juist niet voor kreekuitlopers. Daarmee creëer je een andere 
sfeer. 

Het idee om de hoofdentree als statige laan vorm te geven, wordt wel begrepen, maar pas 
op met teveel ‘statigheid’. De Zeeuwse architectuur en cultuur is subtiel. 

SCREENING INPUT
1STE EXPERTMEETING
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HERBEZINNING (21 oktober 2019)

INPASSING RECREATIEF PROGRAMMA GEOPTIMALISEERD



HERBEZINNING
HAVENSTADJE OP DE ZON GEORIENTEERD



Geen woningen situeren aan het Veerse Meer. 

De toren van het zwembad niet precies in de zichtas vanaf het Veerse Meer.

Kleinschalig water is lastig te beheren, voorkom doodlopende kreken.

Het waterpeil wordt in de toekomst hoger. 

Kijk met de bril van optimale doorstroming naar het plan: de Lemmer watert af op het 
Veerse meer; de heersende windrichting is juist zuidwest. 

Kies voor een robuuste groenstructuur en maak heldere keuzes tussen bebost en open.

Onderzoek of je met de Calandpolder iets anders kan doen en voorkom dat de Muidenweg
teveel wordt aangezet.

Draag zorg voor een heldere structuur van water en groen.

2DE EXPERTMEETING (24 oktober 2019)

INPUT VOOR VERVOLG ONTWERPPROCES 



Behoud openbaarheid oevers en stranden.

Het park wordt te groot.

Behoud zicht vanaf Muidenweg op Veerse Meer en Veere.

Afscherming bebouwing van het Veerse Meer.

Natuur erbij.

Geen steigers aan het Veerse Meer.

Hou het gebied mooi, stil en donker.

Strakke lijnen en polderschap terug laten komen.

Groene zoom langs dijkwoningen.

Langs de rand van de Lemmer kunnen wandelen.

Park “echt” toegankelijk maken.

Rekening houden met openbare watersportoever.

Fietsroute vanaf Muidenweg naar oever Veerse Meer en door nieuwe natuur.

1STE DIALOOGSESSIES (6 en 7 november 2019)

INPUT VOOR VERVOLG ONTWERPPROCES 
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ZOEKTOCHT
ZICHT VANAF MUIDENWEG OP VEERSE MEER EN VEERE



ZOEKTOCHT
BEGRENZING RECREATIEPARK & VRIJHOUDEN ZICHT OP VEERSE MEER EN VEERE  



VOORLOPIG ONTWERP( 11 december 2019)

COMPACT PLAN, NIEUWE NATUUR BIEDT UITZICHT OP VEERSE MEER 



VOORLOPIG ONTWERP( 11 december 2019)

STADJE MET TWEEZIJDIGE ORIENTATIE



Geen woningen situeren aan het Veerse Meer. 

De toren van het zwembad niet precies in de zichtas vanaf het Veerse Meer.

Kleinschalig water is lastig te beheren, voorkom doodlopende kreken.

Het waterpeil wordt in de toekomst hoger. 

Kijk met de bril van optimale doorstroming naar het plan: de Lemmer watert af op het 
Veerse meer; de heersende windrichting is juist zuidwest. 

Kies voor een robuuste groenstructuur en maak heldere keuzes tussen bebost en open.

Onderzoek of je met de Calandpolder iets anders kan doen en voorkom dat de Muidenweg
teveel wordt aangezet.

Draag zorg voor een heldere structuur van water en groen.

SCREENING INPUT
2DE EXPERTMEETING 



















Behoud openbaarheid oevers en stranden.

Het park wordt te groot.

Behoud zicht vanaf Muidenweg op Veerse Meer en Veere.

Afscherming bebouwing van het Veerse Meer.

Natuur erbij.

Geen steigers aan het Veerse Meer.

Hou het gebied mooi, stil en donker.

Strakke lijnen en polderschap terug laten komen.

Groene zoom langs dijkwoningen.

Langs de rand van de Lemmer kunnen wandelen.

Park “echt” toegankelijk maken.

Rekening houden met openbare watersportoever.

Fietsroute vanaf Muidenweg naar oever Veerse Meer en door nieuwe natuur.

SCREENING INPUT
1STE DIALOOGSESSIES
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DEFINITIEF ONTWERP (27 mei 2019)

DIGITALE UITWERKING SCHETSONTWERP VAN DECEMBER



 ROBUUSTE STRUCTUUR

 OMKADERT RECREATIE

 BEGELEIDT LEMMER

2.000 bomen 1ste grootte

FACETKAART
GROENSTRUCTUUR



 ROBUUST KREEKSYSTEEM

15,8 ha extra water

16 km extra oevers

 NIET DOODLOPEND

 ZUIDWEST GEORIENTEERD

 GOEDE DOORSTROMING

FACETKAART
WATERSTRUCTUUR



FACETKAART
BEBOUWINGSSTRUCTUUR

 WONINGEN (ca. 820 st.)

ca. 700 grondgebonden

ca. 120 appartementen

 VOORZIENINGEN

1. centrum

2. indoor waterpark

3. familie academie

4. spa & wellness

5. facilitair centrum

6. diverse restaurants

1.
2.

3.

4.

5.

6.

6.



 OPENBARE WEG

 HOOFDONTSLUITING

 WONINGONTSLUITING

 BOARDWALK

 LV-ROUTES

 WANDELPADEN

 PARKEERTERREINEN

1.550 parkeerplaatsen

1,7 pp / woning

FACETKAART
ONTSLUITINGSSSTRUCTUUR



 ca. 14 HA KWELDERGEBIED

 À LA DE MIDDELPLATEN

 VRIJ ZICHT OP HET MEER

FACETKAART
NIEUWE NATUUR



PLUSPUNTEN
VOOR OMGEVING

Kwaliteitsimpuls ten opzichte van huidige situatie  

Nieuw park wordt écht toegankelijk

Aanleg ca. 14 ha nieuwe natuur

Groene zoom langs dijkwoningen.

Wandelpaden langs de rand van de Lemmer.

Fietsroute vanaf Muidenweg naar oever Veerse Meer en door nieuwe natuur.















DEFINITIEF ONTWERP (27 mei 2019)

VERBEELDING CENTRUM ALS HAVENSTADJE



DEFINITIEF ONTWERP (27 mei 2019)

VERBEELDING CENTRUM ALS HAVENSTADJE
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