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Als onderdeel voor het opstellen van de gebiedsvisie Schelphoek is een 

oriënterend technisch onderzoek uitgevoerd, dat in beeld brengt wat 

de technische randvoorwaarden en uitgangspunten voor bouwen op, 

in of aan de waterkering zijn. In het onderzoek is samen met provincie 

Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer 

en de gemeente Schouwen Duiveland onderzocht onder welke 

(technische) randvoorwaarden en uitgangspunten realisatie van een 

zorgresort in Schelphoek mogelijk is, die voldoet aan de normstelling ten 

aanzien van de waterveiligheid.
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Beleid, vergunningen

Voor het bouwen op, of in de buurt van een waterkering is een 
watervergunning ingevolge de Waterwet vereist. In het vergunningenbeleid 
Waterkeringen van het waterschap  is voor primaire waterkeringen buiten 
het kustfundament een beslisboom opgenomen voor nieuwbouw op of nabij 
dijken. Hieruit volgt een ‘nee, tenzij’ beleid. Daarbij wordt het volgende gesteld:

“Op of in een primaire waterkering hebben gebouwen een zodanige negatieve 
invloed op de veiligheid (met name bij dijken) of de beheers mogelijkheden (bij 
dijken én duinen) dat nieuwbouw ongewenst is. Het feit dat de betreffende 
waterkering zich binnen een ruimtelijke contour (ROcontour) bevindt doet 
daar niets aan af. De belangen van de veiligheid en een doelmatig beheer 
van de waterkeringen wegen zwaarder dan het belang van de (toekomstige) 
gebruiker van een bouwwerk. Dit geldt uiteraard niet indien een waterkering 
zodanig is geconstrueerd met het oog op bebouwing daarvan. Daarbij valt te 
denken aan een boulevard. In die situaties is nieuwbouw, vanuit het oogpunt 
van het waterschap, onder voorwaarden in het algemeen mogelijk. Algemene 
regels zijn daarvoor niet te stellen. Per geval zal aan de hand van de specifieke 
omstandigheden (waaronder constructie van de waterkering en de constructie 
en functie van het bouwwerk) moeten worden bezien welke voorwaarden 
moeten worden gesteld. Havenplateaus zijn terreinen waar het aannemelijk 
is dat ten behoeve van de uitoefening van de functie bebouwing zal moeten 
worden aangebracht. Ook in die gevallen waarbij de havenfunctie is vervallen 
of gewijzigd van beroepshaven tot recreatiehaven of alleen nog in stand wordt 
gehouden als cultureel erfgoed, kan op de bijbehorende havenplateaus worden 
gebouwd indien de ruimte daarvoor aanwezig is. Bij het bepalen van die ruimte 
houdt het waterschap rekening met de mogelijkheid van een toekomstige 
verzwaring en de ruimte die nodig is voor onderhouds- en beheersmaatregelen. 
Uitgangspunt daarbij is dat een ruimte van 5,0 m tussen nieuwbouw en de 
teen van de als “goed” getoetste dijk (periode 50 jaar) wordt aangehouden.” 

“Op boulevards, havenplateaus en loswallen of daarmee vergelijkbare 
constructies gelden specifieke voorwaarden waaronder het vrijhouden van 
de bebouwingsvrije zone. De belangrijkste voorwaarde is dat de stabiliteit 
en erosiebestendigheid van de dijk, en daarmee de veiligheid, niet in gevaar 
komen. De ondergrond dient op een hoogte (komen) te liggen die voldoet aan 
het Toetspeil. Aan permanente bebouwing en andere bouwwerken op deze 
locaties stelt het waterschap in ieder geval de volgende voorwaarden:
• minimaal 5,0 meter vrije ruimte tussen het talud van de dijk en het 

bouwwerk, om beheer en onderhoud van de dijk uit te kunnen voeren;
• een (paal)fundering of verankering in het waterstaatswerk is in beginsel 

niet toegestaan.
Als het voor de constructie noodzakelijk is, kan onder voorwaarden vergunning 
voor een paalfundering worden afgegeven. Aan de Watervergunning voor het 
bouwen op een waterstaatswerk kan tevens de voorwaarde worden verbonden 
dat het bouwwerk in de toekomst op kosten van de vergunninghouder wordt 
verwijderd of moet worden aangepast als dat voor de verhoging van het 
waterstaatswerk noodzakelijk is. Daarnaast dient de ondergrond in eigendom 
van het waterschap te zijn, zodat eventuele meerkosten voor toekomstig 
beheer en onderhoud door middel van een gebruiksovereenkomst kunnen 
worden gedekt. Hiermee kunnen de mogelijke nadelige gevolgen van de 
gewenste activiteit worden ondervangen.”

beslisboom nieuwbouw buiten Kustfundament (op of nabij dijken)
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Rollen en verantwoordelijkheden

Voor buitendijkse gebieden gelden geen wettelijke normen voor de 
bescherming tegen water. Met betrekking tot de risico’s van overstroming 
en schade door water in buitendijkse gebieden gelden verschillende 
verantwoordelijkheden voor burgers en overheden. Deze zijn samengevat in 
de tabel hiernaast.

bewoners en 
gebruikers

Bewoners en gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor 
het treffen van gevolgen beperkende maatregelen en 
dragen zelf het risico voor de schade door water

gemeenten Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het 
beoordelen van de feitelijke veiligheidssituatie, het 
communiceren hierover, evenals het afwegen van 
nut en noodzaak van aanvullende beschermende 
maatregelen

provincies Provincies kunnen nader beleid opstellen voor 
buitendijkse veiligheid, indien zij dit nodig achten

waterschappen Waterschappen hebben geen taak voor de veiligheid 
buitendijks, tenzij dit door de provincie is toebedeeld. 
Waterschappen zijn wel betrokken bij buitendijkse 
ontwikkelingen vanuit hun taken voor het beheer 
van de waterkeringen (veiligheid binnendijks), 
waterkwantiteit en waterkwaliteit

veiligheids-
regio’s

Veiligheidsregio’s hebben buitendijks dezelfde rol als 
binnendijks in de crisisbeheersing bij overstromingen

rijksoverheid Het rijk stelt de kaders voor buitendijkse ontwikkelingen 
vanuit de verantwoordelijkheid voor het 
hoofdwatersysteem en nationale ruimtelijke belangen. 
Deze zijn gericht op waterbeheer ten behoeve van de 
wettelijke veiligheid binnendijks. 

rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is beheerder van het hoofdwatersysteem 
en vanuit die rol betrokken bij ontwikkelingen 
buitendijks (onder andere als vergunningverlener in het 
kader van de Waterwet én de Scheepvaartverkeerswet). 
Ook zorgt Rijkswaterstaat voor informatie over mogelijke 
waterstanden gebaseerd op huidig beheer en KNMI-
klimaatscenario’s. Voor schade veroorzaakt door 
wijziging van het waterbeheer voorziet de Waterwet 
in een schaderegeling. Deze regeling geldt ook voor 
buitendijkse gebieden.



9

Zonering waterkeringen

Voor de waterkeringen zijn door de waterkering beheerders, de 
waterschappen of Rijkswaterstaat, zones vastgelegd in de zogenaamde 
keur of in een legger. Deze zones bestaan uit een kernzone, een 
beschermingszone en een buitenbeschermingszone. Voor deze zones gelden 
verschillende eisen ten aanzien van ingrepen in de waterkering.

De kernzone is de daadwerkelijke waterkering. Hier mag in principe niets 
in worden gebouwd en er mag niet in worden gegraven. Soms wordt een 
uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld als er een boothuis moet worden 
gebouwd voor een reddingsboot. Dat kan immers niet ver van het water af 
gebeuren.

De beschermingszone is een zone die aan beide kanten van de kernzone ligt. 
Deze beschermingszone is bedoeld om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel 
blijft en om ruimte te hebben voor eventueel toekomstige versterkingen. 
Bij het vaststellen van de breedte van deze zones wordt rekening gehouden 
met een zeespiegelstijging in de komende 200 jaar. In de beschermingszone 
gelden minder zware verbodsbepalingen, maar ook hier is in principe 
nieuwbouw niet mogelijk. Verbouw of uitbreiding mag hier in beperkte 
mate plaats vinden.

De buitenbeschermingszone is met name bedoeld om explosie gevaarlijke 
stoffen te weren. Nieuwbouw wordt in deze zone meestal wel toegestaan. 
Voor alle ingrepen geldt dat er toestemming nodig is van de beheerder.
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Eerdere noties van het waterschap met betrekking tot bouwen in de 

Schelphoek

In een memo van het waterschap van 25 augustus 2010  zijn 
mogelijkheden voor bebouwing op het havenplateau aangegeven (zie 
bijgaand kader). In het memo wordt aangegeven dat er mogelijkheden 
voor bouwen op het havenplateau bij de Schelphoek zijn wanneer rekening 
gehouden wordt met de volgende randvoorwaarden:
• Aanleg bouwwerk boven toetspeil van NAP + 3,50 m
• Geen nadeel voor functioneren van de waterkering
• Afstand bouwwerk tot de teen van de waterkering van 18 meter i.v.m. 

voorkomen van belemmeringen voor toekomstige verzwaring van de 
waterkering. 
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Resultaten interviews en technische workshop

Voorafgaand aan een technische workshop is een brede interviewronde met 
betrokken stakeholders gehouden. Daarbij zijn de volgende aandachtpunten 
aan de orde geweest:
• Toetsing van de functie waterveiligheid: de oplossing moet robuust zijn 

voor de lange termijn.
• Bouwen op de dijk vraagt om flexibiliteit om eventuele noodzakelijke 

toekomstige dijkaanpassingen mogelijk te maken. Dit betekent dat het 
ontwerp van het resort in de toekomst zo nodig moet kunnen worden 
aangepast aan toekomstige omstandigheden (adaptief bouwen).

• Ontwikkeling van varianten in (verdeling van) bouwvolume en de 
consequenties t.o.v. veiligheidseisen.

In een technische workshop zijn aan de hand van vier mogelijke varianten 
voor het zorgresort mogelijkheden verkend voor de technische inpassing 
in relatie tot de waterkerende functie van de waterkering. Daarbij is het 
in onderstaand kader opgenomen globale programma van eisen voor het 
zorgresort als uitgangspunt gehanteerd.

Globaal Programma van eisen resort:

• 4 sterren hotel (gedeeltelijk openbaar)
• Bruto vloeroppervlak (BVO) 10.000m2
• 100-120 één persoonskamers met partner ruimte (revalideren met 

familie)
• Verblijftijd patiënten: 5 tot 14 dagen
• Geen balkons aan zuidzijde (Oosterschelde)
• Eén aaneengesloten gebouw (beperken onderlinge afstanden)
• Ingang aan binnendijkse zijde
• Openbaar gedeelte met mogelijkheid voor terras aan oostzijde 

(richting strand)
• Locatie op het havenplateau
• Bestaande botenhelling mogelijk verplaatsen naar de Heerenkeet
• Parkeervoorziening voor ca. 150 plaatsen

Te hanteren tijdshorizon voor het ontwerp zorgresort

Bij een (standaard) levensduur van 50 jaar van het zorgresort kan ervan 
worden uitgegaan dat de huidige functionaliteit van de Oosterscheldekering 
gedurende genoemde periode gehandhaafd zal blijven. Daarbij geldt dus 
geen onzekerheid met betrekking tot de voor het ontwerp te hanteren 
toets-/ontwerppeilen. Deze worden immers volledig bepaald door het 
sluitregime van de kering. Een levensduur van 50 jaar is echter relatief kort; 
100 jaar lijkt meer realistisch. 
Aanbevolen wordt om als uitgangspunt voor het ontwerp een tijdhorizon 
van 100 jaar te hanteren en tevens een doorkijk te geven naar 200 
jaar in verband met mogelijk noodzakelijke dijkverzwaring vanwege 
zeespiegelstijging in de komende 200 jaar. 

Voor de komende 100 jaar kan er vanuit worden gegaan dat de 
Oosterscheldekering naar alle waarschijnlijkheid (na aanpassingen) nog 
steeds zal functioneren. Dat betekent dat het huidige toetspeil kan worden 
gehanteerd voor het ontwerp. Voor de periode daarna is dat niet zeker. Dat 
betekent onzekerheid met betrekking tot het te hanteren ontwerppeil voor 
de periode na 100 jaar. Dat vraagt om flexibiliteit in de constructie van het 
zorgresort (adaptief bouwen).

Mogelijke varianten voor het zorgresort en beoordeling

Om de technische randvoorwaarden en uitgangspunten nader te 
onderzoeken en in beeld te brengen is een viertal globale schetsen van 
varianten voor het zorgresort opgesteld. Met deze vier varianten is beoogd 
om de bandbreedte in (potentiële) mogelijkheden voor het resort op de 
Schelphoek te verkennen. Het betreft:
1. Resort op huidig havenplateau
2. Resort buitendijks op het voorland van de primaire waterkering
3. Resort binnendijks op achterland van de primaire waterkering
4. Resort gecombineerd binnendijks-buitendijks (op havenplateau)
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Variant 1: Zorgcentrum op huidig havenplateau

Het zorgcentrum wordt zodanig vormgegeven dat dit als geheel op het 
havenplateau te realiseren is. Het staat dus volledig bovenop het huidige 
hooggelegen plateau. Tussen het pand en het achterliggende dijktalud 
wordt voldoende ruimte vrij gelaten voor het te voeren beheer en 
onderhoud aan de dijk en eventueel benodigde toekomstige buitenwaartse 
dijkverzwaring.

Technische aspecten en aandachtspunten

Bij deze variant bevindt het pand (inclusief de fundering) zich geheel in de 
kernzone, waar volgens huidig beleid geen nieuwbouw wordt toegelaten. 
Het waterschap heeft echter aangegeven dat hier op betreffende locatie 
een uitzondering voor kan gelden. Ondanks dat het pand en fundering 
zich bij deze variant geheel binnen de in de legger gedefinieerde kernzone 
bevinden, zal aanwezigheid ervan naar verwachting geen nadelige invloed 
op de stabiliteit van de waterkering hebben. Het pand wordt immers op 
een breed/hoog voorliggend grondmassief (het plateau) geplaatst en er is 
geen grote ontgraving aan de orde. Eén en ander moet nog wel geverifieerd 
worden aan de hand van een controle van de ligging van het zogeheten 
beoordelingsprofiel (het bij de veiligheidstoetsing gedefinieerd minimum 
benodigd dijkprofiel).

Voor buitendijks gelegen bebouwing geldt geen wettelijk voorgeschreven 
beschermingsniveau. Vanwege de hoge ligging van het havenplateau 
(ruim boven toetspeil van NAP + 3,50m) en ervan uitgaande dat de aan de 
voorzijde van het plateau aanwezige glooiing aan de bij de veiligheidsnorm 
(1:4000 jaar) geldende eisen voldoet (waarmee erosiebestendigheid van het 
plateau onder maatgevende stormomstandigheden gegarandeerd is), is er 
uiteindelijk toch sprake van een hoog beschermingsniveau. De onzekerheid 
met betrekking tot de toekomstige belastingsituatie bij een doorkijk tot 
200 jaar (ontwerppeil in de periode 100/200 jaar) is een aandachtspunt. 
Ten slotte wordt opgemerkt dat in deze variant geen ruimte is om parkeren 
inpandig op te lossen, dat zal binnendijks opgelost moeten worden, 
bijvoorbeeld ter plaatse van het huidige hotel/restaurant Schelphoek. 

Eén van de voorwaarden voor het bouwen op havenplateaus is dat er 
voldoende afstand wordt gehouden tot de teen van de dijk (in dit geval het 
achterliggende talud) in verband met de mogelijkheid tot onbelemmerde 

dijkverzwaring in de toekomst. Bij realisatie van het pand op het plateau kan 
eenvoudig aan deze voorwaarde worden voldaan. Dit geldt ook ten aanzien 
van het open houden van mogelijkheden voor het voeren van beheer en 
onderhoud aan de waterkering.
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Variant 2: Zorgcentrum op het voorland van de primaire waterkering 

(uitgebreid havenplateau)

Bij deze variant wordt het havenplateau in oostelijke richting uitgebreid, 
waarbij voor het nieuwe deel dezelfde terreinhoogte als het huidige plateau 
geldt. Ten behoeve van de erosiebestendigheid van het nieuw aan te leggen 
deel wordt tevens de glooiing (steenbekleding) doorgezet langs het nieuw 
aan te leggen deel en wordt uiteindelijk aangesloten op het dijktalud ten 
oosten van het bestaande strandje. Het zorgcentrum staat deels op het 
huidige en deels op het doorgezette (nieuw aan te leggen) plateaudeel. 
In het nieuw aan te leggen plateaugedeelte wordt in deze variant een 
inpandige parkeervoorziening gerealiseerd.

Technische aspecten en aandachtspunten

Bij deze variant bevindt het pand zich deels in de kernzone (huidig 
havenplateau) en deels in de beschermingszone (ter plaatse van de beoogde 
uitbreiding van het plateau). Voor zowel de kern- als beschermingszone biedt 
het huidige beleid in principe geen ruimte voor nieuwbouw. Mogelijk kan er 
echter voor deze variant een uitzondering kan worden gemaakt, omdat deze 
geheel in lijn is met variant 1. Net als voor variant 1 worden geen nadelige 
effecten op de stabiliteit van de primaire kering verwacht. Mogelijk is er 
zelfs sprake van verbetering van de stabiliteit door het aanbrengen van extra 
grondmassief aan de oostelijke zijde van het huidige plateau.

Het bij variant 1 genoemde aandachtspunt met betrekking tot de 
buitendijkse ligging en het daaraan gekoppeld beschermingsniveau 
geldt ook voor deze variant. Een belangrijk aspect voor het te bereiken 
beschermingsniveau is de hoogteligging van het terrein. Het ligt voor 
de hand om voor het op te hogen gebiedsdeel dezelfde hoogte als 
het huidige plateau aan te houden. Daarmee wordt een vergelijkbaar 
beschermingsniveau als bij variant 1 bereikt. Aanvullend aandachtspunt ten 
opzichte van variant 1 is de verlaagde ligging van de garage en bijbehorende 
toerit. In het ontwerp dient te worden nagegaan of aanvullende 
beschermende maatregelen nodig zijn om wateroverlast (bij golfoverslag 
op/over het plateau) te voorkomen.

Ten aanzien van de benodigde ruimtereservering voor toekomstige 
dijkverzwaring en het te voeren beheer en onderhoud aan de dijk geldt 
evenals voor variant 1 dat eenvoudig aan gestelde voorwaarden kan 

worden voldaan. Mogelijk zelfs eenvoudiger dan bij variant 1 doordat door 
uitbreiding van het plateau meer ruimte ontstaat voor realisatie van het 
pand en daarmee ook meer mogelijkheden voor het definiëren van vrije 
zones langs de huidige dijk.

Technisch is deze variant goed uitvoerbaar, maar zal wel hogere 
investeringskosten vragen door de benodigde aanpassingen aan de 
waterkering (o.a. benodigde grondaanvulling en doorzetten van de glooiing).
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Variant 3: Resort binnendijks op achterland van de primaire waterkering

Bij deze variant staat het pand volledig binnendijks vlak achter de huidige 
dijk, met inachtneming van ruimtereservering voor eventueel in de toekomst 
benodigde binnendijkse dijkverzwaring. De eerste twee lagen van het pand 
vormen een inpandige parkeervoorziening. De eerste gebruiksverdieping ligt 
daarmee op dezelfde hoogte als de kruin van de dijk en heeft vrij uitzicht op 
de Oosterschelde. Rondom de parkeerlagen is een grondaanvulling voorzien 
ten behoeve van inpassing van het pand in de omgeving en aansluiting op 
de dijk.

NB: Door de zuidelijke wand van de parkeerlagen zodanig te dimensioneren 
dat deze bijdraagt aan de veiligheid van de waterkering (en feitelijk dus 
onderdeel wordt van de primaire kering), kan extra veiligheid worden 
ingebouwd en kan wellicht worden afgezien van ruimtereservering voor 
toekomstige uitbreiding van de dijk (zie dwarsdoorsnede). Op deze wijze 
kan het pand dichter tegen de dijk worden gesitueerd. In dat geval gelden 
er wel strenge eisen ten aanzien van het ontwerp. Met name de overgang 
tussen harde verdediging en zachte verdediging vraagt speciale aandacht. 
Dergelijke overgangen zijn kritisch in relatie tot erosie; hier kunnen relatief 
diepe erosiekuilen ontstaan. 

Technische aspecten en aandachtspunten

Het grote verschil met de voorgaande twee varianten is dat het resort 
bij variant 3 geheel binnendijks geplaatst wordt, waardoor het wettelijk 
voorgeschreven beschermingsniveau van toepassing is. Doordat het 
pand zich deels in de kern- en deels in de beschermingszone bevindt, kan 
volgens huidig beleid geen nieuwbouw worden gerealiseerd. Technisch 
gezien is het van belang aan te tonen dat de realisatie en aanwezigheid 
van het pand geen nadelige invloed heeft op het waterkerend vermogen 
van de voorliggende primaire kering. Aangezien er geen grote ontgraving 
plaatsvindt (er wordt immers geen kelder gerealiseerd) en het pand direct 
op het bestaande maaiveld wordt geplaatst en vervolgens rondom wordt 
aangevuld met grond, wordt verwacht dat de constructie een positieve 
invloed op de algehele (binnenwaartse) stabiliteit van de waterkering zal 
hebben.

Onzekerheid met betrekking tot het toekomstig toetspeil heeft in dit geval 
geen gevolgen voor het ontwerp. Variant 3 is wat dat betreft toekomstvast.

Zolang de Oosterscheldekering blijft functioneren, hoeft er ter plaatse 
van het hooggelegen plateau ook geen rekening te worden gehouden 
met golfoverslag over de dijk. Indien dit in de verdere toekomst wel 
relevant wordt, kunnen eenvoudige maatregelen worden getroffen om 
het binnentalud (t.p.v. aansluiting met het resort) te beschermen. Verder 
blijft er bij deze variant buitendijks voldoende ruimte voor toekomstige 
dijkverzwaring.
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Variant 4: Resort gecombineerd binnendijks-buitendijks (op havenplateau)

Bij variant 4 staat het zorgresort deels op het buitendijkse havenplateau 
en deels op de huidige binnendijkse locatie van het hotel. Beide delen zijn 
middels een boven de dijk doorlopende bovenste verdieping met elkaar 
verbonden. 

Technische aspecten en aandachtspunten

Bij deze variant wordt het pand vrijwel geheel in de kernzone geplaatst, 
waarbij een deel aan binnendijkse zijde en een deel aan buitendijkse 
zijde van de dijk is voorzien. Daarbij zullen naar verwachting tevens 
steunpunten in het dijkprofiel nodig zijn ter ondersteuning van het 
verbindende panddeel, dat als het ware als brugconstructie boven de dijk 
gesitueerd wordt. Belangrijk aandachtspunt bij deze variant is de wijze van 
dimensionering van deze steunpunten. Funderingspalen of een andere 
vorm van steunelementen in het dijkprofiel zijn niet wenselijk. Daarbij geldt 
bovendien dat deze variant mogelijk beperkingen geeft ten aanzien van de 
toekomstige uitbreiding van de waterkeringen.

Ander aandachtspunt is de ruimtereservering met het oog op het te voeren 
beheer en onderhoud en eventuele toekomstige dijkverzwaring. Uitgaande 
van de gestelde eisen/voorwaarden dienen beide panddelen op enige 
afstand van de huidige dijk te worden geplaatst. Hierdoor neemt de te 
overbruggen afstand (boven de dijk langs) aanzienlijk toe.
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Variant 5 (nieuw): Resort als lijnobject in de dijk (daarmee vervangende 

kering)

Naast de hiervoor beschreven varianten is in de technische workshop nog 
een vijfde variant toegevoegd. Met het oog op de landschappelijke inpassing 
is het mogelijk interessant om het resort als lijnelement in de lengterichting 
in de waterkering te plaatsen. In dat geval is borging van de waterkerende 
functie het belangrijkste aandachtpunt. In deze variant is het resort 
namelijk een deel van de waterkering geworden. Dat betekent dat in het 
resort een permanente doorgaande keermuur opgenomen moet worden, 
die de waterkerende functie van de waterkering kan garanderen. Eventuele 
coupures in de keermuur zijn vanuit beheer niet wenselijk. Dit stelt hoge 
eisen aan het ontwerp van het resort, die daarnaast ook zullen leiden tot 
beperkingen voor het gebruik van het resort. Daarnaast vraagt de overgang 
tussen harde verdediging en zachte verdediging speciale aandacht. Zoals 
eerder reeds is aangegeven geldt dat een dergelijke overgang kritisch is in 
relatie tot erosie; hier kunnen relatief diepe erosiekuilen ontstaan. 
De in de workshop aanwezige waterschappers vermoeden dat dit alternatief 
waarschijnlijk technisch wel inpasbaar is, maar dat het lastig zal zijn om dit 
beleidsmatig te kunnen accepteren met het oog op de beheersbaarheid in 
de toekomst.
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casestudie inpassing nieuwe functie

Voor de toevoeging van een functie aan Schelphoek bestaat een 

concreet initiatief. Het gaat om een zorgresort waarin zorg en recreatie 

op vernieuwende wijze samen gaan. In een natuurlijke en gezonde 

omgeving wordt specialistische zorg verleend aan hartpatiënten die 

herstellen van een operatie. Onder begeleiding worden de patiënten 

geleerd hoe om te gaan met fysieke inspanningen om hun dagelijkse 

ritme weer te kunnen oppakken.

Voor de gebiedsvisie is in deze casestudie een uitwerking in varianten 

voor een gebouw van het zorgresort gemaakt. Deze uitwerkingen zijn 

gemaakt om te testen hoe het voorgenomen programma en de omvang 

van het zorgresort zich verhouden met de bestaande functies in het 

gebied; natuur, recreatie, landschap en waterveiligheid. De varianten zijn 

gemaakt op basis van verschillende posities van het resort ten opzichte 

van de waterkering, te weten op, achter en door de dijk. De casestudie 

resulteert in richtinggevende uitspraken over de inpassing van een 

nieuwe functie in Schelphoek. Deze richtinggevende uitspraken zijn 

toegevoegd aan de gebiedsvisie.
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De variantenstudie laat een breed scala van mogelijke ontwerpoplossingen 
zien op het niveau van inpassing in het landschap, de ontsluitingsstructuur 
en in het volume van het gebouw. Bij het volume is een aanduiding 
van een mogelijke architectuur gegeven en toegelicht door middel 
van referentiebeelden. Het gaat nadrukkelijk om een verkenning van 
ideeën en niet om het maken van een totaal ontwerp. De mogelijke 
ontwerpoplossingen kunnen gecombineerd kunnen worden in een 
uiteindelijk ontwerp.

Als basis voor de variantenstudie is een positie van het gebouw voor, achter 
of door de dijk genomen. Dit is gedaan om de mogelijkheden van het 
bouwen rond de dijk zo breed mogelijk te houden. Een constante voor de 
varianten is een globaal programma van eisen dat door de initiatiefnemer 
van het zorgresort is opgesteld:
• 4 sterren hotel (gedeeltelijk openbaar)
• Bruto VloerOppervlakte van  10.000m2
• 100-120 één persoonskamers met partner ruimte (revalideren met 

familie)
• Verblijftijd patiënten: 5 tot 14 dagen
• Geen balkons aan zuidzijde (Oosterschelde)
• Eén aaneengesloten gebouw (beperken onderlinge afstanden)
• Ingang aan binnendijkse zijde
• Openbaar gedeelte met mogelijkheid voor terras
• Parkeerplaats (ca. 150 plaatsen)

Variant 1 – Op het plateau

• Landschap – havenplateau wordt omgevormd tot een duinlandschap 
met daarin een gebouw.

• Architectuur – het gebouw krijgt een eerste bouwlaag die deels 
verzonken ligt in het duinlandschap. Deze eerste verdieping krijgt in de 
materialisering van de gevel de ‘kleur en textuur’ van het duinlandschap. 
Op de eerste verdieping wordt de rest van het programma verdeeld 
in twee bouwvolumes die sterk geleed worden om de massaliteit te 
beperkten. Tussen de twee volumes ligt op het dak van de eerste een 
binnenduinlandschap. Het duinlandschap loopt door in het gebouw.

• Openbaar/privé – entree en openbaar gedeelte liggen aan de oostzijde.
• Recreatieve routes – het is mogelijk om aan alle zijden rond het gebouw 

te wandelen. Voor de fietsroutes zijn er geen beperkingen.
• Trailerhelling verplaatsen naar een andere plek aan de Oosterschelde

Variant 2 – In het kreekbos

• Landschap – verscholen in het kreekbos met zicht op de Oosterschelde 
ligt het gebouw.

• Architectuur – het gebouw ‘staat’ op een inpandige parkeergarage 
zodat de eerste gebruiksverdieping de hoogte heeft van de kruin van 
de dijk. Rond de parkeergarage wordt een dijklichaam gelegd, alsof 
het een binnenwaartse versterking van de dijk is. Het gebouw heeft 
een sterk tweezijdig karakter dat in de uitwerking van het gebouw 
terugkomt. De zijde die naar de Oosterschelde georiënteerd is krijgt een 
transparante gevel en een verfijnde gevelindeling die goed aansluit bij 
de Oosterschelde en het duinenlandschap. Aan de andere zijde steken 
meerdere vleugels het kreekbos in. De gevels hier worden bekleed met 
houten latten om het gebouw zo veel mogelijk in het bos op te nemen. 

• Openbaar/privé –entree aan de binnendijkse zijde in het bos, gekoppeld 
aan de inpandige parkeervoorziening. Openbaar gedeelte aan de 
Oosterscheldezijde op een verbreding van de dijkkruin.

• Recreatieve routes – Fietspad moet langer bovenop de dijk blijven en 
gaat ten westen van het gebouw naar maaiveld niveau. Het gebouw 
levert geen beperkingen op voor het wandelen in het kreekbos.

Variant 3 – In de dijk

• Landschap – in de dijk wordt een het gebouw als caisson gelegd en het 
havenplateau wordt ingericht als duinlandschap.

• Architectuur – het gebouw ligt als monolithisch naar binnen gekeerd 
element in de dijk. De gevels van het gebouw die naar de Oosterschelde 
en Serooskerke gericht zijn, krijgen een verfijndere uitwerking door 
middel van inkepingen. Het gebouw is georganiseerd rond een atrium.

• Openbaar/privé – privé entree zorgresort binnendijks met openbare 
toegang en openbaar gedeelte op het plateau.

• Recreatieve routes – Doorgaande fiets- en wandelroute door het 
gebouw. De trailerhelling kan blijven functioneren.

varianten- en volumestudie
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28 vogelvluchtperspectieven van de drie varianten



visualisatiestandpunten
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De verschillende varianten zijn in een 3 dimensionaal model van 
Schelphoek en zijn omgeving gezet om de effecten van het toevoegen van 
een gebouw aan Schelphoek beter te kunnen beoordelen. Op basis van 
het 3 dimensionaal model zijn visualisaties gemaakt vanuit verschillende 
standpunten. 
Het landschap is vereenvoudigd weergegeven en de gebouwen zijn nog 
schematisch met een eerste aanduiding van architectuur.

De standpunten komen overeen met de markante plekken die gekozen 
zijn in de workshop voorafgaand aan het opstellen van de gebiedsvisie: 
vanaf het caisson in de dijk, vanaf de nol, fietsend vanuit het oostelijk 
deel, vanaf de Dijkweg in Serooskerke en vanuit de entree van Schelphoek 
halverwege de dijk. De standpunten beslaan alle windrichtingen en zijn 
van dichterbij en verder van het gebouw af. Voor het overzicht is ook een 
vogelvluchtperspectief toegevoegd.

visualisatie van programma op de plek
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30 visualisatie 01 - vanaf het caisson
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31visualisatie 02 - vanaf de nol
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32 visualisatie 03 - vanaf het fietspad aan de oostzijde
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34 visualisatie 05 - de dijk omhoog rijdend
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Variant 1 Variant 2 Variant 3

Effect op de 

waterkering/

waterveiligheid

Deze variant is het eenvoudigst te realiseren, 
doordat geen beleidsaanpassing bij het 
waterschap nodig is.

De inpandige garage vormt samen met 
het dijklichaam er omheen een soort 
'binnenwaartse versterking' van de dijk. 
Hiervoor is een beleidsaanpassing bij het 
waterschap nodig.

Het gebouw wordt zodanig uitgevoerd dat 
het de functie van de bestaande kering gaat 
overnemen. Dit stelt strenge eisen aan het 
gebouw en een beleidsaanpassing bij het 
waterschap is nodig.

Effect op natuur Het gebouw staat niet in N2000 gebied, wel in 
EHS. De natuurwaarde van het plateau is beperkt. 
Bij de uitwerking van de gevel van het gebouw 
die richting de Oosterschelde ligt, moet aandacht 
besteedt worden dat de verstoring (licht en 
beweging) beperkt wordt.

Het gebouw ligt zowel in N2000 gebied als 
in de EHS, waardoor natuurcompensatie 
noodzakelijk is. Doordat het gebouw wat 
verder van de Oosterschelde af ligt kan de 
verstoring beperkter zijn. Ook is aandacht 
nodig in de uitwerking van de gevel die aan 
de zijde van de Oosterschelde ligt.

Het gebouw staat niet in N2000 gebied, wel 
in EHS. De natuurwaarde van het plateau 
is beperkt. De omvang van het volume op 
het plateau is beperkt, waardoor minder 
verstoring aan de Oosterschelde zijde kan 
optreden.

Inpassing in het 

landschap

Het havenplateau wordt omgevormd tot 
duinlandschap en het gebouw wordt daar in 
opgenomen.

Het gebouw ligt in het kreekbos ingebed. Het gebouw ligt als een caisson in de dijk.

Impact op rust en 

weidsheid

Het gebouw is aanwezig in het duinenlandschap 
op het plateau. Door het bos dat Schelphoek 
omzoomt, heeft het gebouw vanaf vrijwel alle 
standpunten een constant groene achtergrond. 
Dit beperkt de impact op de weidsheid en rust. 
Het gebouw is met drie lagen geen landmark in de 
wijde omgeving.

De impact is beperkt door de inpandige 
parkeervoorziening en de ligging in het 
kreekbos. De façade van het gebouw 
richting de Oosterschelde vervangt de rand 
van het kreekbos.

De impact is beperkt doordat een groot deel 
van het gebouw binnendijks staat en een 
beperkt deel op het plateau. de impact van 
het gebouw op het dorp is wel groot, door de 
gevel die aan de N59 ligt.

Nieuwe identiteit 

van de plek

Het gebouw vormt een beëindiging van het 
duinlandschap van de voormalige werkhaven. 
Het plateau krijgt een nieuwe bestemming. Het 
gebouw zal ook vanaf de entree van Schelphoek 
zichtbaar zijn.

Het gebouw maakt gebruik van de identiteit 
van de kreek, maar doet niets met het 
bestaande havenplateau.

Door de positie 'in' de dijk krijgt de plek 
een nieuwe identiteit. Het gebouw heeft 
zowel een gezicht naar de N59 als naar de 
Oosterschelde.

Ontsluiting

(openbaar/privé)

Het openbare gedeelte van het gebouw ligt aan de 
zijde van de nieuwe entree. Het krijgt de vorm als 
een plein in het duinlandschap en bevat ook een 
keerlus om mensen af te zetten bij het zorgresort. 
De parkeervoorziening van het zorgresort ligt 
ten westen van de entree van Schelphoek. Het is 
mogelijk om het gebouw heen te lopen. De ruimte 
van de trailerhelling wordt voor het gebouw benut 
en de helling moet worden verplaatst.

Het openbare gedeelte ligt aan de 
Oosterschelde kant van het gebouw. De 
entree van het gebouw krijgt vorm als 
een plein op de hoogte van de dijkkruin. 
Het plein bevat ook een keerlus om 
mensen af te zetten bij het zorgresort. De 
parkeervoorziening van het zorgresort is 
inpandig. Door de ligging van het gebouw 
moet het bestaande fietspad verlegd worden 
en gaat langer over de dijk en pas na het 
nieuwe gebouw naar het huidige tracé terug.

Het openbare gedeelte van het gebouw 
ligt 'in' de dijk en op het plateau. Het krijgt 
vorm als plein dat onderdeel uitmaakt van 
de doorgaande route. Het plein bevat ook 
een keerlus om mensen af te zetten bij het 
zorgresort. De parkeervoorziening van het 
zorgresort ligt ten westen van de entree van 
Schelphoek. Het gebouw is ook vanaf de 
parkeerplaats toegankelijk. De ruimte van de 
trailerhelling wordt voor het gebouw benut 
en de helling moet worden verplaatst.

Financiële 

haalbaarheid

De inpandige parkeervoorziening beperkt 
de financiële haalbaarheid.

De constructie van het gebouw als 
waterkering beperkt de financiële 
haalbaarheid van het gebouw.

36 beoordelingsmatrix voor de verschillende varianten



37

De variantenstudie laat zien dat het mogelijk is om een zorgresort van 
deze omvang goed in te passen in het gebied Schelphoek. Elke variant 
maakt specifieke aandachtspunten voor inpassing zichtbaar:
• Variant 1 vestigt de aandacht op de belangrijke balans tussen de 

omvang van de bebouwing op het plateau en de ruimte voor openbare 
toegankelijkheid en dagrecreatie in de nabijheid van de entree en in het 
centrale deel van het gebied;

• Variant 2 vestigt de aandacht op de mate van aantasting van de EHS en 
de noodzakelijke compensatie daarvan. Het compensatiebeleid houdt 
in dat beargumenteerd moet kunnen worden dat er geen ruimtelijke 
alternatieven zijn om de aantasting van de EHS te voorkomen of 
beperken

• Variant 3 is waterbouwkundig de meest ingrijpende variant en 
vestigt de aandacht op de dan benodigde randvoorwaarden en de 
noodzakelijke waterveiligheidsfunctie van het gebouw, als onderdeel 
van de waterkering. 

Uit het onderzoek naar technische randvoorwaarden voor het bouwen op, 
in of aan de kering blijkt dat er geen technische belemmeringen hoeven 
te zijn voor nieuwe dijkconcepten op deze plek in combinatie met een 
gebouw. Voor meerdere varianten geldt dat het Waterschap daarvoor de 
beleidsruimte moet creëren.  In een integrale oplossing zal optimalisatie 
van waterveiligheids-, inpassings-, functionele en financiële aspecten 
moeten plaatsvinden.

Uit de variantenstudie kan worden geleerd dat het mogelijk is om een 
nieuwe functie in het centrum gebied in te passen zonder significante 
effecten op de natuurfunctie van het gebied. Dit stelt hoge eisen aan 
situering, ontwerp en inpassing van het gebouw en de combinatie met 
andere recreatieve functies van het gebied. 

De financiële haalbaarheid van het initiatief kan sterk worden beïnvloed 
door twee factoren: 
• de mate waarin in het gebouw en of in de dijk technische voorzieningen 

nodig zijn om de waterveiligheid te waarborgen
• de wijze waarop de parkeervoorzieningen worden ingepast, er van 

uitgaande dat inpandig parkeren tot hogere bouw- en inrichtingskosten 
leidt dan een parkeervoorziening buiten op maaiveld

De visualisaties laten zien dat wanneer het gebouw niet boven de 
manteling van bos rond Schelphoek uitsteekt, de impact van een gebouw 
op de weide omgeving beperkt is. De ontwerpopgaven van het gebouw 
zijn meer lokaal van aard. De varianten uit de case studie laten zien dat 
elke variant leidt tot verschillende ontwerpopgaven:
• Variant 1 brengt in beeld dat een gebouw op het havenplateau 

de ontwerpopgave met zich meebrengt om het gebouw de juiste 
geleding van het volume te geven om het te kunnen inpassen. Ook de 
organisatie van de publieke recreatieve functies rond het gebouw is een 
nadrukkelijke ontwerpopgave.

• Variant 2 laat zien dat de ontwerpopgave vooral ligt in het vormgeven 
van de gevel richting de Oosterschelde en de relatie van het gebouw 
met de beleving van het kreekbos.

• Variant 3 heeft de ontwerpopgave om de gevels aan de buitenzijde van 
het gebouw zo te ontwerpen dat de verschillen van het landschap er in 
weerspiegeld worden zonder de monolithische uitstraling aan te tasten. 
Ook het handhaven van het doorgaande karakter van de dijk door het 
gebouw en het voorkomen dat Schelphoek in tweeën gedeeld wordt, is 
een nadrukkelijke ontwerpuitdaging.

bespreking vergelijkende matrix
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Uit de varianten- en volumestudie kunnen de volgende richtinggevende 
uitspraken voor inpassing van een nieuwe functie worden afgeleid:
• De positie van het gebouw en de entree nemen de zonering van de 

gebiedsvisie als uitgangspunt;
• De nieuwe functie en het gebouw beperken niet de publieke functie en 

openbare toegankelijkheid van Schelphoek.
• Het toevoegen van een nieuwe functie in het centrumgebied maakt het 

nodig tot een zorgvuldige samenhangende herinrichting met aangrenzende 
delen van het gebied te komen: entree, ontsluiting, relatie met het dorp, 
geen aantasting en verstoring van natuurwaarden, ruimte voor andere 
openbare recreatieve voorzieningen (strand, trailerhelling, ruimte voor 
dagrecreatie); een integrale herinrichting van het centrumgebied versterkt 
het gehele gebied.

• Het gebouw moet de landschappelijke kwaliteiten en het karakter van de 
plek versterken;

• Bij het ontwerp van het gebouw moet vanuit het landschap naar het 
gebouw ontworpen worden. De positie van het gebouw in het landschap is 
bepalend voor de architectuur van het gebouw; zowel in de geleding van het 
volume als in de uitwerking van de façades;

• Het volume van het gebouw mag niet boven de boomkruinen van het 
kreekbos uitkomen. Doordat het gebouw een groene achtergrond heeft oogt 
het minder massief vanaf de dijk en de Oosterschelde. Vanaf Serooskerke en 
het polder landschap van Schouwen is het gebouw niet zichtbaar;

• Als er op het havenplateau gebouwd wordt mag dat in maximaal drie 
bouwlagen aan de Oosterschelde kant zodat het gebouw niet boven het 
kreekbos uitkomt. Aan de kant van de dijk mag op het havenplateau in twee 
bouwlagen of drie bouwlagen met een terugliggende verdieping gebouwd 
worden, zodat het gebouw niet te massaal oogt vanaf de dijk;

• (Deels) inpandig parkeren voor gebruikers van de nieuwe functie heeft de 
voorkeur. Het is in de organisatie van het privé en openbaar parkeren het 
meest helder en beperkt de hoeveelheid verharding in het gebied;

• Parkeervoorzieningen op maaiveld moeten landschappelijk worden 
ingepast;

• De indeling, materialisering en kleurgebruik van de gevels is passend bij de 
positie van het gebouw in het landschap.

• Bij het ontwerp van het gebouw de cultuurhistorie van de plek als 
inspiratiebron gebruiken;

• In de gevels wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen;
• Gevels richting Oosterschelde worden zodanig ontworpen dat licht- en 

bewegingshinderhinder beperkt wordt. 

richtinggevende uitspraken voor inpassing




