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Inleiding 



Inleiding 

Door het O-team is DAT gevraagd om te participeren in het onderzoek naar de identiteit en 

 
 
Het O-team heeft twee onderzoeksopdrachten uitgezet: 
- Een algemene vraag naar een mogelijke toekomst voor Oostburg als gezondheidsdorp 
-

transformatie. 
 

 
Deze bundel is de verslaglegging van dit onderzoek. De inhoud van deze bundel is op 6 maart 
2020 gepresenteerd aan de gemeente Sluis en alle stakeholders die aanwezig waren, op de 
Spiegeldag  



De Vraagstelling 



De Vraagstelling 

Hoe kan de westkant van het centrum van Oostburg aantrekkelijker worden wanneer er een 
herpositionering plaats vindt van functies, waarbij De Stelle en Antonius (beide van ZorgSaam) 

worden gepositioneerd? 

 

de orde gekomen: 
• De Stelle - Realiseren van nieuwbouw over 2 jaar ( 7700 m2 ) 

- ZorgSaam wil de nieuwe Stelle liefst dicht bij de Burght 
• Antonius - Nieuwbouw over 9 jaar ( 4500 m2 ) 
• Supermarkten - De panden (ook HEMA) zijn verouderd 
• Supermarkten - Voor de gemeente en lokale ondernemers is het belangrijk om de 

    bezoekers van de supermarkten te verleiden om ook naar het centrum te komen 
• Oostburg krimpt - Hoe om te gaan met deze vraag, daarbij aangetekend er wel een kwalitatieve  

        vraag naar woningen is 
• Gezondheidsdorp - Oostburg is één van de twee zorgcentra in de regio 
• Ook aan de orde - Het Zwin college krimpt 
  - Het Zwembad ligt erg geïsoleerd 
  - Er is stilaan leegstand in het centrum ontstaan 
  - De opgave voor WoonGoed is het aanpassen/vernieuwen van het vastgoed 
  - Onhandige verkeerssituatie rondom het gemeentehuis 
  - Het gemeentehuis is een onoverzichtelijk aaneenschakeling van bouwdelen 



Impressie van de Locatie 



Impressie van de Locatie 

-team op 22 januari 2020 was een wandeling door het 
Oostburgse  centrum en het gebied ten westen van het centrum. Lopend door Oostburg viel 
vooral het verschil op tussen: 
- De kleinschalige centrumbebouwing, waarbij straten en pleinen als het ware omsloten 

ruimtes vormen. De bebouwing dateert van de wederopbouwtijd en daarna. De 
oprukkende leegstand van de winkelruimtes doet de sfeer in het centrum duidelijk geen 
goed. De inrichting van de openbare ruimte is recent aangepast en zorgvuldig ontworpen 
en uitgevoerd. 

- De grootschaliger bebouwing in het gebied ten westen van het centrum. De flinke volumes 
(o.a. supermarkten; gezondheidscentrum Antonius) zijn in een grote lege ruimte geplaatst, 
die voor een belangrijk deel verhard is. Deze verharding dient om plaats te bieden aan een 

andere plaatsen, maakt dat de auto het middel is waarmee bewoners en bezoekers de 
afstanden overbruggen. 

Het gebied tussen enerzijds Antonius en De Stelle en anderzijds het centrum van Oostburg is 
niet ingericht op verblijven of op te voet verplaatsen. 











Ruimtelijke en Functionele Analyse 



Ruimtelijke analyse 

Een vergelijking van historische kaarten van Oostburg laat zien dat Oostburg diverse 
metamorfoses heeft ondergaan:  van nederzetting tot vesting; van ontmantelde vesting tot 
marktplaats;  van wederopgebouwde plaats na de Tweede Wereldoorlog tot een plaats met 
een schil van tamelijk recente uitbreidingen. 
 
Een historische constante is de afgezonderde ligging van Oostburg in het vlakke omliggende 
agrarische land. 
 
Wanneer we de ruimtelijke opbouw van Oostburg proberen te karakteriseren en Oostburg als 
(vereenvoudigd) schema  weergeven dan is dit een tekening met een groen veld (de agrarische 
omgeving) waarin zich een compacte, kleinschalige, bebouwde kern bevindt  die een ring heeft 
van relatief grote gebouwen die zich op een verharde ondergrond bevinden. 
 
Het onderzoeksgebied van onze studie bevindt zich in deze ring. 



Oostburg in 1650 



Oostburg in1660 



Oostburg in 1865 



Oostburg in1950 



Oostburg in1972 



Oostburg in1993 



Oostburg in 2019 



Buitengebied en centrum van Oostburg: schema / diagram 



Functionele analyse 

In de volgende kaarten zijn diversie functiegroepen uitgelicht. Het is opvallend dat een 
concentratie van zorg- en gezondheidsfuncties zich behoorlijk ver buiten het centrum  bevindt, 
en dat de diverse functies van elkaar zijn gescheiden door grote open plekken. 



Functionele positionering: bestaande bebouwing 



Functionele positionering: bestaande zorg 



Functionele positionering: bestaande winkels - winkelgebied 



Functionele positionering: bestaande grote open plekken 



 

• Model A  Verbindende lijn met het centrum 
 

• Model B  Uitbreiding van het centrum 
 

• Model C  Een nieuwe plek bij het centrum 
 



Model A: een verbindende lijn met het centrum (voorzichtig) 

Dit model gaat uit van een beperkte uitwisseling van gronden. ZorgSaam kan direct, op eigen 
terrein, aan de slag met ontwikkelen. 
 
Het doel is om de nabijheid van De Stelle en Antonius t.o.v. het centrum te vergroten: enerzijds 
door de functies letterlijk (iets) dichterbij te plaatsen; anderzijds door de verbinding met het 
centrum beter vorm te geven. Supermarkten en gemeente kunnen (later) bijschakelen om de 
route van zwembad, via nieuwbouw Antonius en De Stelle, te optimaliseren. 
 
 



Bestaande situatie-schema: buitengebied en centrum 



Model A  schema: functies koppelen aan centrum door een verbindende lijn  



Model A: bestaande situatie 



Model A - stap 1: verplaatsen van parkeren naar open plek 



Model A - stap 2: nieuwbouw De Stelle op vrijgekomen plek 



Model A  stap 3: na sloop De Stelle nieuwbouw voor Antonius 



Model A  stap 4: nieuwe parkeerplaats en verbinding met centrum 



Model A: bestaande situatie 
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en via het (gesloopte gemeentearchief) naar de Nieuwstraat. 



Model A: de Zeeuwse bomenrijen als referentie voor de verbindende lijn 
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Model A:  



 



 



 



 



Model B: uitbreiding van het centrum (ingrijpend) 

In dit model ontstaat meerwaarde voor de betrokken functies in het gebied doordat gronden 
worden uitgeruild, waarbij ieder op een betere plek terecht komt dan de huidige positie. 
Voorwaarde om dit te realiseren is een tijdig overleg tussen alle partijen. 
 
Het resultaat zal een ingrijpende verbetering van de westkant van Oostburg zijn waarbij heel 
Oostburg is gebaat. De Stelle wordt in dit model onderdeel van de centrumbebouwing: 
daarmee zijn de bewoners weer meer deel van de samenleving en is de huisvesting van De 
Burght nabij. 



Bestaande situatie - schema: buitengebied en centrum 



Model B - schema: functies dichter bij het (verlengde) centrum brengen 



Model B: bestaande situatie 



Model B  stap1: verplaatsen parkeerplaatsen 



Model B  stap 2: nieuwbouw supermarkten en Hema op open terrein 



Model B  stap 3: sloop van Supermarkten, Hema en pand aan Nieuwstraat  



Model B  stap 4: nieuwbouw De Stelle op voormalig Hema-terrein 



Model B  stap 5: nieuwbouw Antonius nabij Zwincollege en aanleg van groen 



Model B: bestaande situatie 



 



 



 



Burght. 



Model B: referentie voor een royale ruimte waar parkeren en groen samen gaan 



 



Ledelplein  



 



 



Model C: een nieuwe plek bij het centrum (gematigd ingrijpend) 

Dit model vraagt iets minder positiewisselingen dan model B. ZorgSaam en Supermarkten 
zullen wel tot grondruil moeten komen om dit model mogelijk te maken. Het levert op dat de 
betreffende functies, in nieuwe, passende huisvesting, met elkaar een karakteristieke nieuwe 

gelinkt kan worden  aan het Oostburgse centrum. 



Bestaande situatie - schema: buitengebied en centrum 



Model C  schema: een nieuwe plek bij het centrum 



Model B: bestaande situatie 



Model C  stap 1: verplaatsen parkeren naar open plek 



Model C  stap 2: supermarkten en Hema bouwen op vrijgekomen locatie 



Model C  stap 3: na sloop oude supermarkten bouwen De Stelle en Antonius  



Model C  stap 4: aanleg groene verbindende ruimte. 



Model C: bestaande situatie 



 



-  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Conclusie 



Conclusie 

verbetering van de westkant van Oostburg. Afhankelijk van de mogelijkheden tot (en 
voorafgaand daaraan: pogingen tot) uitwisseling van grondposities kan de relatie tussen de 
westkant en het centrum in meerdere of mindere mate worden geïntensiveerd. 
 
In alle modellen komt het huidige gebied van De Stelle vrij om ontwikkeld te worden als 
woningbouwlocatie. Op deze plek kan worden voorzien in een woningtypologie waar 
momenteel behoefte aan is, maar waar in momenteel geen aanbod is. 
 
De drie modellen voegen elk, op een eigen manier, een nieuw karakter toe aan de plek. Omdat 
het eerste bouwinitiatief  de vervangende nieuwbouw voor De Stelle zal zijn zal ZorgSaam een 

overleg tussen ZorgSaam, gemeente Sluis en de eigenaren van vastgoed en gronden (o.a. 
supermarkten) een toekomstgerichte oplossing bevorderen. 




