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Introductie 
In 2040 zijn er bijna 2.000.000 tachtig plussers in Nederland. Er ligt een grote opgave om onze 
steden en dorpen geschikt te maken om lang, gezond en gelukkig thuis te kunnen blijven wonen. 
Dat geldt ook voor de Zeeuwse stad Oostburg. De stad, gelegen in West-Zeeuws Vlaanderen, telt 
ruim 4.600 inwoners en heeft naast vergrijzing ook te maken met krimp. Dit zorgt ervoor dat de 
leefbaarheid van de kern en het voorzieningenniveau onder druk staan. Om dit tij te keren heeft de 
gemeente Sluis de hulp ingeschakeld van het O-team (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties). Het O-team heeft voor Oostburg een vernieuwend concept neergelegd om de 
stad een onderscheidend profiel te geven; Gezondheidsdorp Oostburg. Aan NOHNIK is gevraagd 
om dit profiel inhoudelijk te laden door het uitvoeren van een kort ontwerpend onderzoek. 


Oostburg kenmerkt zich door de eeuwen heen als een veerkrachtige stad. Oostburg werd 
geteisterd door meerdere stormvloeden en als belangrijke handelsstad werd het in het verleden 
meermaals aangevallen door de Belgen en Spanjaarden die grote verwoestingen aanrichtten in de 
stad. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd Oostburg zwaar getroffen, dit keer door 
bombardementen. Kenmerkend is dat Oostburg zich na elke ramp herpakte, zichzelf opnieuw 
uitvond en telkens weer als een Phoenix uit de as herrees. De huidige problematiek van vergrijzing 
en bevolkingskrimp is geen ramp die plotseling komt maar zich stil en langzaam voltrekt. Nu is het 
moment om daar op te acteren, met het ‘gezondheidsdorp’ als leitmotiv. 


Betekenis geven aan ‘gezondheidsdorp Oostburg’ 
Wat is er nodig om het ‘gezondheidsdorp’ ruimtelijk te vertalen en te laden? Er zijn al veel 
initiatieven, evenementen en sterk ondernemerschap in Oostburg aanwezig en recent heeft de 
gemeente de openbare ruimte opgewaardeerd. Maar kennelijk is dat nog niet voldoende om het tij 
te keren. Om een nadere duiding van het ‘gezondheidsdorp’ te geven moeten we breder gaan 
kijken. Dat begint bij te bepalen wat ‘gezondheid’ ruimtelijk inhoudt. Het is waardevol om hiervoor 
lessen te trekken uit andere gebieden van over de hele wereld, plekken waar mensen aantoonbaar 
langer, gezonder en gelukkiger leven. Deze zogeheten ‘blue zones’ zijn plaatsen en regio’s die 
hieraan voldoen. Een blue zone ontstaat geleidelijk en kan niet ineens worden gerealiseerd. Het is 
geen doel op zichzelf om van Oostburg een blue zone te maken. Wel kunnen interessante 
ingrediënten en principes uit de blue zones worden afgeleid. Hieronder volgen enkele 
voorbeelden.


In blue zones wordt vaak lokaal voedsel geproduceerd door de gemeenschap zelf en zorgt samen 
eten voor een gezonde sociale dynamiek. De sociale dynamiek wordt verder bepaald door de 
nabijheid van vrienden en familie, door een vertrouwd vangnet voor de dagelijkse contacten en in 
geval van nood. Naast de sociale elementen speelt ook de fysieke gezondheid van het individu 
een belangrijke rol. Hierin is het essentieel dat mensen kunnen ontspannen, in beweging blijven 
en daar in de leefomgeving ook de mogelijkheid toe hebben, bijvoorbeeld in een park of 
gemeenschappelijke (moes)tuin. Daarnaast wordt de lokale geworteldheid ook bepaald door het 
historisch besef van een gemeenschap en bijvoorbeeld de mate van zelfvoorzienendheid in 
energie en middelen. Tot slot is ook financiële zekerheid een belangrijke factor. 


Drie benaderingen 
Om te onderzoeken hoe deze factoren van meerwaarde kunnen zijn voor Oostburg en in de 
ruimtelijke context een plek kunnen krijgen is een ontwerpend onderzoek gedaan aan de hand 
van drie ruimtelijke benaderingen: 1. de vitale kern, 2. ringpark Oostburg, 3. netwerkstad. 

 
 



1. De vitale kern - kansen en opgaven voor vastgoed 
Het gezondheidsdorp gaat in de basis uit van twee belangrijke doelgroepen; de ouderen met een 
groeiende zorgbehoefte, en anderzijds de noodzakelijke aanwas van nieuwe inwoners die voor 
een groot deel de zorg voor deze mensen op zich kan nemen. Deze twee doelgroepen hebben 
een op maat gemaakt woningaanbod nodig, iets waar in de huidige kern nog onvoldoende in 
wordt voorzien. Om hier verbeteringen in te realiseren kan worden gekeken naar transformatie van 
huidige woningen en kansen voor nieuwe woonvormen. 

Ten aanzien van bestaande woningen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het splitsen van 
bestaande woningen. De huidige oudere bewoner blijft hierbij op de begane grond wonen en krijgt 
een toegankelijke woning met zorghulpmiddelen en bijvoorbeeld een badkamer op de begane 
grond. De bovenverdieping wordt afgestoten waardoor betaalbare woonruimte beschikbaar komt 
voor jongeren. De jonge aanwas kan ook verleid worden tot het aankopen of huren van een 
bestaande woning die vrijkomt. Door deze woning aan te bieden als kluswoning wordt er een 
betaalbare optie aan starters geboden om een droomwoning tegen een goede prijs te realiseren. 
Een derde voorbeeld is het transformeren van achterkanten van winkelpanden. Aan de ‘blinde’ 
achterkanten van deze panden ontstaat de kans om extra woonruimte te realiseren waardoor de 
achterzijde van het pand geactiveerd wordt en er een binnenplaats ontstaat waar ruimte is voor 
ontmoeting en groen. Tegelijkertijd worden de woningen verduurzaamd. 

In Oostburg kan ook ruimte gerealiseerd worden voor nieuwe woon- en zorgconcepten. Denk 
hierbij aan het realiseren van meergeneratiewoningen met een flexibele plattegrond waarin 
mensen van verschillende leeftijdscategorieën samen kunnen wonen en elkaar kunnen 
ondersteunen. Met het realiseren van zulke nieuwe woningen ontstaat tegelijk een kans voor de 
verduurzaming van de woningvoorraad. Tot slot zou Oostburg ook in kunnen zetten om het geven 
van ruimte voor het bouwen van woningen zonder welstandstoezicht. Hiermee kan Oostburg zich 
in de regio profileren als plek waar mensen in alle vrijheid hun droomwoning kunnen realiseren, 
wat Oostburg tot aantrekkelijke woonplek maakt.  

Met bovenstaande principes wordt bijgedragen aan gezond, toegankelijk, divers en 
toekomstbestendig vastgoed in de gehele kern 

2. Ringpark Oostburg - een sterkere verbinding met het ommeland 
De stad Oostburg manifesteert zich momenteel als een eiland in het verder relatief lege 
zeekleilandschap. Van een hechte relatie of zachte overgang naar het omringende landschap is 
geen sprake meer, in tegenstelling tot decennia geleden. Juist in het landschap liggen kansen om 
de stad zelfvoorzienender en gezonder te maken. Door het landschap direct rond de kern 
toegankelijker te maken en aantrekkelijk in te richten kunnen deze kansen worden verzilverd. In dit 
zogeheten ‘Ringpark’ biedt het landschap verschillende ecosysteemdiensten en functies. Denk 
hierbij aan een beweeg- en gezondheidspark in aansluiting op het zorg- en sportcluster aan de 
westkant van de stad. Andere functies van dit Ringpark zijn bijvoorbeeld de opwekking van 
duurzame energie waarmee de stad geheel zelfvoorzienend kan worden. Door vanuit de 
gemeenschap zelf initiatieven te starten op het gebied van de opwekking van wind- en zonne-
energie of de teelt van biomassa, vloeien financiële voordelen hieruit rechtstreeks naar de lokale 
gemeenschap toe. Dit geld kan dan weer worden geïnvesteerd in de leefbaarheid van de stad en 
goede zorg. Hetzelfde geldt voor het lokaal produceren van voedsel in het Ringpark. Naast 
bovengenoemde functies heeft het Ringpark ook een grote recreatieve betekenis waarin een 
verbindende wandel- en fietsroute voor samenhang zorgt. 


3. Netwerkstad Oostburg - complementair en verbonden met de omgeving 
Oostburg is van oudsher altijd sterk verbonden met de regio geweest, bijvoorbeeld als 
handelsstad. Die verbondenheid is nu ook weer van vitaal belang. Oostburg kan bijvoorbeeld als 
kennis- en servicecentrum voor de omliggende regio van grote betekenis zijn. Hiervoor zijn goed 
functionerende fysieke netwerken zoals openbaar vervoer en fietsnetwerken van groot belang. Dit 
kan echter ook vanuit de gemeenschap worden ondersteund. Denk hierbij aan een online platform 



waar inwoners aan elkaar gekoppeld kunnen worden wanneer ze hulp, ondersteuning of gewoon 
een praatje nodig hebben. Dit vergelijkbaar met het vroegere briefje in de supermarkt. 


Oostburg regelt het 
Met bovenstaande principes kan ruimtelijk lading worden gegeven aan het ‘gezondheidsdorp 
Oostburg’. Het maakt duidelijk dat de opgave voor het realiseren van een gezondheidsdorp actie 
vraagt op veel verschillende vlakken. De getoonde voorbeelden zijn manieren om dit te bereiken. 
Het zijn principes die Oostburg als geheel sterker op de kaart zetten en de kwaliteit van de 
leefomgeving verbeteren. De principes gaan echter verder dan een kwaliteitsimpuls. De 
verdienmodellen achter de principes, zoals het zelf opwekken en leveren van energie en voedsel 
of het bieden van ruimte aan nieuwe woonvormen, bieden kansen om financiële middelen te 
genereren die kunnen worden geïnvesteerd in ruimtelijke verbeteringen, de zorg en de 
gemeenschap. Hiervoor is wel een sterke betrokkenheid en initiatief vanuit de brede lokale 
gemeenschap nodig. Dit is een essentiële succesfactor. Voorbeelden uit dorpen en steden elders 
in Nederland, bijvoorbeeld Sauwerd en Holwerd, laten zien dat dit kan en dat concrete resultaten 
en verbeteringen kunnen worden bereikt. Impulsen die verder gaan dan het beter bedienen van 
zorgbehoevende ouderen en leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de gehele gemeenschap. 



