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ONDERWERP

Voortgang participatieproces streefbeeld Nollebos/ Westduinpark

Geachte heer/mevrouw,

Op 30 september 2019 heeft de derde werksessie Nollebos-Westduinpark plaats gevonden 
met belanghebbenden en inwoners van de gemeente Vlissingen. Het doel was:

 elkaar bijpraten over ontwikkelingen;
 het terugkoppelen van de resultaten uit de vorige werksessie van het 

participatieproces; 

 het bespreken van de vervolgstappen om te komen tot een integraal 
streefbeeld.

Een samenvatting van deze werksessie is te vinden op: 
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/wijken-en-kernen/binnenstad/
nolleboswestduingebied.html. 

Een belangrijke conclusie uit deze werksessie was dat er nadere gesprekken met de 
betrokken partijen nodig zijn om de verschillende thema’s (‘bouwstenen’) van het 
streefbeeld, beargumenteerd verder uit te werken. Daarom heeft de projectgroep in de 
afgelopen maanden veel overleggen gevoerd met verschillende organisaties.
Via deze brief willen wij u een informeren over de belangrijkste uitkomsten: 

Stichting Bunkerbehoud: een belangrijke conclusie tijdens de derde werksessie was dat 
de bouwsteen ‘cultuurhistorie’ nog onvoldoende is uitgewerkt. Daarom is contact gezocht 
met de stichting Bunkerbehoud. Er is gesproken over het doortrekken van de historische 
landingsroute Westkapelle - Vlissingen (unclebeach). Vanaf Westkapelle ligt langs deze linie 
een fiets- annex wandelpad. Het zou mooi zijn als deze doorgetrokken wordt naar de 
Oranjemolen. Verder kunnen de schutters- en mortierbunkers in het Nollebos meer 
aandacht krijgen door er informatiepanelen bij te plaatsen en de bunkers zeker niet te 
slopen. Ook zou er een informatiepaneel geplaatst kunnen worden met informatie over het 
bombardement en de dijkdoorbraak bij fort De Nolle. De ideeën worden momenteel 
uitgewerkt in het streefbeeld en ter reactie voorgelegd in de volgende werksessie.
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Stichting SBBN: met de Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark zijn drie 
bijeenkomsten georganiseerd. De stichting is onder meer bezig met een 
soorteninventarisatie. Het doel van de overleggen: kennis delen en daarmee ideeën 
genereren voor de invulling van de onderwerpen natuurontwikkeling, -educatie en -beheer. 
Samen met de beleidsmedewerker groen is hier nader invulling aan gegeven. Ook zijn er 
ideeën uitgewisseld over voorzieningen als picknickbanken, speelvoorzieningen en 
cultuureducatie. Zonering (waar zijn voorzieningen mogelijk, waar moet er vooral rust zijn in 
het park) is daarbij een belangrijk onderwerp. De lanschapsarchitect en de projectgroep 
zullen de vertaling daarvan aan de volgende werksessie voorleggen. 

Initiatief insectenhotel (A Rocha): A Rocha is een stichting die zich wereldwijd inzet voor 
natuurbehoud, bewustwording en duurzame ontwikkeling. De Zeeuwse afdeling heeft het 
idee opgeworpen om een insectenhotel te plaatsen in het Nollebos/ Westduinpark als 
gedeeltelijke uitwerking van de bouwsteen natuur. Een leuk initiatief dat ook een educatieve 
en ecologische toevoeging biedt. Momenteel wordt een logische plek gezocht op de 
streefbeeldkaart. Het initiatief wordt voorgelegd in de volgende werksessie. 

Sporters: in december en januari heeft een stagiair van de Hogeschool Zeeland onderzoek 
gedaan naar sportstimulering in het Nollebos/ Westduinpark. Naast de Sportraad zijn 
verschillende organisaties aangeschreven op het gebied van wandelen, fietsen, 
mountainbiken, hardlopen/ bootcamps en paardrijden gevraagd naar hun mening over de 
voorzieningen in het Nollebos/ Westduinpark. Hieruit zijn praktische tips naar voren 
gekomen hoe de voorzieningen op het gebied van sport verbeterd kunnen worden. Een 
belangrijk aandachtspunt zijn bijvoorbeeld de kiezelpaden in het Nollebos: deze zijn 
blessuregevoelig voor hardlopers. Eerder was al bekend dat de paden niet goed 
toegankelijk zijn voor bezoekers met een rolstoel of rollator. De uitkomsten leveren ook 
belangrijke informatie op over de verschillende soorten routes in het gebied (wandelen/ 
fietsen/ mountainbiken/ hardlopen). De vertaling van de reacties naar het streefbeeld worden 
in de volgende werksessie gepresenteerd.

Wmo adviesraad: de Wmo adviesraad heeft op basis van verschillende gesprekken een 
formeel advies uitgebracht over de toegankelijkheid van het gebied. In de bijeenkomsten is 
gezocht naar concrete handvatten om het gebied zoveel mogelijk toegankelijk en bereikbaar 
te maken voor mensen met een handicap. Ook met de werkgroep van de Wmo adviesraad 
is uitgebreid overleg gevoerd. Op basis van enkele handzame documenten over de 
toegankelijkheid van openbare ruimte en natuurgebieden is ondermeer een rondwandeling 
door het gebied georganiseerd. Het park is daarbij als geheel onder de loep genomen en er 
zijn afspraken gemaakt over gewenste ingrepen op het gebied van toegankelijkheid. Daarbij 
kan gedacht worden aan het duiden van routes, het toepassen van de juiste ondergrond, 
technische specificaties voor een toegankelijke afwerking van steigers en bruggen, 
informatievoorziening en invalide-parkeerplaatsen. De uitkomsten worden in de volgende 
werksessie gepresenteerd.

De hengelsportvereniging Vlissingen (HSV): Waterkwaliteit en beheer is een belangrijk 
onderwerp in het streefbeeld. De projectgroep overlegt onder meer met de 
hengelsportvereniging over de waterkwaliteit in het Nollebos/ Westduinpark. De 
hengelsportvereniging is zeer actief in het structureel meten van de waterkwaliteit en 
waterstand. Deze informatie is van grote waarde voor de verdere planvorming in het kader 
van de visie: welke ingrepen in het gebied kunnen een positieve bijdrage leveren aan de 
waterkwaliteit en -beheer? Daarbij wordt ook gezocht naar mogelijke acties op kortere 
termijn om vissterfte, zoals die zich afgelopen zomer heeft voorgedaan, zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het gebied. De 
gemeente heeft een belangrijke taak in het oeveronderhoud. De projectgroep is daarom in 
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overleg met het Waterschap om te bezien of de ideeën haalbaar en effectief vertaalt kunnen 
worden naar het waterbeheerbeleid.

Kustvisiepartners: het Nollebos/ Westduinpark is ‘Aandachtsgebied’ in de Zeeuwse 
Kustvisie. Dit vraagt om afstemming over de plannen met de verschillende bij de kustvisie 
betrokken partnerorganisaties (waaronder het Waterschap, de Provincie Zeeland, de 
Zeeuwse Milieufederatie en andere Zeeuwse kustgemeenten). In de ambtelijke werkgroep 
zijn de kustvisiepartners bijgepraat over de ontwikkelingen. Ook zijn de resultaten van de 
werksessies besproken met de Zeeuwse Milieufederatie. 

Individuele gesprekken: diverse bewoners hebben in gesprekken hun ideeën kenbaar 
gemaakt voor de toekomst van het Nollebos/ Westduinpark. Zo wordt er van gedachten 
gewisseld over de mogelijke inzet van vrijwilligers bij opruimacties en onderhoud en beheer 
van het Nollebos/ Westduinpark. Daarbij is het wel noodzakelijk dat er een organisatie 
gevonden wordt die zich kan ontfermen over de organisatie en coördinatie van deze 
vrijwilligersactiviteiten. De kaders voor beheer en de mogelijkheden op het gebied van 
vrijwillige inzet worden in het streefbeeld opgenomen.

Bebouwing: tijdens de derde werksessie is gebleken dat de kaders voor bebouwing nog 
verschillende vragen oproepen: welke delen van het zoekgebied kunnen bebouwd worden, 
hoe kan een gebouw aansluiten bij het landschap en wat moet er met de bestaande 
bebouwing gebeuren? Ook locatie, massa, oppervlakte, parkeeroplossingen, uitstraling en 
concept zijn van belang. 
Deze ingrediënten zijn sterk van invloed op een goede ruimtelijke kwaliteit en een passende 
relatie van de bebouwing met het stadspark. In de laatste werksessie worden deze 
belangrijke onderdelen van de kaders voor bebouwing gepresenteerd. 

De laatste werksessie voor het Nollebos/ Westduingebied vindt plaats op woensdagavond 
11 maart.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


