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Inleiding. 
 
St. Laurens is in de Middelburgse structuurvisie (kwaliteitsatlas) opgenomen als 
woningbouwlocatie die kan uitgroeien tot een volwaardige woonwijk met eigen wijkvoorzieningen. 
Uitgaande van actieve grondpolitiek heeft de gemeente direct na het vaststellen van de 
structuurvisie een aanvang gemaakt met het verwerven van hiervoor benodigde gronden rond het 
dorp. 
 
Recente bevolkingsprognoses laten echter zien dat de bevolking op Walcheren niet die groei zal 
doormaken waarmee bij het opstellen van de kwaliteitsatlas rekening werd gehouden. De omvang 
van de bevolking zal zich volgens de prognoses na 2025 stabiliseren en op de langere termijn 
zelfs krimpen. Daarmee moet worden geconcludeerd dat de groei van St. Laurens, in de omvang 
die in de Kwaliteitsatlas is opgenomen, niet langer reëel is.  
 
In de loop van 2017 heeft in St. Laurens een drietal bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden 
waar, tegen de achtergrond van de voor woningbouw verworven gronden en de beperkte 
bevolkingsgroei, vrijelijk ideeën zijn uitgewisseld over de mogelijke- en wenselijke toekomst van 
St. Laurens. De bijeenkomsten hebben geresulteerd in een ruimtelijke visie die kan worden 
gebruikt als beoordelingskader voor ontwikkelingen in de toekomst. Daarbij is er van uit gegaan 
dat de gemeente in St. Laurens niet langer, of slechts bij hoge uitzondering, gronden zal 
verwerven voor verdere ontwikkeling. 
 
 
 

                
 
Figuur 1: St. Laurens in de K-atlas.   Figuur 2: aangekochte gronden. 
 
 
 
Gewijzigde omstandigheden. 
 
In St. Laurens zijn, in afwachting van de grootschalige ontwikkeling, relatief lang geen woningen 
gebouwd. Vanuit het dorp wordt het (helemaal) niet bouwen als een gemis ervaren. In feite is de 
toekomst van St. Laurens de afgelopen decennia ondergeschikt gemaakt aan de toekomst van 
Middelburg, zoals die in de structuurvisie is verwoord. Met het besef dat de bevolkingsprognose in 
belangrijke mate naar beneden moet worden bijgesteld moet ook het toekomstbeeld voor St. 
Laurens worden bijgesteld en op een andere manier naar de door de gemeente verworven 
gronden worden gekeken. Niet langer mag St. Laurens worden gezien als een toekomstige 
woonwijk met een volledig pakket voorzieningen. Van belang is nu dat de leefbaarheid van het 
dorp wordt gediend met woningbouw op beperkte(re) schaal, voor mensen die specifiek kiezen 
voor het wonen in het dorp St. Laurens. Complementair daaraan is het belangrijk dat de gronden 
die voorlopig niet zullen worden bebouwd, in deze periode een voor het dorp waardevol (tijdelijk) 
gebruik kunnen krijgen. 
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Verkavelingsstudie en beoordelingskader. 
 
De in St. Laurens aangekochte gronden liggen in drie afzonderlijke delen van het dorp. 
Onderscheiden worden: 

- St. Laurens zuidwest,  
- St. Laurens noordwest, 
- St. Laurens oost. 

Deze drie gebieden hebben essentieel verschillende kenmerken. 
 
Voor de locaties is een verkavelingsstudie gemaakt. Het realiteitsgehalte van de verkaveling 
beperkt zich tot de ruimtelijke mogelijkheden in relatie tot woningbouw. Binnen deze verkaveling 
kunnen plandelen worden aangewezen die op korte termijn ontwikkeld/gerealiseerd kunnen 
worden zonder dat de gebruiks- en toekomstmogelijkheden voor de rest van het gebied worden 
beperkt. 
Tijdens de bewonersbijeenkomsten zijn geen nieuwe suggesties gedaan voor het gebruik van de 
gronden die voorlopig, of wellicht langdurig, onbebouwd blijven. Men vindt de voortzetting van het 
huidig agrarisch gebruik logisch en heeft op voorhand geen bezwaar tegen een verschuiving naar 
een passend, agrarisch-recreatief gebruik.  
De verkavelingsstudie kan daarom worden gebruikt als beoordelingskader om nieuwe 
ontwikkelingen en de invloed daarvan op de omgeving en op gebruiksmogelijkheden in de verdere 
toekomst, te beoordelen. Dit geldt zowel voor woningbouw als ander, al dan niet tijdelijk, gebruik. 
 
Wel werden er door bewoners twee wensen naar voren gebracht die eerder niet konden worden 
gehonoreerd, omdat deze conflicteerden met de plannen om van St. Laurens een volledige 
woonwijk te maken. 
Namelijk: 

- De wens van de familie Nijpjes om op aan de oostzijde van het dorp, op eigen grond, een 
paardendressuurstal te mogen bouwen. 

- Het verzoek van de heer Brasser om aan de Van ’t Hoffweg, bij zijn agrarisch loonbedrijf, 
een opslagloods te mogen bouwen. 

Nu sprake is van een beperkte woningbouwontwikkeling in St. Laurens hoeven beide verzoeken, 
zowel ruimtelijk als milieutechnisch, geen belemmering te vormen. Deze kunnen in principe 
worden ingepast. Beide wensen zijn dan ook in de nu voorliggende verkaveling opgenomen. 
 

Beschrijving van de drie deelgebieden. 

 
St. Laurens zuidwest. 
 
Dit is het gedeelte dat het dichts bij de stad Middelburg ligt en waar het uit 1989 daterende 
dorpsplan St. Laurens in een uitbreiding van het dorp voorziet. Gegeven de ligging ten opzichte 
van Middelburg, aan de zuidzijde van St. Laurens, is dit ook nu nog steeds een logische plek om 
de eerste woningen aan het dorp toe te voegen. Deze constatering werd tijdens de 
bewonersbijeenkomsten gedeeld. 
 
St. Laurens zuidwest valt door de ligging en de bodemopbouw uiteen in twee afzonderlijke 
gedeelten. Het plandeel ten noorden van de begraafplaats, grenzend aan de bebouwing van de 
Noordweg, en het plandeel dat de verbinding vormt met de Leliëndaalseweg. 

- Het plandeel dat grenst aan de Noordweg, zo komt uit de bewonersbijeenkomsten naar 
voren, zou het eerst voor ontwikkeling in aanmerking moeten komen.  

- Tegen het plandeel aan de Leliëndaalseweg bestaan bij bewoners van de huidige rand 
van St. Laurens nogal wat bedenkingen. Dit heeft niet alleen betrekking op het verlies aan 
uitzicht, ook wordt gewaarschuwd voor slechte grondslag, drassige grond met 
wateroverlast en daardoor mogelijk verzakken van grond na ophogen. 

 
De verkaveling voor het deel ten noorden van de begraafplaats biedt in principe ruimte aan alle 
woningtypen, namelijk; vrijstaand met kavels tot 500m², twee-onder-een-kap en aaneen-gebouwde 
woningen. Tijdens de bewonersbijeenkomsten kwam naar voren dat er in het dorp zeker behoefte 
bestaat aan een aantal levensloopbestendige- of seniorenwoningen woningen. Uit oriënterend 
overleg is vervolgens gebleken dat Woongoed Middelburg in principe interesse heeft hier een 
tiental seniorenwoningen te bouwen.  
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Voor het plandeel dat de verbinding vormt met de Leliëndaalse weg is voor de verkaveling een 
aantal varianten opgesteld. Rekening houdend met de bodemgesteldheid, de wateroverlast en de 
ligging aan het landschap wordt in alle varianten een ruime waterpartij met een landschappelijke 
overgang naar het buitengebied voorgesteld. De uit de waterpartij komende grond kan in principe 
gebruikt worden om de aangrenzende gronden op te hogen. Omdat het niet noodzakelijk is op 
korte termijn in dit plandeel woningen te bouwen, kan de grond de tijd krijgen om op natuurlijke 
wijze in te klinken en kunnen de groene/natuurlijke overgangselementen alvast worden aangelegd. 
Zo ontstaat een landschappelijke parkaanleg waarin, afhankelijk van de behoefte, later woningen 
kunnen worden ingepast. De keuze uit de voorgestelde varianten kan in later stadium worden 
gemaakt, de varianten zijn niet bepalend voor de hoofdopzet. 
 
 

                   
 
 
St. Laurens noordwest. 
 
Dit plandeel wordt begrensd door (de bebouwing aan) de Van Borselenlaan en de Wilgenhoekweg 
en de Noorddorpseweg.  

Uit de bewonersbijeenkomsten komt naar voren dat men het voortzetten van de lintbebouwing 
langs de Wilgenhoekweg tot aan de Noorddorpseweg een logische aanvulling op het dorp zou 
vinden. Dit zou tevens gepaard kunnen/moeten gaan aan het afwaarderen van de Wilgenhoekweg 
tot 30 km zone, zo hoopt men.  
Zowel langs de Wilgenhoekweg als de Noorddorpseweg bestaat in principe de mogelijkheid 
grote(re) kavels te situeren. Bedoelde grotere kavels (vanaf 1000m²) kunnen een welkome 
aanvulling vormen op het beoogde programma in de eerste fase van het plandeel zuidwest. 
Afhankelijk van het uiteindelijke aantal kavels kunnen deze met een inrit vanaf de bestaande 
wegen worden ontsloten, dan wel vanaf een daarvoor aan te leggen paralelroute. Hierover is 
overleg nodig met het waterschap als wegeigenaar en, omdat de weg net buiten de 
gemeentegrens ligt, de Gemeente Veere. 
 
Voor het bebouwen van de achter het lint gelegen gronden bestaat bij omwonenden de nodige 
reserve. Men vraagt zich af of het nodig is ook deze grond te bebouwen? Verzoekt om in ieder 
geval voldoende afstand te houden tot de bestaande bebouwing/woningen en hier geen hoge 
bebouwing te plaatsen. Bij voorkeur niet hoger dan eengezinswoningen van twee lagen met kap 
(hoogte ± 12 meter). 

Voor het noordelijke deel van deze locatie is een verzoek ingediend door een groep mensen die 
hier een woongemeenschap(je) met Tiny houses willen oprichten. Los van de discussie of dit een 
tijdelijk initiatief moet zijn, of dat het ter plaatse mag uitgroeien tot een definitief plan, kan worden 
gesteld dat er voldoende ruimte is en de locatie zich prima leent voor dit experiment. Indien het 
initiatief succesvol blijkt dan kan het op deze plaats in iedere geval uitgroeien tot een 
definitieve/permanente locatie. In de verkaveling is indicatief een plaats voor deze Tiny houses 
opgenomen. 
 
 

St. Laurens oost. 
 
Dit is het plandeel tussen de Noordweg en de N57. Aan de noordzijde begrensd door de Van Het 
Hoffweg en aan de zuidzijde door de Golsteinseweg.  
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Langs de N57 is op initiatief van de gemeente een “akoestisch landschap” in aanleg. Het 
akoestisch landschap wordt gevormd met overtollige grond en slib van diverse locaties binnen de 
gemeente, dat gedurende 10 jaar (2012 tot 2022) zal worden aangevoerd. Uiteindelijk zal dit 
resulteren in een geaccidenteerde parkstrook van ongeveer 40 meter breed. 

- Het aanbod van grond en slib is de afgelopen jaren groter geweest dan oorspronkelijk 
werd voorzien, waaruit kan worden afgeleid dat de aanleg van deze strook effectief in een 
behoefte voorziet. Voorstel is nu om het akoestisch landschap en dus ook de uiteindelijk 
parkstrook te verbreden, waarmee de hoeveelheid grond die kan worden aangebracht 
aanmerkelijk groter wordt. Doordat de omvang van het uiteindelijke park groter wordt kan 
er makkelijker worden gevarieerd in vorm en afmeting. De belevingswaarde zal daarmee 
belangrijk toenemen. De overgang van het park naar de resterende grond in plandeel oost 
zal worden gevormd door een aaneengesloten snoer van waterpartijen. Bedoelde 
waterpartijen zullen de belevingswaarde van het park verder vergroten en tevens een 
belangrijke rol kunnen spelen op het gebied van ecologie en waterberging. De parkstrook 
kan op langere termijn een wervend element worden voor een toekomstige 
woningbouwontwikkeling. 

 
Tijdens de bewonersbijeenkomsten is gebleken dat de inwoners van St. Laurens de plannen van 
de familie Nijpjes, om ter plaatse een paardendressuurstal te realiseren, een warm hart toedragen. 

- De familie Nijpjes heeft in overleg met de gemeente haar toekomstplannen op papier 
gezet. Deze zijn vervolgens ingebracht in de verkaveling van het totaalbeeld. Het blijkt dat 
het bij de beoogde opzet onontkoombaar is dat de bij het bedrijf behorende milieucirkel 
zich ook buiten het perceel van de familie Nijpjes bevindt. Wel is het gelukt het voorstel 
zodanig in te richten dat er geen bestaande woningen binnen de toekomstige milieucirkel 
liggen. Een deel van de cirkel bevindt zich evenwel aan de zuidzijde op gemeente 
gronden. Bedoelde milieucirkel belemmert in principe de bouw van woningen aan deze 
kant. 
 

 
locatie dressuurstal en bedrijfsloods  

 
 
In overleg met de familie Nijpjes is daarop het idee ontstaan om deze belemmering te accepteren 
en om te zetten in een bruikbaar gegeven. De afgelopen jaren is de gemeente een aantal malen 
geconfronteerd met mensen die graag een paard bij huis willen houden. Slechts uitzonderlijk lukt 
het om aan deze wens tegemoet te komen. Op de locatie, grenzend aan de dressuurstal zou een 
degelijke wens kunnen worden gerealiseerd. Dit geeft aanleiding hier, in combinatie met de 
dressuurstal, ruimte te bieden aan een bijzonder woonmilieu. 

- Er kunnen ruime kavels worden aangeboden waarvan een deel in de milieucirkel van de 
dressuurstal ligt, die voor een paardenweide geen belemmering vormt. De woningen 
kunnen net buiten de milieucirkel worden geplaatst. Gedacht kan worden aan ruime 
individuele kavels of aan kavels die grenzen aan een gezamenlijke weide. De familie 
Nijpjes geeft aan in een dergelijke constructie bereid zijn samen te werken bij eventuele 
mestopslag en mestafvoer. Ook geven beide dochters aan in principe interesse te hebben 
om grenzend aan het bedrijf een woning te bouwen en sluiten niet uit dat ook klanten van 
de dressuurstal deze interesse delen.  
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In principe is het mogelijk aansluitend op deze locatie ook andere woningen toe te voegen, maar 
dat moet worden afgewogen tegen plannen in de deelgebieden zuidwest en noordwest. 
In het plandeel St. Laurens-oost zal, anticiperend op de meest recente bevolkingsprognoses, een 
groot deel van de verworven gronden voorlopig niet nodig zijn voor woningbouw. Het gebied is 
door de aanleg van de N57van het buitengebied afgesneden. Revitalisering ten behoeve van 
agrarische doeleinden wordt erg beperkt door de, voor agrarisch gebruik, relatief geringe afmeting 
van de kavels, de aanwezigheid van niet agrarische functies en de milieuwetgeving. Het huidig 
gebruik kan worden voortgezet eventueel aangevuld met agrarisch recreatief gebruik. Passende 
initiatieven/verzoeken vanuit het dorp kunnen welwillend in overweging worden genomen. 


