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I N L E I D I N GINLEIDING

1.1 Aanleiding
In 1994 heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis inge-
stemd met de 'Structuurschets Hellevoetsluis 2005'.
Deze Structuurschets bevat een toekomstvisie op de
ruimtelijke structuur van Hellevoetsluis en heeft tot nu
toe gefunctioneerd als een rode draad in de diverse
ruimtelijke plannen en projecten in de gemeente.

Een groot aantal van de plannen en thema's uit de
Structuurschets 2005 is momenteel in ontwikkeling of
bevindt zich in de realisatiefase. Waar dit niet het geval
is, ligt de oorzaak bij de enorme complexiteit van de
problematiek of bij verandering van beleidskoers van
het rijk, de provincie en soms ook de gemeente. Zo
heeft zich op het terrein van woningbouw een koers-
verandering voorgedaan op rijks- en provinciaal niveau.
De gemeente Hellevoetsluis heeft minder woning-
bouwcontingenten toegewezen gekregen dan werd ver-
wacht, wat heeft bijgedragen aan het niet doorgaan van
een aantal woningbouwprojecten. Hierdoor is de ruim-
telijke visie van Hellevoetsluis voor bepaalde delen niet
meer actueel.

Een actuele visie is noodzakelijk voor een goede coör-
dinatie van ruimtelijke ontwikkelingen. Omdat de
Structuurschets een nuttig beleidsinstrument is geble-
ken heeft de gemeente dan ook gekozen voor een vol-
ledige herijking van de Structuurschets 2005. Het
onderliggende 'Structuurplan Hellevoetsluis 2010+' is
hiervan het resultaat.

1.2 Structuurschets 2005
De ruimtelijke visie die in 1994 door de gemeente is
vastgelegd, bevatte drie belangrijke doelstellingen. De
eerste doelstelling was dat de gemeente aantrekkelijk
moest blijven als woongemeente en als toeristisch
recreatief centrum. Daarnaast moest Hellevoetsluis
ruimte bieden voor werkgelegenheid. Er was behoefte
aan een nieuw bedrijventerrein en aan nieuwe kantoor-
gebouwen. Om te voorkomen dat al deze ruimteclaims
zouden leiden tot een ongestructureerde en onsamen-
hangende stedelijke groei en daarmee onnodige aan-

tasting van het buitengebied werd de derde doelstelling
dat het landschap het kader vormt voor al de ruimte-
lijke ontwikkelingen.

Om de beschreven doelstellingen te verwezenlijken is in
de Structuurschets Hellevoetsluis 2005 een elftal aan-
dachtsgebieden onderscheiden waaraan verschillende
ontwikkelingen zijn gekoppeld. Deze ontwikkelingen
zijn de afgelopen jaren in gang gezet of zijn inmiddels
afgerond.

Actiepunten:

Actiepunten Structuurschets Hellevoetsluis 2005 (Bron: Structuurschets Hellevoetsluis 2005, 1994)

Vesting
De oeverlijn
De Struytse Hoeck
Kanaalzone
De Kulck
Parkzone
Westelijke uitbreiding
Afbouw den Bonsen Hoek
Beheer bestaande woonwijken
Kickersbloem
Buitengebied

ACTIEPUNTEN HELLEVOETSLUIS 2005
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- In 1996 is voor de Vesting een herontwikkelings-
plan opgesteld, waarvan de uitvoering inmiddels in
volle gang is.

- Voor het gebied langs de Oeverlijn is, na het door-
lopen van moeizame planologische procedures,
groen licht gegeven voor de realisering van de
Heliushaven.

- Het nieuwe deel van het winkelcentrum De Struytse
Hoeck is geopend. Met de bouw van de
Centerpoint-flat heeft Hellevoetsluis een bijzonder
herkenningspunt gekregen. De plannen voor de
Oostdijk zijn in voorbereiding.

- Het plan voor de Kanaalzone bevindt zich thans in
de voorbereidingsfase. De vooruitgang in dit plan is
minder groot dan gehoopt, hoewel momenteel druk
wordt gewerkt aan de verplaatsing van autobedrijf
Van den Ban naar bedrijventerrein Kickersbloem.

- Voor de verplaatsing van de bedrijven in De Kulck
is nog een weg te gaan, maar hierin beginnen zich
ook enkele ontwikkelingen af te tekenen.

- Door het realiseren van Kickersbloem 2 is een
modern bedrijventerrein gerealiseerd, waarvan de
uitgifte voorspoedig is verlopen. De realisering van
Kickersbloem 3 komt in zicht.

- In het uitbreidingsplan in de Ravense Hoek wordt
momenteel volop gebouwd, hoewel het project
reeds voor een groot deel gerealiseerd is.

- De plannen voor de Parkzone en de Westelijke uit-
breiding, inclusief de Fazantenlaan, zijn voorlopig
nog niet aan de beurt.

- In de bestaande woonwijken zijn bijzondere voor-
uitgangen geboekt in het verbeteren van de leef-
baarheid en de woonkwaliteit. In de Struyten en de
Kooistee zijn veel huurwoningen verkocht en zijn
buurten zoals Wittens Hoeck en Hout Hoeffe
opgeknapt. Ook de Marinewijk heeft een aantal ver-
anderingen ondergaan met de sloop en de herbouw
van de Boeg (Evertsenstaete) en het optoppen van

de andere flats. Hellevoetsluis is druk bezig met het
afrekenen met het groeikernprobleem en wil deze
koers voortzetten door de stedelijke vernieuwing in
de bestaande wijken verder uit te bouwen.

- In 1996 is het bestemmingsplan buitengebied
rechtsgeldig geworden. Dit bestemmingsplan is het
instrument bij uitstek om de landschappelijke
waarden te beschermen en de recreatieve waarde
van het buitengebied te waarborgen.

Bij de projecten die afgelopen jaren zijn verder gebracht
of al zijn uitgevoerd, heeft de Structuurschets een
initiërende rol gehad. Daarentegen zijn ook een aantal
projecten die in de Structuurschets zijn genoemd niet in
ontwikkeling gekomen. Dit had in veel gevallen te
maken met de grote complexiteit van het project, een
niet al hoge prioriteit en/of een verandering van
beleidskoers. In dit 'Structuurplan Hellevoetsluis
2010+' zullen deze plannen worden heroverwogen en
indien wenselijk weer op de agenda gezet.

1.3 Structuurplan 2010+
De doelstellingen voor de Structuurschets voor 2005
staan eveneens centraal voor de komende periode.
Hellevoetsluis wil een prettige gemeente zijn om in te
wonen, met aangename en complete woonbuurten in
een aantrekkelijk landschap. Daarnaast wil de gemeente
groeien als toeristisch-recreatief centrum in de noorde-
lijke Delta, gedragen door de ligging aan het water en de
aanwezigheid van een historische Vesting. Deze twee
kwaliteiten vormen de hoofddoelstelling van het
gemeentelijke beleid. De hoofddoelstelling wordt
ondersteund en aangevuld door de principes van duur-
zaamheid en leefbaarheid. Meer dan in de vorige
Structuurschets draait het echter ook om duurzame
ruimtelijke kwaliteit. De identiteit van Hellevoetsluis als
woongemeente en toeristisch-recreatief centrum, wordt
voor een groot deel gedragen door de bestaande kwa-
liteiten van Hellevoetsluis. Behoud en versterking van
waardevolle elementen op het terrein van water, natuur,
landschap en cultuurhistorie vormen essentiële doel-
stellingen van het ruimtelijk beleid, zowel in het buiten-
gebied, als in het stedelijk gebied en de uitbreidingen
daarvan.

Voor de bestaande stad staat de gemeente voor de
opgave meer diversiteit en kwaliteit te realiseren.
Hellevoetsluis is de afgelopen decennia snel gegroeid en
groeit nog steeds. Er is niet altijd voldoende gelegen-
heid geweest om ook aandacht te besteden aan de zo
belangrijke variatie en kwaliteit in de leefomgeving.
Enkele centraal gelegen locaties zijn nog onbenut
gebleven of kunnen de komende jaren opnieuw
beschikbaar komen. Dergelijke kostbare plekken in de
stad geven goede mogelijkheden voor een bijzondere
invulling.
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Dit Structuurplan laat zien hoe Hellevoetsluis deze
opgaven wil aanpakken. Het Structuurplan gaat uit van
een integrale analyse van de ruimtelijke structuur van de
gemeente, waarbij alle relevante beleidsaspecten op
gelijkwaardige wijze zijn betrokken. Deze analyse
mondt uit in een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld
(DRS), welke het karakter en de identiteit van het
gemeentelijk grondgebied uitdrukt. Het DRS bevat de
waardevolle elementen die het kader vormen voor de
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimteclaims
voor wonen, werken, (winkel)voorzieningen, infrastruc-
tuur, natuur, landbouw, recreatie, et cetera. moeten in
het structuurbeeld worden ingepast. Hier ligt het
wezenlijke verschil met het traditionele Structuurplan,
waarin vaak begonnen wordt vanuit het programma
met aantallen te realiseren woningen en hectaren aan te
leggen bedrijventerrein. In het 'Structuurplan
Hellevoetsluis 2010+' worden programma en structuur-
beeld gelijktijdig en in samenhang ontwikkeld. Ze wor-
den met elkaar in verband gebracht waardoor het pro-
gramma een geïntegreerde bijdrage levert aan de verbe-
tering van de ruimtelijke kwaliteit die aan het structuur-
beeld ten grondslag ligt.

Dit Structuurplan geldt in principe voor de periode tot
2010. Het ruimtelijk model brengt de ontwikkelingen in
kaart op basis van het programma tot 2010 en waar
mogelijk tot 2015. Voor de periode daarna wordt in
grote lijnen aangegeven welke mogelijkheden resteren.
Het DRS, dat in principe voor langere periode is vast-
gelegd, vormt hierbij het uitgangspunt. Het
Structuurplan gaat niet op detailniveau in op de diverse
aspecten en onderdelen. Hiervoor wordt aan de ene
kant verwezen naar onderliggende beleidsnota's. Aan de
andere kant zal het Structuurplan voor een deel worden
uitgewerkt in deelplannen, gebiedsplannen, nota's of
bestemmingsplannen.

1.4 Planvormingsproces
Het voorliggende rapport - het 'Structuurplan
Hellevoetsluis 2010+' - vormt de eindrapportage van
een uitgebreid communicatie- en planproces. Dit pro-
ces is ingezet met het benoemen en preciseren van de
kernkwaliteiten van de gemeente (hoofdstuk 2). Van
deze kwaliteiten is aangeven welke elementen het
wezen, het eigene, het onmiskenbare van de gemeente
bepalen. In Hellevoetsluis gaat het dan bijvoorbeeld om
de polderstructuren met oude dijken en weteringen,
maar ook om cultuurhistorische elementen als de for-
ten, Nieuw-Helvoet, Nieuwenhoorn en de Vesting. Van
deze kwaliteiten is aangegeven in hoeverre zij als onuit-
wisbaar voor de toekomst moeten worden veiliggesteld.
Daarbij is te werk gegaan volgens een 'lagenbenadering'.
De 'onderste' laag wordt gevormd door enerzijds de
geomorfologie, de bodemtypologie en het water-
systeem, en anderzijds door de natuur-, landschaps- en
cultuurhistorische waarden die hiermee samenhangen.
Eigenlijk is dit de 'onvervangbare' basis van het gebied.
De 'middelste' laag is die van de infrastructuur, wegen,
waterwegen en leidingen, die ook leidend kunnen zijn
voor ruimtelijke ontwikkelingen.
De 'bovenste' laag bevat de gebruikspatronen (occupa-
tie) die door de verschillende gebruikers, zoals bewo-
ners, agrariërs, recreanten en toeristen bepaald worden,
waarbij de functies landbouw, wonen, voorzieningen,
werken en recreatie en toerisme aan bod komen.

De inventarisatie geldt als een belangrijke bouwsteen
voor de verdere visie- en planvorming. Met de inventa-
risatie zijn de onaantastbare kernkwaliteiten van de
gemeente naar voren gekomen, welke in principe de
vaste, onveranderlijke bagage voor de toekomst vor-
men. In het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld zijn de
waardevolle elementen vervolgens vastgelegd en staat
beschreven hoe met deze elementen dient worden
omgegaan. Dit alles conform bovenlokaal beleid, vast-

gelegd in de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening,
de Regiovisie ter voorbereiding van deze nota en de
Gebiedsgerichte verkenning Voorne-Putten en
Rozenburg.

De volgende stap in het planvormingsproces vormde
het opstellen van verschillende ruimtelijke ontwikke-
lingsmodellen. Deze modellen gaven ieder hun eigen
oplossingen voor vraagstukken ten aanzien van bereik-
baarheid, woningbouw, realisatie van bedrijventerrei-
nen, recreatie en toerisme, de koers van de landbouw, et
cetera. In totaal zijn er vier modellen ontwikkeld:
- Een compact model waarin de nadruk ligt op

inbreiding en beperking van de uitbreiding.
- Een centrale-as-model waarin de as Vesting,

Struytse Hoek en Kickersbloem de drager vormde
voor hoogstedelijke ontwikkelingen.

- Een radialen-model waarin de verstedelijking gesi-
tueerd wordt langs de uitvalswegen A.I.-laan,
Kanaalweg, Rijksstraatweg en mogelijk de
Plattendijk.

- Een concentrisch model waarin de stad vanuit het
centrum Struytse Hoek in schillen naar buiten
groeit.

Het gebruik van de modellen had als doel nieuwe idee-
ën te genereren en bestaande ideeën te structureren.
Het gebruik was geen doel op zich en er is dan ook
geen keuze gemaakt voor één model. Van alle modellen
zijn de voordelen en nadelen verkend. Het uiteindelijke
ruimtelijk model is dan ook een compromis, samenvoe-
ging van componenten uit alle modellen.
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Hellevoetsluis vanuit de lucht (Bron: Structuurschets Hellevoetsluis 2005, 1994)



De ambtelijke workshop, waarin de verschillende
modellen centraal stonden, gaf een scherp beeld van de
meest wenselijke en realistische koers. De uitkomsten
zijn door Croonen Adviseurs gerapporteerd om als
input te kunnen dienen voor de volgende stap: het
opstellen van een concept-ruimtelijk model. Dit model
stond samen met enkele programmatische dilemma's
ter discussie tijdens een tweede workshop. Tegelijkertijd
heeft in het kader van de watertoets overleg plaatsge-
vonden met het Waterschap Brielse Dijkring. De resul-
taten van dit gesprek hebben direct doorwerking gekre-
gen in het plan en zijn tevens vastgelegd in de waterpa-
ragraaf (5.9).

Na afloop van deze fase is het definitieve ruimtelijk
programma en ruimtelijk model opgesteld en is
het resultaat gebundeld in een Voorontwerp
Structuurschets.

April 2003 heeft het college de Voorontwerp
Structuurschets vrijgegeven voor de inspraak. Deze
rapportage heeft vervolgens in het kader van de
inspraakprocedure vanaf 21 mei 2003 tot en met 20
juni 2003 voor een ieder ter inzage gelegen. Aanvullend
hierop heeft op 12 juni 2003 een inspraakavond plaats-
gevonden. Gedurende de inspraaktermijn konden de
inwoners van Hellevoetsluis en in de gemeente belang
hebbende rechtspersonen een reactie geven op
de Voorontwerp Structuurschets. Daarnaast is de
Voorontwerp Structuurschets in het kader van artikel
10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO)
voor reactie opgestuurd naar diverse instanties.

De binnengekomen inspraakreacties en de reacties uit
het vooroverleg zijn in een inspraaknota samengevat
weergegeven en beantwoord. Bij iedere inspraakreactie
is aangegeven of de reactie aanleiding geeft tot het aan-
passen van de Voorontwerp Structuurschets en welke

aanpassing, indien noodzakelijk, in de Ontwerp
Structuurschets zijn doorgevoerd.

Op basis van de binnengekomen reacties is de visie op
onderdelen aangepast en verwerkt tot Ontwerp
Structuurschets. Deze heeft samen met de ‘Nota
inspraak en vooroverleg Structuurschets Hellevoetsluis
2010+’ van 16 januari 2004 tot 12 februari 2004 ter
inzage gelegen. In deze fase zijn 11 reacties (zienswij-
zen) aan de gemeente toegestuurd. Deze zijn in een
'Nota Zienswijzen' samengevat weergegeven en beant-
woord. Naar aanleiding van de zienswijzen is de visie
gecomplementeerd. De Inspraaknota en Nota
Zienswijzen zijn samengevoegd tot één document, dat
als separate bijlage onderdeel uitmaakt van het plan.

Met de afronding van de tweede ter-inzage-legging en
de vaststelling door de gemeenteraad heeft de visie de
formele status van Structuurplan bereikt. Het einddo-
cument kent dan ook als definitieve titel: 'Structuurplan
Hellevoetsluis 2010+. Een voortzetting van de koers.' 

1.5 Leeswijzer
De hiervoor aangeven opzet van het proces komt tot
uiting in de opbouw van de Structuurschets. Hoofdstuk
2 is het resultaat van de inventarisatie. Het schetst de
historische en huidige positie van Hellevoetsluis. Het
beschrijft per thema de ruimtelijke structuren en de
hoofdlijnen van gemeentelijk beleid. Hoofdstuk 3
behandelt het bovenlokaal beleid dat is vastgelegd in de
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, de
Regiovisie die is opgesteld als inbreng voor deze nota,
en de Gebiedsgerichte verkenning Voorne-Putten en
Rozenburg. Beide hoofdstukken vormen de input voor
het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld dat staat
beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft vervol-
gens antwoord op de vragen hoe het programma er
voor de komende 10 jaar uitziet en op welke wijze dit

ruimtelijk gestalte krijgt. Dit programma mondt uit in
het ruimtelijk model (hoofdstuk 6) waarin de ruimte-
lijke doelstellingen vertaald worden naar de verschillen-
de deelgebieden van Hellevoetsluis.
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2 P O S I T I E V A N  H E L L E V O E T S L U I SPOSITIE VAN HELLEVOETSLUIS

2.1 Inleiding
Het ruimtelijk beleid is erop gericht een synergie te laten
ontstaan uit de ontwikkeling op diverse beleidsvelden.
Deze beleidsvelden hebben allemaal een bepaalde weer-
slag op de ruimtelijke structuur. Daarnaast beïnvloeden
ze elkaar wederzijds. Om een helder toekomstbeeld te
verkrijgen, dient een doordachte afstemming van al deze
beleidsterreinen plaats te vinden. Om dit te bewerkstelli-
gen is in dit hoofdstuk de positie van Hellevoetsluis
beschreven door per beleidsveld of thema de ruimtelijke
structuren en de hoofdlijnen van beleid uit te werken.
De beschrijving begint bij de zogenaamde onderste laag:
de geomorfologie, water, natuur en landschap en cul-
tuurhistorie, en eindigt bij de lagen die daar bovenop lig-
gen: infrastructuur, wonen, voorzieningen, bedrijvigheid,
recreatie en toerisme en landbouw. Allereerst komen
echter de historie en positionering van Hellevoetsluis in
een breder geografisch verband aan bod.

2.2 Een historische schets
De eerste tekenen van bewoning in Hellevoetsluis en
omgeving stammen uit de Romeinse tijd. Het gebied
werd toen intensief bewoond, maar na de val van het
Romeinse rijk volgde een periode zonder bewoning.
Vanaf de 8ste eeuw wordt het gebied permanent
bewoond en gebruikt. Er ontstonden verschillende
nederzettingen van waaruit de bewoners het land ont-
gonnen en op de wateren visten. De gemeente
Hellevoetsluis ontstond uit de samenvoeging van deze
oude nederzettingen. In de eerste plaats was dit Nieuw-
Helvoet, het vijftiende-eeuwse dorpje in de gelijknami-
ge polder. De meeste mensen die in deze nederzetting
woonden, werkten op het land. De tweede historische
kern ontstond uit het haventje bij de toenmalige spuis-
luis. Begin zeventiende eeuw werd dit haventje tot mari-
nehaven opgewerkt en ontwikkelde zich de huidige 

Vesting. De derde oude kern, Nieuwenhoorn, ligt op
enige afstand van de stedelijke bebouwing van
Hellevoetsluis. Nieuwenhoorn werd, zoals gebruikelijk
in die tijd, rondom de kerk gebouwd en lag dicht langs
de weg Hellevoetsluis-Brielle. In de jaren tachtig is het
buurtschap Vlotbrug opgeslokt door de uitdijende
bebouwing van Hellevoetsluis. Door landaanwinning
groeide het landbouwareaal en steeg het inwonertal van
de nederzettingen. In het begin van de 17e eeuw ont-
stond de behoefte aan een marinebasis langs het
Haringvliet. Bij de sluis van de polder Nieuw-Helvoet
werden vestings- en havenwerken aangelegd welke in
1619 gereed waren. Het vestingstadje groeide snel en
verkreeg een zekere welvaart. De vraag naar landbouw-
producten steeg, wat een impuls gaf aan de agrarische
bedrijvigheid in de omliggende polders. De agrarische
bedrijvigheid floreerde vooral in de tweede helft van de
18e eeuw. Uit deze periode dateren dan ook enkele
kapitale boerderijen. Rond 1800 werd een linie van for-
tificaties tussen Brielle en Hellevoetsluis aangelegd.
Deze dienden als bescherming tegen aanvallen uit zee
door Franse troepen. Een tweetal forten of batterijen
zijn hier nog van overgebleven. Te weten 'De Klomp'
ten zuiden van Brielle en het fort 'Noorddijk' bij
Nieuwenhoorn.

De landschappelijke hoofdstructuur is sinds de ontgin-
ning van het gebied in de 13e eeuw onveranderd geble-
ven en is daarmee van grote cultuurhistorische beteke-
nis. Het gaat hierbij om het grootschalige patroon van
dijken en polders en het meer fijnmazige kavelpatroon.
Gekoppeld aan deze patronen liggen in het gebied veel
oude, maar goed bewaard gebleven boerderijen. De ste-
denbouwkundige structuur veranderde sterk onder
invloed van de de omvangrijke industrialisatie in de
jaren vijftig.
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In deze periode groeide de Vesting en het dorp Nieuw-
Helvoet uiteindelijk aan elkaar. De toenmalige land-
schappelijke structuur vormde het uitgangspunt voor de
inrichting van de eerste uitbreidingswijken, ten noorden
en oosten van de Vesting. Men besteedde daarbij veel
zorg aan de ruimtelijke samenhang, door een groene
inrichting van de flanken van de Vesting en de zone
rondom de Hoofdwetering te realiseren. Aan de
Hoofdwetering, op de grens van de toenmalige gemeen-
ten Nieuw-Helvoet en Hellevoetsluis werd een sport-
park aangelegd. De toen al aanwezige bedrijven aan de
rand van Nieuw-Helvoet (Vermaat en de Rubberfabriek)
zijn als het ware door de bebouwing ingehaald en bevin-
den zich nu midden in het stedelijke gebied. Met de
afsluiting van het Haringvliet in 1970 en de doorzetten-
de industrialisatie begon Hellevoetsluis aan een functie-
verandering. De importantie van Hellevoetsluis als
havenstad nam af en Hellevoetsluis werd steeds meer
een woongemeente met een groot potentieel op het
gebied van recreatie en toerisme. Hellevoetsluis kreeg in
het kader van het groeikernenbeleid van het rijk een
forse groeitaak, waardoor de gemeente in de jaren
zeventig een tweede groeiimpuls kreeg. Om die reden
koos de gemeente voor de sprong over het kanaal. De
wijken De Struyten en De Kooistee verrezen ten behoe-
ve van de overloop uit Rotterdam. In vergelijking met de
eerdere buurten kregen deze wijken een sterk mono-
functioneel en besloten karakter. In tegenstelling tot eer-
dere uitbreidingen ontbrak de verwevenheid tussen stad
en landschap. Het kanaal, het tracé van de voormalige
tramlijn en de dijken functioneerden als begrenzing,
waar de wijken met de achterkant naar toe zijn gekeerd.
In dezelfde periode werd het bedrijventerrein
Kickersbloem aangelegd. Ook deze stedelijke uitbrei-
ding kende een sterk monofunctioneel karakter.
Nadat de groeikernwijken gereed waren gekomen, wer-
den eind jaren tachtig en negentig achtereenvolgens de
wijken Den Bonsen Hoek en Ravense Hoek gebouwd

aan de noordzijde van het Kanaal door Voorne.
Doordat meer dan de helft van de woningen in de vrije
sector zijn gebouwd, hebben de twee wijken een heel
ander karakter dan De Struyten en De Kooistee. Met de
bouw van Den Bonsen Hoek en Ravense Hoek is een
stedelijke structuur ontstaan in de vorm van vier kwa-
dranten, onderling gescheiden door het kanaal en de
Oostdijk. Precies op het raakvlak van deze vier kwa-
dranten is het winkelcentrum de Struytse Hoeck gerea-
liseerd. Samen met de andere functies die daar aanwe-
zig zijn, vormt de Struytse Hoeck het commerciële cen-
trum van Hellevoetsluis. Het historische en bestuurlijke
hart van Hellevoetsluis is de Vesting. De Vesting ademt

een historische sfeer, doordat het verleden op een groot
aantal plaatsen te voelen en te beleven is. De bastions
en courtines van de Vesting zijn in stand gehouden en
voor wandelaars toegankelijk. De oude haven is op vele
plaatsen zichtbaar en daardoor sterk beeldbepalend. In
en rondom de historische bebouwing zijn toeristischre-
creatieve en bestuurlijke functies ondergebracht.
Daarnaast heeft de Vesting nog steeds een belangrijke
woonfunctie.
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Ontstaansgeschiedenis van Hellevoetsluis (Bron: Structuurschets Hellevoetsluis 2005, 1994)



2.3 Positionering van de gemeente Hellevoetsluis
De gemeente Hellevoetsluis is gesitueerd in het weste-
lijke deel van het Zuid-Hollandse 'eiland' Voorne-
Putten. Gelegen aan de Zeeuwse dammenroute vormt
het een belangrijke schakel op de route Vlissingen-
Rotterdam. Voor de regio vervult Hellevoetsluis een
verzorgende functie. Voor de inwoners van het weste-
lijke deel van Voorne Putten, maar ook voor Goeree-
Overflakkee is Hellevoetsluis de stad om te winkelen,
leren, werken en recreëren. Voor de inwoners van
Hellevoetsluis zelf is de gemeente vooral een plaats om
aantrekkelijk te wonen. De stad is prachtig gelegen aan
het water en is omringd door landelijk gebied. Op korte
afstand bevinden zich Rotterdam en Spijkenisse met

hun grootstedelijke voorzieningen. Hier vinden veel
inwoners van Hellevoetsluis een werkplek, wat leidt tot
een forenzenstroom richting het noordoosten. Via de
N57 en de N218 zijn de voornaamste economische
centra in de regio bereikbaar.
De gemeente Hellevoetsluis is 4.614 ha. groot, waarvan
3.169 ha. bestaat uit land en 1.445 uit water. In 2004 telt
Hellevoetsluis ca. 40.200 inwoners.
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Hellevoetsluis in groter verband (Bron: Routekaart Nederland, 2000)



Legenda

middelhoge heuvels en ruggen met steile
hellingen, H: 5-30 m

lage heuvels, ruggen en welvingen met stei-
le hellingen, H: 0,5-5 m

vlakte plaatselijk met lage heuvels, ruggen
en welvingen, H: 0,25-1,5 m

vlakte plaatselijk met lage heuvels, ruggen
en welvingen, laag gelegen, H: 0,25-1,5 m

stedelijk gebied

vormbepalende factor
a mens
e wind
m water met getij-invloed
o veenvorming 2.4 Geomorfologie

De gemeente Hellevoetsluis is gelegen op het eiland
Voorne dat deel uitmaakte van het Zuid-Hollandse del-
tagebied. De bodem bestaat grotendeels uit klei dat tus-
sen 1600 voor Chr. en 1200 na Chr. is afgezet over een
dikke veenlaag. De duinen zijn relatief jong en zijn pas na
1200 na Chr. gevormd. Oude duinen, zoals ten noorden
van Hoek van Holland, zijn op Voorne niet aanwezig.
De eerste bedijking en inpoldering vonden plaats in de
13e eeuw en waren noodzakelijk door de zeespiegelrij-
zing en de vele overstromingsrampen die daarop volg-
den. Deze eerste polders waren klein en ringvormig en
werden in het noordelijke deel van Voorne-Putten
gevormd. Door in de tussenliggende geulen zogenaam-
de 'leidammen' te bouwen werd aanslibbing bevorderd.

In een paar eeuwen werd op deze wijze heel Voorne-
Putten ingepolderd waardoor het water steeds meer uit
het landschap verdween en een kleipolderlandschap
ontstond dat doorsneden wordt door weteringen en
kreken.

Vóór de afdamming van de Haringvliet stond
Hellevoetsluis in open verbinding met de Noordzee.
Het gebied is dan ook sterk beïnvloed door eb- en
vloedbewegingen. Er ontstond een duidelijk onder-
scheid tussen de onbegroeide slikken en de begroeide
gorzen tegen de dijk. Doordat het getij verdween, ver-
vaagde dit onderscheid. In de toekomst zal het spuire-
gime voor het Haringvliet weer aangepast worden,
waardoor het Haringvliet vaker in open verbinding met
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Geomorfologie Hellevoetsluis en omgeving (Bron: Atlas van Nederland deel 14, 1987)



de Noordzee komt te staan. De invloed van de
Noordzee op het land zal hierdoor weer toenemen.

Samengevat zijn de volgende geomorfologische eenhe-
den binnen de gemeente te onderscheiden:
- Zeekleigebied;
- Duingebied;
- Afgesloten zeearmen;
- Noordzee.

2.5 Water
Water heeft in de geschiedenis van Hellevoetsluis een
belangrijke rol gespeeld en is dan ook bepalend voor de
karakteristiek voor de gemeente. De belangrijkste ele-
menten zijn het Haringvliet met haar gorzen en slikken,
het Kanaal door Voorne, en de verscheidene weterin-
gen en kreken.

De oevers van het Haringvliet zijn van grote betekenis
voor de avifauna als broed-, doortrek-, rui- en over-
winteringsgebied. Het Haringvliet is in (inter)nationaal
opzicht van belang als overwinteringsgebied voor ver-
schillende eendensoorten en als voedselgebied voor
sterns in de zomer en is dan ook aangewezen als habi-
tatgebied in het kader van de Europese habitat/vogel-
richtlijn. De zoetwaterslikken van de Slijkplaat zijn van
grote betekenis als broed- en foerageergebied net als
het sterk onder invloed van water zijnde natuurgebied
het Quackgors. Vrijwel alle waterlopen in de gemeente
Hellevoetsluis zijn gegraven of vergraven. In het tracé
van sommige waterlopen is nog wel de loop van oude
kreken te herkennen, maar ook deze hebben een stan-
daarddwarsprofiel. De meeste oevers zijn ecologisch
gezien weinig interessant. Uitzondering vormen de
oevers langs de hoofdwatergangen aan de noordkant en
de oostkant van de gemeente Hellevoetsluis. Deze zijn
als een natte ecologische verbindingszone aangewezen
en zullen een passende inrichting krijgen. Het water-

schap en zuiveringsschap zijn bezig om dit te realiseren.
Het Kanaal door Voorne, oorspronkelijk aangelegd
voor scheepvaart, heeft tegenwoordig alleen nog een
functie voor afwatering en recreatie. Wateroverschot
wordt via de gemalen 'Trouw' en 'Noordermeer' vanuit
de polder uitgeslagen op het kanaal en via het gemaal de
'Gorzeman' op het Haringvliet. De inlaat van zoet water
vindt plaats uit het Brielse Meer en uit het Haringvliet.
Dit om verzilting en verdroging tegen te gaan en om
kwaliteit te waarborgen. Het Waterschap 'De Brielse
Dijkring' onderhoudt de hoofdwatergangen, zowel in
de stad als in het buitengebied. De stadswateren die niet
als hoofdwatergang gelden worden beheerd door de
gemeente.

Het waterbeleid heeft in het algemeen een onduidelijke
positie in het planvormingsproces, terwijl er toch dui-
delijke relaties bestaan tussen water en ruimtelijke orde-
ning. Water kan een sturende factor zijn bij het al dan
niet toelaten van functies in een bepaald gebied. Ook
kan water een toegevoegde waarde geven aan de kwa-
liteiten en de leefbaarheid van gebieden in de vorm van
recreatief (mede)gebruik (vissen, zwemmen, varen, et
cetera).

In verband met de waterproblematiek van de afgelopen
jaren wordt bij het rijk, de provincie Zuid-Holland,
Rijkswaterstaat en de water- en zuiveringsschappen
beleid ontwikkeld om het water een vaste plek binnen
de ruimtelijke ordening te geven. Water zal steeds meer
een structurerend thema binnen de ruimtelijke orde-
ning zijn. Belangrijkste thema's zijn daarbij het voorko-
men van wateroverlast, veiligheid, het oplossen van het
zoetwatertekort, het verbeteren van waterkwaliteit en
het versterken van de ecologische functie van het water.
Vanuit de ecologie wordt er tevens aandacht gevraagd
voor vormen van grondgebruik met een belasting voor
de waterkwaliteit. Door het clusteren van dergelijke

functies krijgen waterbeheerders betere mogelijkheden
om de waterkwaliteit te bevorderen.

Voor Hellevoetsluis en omgeving zijn de afgelopen
jaren verschillende (beleids)nota's voor water versche-
nen. De Deelstroomgebiedsvisie, Integrale Visie
Deltawateren en het Waterstructuurplan Voorne-Putten
zijn daarvan de meest recente en van belang zijnde
nota's. De Deelstroomgebiedsvisie is een plan dat voor
diverse regio's de waterproblematiek op een samenhan-
gende wijze in beeld brengt en vervolgens oplossingen
en te ondernemen acties beschrijft. Voor Zuid-
Holland-Zuid gaat het, zoals reeds beschreven, vooral
om het waarborgen van de veiligheid en waterkwaliteit
en het voorkomen van wateroverlast, watertekort en
bodemdaling. Wat betreft de voorgestelde maatregelen
ligt de nadruk (zeker ruimtelijk gezien) op het vasthou-
den en bergen van water in de regionale watersystemen.
Er moet een robuust watersysteem ontstaan met meer
open water dan nu het geval is. Met een vergroot en
robuust watersysteem kan beter worden ingespeeld op
situaties met te veel en te weinig water en is de water-
kwaliteit beter de waarborgen. De uitwerking van het
robuuste watersysteem vindt plaats in de waterstruc-
tuurplannen. De voorlopige wateropgave voor het
werkgebied van Waterschap De Brielse Dijkring is
geraamd op 550 ha.
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De Integrale Visie Deltawateren (februari 2003) is een
coproductie van de provincies Noord-Brabant, Zuid-
Holland en Zeeland over hoe om te gaan met de nade-
lige gevolgen van de Deltawerken en met de komende
klimaatverandering. Het voor Hellevoetsluis meest in
het oog springende voorstel uit de visie is het herstellen
van de verbindingen tussen de Deltawerken, ofwel de
estuariene dynamiek terug te brengen in zuidwest
Nederland. Een estuarium is een overgangsgebied tus-
sen één of meerdere rivieren en de zee, waar de water-
massa in beweging is onder invloed van de rivierwate-
rafvoer en het getij. De geleidelijke overgangen die in
een estuarium voorkomen, hebben grote betekenis
voor flora en fauna. Het weer in verbinding brengen
van de Deltawerken onderling en van de Deltawateren
met de rivieren en de Noordzee wordt in het
Haringvliet gerealiseerd door het spuiregime aan te pas-
sen, zodat de vroegere situatie met getijdenwerking
wordt hersteld. Als de plannen doorgaan dan zou door
het openen van de Haringvlietsluizen de eb- en vloed-
werking in het Haringvliet terugkomen en wordt het
water zouter. De bedoeling is om de sluizen in 2005 op
een kier te zetten. Tussen 2010 en 2015 is het de bedoe-
ling het zogenaamde 'getemd getij' in te voeren, wat
inhoudt dat de sluizen 95 % van de tijd open staan.
Deze verandering van zoet naar zout heeft zoals gezegd
gevolgen voor de natuurontwikkeling, al is niet duidelijk
hoe de natuur precies zal reageren op de nieuwe situa-
tie. De natuurontwikkeling zal daarom nauwkeurig wor-
den gemonitord. Daarnaast zijn er consequenties voor
wonen, recreatie, landbouw, visserij en scheepvaart:
- Er ontstaat een grotere ruimtelijke diversiteit.
- De kraam- en kinderkamerfunctie van de

Deltawateren wordt versterkt.
- De schuttijden bij de sluizen zullen worden verkort.
- Het terugbrengen van verbindingen tussen de

Deltawateren biedt mogelijkheden voor nieuwe
routes voor de recreatievaart.

- De kans op blauwalgbloei neemt af.
- Met de verzilting van het buitenwater neemt de

mogelijkheid van zoet water voor de landbouw af.

De plannen uit de Deelstroomgebiedsvisie en de
Integrale Visie Deltawerken zullen hun doorwerking
vinden in het beleid van Waterschap De Brielse Dijkring.
Deze heeft samen met Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden het Waterstructuur-plan Voorne-
Putten opgesteld. Ook dit plan houdt rekening met de
verwachte klimaatveranderingen en geeft een beeld van
de ruimtelijke effecten hiervan op het watersysteem. Het
waterstructuurplan heeft twee doelen:
- Het geeft inzicht in het toekomstige waterbeleid en

vormt daardoor een raamwerk voor plannen van
provincie, gemeenten en waterbeheerders.

- Het maakt duidelijk welke uitgangspunten en doel-
stellingen uit het oogpunt van duurzaam waterbe-
heer van belang zijn voor ruimtelijke plannen.

Het Waterstuctuurplan Voorne-Putten heeft zijn door-
werking gevonden in het vervolg van dit Structuurplan.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het in acht nemen van de
voor verstedelijking ongeschikte gebieden, de ontwik-
keling van natte ecologische verbingszones, het aanwij-
zen van potentiële locaties voor waterberging, het
oprichten van een waterfonds en het respecteren van
primaire en secundaire waterkeringen. Niet-ruimtelijke
maatregelen komen aan de orde in het gemeentelijke
waterplan.

2.6 Natuur en landschap
2.6.1 Landschap
Hellevoetsluis maakt onderdeel uit van een landschap
dat kenmerkend is voor het hele eiland Voorne. Dit
eiland wordt wel de tuin van de Rijnmond genoemd.
Hellevoetsluis is in dat beeld het terras van Voorne, de
groene uitkijkpost over het weidse water van het
Haringvliet.

Dit beeld is ontstaan doordat Hellevoetsluis van ouds-
her gelegen is in een deltagebied. Een open verbinding
met de zee, getijden en een gradiënt tussen zoet en zout
water hebben gedurende lange tijd invloed gehad op het
ontstaan van het gebied. Door opwas (in het water
opgekomen gronden) ontstonden de eerste eilandjes in
het water. Deze zijn door bedijking geschikt gemaakt
voor bewoning en landbouw. Met de aanwas (tegen de
oevers aangeslibde gronden) gebeurde hetzelfde. Bij de
nieuwe bedijkingen werden de oude buitendijken niet
afgegraven. Zo ontstond een duidelijk te herkennen
polderstructuur. De binnendijken vormen het meest
karakteristieke element van het landschap van de Zuid-
Hollandse eilanden. Diverse kreken verbonden het
achterland met het Haringvliet en de Oude Maas. Een
spuisluis weerde bij vloed het zoute water, en voerde
het overtollige water af bij eb.

In het huidige beeld van Hellevoetsluis zijn drie land-
schappelijke eenheden te onderscheiden. Dat zijn het
kleipolderlandschap, het strand- en duinlandschap en
de buitendijkse gronden. Het grootste deel van
Hellevoetsluis maakt deel uit van het (voormalige) klei-
polderlandschap. De hoofdstructuur van dit land-
schapstype bestaat uit een netwerk van dijken dat reeds
eeuwenlang onveranderd is. Het kleipolderlandschap is
relatief open en grootschalig en kent een gevarieerd
grondgebruik. In het open landschap is de hoofdstruc-
tuur van de al dan niet beplante en bebouwde dijken
goed herkenbaar. Binnen de polders vormen de ver-
spreide boerderijen en erfbeplantingen opvallende ele-
menten in de open ruimtes. Aan de polderzijde van
bepaalde dijken is in de loop der jaren bebouwing
geplaatst, waardoor langgerekte bebouwingslinten ont-
stonden zoals in Nieuwenhoorn. Het oorspronkelijke
polderlandschap is tegenwoordig doorsneden door
infrastructuur zoals bijvoorbeeld het Kanaal door
Voorne en de N57. Het strand- en duingebied van de 
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gemeente Hellevoetsluis is als gevolg van de afsluiting
van het Haringvliet in 1970 vrij smal. Het gebied ken-
merkt zich door een sterk reliëf en een dichte begroei-
ing. Het strand wordt in de zomer intensief gebruikt
door recreanten. De duinen zijn grotendeels ontoegan-
kelijk voor recreanten.
Voor de afdamming van het Haringvliet waren de bui-
tendijkse gronden duidelijk herkenbaar in het land-
schap. Door eb- en vloedbewegingen bestond er een
duidelijk onderscheid tussen de onbegroeide slikken en
de begroeide gorzen tegen de dijk. Doordat het getij
verdwenen is, is dit onderscheid vervaagd. De gorzen
en de vroegere slikken zijn inmiddels begroeid. Zoals
aangegeven zijn er plannen om de sluizen in de toe-
komst op een kier te zetten. Dit zal er toe leiden dat het
oude landschap zich enigszins herstelt.

2.6.2 Natuur
De gemeente Hellevoetsluis telt een beperkt aantal gro-
tere natuurgebieden. Het enige natuurmonument is het
Quackgors. Dit is het gebied met voormalige slikken en

schorren en kenmerkt zich door een halfopen karakter.
In het Quackgors, dat beheerd wordt door
Natuurmonumenten, komen bijzondere plantensoor-
ten voor. Het vormt een belangrijke broedplaats voor
moeras- en weidevogels en een rustgebied voor ganzen
en smienten. Nabij Nieuwenhoorn bevinden zich nog
twee weidevogelgebieden. Deze gebieden kennen ech-
ter, in tegenstelling tot het Quackgors, naast een natuur-
lijke ook een agrarische functie. Hierdoor hangt de
actuele waarde voor de natuur sterk af van het agrari-
sche grondgebruik.

Echte bosgebieden zijn schaars in Hellevoetsluis.
Grotere bossen zijn de duinbossen, het bos in de St.
Annapolder (buiten de gemeente), het Ravense Hout en
het Kooisteebos. De droge, voedselarme duinbossen
bestaan voor een groot deel uit duindoorn. De overige
bossen, beheerd door Staatbosbeheer, liggen in het
zeekleigebied en zijn natter en voedselrijker. Ze zijn vrij
recent aangeplant en zijn nog weinig ruimtevormend.
Verspreid in de stad liggen diverse kleinere groenvoor-
zieningen, vooral langs waterlopen en tussen wijken.
Het gaat om parken, sportterreinen, volkstuinen,
begraafplaatsen, et cetera. Een groter groenelement in
het stedelijke gebied betreft de vestingwal. Het karakter
wordt voor een belangrijk deel bepaald door golvende
grastaluds met populierenbeplanting. De buitenoever
van de vestinggracht bestaat uit een parkstrook.

Groen is niet weg te denken uit de stad of het buiten-
gebied. Het groen begeleidt wegen, dijken en watergan-
gen en accentueert bijzondere plekken. Het kleedt de
stad aan en maakt haar leefbaar voor mens en dier.
Groen is een belangrijk beeld- en structuurbepalend
element van de stad en heeft verschillende functies.
Daarom is een gemeentelijke visie op de gewenste
structuur van het groen dus op zijn plaats. Deze visie
staat beschreven in het Groenstructuurplan (GSP) van
de gemeente Hellevoetsluis. In het GSP is een integraal
ontwikkelingsperspectief geschetst, waarbij de belang-
rijkste doelen het verbeteren van de kwaliteit en de
samenhang van het groen zijn.
In het GSP wordt een onderscheid gemaakt in groen-
structuur en ecologische structuur. Bekeken vanuit de
betekenis voor de mens wordt natuur aangeduid als
groenstructuur, bekeken vanuit de ecologie wordt
natuur gezien als ecologische structuur. In veel gevallen
heeft de natuur zowel een betekenis als groenstructuur
als ecologische structuur.

Door de ligging aan het Haringvliet, de nabijheid van
heuse natuurgebieden en de aanwezigheid van ecologi-
sche verbindingen langs wegen, dijken en watergangen
heeft de groenstructuur van Hellevoetsluis een groot
potentieel. Hoewel de basis voor de groenstructuur
aanwezig is blijft de kwaliteit van het groen achter. Het
beleid is erop gericht het potentieel beter te benutten.
In het groenstructuurplan wordt hiervoor een reeks van
aanbevelingen gedaan. Het gaat dan ondermeer om het
beplanten en (ecologisch) beheren van wegen, dijken en
sloten. Voor de tien beeldbepalende elementen in de
groenstructuur is een wensbeeld opgesteld, welke een
belangrijke aanzet vormt voor het 'duurzaam ruimtelijk
structuurbeeld' (hoofdstuk 4).

Doordat de verschillende soorten planten en dieren ver-
schillende eisen stellen aan hun leefomgeving kan eigen-
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Polderstructuur Hellevoetsluis e.o. (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)

Quackgors



lijk niet gesproken worden van 'dé ecologische structuur'.
Iedere soort heeft zijn eigen structuur en de soorten teza-
men vormen een omvangrijke set van verschillende struc-
turen. Een groot aantal planten en dieren is erg gevoelig
voor de kwaliteit van hun omgeving; hierdoor is niet al
het groen in de stad of het gebied geschikt voor deze
soorten. Door middel van een ecologische inrichting en
beheer kunnen de natuurwaarden van groengebieden,
zoals het Kooisteebos en het Ravense Hout in sterke
mate verhoogd worden. De groenstructuur (gericht op
mensen) en de ecologische structuur vallen dan groten-
deels samen. De mate waarin de verschillende gebieden
op elkaar aansluiten, is medebepalend voor de kwaliteit
van de ecologische structuur. Een geschikt gebied moet
voor een plant of dier bereikbaar zijn, anders komen ze
er niet voor. Om die reden zijn er ecologische verbin-
dingszones aangewezen die ondermeer het duinland-
schap, de St. Annapolder, de weidevogelgebieden, het
Ravense Hout en het Kooisteebos met elkaar verbinden.

1 Oeverlijn en het verschil tussen binnendijks en
buitendijks gebied
De weidsheid van het Haringvliet contrasteert met
het beschutte land achter de dijk. De voormalige
zeedijk is een markante grens en een harde grens
voor de stad. In het plan wordt de zeedijk als een
autonoom lineair element behandeld en wordt het
verschil tussen binnendijks en buitendijks geaccen-
tueerd.

2 Vestingswallen
De vestingswallen zijn een beeldmerk voor 

Hellevoetsluis. Zij kunnen verder ontwikkeld wor-
den als cultuurhistorisch flaneerpark. Het groen op
de vestingwallen moet zich daartoe duidelijk onder-
scheiden van groen elders in de stad. Vanuit de
omgeving moet er goed zicht zijn op de vesting en
vice versa. De toegangen tot de vesting verdienen
bijzondere aandacht.

3 De duinzone
Deze zone betreft de duinen en de directe aangren-
zende landbouwgronden. Dit is een kleinschalig en
relatief besloten landschap met een grote betekenis
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Vestingswallen als groenelement 

Plankaart Groenstructuurplan (Bron: Groenstructuurplan Hellevoetsluis, 1996)



voor natuur en recreatie. In het groenstructuurplan
wordt dit gebied verder ontwikkeld als groene zone.
Polder Quack kan middels de aanleg van beplan-
tingselementen en aanvullende natuurontwikkeling
een landgoedachtig karakter krijgen. Hierbinnen
ontstaat ruimte voor extensieve recreatie.

4 Binnendijken
De dijken zijn belangrijke dragers van de groen-
structuur. Plaatselijk zijn maatregelen nodig om de
dijken beter herkenbaar te maken en de continuïteit
te versterken. Daartoe worden in het groenstruc-
tuurplan verschillende dijktrajecten onderscheiden,
waarbinnen gestreefd wordt naar een zekere eendui-
digheid in beeld en beheer.

5 Waterlopen
In het buitengebied worden hoofdwaterlopen benut
voor de ontwikkeling van een natte ecologische
structuur. In de stad ligt de nadruk op het verbete-
ren van de visuele relatie tussen het water en de ste-
delijke omgeving.

6 Hoofdwetering
De Hoofdwetering wordt uitgebouwd tot een door-
lopende parkzone. De Hoofdwetering is een struc-
turerend element voor de uitbreiding West en zal bij-
dragen aan het vergroten van de kwaliteit van dit
deel van Hellevoetsluis als woon- en recreatiegebied.

7 Kanaal
Het kanaal moet samen met haar dijken een beeld-
bepalende groene as worden door de oevers te
voorzien van doorlopende boombeplanting.

8 Wegen
Enkele belangrijke wegen in de gemeente kunnen
een herkenbaar eigen profiel krijgen door middel
van beplanting.

9 Groen in de wijken
Binnen de wijken wordt een grotere ruimtelijke en
functionele differentiatie nagestreefd.

10 Stadsrand
In de stadsrand ontmoeten stad en buitengebied
elkaar. In de toekomst wordt gestreefd naar  een
duurzame structuur van robuuste groengebieden.
Hiervoor moeten het Kooisteebos en het Ravense
Hout uitgroeien tot beeldbepalende bossen. De geï-
soleerde ligging van deze bossen moet beperkt wor-
den en aan de westzijde van de stad moeten nieuwe
groengebieden worden aangelegd.

2.6.3 Milieu
Het milieu is een belangrijk thema binnen integraal ruim-
telijk beleid. Doel van het gemeentelijke milieubeleid is
het continu verbeteren van de milieukwaliteit. Milieu-
kwaliteit is het verbindende begrip tussen de zorg voor
de leefbaarheid in de directe omgeving en het streven
naar duurzaamheid in de toekomst. Voor een leefbare
stad zijn bijvoorbeeld de milieu-aspecten geluid, geur en
externe veiligheid van belang. Voor een duurzame stad is
het van belang zuinig en efficiënt om te gaan met ruim-
te, grondstoffen en energie en daarnaast de stedelijke
samenhang te bevorderen. Bij de ontwikkeling van her-
structureringsprojecten, in- en eventuele uitbreidingslo-
caties worden de aspecten van een leefbare en duurzame
stad vanaf de start meegenomen in de planvorming.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is het voorzien in de behoeften van de
huidige generatie, zonder voor de komende generatie
de mogelijkheden in gevaar te brengen in hun behoef-
ten te voorzien.

Uitwerking van het begrip duurzaamheid
Bouwen: duurzaam bouwen
Water: meer ruimte voor water
Ecologie: milieuvriendelijk beheer

beheer afgestemd op gebied
verbeteren van ecologische verbindingen
vlakkere oeverprofielen

Verkeer: stimuleren van fiets en openbaar vervoer
Energie: aandacht voor oriëntatie van gebouwen
Bodem: aandacht voor bodemkwaliteit

De doelstelling van een leefbare, duurzame, maar ook
een complete stad betekent concreet dat per deelgebied
wordt gestreefd naar het bereiken van een specifieke
milieukwaliteit. Een bedrijventerrein als Kickersbloem
krijgt daarbij een andere benadering als een woonwijk.
Ieder gebied heeft zo zijn eigen karakter en zijn eigen
verhouding tussen dynamiek en rust. Monofunctionele
gebieden vereisen een andere benadering dan gebieden
met gemengde functies. Deze karakteristieken bepalen
de na te streven milieukwaliteit. Duurzaamheid heeft
dan ook vooral betrekking op de verhouding tussen
dynamiek en rust. Deze moet goed afgestemd zijn op
de gebruiksfunctie. Een te sterke dynamiek in een
woonwijk leidt tot (milieu)problemen (zoals geluid,
externe veiligheid en stank). Ontmenging van functies
of sanering van hinder kan dan gewenst zijn.
Daartegenover leidt een zwakke dynamiek op een
bedrijventerrein tot economische problemen en is er,
vanuit een andere optiek, geen sprake van duurzaam-
heid. Een uitwerking van de milieukwaliteit per gebied
is opgenomen in het, op 21 februari 2002 door de
gemeenteraad vastgestelde, Milieustructuurplan 2002-
2006.

2.7 Cultuurhistorie
Binnen de gemeente zijn een groot aantal cultuurhisto-
rische elementen. Voor het Structuurplan zijn de vol-
gende elementen van belang:
- de oude nederzettingen Nieuw-Helvoet en

Nieuwenhoorn;
- oude lintbebouwing aan de Moriaanseweg,

Rijksstraatweg, Korteweg en Dorpsweg;
- de Vesting met haar wallen en monumenten;
- de forten 'Haerlem' en 'Noorddijk';
- de molen 'De Hoop' in de Vesting en de molen bij

Nieuwenhoorn.
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Binnen de bebouwde kom bevinden zich een groot aan-
tal rijks- en gemeentelijke monumenten. Deze zijn niet
als zodanig in het Structuurplan opgenomen, omdat zij
hun bescherming vinden binnen het grotere kader van
de historische kernen en linten.

Verspreid in Hellevoetsluis zijn archeologische waarden
aanwezig. Het betreffen hier voornamelijk vondsten uit
de Romeinse tijd (1ste tot 3de eeuw na Chr.) en de
Middeleeuwen (11de tot 15de eeuw na Chr.). Als gevolg 
van de sterke zee-invloed van voor de laatste bedijkin-
gen zijn de meeste vindplaatsen bedekt door een flinke
kleilaag. De verwachting is dan ook dat er nog vele
archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn,

die nog niet ontdekt zijn. Het beleid ten aanzien van cul-
tuurhistorie is gericht op bescherming en benutting van
de aanwezige waarden. Dat betekent dat cultuurhistori-
sche elementen behouden moeten blijven en in de arche-
ologisch waardevolle gebieden pas graafactiviteiten
mogen plaatsvinden nadat met de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek is overlegd. Daarnaast 

moeten binnen ruimtelijke ontwikkelingen bestaande
cultuurhistorische elementen zoveel mogelijk geïnte-
greerd worden. Op die manier kunnen elementen een
kwalitatieve bijdrage leveren aan de nieuwe situatie door
bijvoorbeeld de recreatieve en toeristische beleving van

een gebied te vergroten.
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Molen Nieuwenhoorn

Moriaanseweg 

Fort Haerlem Archeologische waarden Hellevoetsluis (Bron: Cultuurhistorische hoofdstructuur provincie Zuid-Holland, 2001)



2.8 Infrastructuur
Op het gebied van infrastructuur is het onderscheid
tussen externe en interne verkeersafwikkeling van groot
belang. De externe verkeersafwikkeling geschiedt over
de wegen van en naar de gemeente Hellevoetsluis. Voor
veel van deze wegen is de gemeente afhankelijk van
overleg met andere overheden zoals buurgemeenten,
waterschap, provincie en het ministerie van
Rijkswaterstaat. De interne verkeersafwikkeling vindt
plaats over de wegen binnen de bebouwde kom.
Hiervoor is de gemeente Hellevoetsluis zelf verant-
woordelijk en zij beschikt dan ook over de capaciteit
om bepaalde knelpunten direct aan te pakken.

2.8.1 Externe verkeersafwikkeling
De belangrijkste ontsluitingsrichting van Hellevoetsluis
is die naar het noorden, richting Rotterdam en het
havengebied. De twee uitvalsroutes in die richting zijn
de Kanaalweg, die aansluit op de Groene Kruisweg
naar Spijkenisse en aldaar op de A15 uitkomt, en de
Rijksweg N57, die ter hoogte van Rozenburg recht-
streeks op de A15 aansluit.
Naar het zuiden, richting Goeree-Overflakkee en
Zeeland, biedt de N57 via de Haringvlietdam een goede
verbinding. Drie aantakkingen verbinden Hellevoetsluis
met de N57: de Nieuweweg, die bij de Ravensebrug
aansluit op de Kanaalweg en op Kickersbloem, de
Noorddijk en de Amnesty Internationallaan. De laatste
aansluiting is vooral van belang voor het toeristisch-
recreatieve verkeer.

De grote verkeersstroom naar Rotterdam en het haven-
gebied veroorzaakt congestieproblemen in de spitsuren,
doordat de bouw van infrastructuur op Voorne-Putten
de afgelopen jaren is achtergebleven bij de ontwikkeling
van Hellevoetsluis en Spijkenisse. Diverse gelijkvloerse
kruisingen en enkelbaans wegen op de route naar
Rotterdam, maar vooral ook de oeververbindingen
Beneluxtunnel, Hartelbrug, Calandbrug en Harmsen-
brug vormen de grootste bottle-necks.
Om de congestie aan te pakken, is de Tweede
Beneluxtunnel gerealiseerd en is besloten bij Rozenburg
de Calandtunnel onder het Calandkanaal door de leg-
gen. Beide projecten leiden tot een aanzienlijke verbete-
ring van de regionale bereikbaarheid. De ombouw van
de N57 tot autosnelweg moet uiteindelijk zorgen voor
de structurele oplossing van het bereikbaarheidspro-
bleem op Voorne. In de 'Regionale ontsluitingsstudie
Voorne-Putten-Rozenburg' is deze oplossingsrichting
aangegeven. Voor Hellevoetsluis geeft de studie aan dat
de aansluiting van de Amnesty Internationallaan op de
N57, nabij de Haringvlietdam, opgeheven zal moeten
worden.

Op het gebied van openbaar vervoer is in 1997 al een
stap gezet ter verbetering van de externe verkeersafwik-
keling. Langs de Groene Kruisweg is een vrijliggende
busbaan aangelegd, waarmee de ontsluiting van het
openbaar vervoer enorm verbeterd is. Het gaat dan
vooral om de verbinding met het metrostation
Spijkenisse-Centrum, dat het overstappunt vormt rich-
ting Rotterdam. De Erasmuslijn voorziet vanuit
Spijkenisse in de verbinding met Rotterdam-Zuid,
Rotterdam-centrum en het centraal station. De in
november 2002 in gebruik genomen uitbreiding van de
Calandlijn vormt via het Benelux-tracé een snelle ver-
binding met Schiedam. Deze lijn takt bij het
Marconiplein aan op de Oost-west-verbinding. Naast
de busverbinding met Spijkenisse vormt de spitslijn

naar het Marconiplein in Rotterdam een belangrijke
verbinding.
Ondanks de verbeteringen is het openbaar vervoer van
dien aard dat het vaak onvoldoende alternatief biedt
voor de auto. Door de ligging in het landelijke gebied
van de Rijnmond-regio, zijn de reistijden met de bus
lang. Dat geldt ook voor de fietsverbindingen. Fietsers
kunnen gebruik maken van het Trambaanpad dat dwars
door Voorne direct naar Spijkenisse en Rotterdam leidt.
Een goede ontsluiting voor het autoverkeer blijft,
gezien het ontbreken van goede alternatieven, voor
Hellevoetsluis van groot belang.

2.8.2 Interne verkeersafwikkeling
De interne verkeersinfrastructuur van Hellevoetsluis is
van goede kwaliteit, maar kent enkele knelpunten in de
afwikkeling van het verkeer. De belangrijkste routes
voor het autoverkeer zijn de Rijksstraatweg, de
Amnesty Internationallaan, de Kanaalweg W.Z. en de
Nieuweweg. Deze wegen kennen een hoge verkeersbe-
lasting wat niet alleen een knelpunt vormt voor aanwo-
nenden, maar ook voor de verkeerscirculatie van en
naar de wijkontsluitingswegen en diverse (woon)straten.
De grootste knelpunten doen zich voor op de kruisin-
gen van de A.I.-laan/Kanaalweg, Nieuweweg/
Kanaalweg en Sprong/Plataanlaan. Belangrijkste oor-
zaak voor de knelpunten betreft de verkeersdruk in ver-
houding tot de capaciteit van de wegen. Anderzijds
vormt de verkeersafwikkeling rondom het parkeren bij
winkelcentrum Struytse Hoeck een belangrijke oorzaak
voor verkeersopstoppingen op zaterdagen. Door het
ontbreken van een rondweg stroomt het verkeer niet
goed door. Het aantal bushaltes in de gemeente is
groot. Het merendeel van de bebouwing ligt binnen een
straal van 500 meter afstand van een bushalte. In de
ochtend- en avondspits zorgen sneldiensten voor vlot-
te verbindingen. In de avonduren en in de weekenden
zijn de frequenties echter lager.
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Verkeersdrukte op de N57
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Circa 46 procent van de interne verplaatsingen worden
in Hellevoetsluis per fiets afgelegd. De belangrijkste
fietsroutes zijn in oost-west-richting de routes via de
Moriaanseweg, de Amnesty Internationallaan, het
Burchtpad en de Kooilaan. In noord-zuid-richting vor-
men de route via het Muiderslotpad en de route door de
Struytse Hoeck verreweg de belangrijkste verbindingen.
Het vrachtverkeer maakt met name gebruik van de 

hoofdwegen door Hellevoetsluis. Het verkeer van en
naar het bedrijventerrein Kickersbloem wordt voorna-
melijk afgewikkeld via de Kanaalweg en de Nieuweweg.
Hierdoor is er binnen de bebouwde kom relatief weinig
overlast van het vrachtverkeer. Uitzondering vormt het
verkeer dat door de Kooistee richting Farm Frites rijdt.

In het centrumgebied liggen enkele belangrijke knoop-

punten voor alle vormen van verkeer. Voor de externe
verkeersafwikkeling betreft dit de kruising van de
Kanaalweg met de Nieuweweg, bij bedrijventerrein
Kickersbloem. Voor de interne verkeersafwikkeling is
het kruispunt bij winkelcentrum Struytse Hoeck,
Amnesty Internationallaan-Kanaalweg, het belangrijk-
ste knooppunt. Op beide plekken treedt tijdens pieku-
ren regelmatig congestie op. Bij winkelcentrum Struytse
Hoeck is een belangrijke oorzaak de afwikkeling van het
parkeren.

2.9 Wonen
Hellevoetsluis wordt door veel inwoners getypeerd als
een aantrekkelijke woongemeente. Deze identiteit ont-
leent de gemeente aan haar prachtige situering aan het
water, door de ligging in een landelijk gebied en door de
historische Vesting. Ten opzichte van de diverse werk-
gebieden in Rotterdam is Hellevoetsluis vrij excentrisch
gelegen, mede als gevolg van de congestie op de ver-
bindingswegen. De ligging ten opzichte van het haven-
gebied is daarentegen gunstig.

Eén van de meest bepalende ontwikkelingen voor de
woningmarkt van Hellevoetsluis, is de aanwijzing van
de gemeente als groeikern geweest. In de groeikernpe-
riode 1975 - 1985 is een groot aantal woningen gereali-
seerd ter opvang van de verhuisstroom vanuit
Rotterdam. Het merendeel van de woningen dat in die
tijd is neergezet, behoort tot de sociale huursector.
Vanwege de toenmalige vraag waren het vooral eenge-
zinswoningen. Als gevolg van het groeikernenbeleid is
in Hellevoetsluis een vrij eenzijdige woningvoorraad
ontstaan in een stedenbouwkundige structuur uit de
jaren '70 en '80, die nu soms als onoverzichtelijk wordt
ervaren.
Door deze eenzijdigheid en onoverzichtelijke structuur
hebben de typische groeikernwijken hun aantrekkelijk-
heid voor een deel verloren. Wat in de jaren '90 heeft

Categorisering wegen Hellevoetsluis (Bron: Categoriseringsplan Gemeente Hellevoetsluis, 1998)



geleid tot een stagnatie van de instroom van huishou-
dens uit de regio. De vraag verminderde niet alleen, ook
de vraagkenmerken zijn veranderd. Het aandeel huis-
houdens dat een eengezinswoning wenst, neemt af en
nieuwe categorieën huishoudens betreden de woning-
markt; alleenstaande jongeren en senioren. Bovendien
richten de gezinnen, die een eengezinswoning willen,
zich steeds meer op de koopsector.

In de nieuwbouw van woningen is door de gemeente
op deze ontwikkelingen geanticipeerd door vanaf het
einde van de jaren '80 een marktgericht woningbouw-
beleid te voeren met aandacht voor eengezinswoningen
in de koopsector en aandacht voor de meergezinswo-
ning ten behoeve van jongeren en senioren. Voor
bewoners van vrijstaande woningen zijn er op dit
moment geen verdere mogelijkheden om een volgende
stap in de wooncarrière te maken. Gelet op de huidige
ontwikkelingen binnen het wonen als ook de economi-
sche ontwikkelingen, denkt de gemeente aan de ont-
wikkeling van een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu
in een zeer lage dichtheid. Het realiseren van een der-
gelijk woonmilieu versterkt niet alleen de doorstroming
binnen de gemeente, maar kan tevens voorzien in de
meer regionale behoefte om midden- en hogere inko-
mens binnen de stadsregio te behouden. Het beleid ten
aanzien van de huisvesting van jongeren zal in de
komende periode verder gericht zijn op nieuwbouw in
combinatieprojecten en op het bevorderen van de
doorstroming uit de 'starterswoningen'. Voor senioren
wordt gestreefd naar verlenging van het zelfstandig
wonen en functioneren. De koppeling van woonbeleid
aan het zorgbeleid moet hieraan een belangrijke bijdra-
ge leveren.
Naast het voeren van een marktgericht woningbouwbe-
leid vormt stedelijke vernieuwing een belangrijk speer-
punt van beleid. In de bestaande bouw is vanaf 1994
gestart met het volledig revitaliseren van de woonom-

gevingen waar de vraaguitval en leegstand het eerste
manifest werd. De goede resultaten, die deze samen-
werking tussen gemeente, verhuurders en bewoners
opleverde, zijn vervolgens aanleiding geweest een inte-
grale visie op te stellen ten aanzien van de stedelijke ver-
nieuwing van de wijken in Hellevoetsluis.
Hoofddoelstelling hierbij was om in Hellevoetsluis ook
in de toekomst een gedifferentieerd woonmilieu te cre-
ëren, dat aantrekkelijk is voor bewoners en woningzoe-
kenden die tot verschillende soorten huishoudens,
inkomensgroepen en leeftijdscategorieën behoren. Tot
de mogelijke maatregelen behoren:
- verkoop van huurwoningen;
- aftoppen van huren;
- ingrepen in bestaande woningen;
- labeling van woningen (woningen toewijzen aan

specifieke doelgroep);
- sloop van woningen (indien andere maatregelen

geen soelaas bieden).

2.10 Voorzieningen
Met de snelle groei van Hellevoetsluis is ook het aantal
voorzieningen en de verzorgingspositie van de gemeen-
te gegroeid. De inwoners van Hellevoetsluis beschikken
over een breed pakket van voorzieningen binnen de
gemeente zelf, wat wordt aangevuld door het aanbod in

Spijkenisse en Rotterdam. Het verzorgingsgebied van
de gemeente strekt zich momenteel uit over Voorne-
Putten en de kop van Goeree-Overflakkee. Inwoners
van deze gebieden komen voornamelijk naar
Hellevoetsluis voor het onderwijs en het winkelaanbod.
Met Rotterdam zijn sterke relaties, met name als het
gaat om winkelvoorzieningen die niet in Hellevoetsluis
aanwezig zijn. Voor wat betreft onderwijsvoorzieningen
heeft Hellevoetsluis een beperkte, maar groeiende posi-
tie. Hellevoetsluis beschikt over een compleet aanbod
aan middelbare scholen, maar voor middelbaar en
hoger beroepsonderwijs zijn de bewoners aangewezen
op Spijkenisse en Rotterdam.
Hellevoetsluis heeft een aantal zorginstellingen en
medische voorzieningen, maar een ziekenhuis ont-
breekt. De dichtstbijzijnde ziekenhuizen bevinden zich
in Spijkenisse en Dirksland.

Het detailhandelsaan-
bod in de gemeente
Hellevoetsluis kent een
vrij duidelijke hiërarchi-
sche opbouw. De
Struytse Hoeck is het
hoofdwinkelcentrum
met een groot aanbod
aan dagelijkse en niet-
dagelijkse artikelen.
De Struytse Hoeck is
een krachtig winkelcen-
trum, dat hoofdzakelijk
gericht is op het doen
van doelaankopen en
het winkelen in de vrije
tijd. Voorop staat daar-
bij een aangenaam win-
kel- en verblijfsklimaat. Naast het hoofdwinkelcentrum
functioneren enkele buurtsteunpunten. Deze buurtwin-
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kelcentra voorzien in de behoefte aan dagelijkse pro-
ducten in de directe nabijheid van de woonwijken.
Langs de Rijksstraatweg en verspreid in Noordwest zijn
nog enkele winkellinten aanwezig. Deze linten zijn veel-
al historisch gegroeid en kennen op dit moment een
gemengde functie. Zo bevinden zich langs de
Rijksstraatweg en Moriaanseweg zowel horecabedrij-
ven, als enkele grotere winkels in de doelaankopen-
sfeer. Het gaat dan om vrij grootschalige winkels in de
branches bruin- en witgoed, hobby, media, doe-het-zelf,
et cetera.

Het detailhandelsbeleid van de gemeente Hellevoetsluis
is er op gericht de evenwichtige verzorgingsstructuur te
handhaven. Daartoe wordt het hoofdwinkelcentrum
Struytse Hoeck versterkt, buurtwinkelcentra in stand
gehouden en voor grootschalige winkelvoorzieningen
een passende plaats gezocht.
Door de komst van een Vendex-filiaal op de vroegere
plaats van de bibliotheek aan de Struytse Hoeck heeft
het hoofdwinkelcentrum een forse impuls gekregen,
waarbij Hellevoetsluis zich nadrukkelijker zal gaan pro-
fileren als regionaal koopcentrum. Voor de bibliotheek
is, ten zuiden van het winkelcentrum, aan het kanaal een
nieuwe locatie gevonden. De komst van Vendex kan tot
gevolg hebben dat andere grootwinkelbedrijven geïnte-
resseerd zullen zijn in een filiaal in Hellevoetsluis. Om
hiervoor de Struytse Hoeck opnieuw uit te kunnen brei-
den, zullen ruimtelijke ingrepen in centrumgebied
nodig zijn. Als dit gaat spelen, is het gewenst een visie
te ontwikkelen voor het centrumgebied, zodat op nieu-
we ontwikkelingen kan worden voorgesorteerd en er
een zo optimale indeling van het centrum ontstaat. Bij
verdere ontwikkeling of uitbreiding van de Struytse
Hoeck staat de gemeente onder meer een sterkere aan-
wezigheid van het hogere marktsegment en de bijbeho-
rende ambiance voor ogen.

Om de huidige buurtwinkelcentra in stand te houden is
herinrichting en een beperkte uitbreiding van bepaalde
centra noodzakelijk.
Het huidige winkelaanbod in de doelaankopen-sfeer
kent een relatief sterke spreiding over de gemeente.
Naast winkels aan de linten, komen ook winkels voor
op de bedrijventerreinen en in woonbuurten.

De ruimtelijke spreiding van horecabedrijven volgt die
van het winkelaanbod, met dit verschil dat de Vesting
(in tegenstelling tot voor winkels) een concentratiepunt
is voor horecabedrijven. Het beleid is er op gericht de
bestaande structuur te behouden. Dat wil zeggen dat de
Vesting het concentratiepunt is voor uitgaanshoreca
waarbij het zwaartepunt ligt op de avond, terwijl de
Struytse Hoeck de plek is voor winkelondersteunende
horeca met het zwaartepunt overdag. Voor de overige
woongebieden en het buitengebied geldt een consolide-
rend beleid, maar ontwikkeling van concentraties buiten
de Vesting en Struytse Hoeck is niet gewenst.
Nieuwvestiging van horeca kan alleen worden toege-

staan als er sprake is van locatiegebonden horeca of
waarbij horeca een duidelijke ondersteunende functie
heeft ten aanzien van andere functies.

Voor de niet-commerciële voorzieningen draagt de
gemeente een verdergaande verantwoordelijkheid dan
voor commerciële voorzieningen als detailhandel en
horeca. Het is namelijk een gemeentelijke taak om de
sociale samenhang van haar bewoners te bevorderen.
Dit betekent in de praktijk dat er randvoorwaarden
worden aangeboden op het gebied van welzijn, onder-
wijs, zorg en cultuur.
Het welzijnsbeleid spitst zich toe op verschillende leef-
tijdscategorieën en bevolkingsgroepen, zoals kinderen,
jongeren, ouderen en gehandicapten (zie kader).

Kinderen en jongeren
- aandacht voor jongerencultuur, podiumkunsten e.d.
- voorzieningen in de wijken, zoals verharde sport-

velden
- overige jongerenvoorzieningen
- kinder- en tieneropvang
- speelplekken voor kinderen

Ouderen/ gehandicapten
- wonen
- zorg
- toename van het aantal 'actieve ouderen' (gouden

genieters) 
met behoefte aan bijv. recreatieve en culturele voor-
zieningen

Algemeen
- belang van leefbare wijken
- veiligheidsaspecten

Wat betreft onderwijs beschikt Hellevoetsluis over een
goed voorzieningenniveau. De taak van de gemeente
hierin is het verzorgen van een samenhangend aanbod
aan primair en voortgezet onderwijs. Actuele ontwikke-
lingen zijn het meervoudig gebruik van schoolgebou-
wen (brede school) en de klassenverkleining in het
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basisonderwijs. Dit laatste aspect kan ruimtelijke conse-
quenties hebben: door de klassenverkleining krijgen
scholen een grotere ruimtebehoefte. Daar waar leerlin-
genaantallen dalen, wordt deze ontwikkeling gecom-
penseerd door de klassenverkleining.
Het aanbod zorgvoorzieningen in de gemeente
Hellevoetsluis is op maat. Voor een ziekenhuis is te wei-
nig draagvlak, waardoor de inwoners de komende jaren
aangewezen zullen blijven op de ziekenhuizen in de
regio. Het belangrijkste aandachtspunt op het gebied van
zorg is de combinatie met het wonen. Om senioren zo
lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, is het noodza-
kelijk wonen en zorg te combineren. Mogelijkheden hier-
toe zijn de realisatie van woonzorgcomplexen, wijkge-
zondheidscentra en dergelijke.
Aandachtspunten op het gebied van cultuur zijn zaken
als kunst op strategische plekken in de openbare ruimte
en een gevarieerd aanbod aan culturele voorzieningen.
Voor wat betreft dit laatste punt zal het kunstencentrum
in de Vesting een centrale rol krijgen. Grote ruimteclaims
voor culturele voorzieningen zijn niet te verwachten.

2.11 Bedrijvigheid
Tijdens de groeikernperiode, maar ook daarna, heeft
het accent voor Hellevoetsluis gelegen op de woning-
bouw. Er zijn ook bedrijventerreinen ontwikkeld, maar
deze voorzien vooral in de lokale behoefte. Hoewel het
werkgelegenheidsbeleid zich toespitst op het creëren

van eigen werkgelegenheid, moeten veel inwoners van
Hellevoetsluis voor hun werk naar andere gemeenten
pendelen. Ook de kantorenmarkt is in Hellevoetsluis
naar verhouding klein. Regionaal gezien zijn er voor
Hellevoetsluis vooral mogelijkheden voor kleine en
middelgrote industriële-, handels- en transportonderne-
mingen en (water)sportsector. Doordat er naar verhou-
ding weinig grote bedrijven in Hellevoetsluis gevestigd
zijn, domineert het midden- en kleinbedrijf. Tot slot zijn
de zorgsector en het toerisme belangrijke werkgevers.

De grootste concentratie van bedrijvigheid bevindt zich
op bedrijventerrein Kickersbloem. Hier bevinden zich
veel kleine en middelgrote industriële-, handels- en
transportondernemingen.
De bedrijventerreinen Molshoek en De Kulck lagen
vroeger aan de rand van Hellevoetsluis. Doordat de
woonbebouwing aan alle kanten om deze bedrijven
heen is gegroeid, is de situering van de bedrijven hier
problematisch geworden. In de woonbebouwing van
oudere stadsdelen als Nieuw-Helvoet en de Vesting is er
daarnaast sprake van een menging van wonen, detail-
handel, kleinschalige bedrijvigheid.

De hoofddoelstelling van het economische beleid is het
behoud van de werkgelegenheidsfuncties en het vernieu-
wen van de economische structuur. Het inwonertal van
Hellevoetsluis is de afgelopen decennia snel gegroeid,

maar de werkgelegenheid is hierbij achtergebleven. Er is
daarom een inhaalslag nodig om de onevenwichtige ver-
houding tussen wonen en werken recht te trekken. De
economische groei in Nederland is al jaren het sterkst in
de transport-assen tussen de Randstad en het Zuiden
(België en Frankrijk) en het Oosten. Omdat
Hellevoetsluis ten opzichte van deze groei-assen ongun-
stig is gelegen, profiteert Hellevoetsluis relatief weinig
van de groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid. In
vergelijking met andere voormalige groeikernen steekt
Hellevoetsluis op dit punt vrij ongunstig af. Wel profi-
teert Hellevoetsluis van de ligging nabij het Rotterdamse
havengebied. De sterke punten van Hellevoetsluis zijn
vooral de ligging aan water en nabij natuurlijk en land-
schappelijk aantrekkelijke gebieden. De sector die hier-
van het meest profiteert is het toerisme. Het profileren
van Hellevoetsluis als toeristisch gebied is daarom van
belang voor de werkgelegenheid. Andere instrumenten
om de werkgelegenheid te bevorderen zijn het starters-
plan en de mogelijkheden om aan huis een bedrijf van
beperkte omvang te beginnen.
Wat betreft locaties is het beleid gericht op het behoud
en versterking van de bestaande concentraties en zone-
ring. Zwaardere en grotere bedrijvigheid hoort thuis op
Kickersbloem, terwijl lichte en kleine bedrijvigheid een
plek verdient in de woonomgeving of bij winkelcon-
centraties. Het beleid voor de grote bedrijven is gericht
op verplaatsing naar bedrijventerreinen aan de rand van
de stad, de kleinere bedrijven kunnen een plek in de
bestaande bebouwing behouden. Bij onevenredige
milieuoverlast kan sprake zijn van bedrijfsverplaatsing.
Per bedrijfssituatie wordt dit nader bepaald.
Als voor een bedrijf geen uitbreidingsmogelijkheden
meer resten, is verplaatsing uiteraard mogelijk.
Verouderde bedrijventerreinen dienen geherstructu-
reerd te worden. Voorwaarde daarbij is dat voor de in
deze gebieden gevestigde bedrijven een passende oplos-
sing wordt gevonden.
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2.12 Recreatie en toerisme
De toeristisch-recreatieve sector is van grote betekenis
voor Hellevoetsluis en de regio. De ruime mogelijkheden
tot vrijetijdsbesteding, maken Hellevoetsluis tot een aan-
trekkelijk woon-, recreatief en toeristisch gebied. Daar
komt bij dat toerisme en recreatie belangrijke bronnen
van inkomsten vormen. Vooral watersportrecreatie is een
belangrijke sector voor Hellevoetsluis. Veel mensen vin-
den hun weg naar de havens van Hellevoetsluis, of
nemen Hellevoetsluis als uitvalsbasis om het ruime sop
te kiezen. De stranden van het Haringvliet en de
Noordzee zijn aantrekkelijk, evenals de Duinen van
Voorne, het open polderlandschap en de mooie fietsrou-
tes over het eiland. De aantrekkingskracht van
Hellevoetsluis komt vooral tot uiting in de zomer. Een
groot deel van de recreatieve activiteiten concentreert in
het zomerseizoen met een topdrukte op dagen met mooi
weer. Doordat de vrijetijdsbesteding in Hellevoetsluis
steeds vaker gepaard gaat met een overnachting op een
camping, in een huisje of in een hotel, is de verblijfsre-
creatieve sector afgelopen jaren in omvang gegroeid.

Toerisme is bij uitstek een gebeuren dat zich over de
gemeentegrenzen uitstrekt. De toerist bezoekt niet puur
en alleen de ge-meente Hellevoet-sluis, maar komt van-

wege de specifieke
kenmerken van het
gebied.
Sterke punten van
Voorne-Putten zijn
naast de ligging
aan het water, het
groene karakter op
een steenworp af-
stand van het ste-
delijke gebied van
Rijnmond, het
Voornse Duin, de
Brielse Maas en de
Bernisse. Daar-
naast zijn er de
historische kernen

van Brielle en Hellevoetsluis, alsmede karakteristieke dor-
pen in de gemeente Bernisse. De gemeente
Hellevoetsluis zelf beschikt over een breed scala aan
mogelijkheden en voorzieningen op toeristisch en recre-
atief gebied, waarbij commerciële en niet-commerciële
voorzieningen elkaar aanvullen. De aard en verschij-
ningsvorm van voorzieningen verschilt sterk. Een
belangrijk onderscheid in dit kader is die tussen open-
luchtrecreatieve voorzieningen en overdekte voorzienin-
gen. Openluchtvoorzieningen zoals sportterreinen, rou-
tes, evenemententerreinen, jachthavens, en dergelijke zijn
over het algemeen ruimte-intensief en kunnen zowel in,
aan de rand of buiten de stad liggen. Dit geldt niet voor
overdekte voorzieningen, zoals bioscopen, zwembaden,
sporthallen, hotels, casino's, etc., welke over het algemeen
binnen de stadsgrenzen gesitueerd zijn. Waar het in dit
Structuurplan gaat over overdekte vrijetijdsvoorzieningen
met ten minste een lokale marktimpact, wordt gesproken
over leisure-voorzieningen. Het voorzieningenaanbod in
Hellevoetsluis concentreert zich op twee punten. Het
betreft het gebied rond de Haringvlietdam (nadruk op

openluchtvoorzieningen) en het gebied rond de Vesting
(zowel openlucht- als leisure-voorzieningen). De samen-
hang tussen deze twee concentratiepunten is gering.

Wat betreft water- en oeverrecreatie is vooral het
Haringvliet van grote betekenis. Dit aantrekkelijke vaar-
water zorgt voor veel vraag naar ligplaatsen voor recre-
atieschepen op de jachthavens van de gemeente.
Hellevoetsluis heeft ruim 1.500 vaste ligplaatsen ver-
deeld over drie haven: de Heliushaven, het Groote Dok
en het Kanaal door Voorne. Daarnaast is er capaciteit
voor circa 150 ligplaatsen voor passanten, die een plaats
kunnen vinden in de Haaven en in de Koopvaardijha-
ven. De Tramhaven kent een bedrijfsmatige bestem-
ming. Hellevoetsluis heeft vier watersportverenigingen,
een commerciële marina, een chartervloot, een catama-
ran- en kanoclub. De kleine watersport (roei- en visbo-
ten, kleine zeilboten, catamarans, surfen en zwemmen)
vindt hoofdzakelijk plaats vanaf het Quackstrand. Hier
zijn een groot parkeerterrein, een tweetal grote horeca-
voorzieningen en een zeilplankvereniging aanwezig.
Voor de verblijfsrecreatie is een drietal verblijfsrecrea-
tieterreinen van belang, te weten camping 't Weergors,
recreatiecentrum de Quack en Città Romana. De totale
verblijfsrecreatieve capaciteit bedraagt rond de 3.000
slaapplaatsen.
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Minder seizoensgebonden voorzieningen zijn de
volkstuinencomplexen langs de Stormweg, Molshoek,
de Kooistee en langs de Dijkweg, de verschillende
sportterreinen en de fiets- en wandelroutes. Van regio-
naal belang zijn de ANWB-fietsroutes de Voorneroute
(circa 42 km) en de Bernisseroute (circa 41 km). In de
Vesting zijn ten slotte nog enkele recreatieve voorzie-
ningen aanwezig zoals musea, het historische centrum,
het Droogdok Jan Blanken, het Kunstencentrum en
verschillende horecagelegenheden.

Het beleid van de gemeente is gericht op uitbreiding en
versterking van de toeristische positie van Hellevoet-

sluis en Voorne-Putten. Hiervoor zijn verbeteringen
nodig op zowel programmatisch gebied als op ruimte-
lijk gebied. Speerpunt van het toeristische beleid is de
herontwikkeling van de Vesting. Het historische cen-
trum van Hellevoetsluis moet een toeristische en recre-
atieve trekpleister zijn bij zowel goed als slecht weer.
Aandachtspunt is derhalve het bieden van mogelijkhe-
den op het gebied van 'slecht-weer-voorzieningen' en
het afstemmen van openingstijden. Als doelgroep gaat
de aandacht in het bijzonder uit naar 55-plussers (de
zogenaamde gouden genieters). Deze groep is groeiend
en besteedt steeds meer tijd aan diverse vormen van
recreatie.

2.13 Landbouw
In tegenstelling tot de regio speelt landbouw in de
gemeente Hellevoetsluis een beperkte rol.
Desalniettemin is vormt de landbouw de grootste
grondgebruiker (ruim 2.000 hectare). 68,1% van het
land is in gebruik voor agrarisch doeleinden. Volgens
gegevens van het CBS (2003) zijn er in Hellevoetsluis
49 bedrijven met als hoofdactiviteit landbouw. Dit aan-
tal is de afgelopen jaren iets teruggelopen. Er is wat dat
betreft een dalende trend waarneembaar over de afge-
lopen 10 jaar. Binnen deze bedrijven werken ongeveer
130 mensen, wat staat voor nog geen 2% van de werk-
gelegenheid in de gemeente.

Extensieve veehouderij, akkerbouw en tuinbouw vor-
men de belangrijkste agrarische activiteiten binnen de
gemeente Hellevoetsluis. Intensieve veehouderijen
komen bijna niet voor en het aantal gecombineerde
bedrijven is beperkt. Akkerbouw en veeteelt zijn de
meest overheersende grondgebruiksvormen. Ongeveer
80% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor knol-
en wortelgewassen, granen en het houden van rundvee
en schapen. Voor tuinbouw is Hellevoetsluis een prima
plek, gezien de bodemopbouw, het klimaat, de water-
huishouding, verkaveling en ontsluiting. Desalniettemin
is de groei van de sector in de gemeente beperkt geble-
ven. Omliggende gemeenten als Brielle en Westvoorne
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kennen een veel groter aandeel tuinbouw. Ten aanzien
van de glastuinbouw vaart de gemeente Hellevoetsluis
een terughoudende koers.

Jaar Totaal Akker- Tuin- Graas- Hok- Combi-
bouw bouw dieren dieren naties

1990 47 14 7 15 0 11
1991 46 16 7 16 0 7
1992 63 20 12 26 0 5
1993 63 18 13 24 0 8
1994 61 17 11 25 0 8
1995 56 17 11 19 0 9
1996 57 18 13 20 0 6
1997 57 18 12 20 0 7
1998 57 18 9 20 0 10
1999 61 21 11 20 1 8
2000 57 19 13 19 0 6
2001 53 21 7 17 0 8
2002 49 19 7 20 0 3

Marktontwikkelingen en het rijks- en Europees beleid
hebben geleid en zullen leiden tot schaalvergroting en
een afname van het aantal agrarische bedrijven. De ver-
wachting is dan ook dat in de gemeente Hellevoetsluis
het aantal bedrijven zal afnemen, terwijl het grondge-
bruik per bedrijf zal toenemen. Daarnaast is het een
waarschijnlijke ontwikkeling dat bedrijven zich verder
gaan specialiseren en intensiveren. Omschakelingen van
akkerbouw naar tuinbouw is daarbij denkbaar. Een laat-
ste belangrijke ontwikkeling is dat steeds meer agrariërs
neveninkomsten zoeken in de recreatie, maar bijvoor-
beeld ook in windenergie.

De Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO)
heeft zich in de Agrarische Gebiedsvisie Voorne-Putten
uitgesproken over de manier waarop de agrarische sec-
tor wil omgaan met de zich voordoende ontwikkelin-

gen. In deze nota geven de agrarische ondernemers op
Voorne-Putten aan zich verantwoordelijk te voelen
voor de economie, werkgelegenheid, ecologie en land-
schap in het gebied. Om ervoor te zorgen dat de agra-
riërs hun verantwoordelijkheden kunnen nemen, achten
zij het van belang dat de overheid hun ondernemers-
schap stimuleert door onder meer planologische duide-
lijkheid te bieden. Verder vraagt de sector de overheid
mee te werken aan het bieden van ruimte voor duurza-
me agrarische investeringen en aan het verplaatsen van
verspreid liggend glas richting concentratiegebied.
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3 B E L E I D S K A D E RBELEIDSKADER

3.1 Inleiding
Bij de ontwikkeling van integraal ruimtelijk beleid in de
vorm van een Structuurplan is het van belang rekening
te houden met beleid van hogere overheden. Voor
het Structuurplan Hellevoetsluis 2010+ spelen drie
bovenlokale ruimtelijke visies een essentiële rol. Het
betreffen de 'Vijfde Nota over de Ruimtelijke
Ordening', de 'Regiovisie voor de Vijfde Nota RO' en
de 'Gebiedsgerichte verkenning Voorne-Putten en
Rozenburg'. De uitspraken in deze visies vormen het
kader voor het toekomstige ruimtelijke beleid van de
gemeente Hellevoetsluis.

3.2 Vijfde Nota RO
In de nota 'Ruimte maken, ruimte delen' heeft 'Paars 2'
haar voornemen gepresenteerd voor een nieuw natio-
naal ruimtelijk beleid voor de komende 20 jaar. De
Vijfde Nota is een strategische beleidsnota, bestemd
voor al diegenen die verantwoordelijk en/of betrokken
zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. De nota
beschrijft niet gedetailleerd hoe ons land wordt inge-
richt, maar beperkt zich tot hoofdlijnen van beleid en
inrichtingsprincipes. Verder legt de nota een sturingsfi-
losofie vast die inspeelt op bestuurlijke en maatschap-
pelijke verhoudingen.
Het is aan provincies en gemeenten te zorgen dat het
geformuleerde beleid doorwerking vindt op regionaal
en lokaal niveau. Hierdoor is er ruimte voor regionale
en lokale verschillen en is er op ieder schaalniveau de
mogelijkheid om zo goed mogelijk in te spelen op
maatschappelijke, technische en internationale ontwik-
kelingen In deel 1 van de Vijfde Nota, die december
2000 is vastgesteld, is het voornemen neergelegd voor
een nieuw nationaal ruimtelijk beleid. Op basis van dit
eerste deel heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden en
konden individuen en groepen uit de samenleving hun 

zienswijze kenbaar maken. De resultaten van inspraak,
overleg en advisering zijn vervolgens gebundeld in deel 2.
Het kabinetsstandpunt is neergelegd in deel 3. De
behandeling in de Tweede Kamer is echter niet afge-
rond als gevolg van het aftreden van het Paarse kabinet
en de verkiezingen van mei 2002 en januari 2003. Welke
onderdelen van de Vijfde Nota nu wel en welke onder-
delen niet worden overgenomen door het toekomstige
kabinet is vooralsnog onduidelijk. Volgens de
'Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid' en het
huidige coalitieakkoord zal een nieuwe 'Nota Ruimte'
worden opgesteld met onderdelen uit de Vijfde Nota.
Het voorgestelde contourenbeleid zal daarbij komen te
vervallen. Gezien de onduidelijkheid staat in dit hoofd-
stuk toch het volledige beleid van de Vijfde Nota over
de Ruimtelijke Ordening in hoofdlijnen beschreven
(m.u.v. het contourenbeleid).

3.2.1 Beleid op hoofdlijnen
In de Vijfde Nota staat het creëren van ruimte centraal.
De nota geeft drie strategieën om ruimte te maken en
kwaliteit toe te voegen. Het gaat om intensiveren, trans-
formeren en combineren. Intensiveren door optimali-
sering van het grondgebruik (de grond in en de lucht
in), transformeren door bestaande stedelijke en lande-
lijke gebieden een andere functie te geven en combine-
ren door functies meer dan nu met elkaar te combine-
ren, ook hier zowel in het stedelijk als in het landelijk
gebied. Vanuit deze strategie zijn in de Vijfde Nota
enkele nieuwe organiserende principes opgenomen die
van belang zijn voor het Structuurplan Hellevoetsluis
2010+. Dit zijn de principes van de stedelijke netwer-
ken, het nieuwe locatiebeleid, het contourenbeleid en
het 'meebewegen' op water.

Stedelijke netwerken
Het rijk streeft naar vitale en aantrekkelijke steden en 
een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied. Om dit te
bereiken zet het rijk in op bundeling en concentratie
van bebouwing in alle steden en dorpen. Het bestaand
bebouwd gebied komt het eerst in aanmerking om te
voldoen aan de extra vraag van burgers, bedrijven en
ook voorzieningen. Toch zal bij een hoge ruimtebe-
hoefte een aanmerkelijk deel van de nieuwe bouwopga-
ve geaccommodeerd moeten worden buiten het
bestaande bebouwde gebied. Deze nieuwe bouwopgave
dient niet versnipperd in het landelijke gebied gereali-
seerd te worden, maar zoveel mogelijk gebundeld in de
stedelijke netwerken. Voor Nederland is dan ook een
aantal netwerken van nationale betekenis aangeduid,
waaronder Arnhem-Nijmegen, Maastricht-Heerlen,
Brabantstad (Eindhoven, Helmond, Tilburg, Den
Bosch en Breda) en de Deltametropool (Randstad,
Almere, Amersfoort en de Drechtsteden). De uitwer-
king van deze nationale stedelijke netwerken vindt
plaats op intergemeentelijk niveau.

Nieuw locatiebeleid
Het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen was
tot voorheen vooral gericht op het terugdringen van het
autogebruik. In de Vijfde Nota krijgt het locatiebeleid
een bredere doelstelling, namelijk een zodanige locatie
voor bedrijven en voorzieningen dat een optimale bij-
drage wordt geleverd aan de vitaliteit van het stedelijke
netwerk. Behalve om de bereikbaarheid gaat het dan
om economische ontwikkelingsmogelijkheden, ruimte-
lijke kwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Meer
concreet wijst het locatiebeleid drie type milieus aan
waar plaats is voor bedrijven en voorzieningen. Dit zijn
de centrummilieus, gemengde milieus en specifieke
werkmilieus. Ruimte voor bezoekersintensieve voorzie-

.. .. .. .. .. .. ..

H
E

LL
E

V
O

E
T

SL
U

IS
 2

0
1

0
+

B
e

le
id

sk
a

d
e

r

25



ningen passen bij uitstek in de functioneel gemengde,
goed ontsloten en veelzijdig bereikbare centrum-
milieus. Dit zijn concentraties op en rond 'knopen' in
het stedelijke netwerk zoals stationsomgevingen,
binnensteden en stadsdeelcentra. In het nieuwe beleid is
het de taak van provincies en gemeenten zelf een afwe-
ging te maken tussen economie, bereikbaarheid en leef-
baarheid. Zij bepalen uiteindelijk de beste plek voor
locaties. Het locatiebeleid vormt daarbij een belangrijk
afwegingskader maar is geen blauwdruk.

Meebewegen met water
Tot slot is het principe van meebewegen met water van
belang. Dit houdt onder andere in dat ruimtelijke plan-
nen moeten voldoen aan de eisen die een duurzaam
waterbeheer stelt. Een 'watertoets' wordt op alle ruimte-
lijke plannen losgelaten. Ingezet wordt op het zoveel
mogelijk combineren van water met andere functies
zoals natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme.

Relatie rijk, provincies en gemeenten
De Vijfde Nota leidt tot een verschuiving binnen de
verantwoordelijkheden. In de Vijfde Nota kiest het rijk
voor een vergaande decentralisatie van bevoegdheden.
De grootste rol is weggelegd voor gemeenten en pro-
vincies. Door de verantwoordelijkheid naar dit schaalni-
veau te verplaatsen, kan beter op de lokale situatie wor-
den ingespeeld, zo is de filosofie. Welke feitelijke wijzi-
gingen zullen plaatsvinden in de verdeling van verant-
woordelijkheden en in de relatie tussen provincies en
gemeenten is vooralsnog niet uitgekristalliseerd.
Vanuit het gedachtegoed van decentralisatie van verant-
woordelijkheden stapt het rijk over van plansturing naar
programmasturing. Het rijk schrijft niet meer de uitvoe-
ring van bepaalde plannen en projecten voor, maar
geeft leiding aan een programma dat samen met de
andere overheden wordt uitgevoerd. Dus niet meer:
'bouw op locatie Y een X aantal woningen', maar 'zorg

voor de bouw van voldoende woningen en bedrijfs-
ruimten binnen de afgesproken kaders.

3.2.2 Beleid landsdeel West
In de Vijfde Nota RO behoort Hellevoetsluis tot het
landsdeel West. Dit landsdeel staat voor een forse opga-
ve: de ruimtelijke kwaliteit verbeteren, maar ook voor-
zien in een grote vraag naar nieuwe woningen, werk-
plekken en voorzieningen plus de ontsluiting er van.
Dit zet een grote druk op de ruimtelijke inrichting van
zowel stedelijke als de groene ruimten.

Deltametropool
Het concept van de Deltametropool moet antwoord
geven op de ruimtelijke vragen die op het landsdeel
afkomen.

De Deltametropool is het nieuwe beleidskader voor een
scala van stedelijke, dorpse en groene milieus in een
karakteristieke rivierdelta. Binnen de Deltametropool
moet meer samenhang worden gecreëerd op basis van
specialisatie. Ieder gebied binnen het landsdeel krijgt
een eigen functie, bepaald door de specifieke kwalitei-
ten van het gebied. Binnen de Deltametropool wordt
ingezet op een voortgaande geconcentreerde verstede-
lijking op en aan de stedelijke ring. Voorne Putten
speelt kwantitatief gezien dan ook een relatief beperk-
te rol in de opvang van de stedelijke groei in landsdeel
West. Uitbreiding van wonen en werken zal dan ook
voor de lokale en enigszins voor de regionale behoefte
moeten geschieden.
Voorne Putten bevindt zich buiten het stedelijke
Deltametropool-gebied, maar onderhoudt daarmee wel
een nauwe relatie. Voorne Putten heeft op dit lands-
deelniveau met name een belangrijke agrarische, recrea-
tieve, natuur- en waterfunctie. De sterke punten van de
regio zijn de rust en de ruimte, de getijdenwerking met
de bijbehorende natuurlijke biotoop, en recreatiemoge-
lijkheden, vooral voor grootschalige watersport.
Gezien deze kwaliteiten ziet het rijk voor Voorne
Putten voornamelijk een rol in de ontwikkeling van
natuur, water, recreatie en landbouw, als onderdeel van
het groen-blauwe netwerk en de ontwikkeling van een
stedelijk woonmilieu dat past binnen dit karakter.
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Ontwikkelingsbeeld Deltametropool 
(Bron: Vijfde Nota RO, deel 3, 2002)



Groen-blauwe netwerk
In de Deltametropool wordt een woon- en leefmilieu
nagestreefd waar een evenwicht bestaat tussen groen-
blauwe buitenruimte en metropolitane wensen. Dit ver-
eist herstel en versterking van het netwerk van ecologi-
sche verbindingszones, waterstelsels en overgangen en
continuïteit in recreatieve routes. Een voorbeeld hier-
van is het terugkeren van de natuurlijke getijdenbewe-
ging in het Haringvliet.

3.3 Regiovisie voor de Vijfde Nota RO
Eind 2000 is door het dagelijks bestuur van de Stadsregio
Rotterdam een regiovisie opgesteld om vanuit een duide-
lijke visie op de toekomst van het gebied een inbreng te
kunnen leveren in de diverse overleggen ter voorberei-
ding aan de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening.
Deze regiovisie geeft de gewenste ruimtelijke ontwikke-
ling weer van de Stadsregio Rotterdam voor de periode

2010-2030 en benoemt de toekomstige kwalitatieve en
kwantitatieve opgaven op basis van trends en ambities.

De voor de stadsregio relevante trends wijzen op een
aanhoudende stedelijke druk op het buitengebied.
Tot 2010 is er sprake van een omvangrijke bouwopgave
van ruim 60.000 woningen, honderden hectaren bedrij-
venterrein, nieuwe infrastructuur (waaronder de verbre-
ding van de N57) en 1.000 ha. groen. Op basis van dit
uitgangspunt zijn in de regiovisie de volgende drie
ambities geformuleerd:

1 Wereldstad Rotterdam: Deltametropool en
Rijn-Maas-Schelde Delta
- Randstad omvormen tot een samenhangend,

hoogwaardig en functionele metropool
- Optimaliseren van de achterlandverbindingen

binnen de Rijn-Maas-Schelde Delta
2 Kernregio binnen Zuidvleugel

- Verbeteren regionale netwerken
- Versterken kwaliteit ommeland
- Creëren van aantrekkelijke werkmilieus
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Kwaliteit natuur en landschap
(Bron: Vijfde Nota RO deel 1, 2001)

Groenblauwe raamwerk (Bron: Regiovisie 5e Nota, (niet vastgesteld), 2000)
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3 Een sterke, complete en veelzijdige stadsregio
- Ontwikkeling van een regio waar naar tevreden

heid gewerkt, gewoond en gerecreëerd kan worden

Om de ambities te realiseren zijn in de regiovisie ver-
volgens enkele speerpunten aangewezen. Deze speer-
punten zijn:
1 Benutten en verbeteren van bestaande kwaliteiten.
2 Toevoegen van nieuwe kwaliteiten.
3 Versterken van de netwerkpositie.
4 Het binden van de ruimtevraag aan de regio.

In het eerste speerpunt geeft de regiovisie het belang aan
van bestaande kwaliteiten door te stellen dat vergeleken
met het belang en de omvang van het bestaande, het
nieuwe duidelijk ondergeschikt is. Het Structuurplan
Hellevoetsluis 2010+ sluit in grote mate aan op deze
filosofie door een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld
(DRS) op te stellen (hoofdstuk 4). De kwaliteiten die
staan aangegeven in het DRS dienen behouden dan wel
versterkt te worden en zijn dan ook sturend voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Vanuit het tweede speerpunt van de regiovisie, het toe-
voegen van nieuwe kwaliteiten, komt een aantal aan-
dachtspunten naar voren die van belang zijn voor de
ruimtelijk ontwikkeling van Hellevoetsluis.
- De grootschalige groenblauwe kwaliteitsdragers

zullen moeten worden ontwikkeld. Ze spelen een
belangrijke rol op het gebied van extensieve recrea-
tie en hebben grote invloed op het imago van de
regio. De in de regiovisie aangegeven groenblauwe
kwaliteiten van Hellevoetsluis zijn: het Kooisteebos,
het Ravense Hout, het Quackgors, (delen van) het
afwateringskanaal bij gemaal 'Trouw' en de (uitlo-
pers van de) Holle Mare - Derry vliet.

- Op het gebied van luxe buitenstedelijke woonmi-
lieus van enige omvang ontbreekt het in de regio
aan toplocaties. De groenblauwe dragers kunnen 

hierbinnen een rol spelen.
- Door middel van optimalisering van het ruimtege-

bruik kan sterk worden ingezet op ruimtebesparing.
Binnen het Structuurplan moet gezocht worden
naar mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik

Vanuit speerpunt drie, het versterken van de netwerk-
positie, komen voor het Structuurplan Hellevoetsluis
2010+ geen directe relevante punten naar voren. Dit
punt heeft met name betrekking op de positie van
Rotterdam in (inter)nationaal perspectief.

Verstedelijkingsrichtingen (Bron: Regiovisie 5e Nota, (niet vastgesteld), 2000)



In speerpunt vier, het binden van de ruimtevraag aan de
regio, wordt het doel gesteld ten minste de ruimtelijke
behoeften van de bestaande bewoners en bedrijven te
verwezenlijken. Dit betekent ruimte geven aan bevol-
kingsgroei en de groei van de werkgelegenheid, maar
ook recreatie en natuur. Hellevoetsluis behoort tot de 
regio Voorne-Putten. Voor de periode 2010-2030 staat
deze regio voor de volgende concrete opgave op het
gebied van wonen en werken:

Woningen Bedrijventerrein
Voorne Putten 10.000-15.000 200 ha

Als mogelijke locaties voor woningbouw zijn de gebie-
den ten westen van Nieuw-Helvoet en ten oosten van
Ravense Hout aangewezen. Voor bedrijventerreinont-
wikkeling wijst de regiovisie het gebied ten noord-
oosten van de Kickersbloem 1 en 2 aan.

3.4 Gebiedsgerichte verkenning 
Voorne-Putten en Rozenburg

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van het
Structuurplan Hellevoetsluis 2010+ is door de gemeen-
tebesturen op Voorne-Putten-Rozenburg gewerkt aan
een gebiedsgerichte verkenning voor het gebied. Het
gaat hierbij om een visie op de (ruimtelijke) ontwikke-
ling voor de periode na 2010. Het primaire doel van
deze verkenning is het inbrengen van een gemeen-
schappelijke visie en een gemeenschappelijke agenda in
het totstandkomingsproces van het Streekplan
Rijnmond c.q. het Regionaal Structuurplan (RSP) van
de Stadsregio. Doordat de gemeentelijke en regionale
visievorming gelijk oplopen heeft continue afstemming
plaats gevonden tussen beide plandocumenten. Deze
afstemming blijft van belang gedurende het gehele
planvormingsproces.

Dat geldt overigens ook voor de afstemming met de in
ontwikkeling zijnde Stadsregionale en Provinciale
Woonvisie.
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Toekomstvisie 2020 (Bron: Gebiedsgerichte verkenning Voorne-Putten en Rozenburg) 

Opgave wonen en werken (Bron: Regiovisie 5e Nota, (niet vastgesteld), 2000)
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Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)
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D U U R Z A A M  R U I M T E L I J K  
S T R U C T U U R B E E L D

DUURZAAM RUIMTELIJK STRUCTUURBEELD

4.1 Inleiding
Op basis van de inventarisatie van de positie van
Hellevoetsluis in hoofdstuk 2 en het beleidskader in
hoofdstuk 3 wordt in dit hoofdstuk het duurzaam ruim-
telijk structuurbeeld geformuleerd.

Het uiteindelijke product van het Structuurplan
Hellevoetsluis is het zogenaamde 'ruimtelijk model'. Dit
model moet garant staan voor een duurzame, perspec-
tiefrijke, ruimtelijke toekomst van de gemeente
Hellevoetsluis. Bovendien moet het antwoord geven op
en richting geven aan tal van ruimtelijke ontwikkelingen
nu en in de toekomst.
Voor de ontwikkeling van het ruimtelijk model is eerst
een zogenaamd 'duurzaam ruimtelijk structuurbeeld'
ontwikkeld waarbij het bepalen van het wezen en de
onaantastbare kernkwaliteiten van de gemeente
Hellevoetsluis centraal staan. Het structuurbeeld legt
het accent vooral op die elementen en structuren die
tezamen het duurzame, landschappelijke en ruimtelijke
raamwerk van de gemeente vormen. Deze elementen
en de samenhang ertussen zijn van een dusdanige bete-
kenis en kwaliteit dat zij in de ruimtelijke toekomst van
de gemeente te allen tijde een duidelijke plaats dienen in
te nemen.

Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld bepaalt het
'speelveld' waarbinnen de krachten van de ruimtelijke
ordening in de gemeente Hellevoetsluis hun gestalte
zullen krijgen. Het is de basis, de 'onderlegger', waarop
ruimtelijke keuzen in de toekomst worden gefundeerd
en is daarmee de belangrijkste leidraad voor ontwikke-
lingen in de diverse sectoren, en met name voor die
ontwikkelingen waaraan een (stedelijk) programma ten
grondslag ligt. Het meest concreet komt dit tot uiting
bij het aangeven van de contour voor verstedelijking.

Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld is richtingge-
vend voor de komende pakweg 30 jaar. Het program-
ma, dus het ruimtelijk model, reikt niet verder dan 10
jaar. Na 10 jaar kan er een nieuw programma en dus een
nieuw ruimtelijk model worden opgesteld. Het duur-
zaam ruimtelijk structuurbeeld vormt in dat geval weer
het uitgangspunt.

4.2 De lagenbenadering
Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld (DRS) geeft
inzicht in de elementen binnen de gemeente die een
duurzaam karakter hebben. Naast de bestaande ruimte-
lijke structuur is daarbij ook deels de gewenste ruimte-
lijke ontwikkeling van de gemeente in beeld gebracht.
Van de verschillende kwaliteiten is aangegeven in hoe-
verre zij als onuitwisbaar voor de toekomst moeten
worden veiliggesteld.

Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld kan het best
omschreven worden aan de hand van de zogenaamde
lagenbenadering:
- De 'onderste' laag wordt gevormd door enerzijds de

geomorfologie, de bodemtypologie en het water-
systeem, en anderzijds door de natuur-, landschaps
en cultuurhistorische waarden die hiermee samen-
hangen. Eigenlijk is dit de 'onvervangbare' basis van
het gebied.

- De 'middelste' laag is die van de infrastructuur,
wegen, waterwegen en leidingen, die ook leidend
kunnen zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen.

- De 'bovenste' laag bevat de gebruikspatronen
(occupatie) die door de verschillende gebruikers,
zoals bewoners, agrariërs, recreanten en toeristen
bepaald worden, waarbij de functies landbouw,
wonen, voorzieningen, werken en recreatie en toe-
risme aan bod komen.

De drie lagen vormen samen het speelbord voor de toe-
komst. De onderste laag is het meest statisch en de
bovenste laag het meest dynamisch. De veranderlijk-
heid neemt per laag toe. In het DRS wordt bepaald wat
we zeker voor de toekomst moeten bewaren, wat we
niet kwijt willen en wat we willen koesteren, wat we
zelfs willen versterken en verbeteren. Het is een uitda-
ging om te werken aan meer ruimtelijke kwaliteit
binnen de gemeente.

4.3 Laag 1: de ondergrond
De onderste laag is de 'onvervangbare basis' van het
gebied. De gemeente Hellevoetsluis vertoont het typi-
sche beeld van een polderlandschap met diverse
waarden. De landschapswaarden en de daarmee samen-

Gemeentehuis Hellevoetsluis



hangende cultuurhistorische, ecologische en natuur-
waarden zijn de bepalende elementen in het duurzaam
ruimtelijk structuurbeeld. Het DRS is erop gericht deze
te behouden en te versterken. De landschapsstructuur
binnen de gemeente zal in de toekomst een belangrijk
uitgangspunt zijn bij nieuwe ontwikkelingen.
Van de onderste laag zijn de volgende elementen in het
duurzaam ruimtelijk structuurbeeld te herkennen:

Water, natuur en landschap
Door de bijzondere ligging van Hellevoetsluis aan het
Haringvliet en de invloed van het water op het ontstaan
van het huidige landschap en de natuur, kunnen de ele-
menten natuur, landschap en water eigenlijk niet los van
elkaar worden gezien. Het water is altijd het leidend
principe geweest bij de ontwikkeling van het landschap:
de voornaamste landschappelijke en ecologische
waarden zijn gekoppeld aan het watersysteem. Hierbij
gaat het met name om de grote visuele eenheden en de
structuurbepalende elementen.

Als strategie voor de toekomst is gesteld het bestaande
landschap in zijn structuur te behouden en te verster-
ken. In het groenstructuurplan van de gemeente is dat
al in verre mate geconcretiseerd.

De belangrijkste elementen waarvoor een bepaalde
koers is vastgelegd zijn de volgende:
- Haringvliet: het Haringvliet heeft de status van

Europees Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Voor dit
soort gebieden geldt zowel een interne als externe
bescherming van de aanwezige waarden. Dat wil
zeggen dat zowel binnen als buiten de gebieden
geen activiteiten mogen plaatsvinden die de natuur-
lijke kenmerken van de gebieden aantasten. Dit
heeft consequenties voor ontwikkelingen in de
Oeverzone van Hellevoetsluis. Waar sprake is van
nieuwe functies in dit gebied zal per project moeten
worden aangetoond dat er geen significante negatie-
ve consequenties zijn voor de instandhoudingdoel-
stellingen van het betreffende Vogel- en
Habitatrichtlijngebied. De exacte reikwijdte van de
externe bescherming hangt af van het type ingreep.

- Oeverlijn, binnendijks en buitendijks gebied: de
voormalige zeedijk is een markante grens en een
harde grens voor de stad. In het DRS wordt de zee-
dijk als een autonoom lineair element behandeld en 
wordt het verschil tussen binnendijks en buitendijks 
geaccentueerd.

- Duinen: het duingebied kent diverse natuur- en
recreatiewaarden. Het doel is het duingebied verder
te ontwikkelen als groene zone.

- Polders en dijken: de kleinschalige polder- en dij-
kenstructuur met haar openheid is beeldbepalend in
het landschap. Dit beeldbepalende karakter dient
gehandhaafd en versterkt te worden. Hiervoor zijn
plaatselijk maatregelen nodig om de dijken beter
herkenbaar te maken en de continuïteit te verster-
ken. De dijken moeten meer ruimte krijgen om ze
te kunnen ervaren.

Bovendien is het uit veiligheidsoverwegingen niet toe-
gestaan nieuwe woningen of bedrijven te realiseren
binnen de keurzones van de primaire en secundaire
waterkeringen. Om deze redenen is in een DRS een
contour voor verstedelijking getekend op enige afstand
van de dijken. Binnen deze contour mogen geen ont-
wikkelingen plaatsvinden die de visuele ervaring van de
dijken negatief beïnvloeden. De primaire waterkering
ligt aan het Haringvliet en betreft het duingebied bij de
Quackpolder en de dijken Zuiddijk en Struytse Zeedijk.
De secundaire waterkering betreft de dijken aan weers-
zijden van het Kanaal door Voorne.
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Noorddijk

Hoofdwetering



- Hoofdwetering: het slingerende verloop van de
Hoofdwetering is in potentie een prachtige 'groene
drager'. Het streven is deze in de toekomst uit te
bouwen tot een doorlopende parkzone. De
Hoofdwetering zal als structurerend element gaan
dienen voor de uitbreiding West en kan op die wijze
bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van dit
deel van Hellevoetsluis.

- Overige kreken en weteringen: langs de kreken en
weteringen zijn kansen aanwezig voor de ontwikke-
ling van nieuwe ecologische waarden. Hier kunnen
ecologische verbindingszones ontwikkeld worden.
De ecologische verbindingszones vormen een hoofd-
thema in het DRS. In het wensbeeld voor de toe-
komst zullen de ecologische verbindingszones een
contrast vormen met de strakke polders. Ze moeten
bepalend worden voor de beleving van het landschap
en de grotere natuurgebieden met elkaar verbinden.
Ook in (cultuur)historisch opzicht zijn ze waardevol
en verder hebben ze een belangrijke functie voor de
waterberging en kunnen ze in de toekomst een bij-
drage leveren aan de verbetering van de waterkwa-
liteit. Voor de uitwerking van de ecologische verbin-
dingszones is het noodzakelijk om aan weerszijde van
de watergangen een strook van ongeveer 20 meter te
reserveren voor de aanleg van natuurvriendelijke
oevers. In de stad ligt de nadruk bij de waterlopen op
het verbeteren van de visuele relatie tussen het water
en de stedelijke omgeving en het zorgdragen voor
voldoende ruimte voor waterberging om waterover-
last te voorkomen. Watergangen moeten daartoe vol-
doende diep en breed zijn.

- Quackgors: het Quackgors is het enige natuurgebied
binnen de kuststrook met een natuurbestemming
die niet met intensief recreatief (of agrarisch)
gebruik wordt gecombineerd. Het natuurgebied is

niet toegankelijk voor recreanten, waardoor natuur-
gerichte recreatie alleen vanaf de randen mogelijk is.
Aan deze situatie komt gezien de grote waarde voor
de natuur geen verandering.

- Ravense Hout en Kooisteebos: In tegenstelling tot
het Quackgors hebben het Ravense Hout en het
Kooisteebos naast een functie voor de natuur even-
eens een functie voor 'recreatie dicht-bij-huis'. Beide
groengebieden kunnen dan ook beschouwd worden
als gebruiksgroen met natuurwaarden. In de toe-
komst dienen beide functies beter benut te worden.
Derhalve streeft de gemeente naar een duurzame
structuur van robuuste groengebieden. Hiervoor
moeten het Ravense Hout en het Kooisteebos in de
toekomst uitgroeien tot beeldbepalende bossen en
dienen de verbindingen met andere groengebieden
verbeterd worden. Door de aanwezigheid van ver-
bindende wegen, dijken en watergangen zijn hier
voldoende mogelijkheden voor. Door te streven
naar een groene aankleding van deze verbindingen
kan de natuurwaarde, maar ook de recreatieve
waarde ervan vergroot worden. Daarnaast kunnen
aan de westzijde van de stad nieuwe groengebieden
worden aangelegd. Een goede landschappelijke
inpassing is dan wel van belang.

- Weidevogelgebieden: in het agrarisch gebied ten
oosten en ten noordwesten van Nieuwenhoorn
bevinden zich een tweetal waardevolle weidevogel-
gebieden. Deze gebieden dienen beschermd te wor-
den en stedelijke ontwikkelingen moeten hier dan
ook worden geweerd.

- Stadsrand: in de stadsrand ontmoeten stad en bui-
tengebied elkaar. De relatie tussen het landschap en
de kernen moet nog verder worden versterkt.
Hierbij kan gedacht worden aan aanpassing van de

stads- en dorpsranden, zodat er een geleidelijke
overgang ontstaat van landschap (openheid) naar
bebouwing (geslotenheid) of juist op bepaalde plek-
ken een contrast. Ook de interne groenstructuren
van de kernen zijn hierbij van belang, omdat via
deze groenstructuren het landschap zich als het
ware voortzet in het dorp.

- Vesting: de Vesting met de vestingswallen is een
beeldmerk voor Hellevoetsluis. De wallen kunnen
in de toekomst verder ontwikkeld worden als groe-
ne zone.
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Vuurtoren in de Vesting



- Kanaal en haar dijken: het kanaal loopt in oost-
westelijke richting door de gemeente. De strategie is
erop gericht het kanaal een beeldbepalende as te
laten zijn, zowel in stedelijk als in groen opzicht. De
oevers kunnen voorzien worden van doorlopende
boombeplanting en het kanaal kan begeleid worden
door bebouwing. Onderzocht zal moeten worden
wat de effecten zijn van de boombeplanting voor
het watersysteem en de waterkerende functie van de
dijken.

Cultuurhistorie
Aan de cultuurhistorie kennen we een belangrijke
waarde toe. Cultuurhistorische structuren en waarden
zijn van belang, omdat de gemeente hieraan in belang-
rijke mate haar identiteit kan ontlenen. Ook vergroten
zij de aantrekkelijkheid van de gemeente en leveren
daardoor een belangrijke bijdrage aan de beleving
ervan. In het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld zijn
een aantal cultuurhistorische waarden aangegeven. Het
doel is deze te beschermen en de belevingswaarde
ervan te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door zichtlij-
nen richting deze elementen te creëren of er fiets- of
wandelroutes langs te laten lopen.

De belangrijkste cultuurhistorische elementen zijn de
volgende:
- Vesting: dit is het meest beeldbepalende cultuur-

historische element in de gemeente Hellevoetsluis.
Het is het historische hart van de stad. In de toe-
komst zullen de aanwezige monumenten in de
vesting naast fysieke bescherming ook bescherming
krijgen wat betreft aanwezige functies. Het is van
belang dat aan de Vesting functies worden toege-
kend die recht doen aan de cultuurhistorische
waarde. Aspecten als gebruikswaarde, belevings-
waarde en toekomstwaarde spelen hierbij een essen-
tiële rol. De functie van de Vesting als bestuurlijk
centrum past uitstekend binnen deze koers en zal

dan ook worden behouden. Verder is de strategie
gericht op het vergroten van de belevingswaarde
van de Vesting. Dit kan door bijvoorbeeld de
Vesting onderdeel te maken van bepaalde toeristi-
sche routes en attracties als het Droogdok Jan
Blanken beter te benutten.

- Oude nederzettingen: naast de Vesting heeft
Hellevoetsluis nog twee oude nederzettingen;
Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn. Nieuw-Helvoet
is in de loop der jaren aan het stedelijk gebied van
Hellevoetsluis vastgegroeid, maar Nieuwenhoorn
ligt nog op enige afstand van de stedelijke bebou-
wing van Hellevoetsluis.
De gemeente wil zoveel mogelijk proberen de oude
kernen als losstaande elementen te behouden en
streeft er naar dat ze ook zo worden ervaren. Dit
betekent voor Nieuw Helvoet vooral dat het histori-
sche karakter gehandhaafd dient te worden en voor
Nieuwenhoorn dat het niet tegen Hellevoetsluis aan
moet groeien en op die wijze haar zelfstandige
karakter kan behouden. Om dit te bereiken zijn in
het noorden van Hellevoetsluis en ten zuiden van
Nieuwenhoorn een contour voor verstedelijking
getekend wat betekent dat de stad niet richting
Nieuwenhoorn mag uitbreiden en Nieuwenhoorn
ook niet richting de stad. De vrije ligging van Nieuw-
Helvoet staat onder druk door mogelijke stedelijke
uitbreiding in westelijke richting. De oude kern met
haar kerk is beeldbepalend voor het omliggende
woongebied en landschap en zal derhalve, net als
Nieuwenhoorn, als herkenbare historische kern in
stand moeten blijven. Een groene (onbebouwde)
wig tussen de Stormweg en de Hellevoetse
Achterweg moet voorkomen dat Nieuw-Helvoet
door eventuele verstedelijking wordt opgeslokt en
houdt bovendien de draaiing van de verkavelings-
richting op deze plaats goed in beeld.

- Linten: in de gemeente zijn een aantal oude linten
die zich voornamelijk bevinden langs de verbin-
dingswegen tussen de oude kernen. Dit zijn de
Moriaanseweg, Rijksstraatweg, Korteweg en
Dorpsweg. Zij moeten herkenbaar blijven als lint en
nieuwe ontwikkelingen mogen dit karakter dan ook
niet aantasten. De linten moeten ook in de toe-
komst als linten ervaren worden.

- Forten: er is een tweetal forten in de gemeente aan-
wezig; één in de Vesting (fort Haerlem) en één bij
Nieuwenhoorn (fort Noorddijk). Verder is er ten
zuiden van Brielle, in de aangrenzende gemeente,
nog een fort aanwezig (fort De Klomp) dat van
belang is voor Hellevoetsluis. Rondom de forten is
in het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld het
schootsveld (700 meter) aangegeven. In deze zones
mogen geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden
die van invloed zijn op de openheid van deze gebie-
den. De essentiële plek die de forten innemen kan
op deze wijze worden gehandhaafd.

- Molens: in de gemeente zijn tevens een tweetal
molens aanwezig, één bij de Vesting en één bij
Nieuwenhoorn. Rondom deze molens is een
molenbiotoop aangegeven. Binnen deze molenbio-
toop mag de openheid niet worden aangetast door
hoogstedelijke ontwikkelingen.
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- Archeologische monumenten en vindplaatsen: deze
bevinden zich voornamelijk ten noorden van
Nieuwenhoorn. De archeologisch waardevolle ele-
menten moeten worden beschermd. Dit betekent
dat in de archeologisch waardevolle gebieden pas
graafactiviteiten mogen plaatsvinden nadat met de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
(wettelijk beschermde archeologische monumen-
ten), dan wel de provincie Zuid-Holland (overige
gebieden van archeologische waarde) is overlegd.
Daarnaast geldt dat in gebieden met een redelijke
tot (zeer) grote trefkans op archeologische vond-
sten (volgens de Cultuurhistorische Hoofdstruc-
tuur) voorafgaand aan bodemingrepen, archeolo-
gisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Indien
sprake is van de vondst van archeologische waarden
is in eerste instantie aanpassing van het plan nood-
zakelijk. Alleen in het geval dat behoud ter plekke
en daarmee inpassing niet mogelijk is, kan sprake
zijn van opgraving. In de visie van de gemeente vor-
men archeologisch verwachtingswaarden geen aan-
leiding om bepaalde locaties bij voorbaat uit te slui-
ten voor verstedelijking. Wel is het zoals hierboven
beschreven van belang bij een redelijke verwach-
tingswaarde verkennend archeologisch onderzoek
uit te voeren (in eerste instantie d.m.v. ‘prikken’) op
het moment dat sprake is van concrete ontwikke-
ling. Bij de verdere operationalisering van plannen
uit het Structuurplan zal dan ook per (bouw)project
worden bezien of een archeologisch onderzoek uit-
gevoerd moet worden.

- Trambaanpad: het trambaanpad richting Rotterdam
en Spijkenisse is een oude historische trambaan die
zijn oorspronkelijke functie heeft verloren en nu als
regionaal fietspad wordt gebruikt. Om dit cultuur-
historische element te behouden is het van belang
dat de functie van regionaal fietspad blijft gehand-
haafd.

4.4 Laag 2: de infrastructuur
In het DRS zijn de meest duurzame infrastructurele ver-
bindingen aangeduid. De strategie betreffende de infra-
structuur is erop gericht de bestaande kwaliteiten van de
infrastructuur te handhaven en nieuw toe te voegen
infrastructuur zorgvuldig af te wegen. Het oorspronke-
lijke polderlandschap is tegenwoordig doorsneden door
infrastructuur, primair noordoost-zuidwest georiën-
teerd. De meest waardevolle infrastructurele elementen
in de gemeente Hellevoetsluis zijn de tweebaans auto-
weg N57 (rechtstreekse verbinding met Rotterdam en

Zeeland), de Kanaalweg langs het kanaal richting
Rotterdam en Spijkenisse en de dwarsverbinding tussen
de N57 en de weg langs het kanaal. Het kanaal loopt
dwars door de stad heen en de N57 doorsnijdt de
gemeente op afstand van de stedelijke bebouwing. De
ombouw van de N57 tot autosnelweg moet uiteindelijk
zorgen voor de structurele oplossing van het regionale
bereikbaarheidsprobleem dat nu op Voorne aanwezig
is. Er zijn momenteel binnen de gemeente drie aantak-
kingen richting de N57: de Nieuweweg, de Noorddijk 
en de Amnesty International-laan. De aansluiting van
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de Nieuweweg op de N57 is het belangrijkste infra-
structurele knooppunt binnen de gemeente vanwege de
ontsluiting richting Rotterdam en is ook als zodanig in
het DRS aangeduid. De aansluiting van de Amnesty
Internationallaan is vooral van belang voor het toe-
ristisch-recreatieve verkeer en de aansluiting van de
Noorddijk is vooral van belang voor de ontsluiting van
Rockanje.
Voor wat betreft de interne verkeersafwikkeling van
Hellevoetsluis zijn de Amnesty Internationallaan, de
Rijksstraatweg, de Kanaalweg W.Z. en de Nieuweweg
de belangrijkste ontsluitingswegen.
In Hellevoetsluis zijn veel fietsverbindingen aanwezig.
Een goed en veilig netwerk van fietspaden is een rand-
voorwaarde bij het stimuleren van het fietsgebruik. Bij
de verbetering van de fietsstructuur zijn een goede aan-
sluiting van de interne fietspaden op de recreatieve rou-
tes en een duidelijke bewegwijzering belangrijk.

4.5 Laag 3: de occupatie
De beschrijving van de bovenste laag geeft de
gebruiksmogelijkheden van verschillende gebieden
weer. Het geeft antwoord op de vraag waar kansen lig-
gen voor verstedelijking en waar absoluut niet.
In eerste instantie is daarbij het bestaand stedelijk
gebied van belang. De centrum-, woon- en werkgebie-
den bieden potentie voor intensivering, herstructure-
ring en inbreiding en zijn dan ook nadrukkelijk opge-
nomen in het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld.
Daarnaast zijn zoekgebieden voor verstedelijking aan-
gegeven waar uitbreiding van occupatie afweegbaar is.
Deze zoekgebieden worden begrenst door de zoge-
naamde contour voor verstedelijking.
Deze contour loopt rondom de gehele gemeente langs
de plekken waar op basis van kwaliteiten uit de onder-
ste twee lagen een duurzame grens loopt. Die kwalitei-
ten kunnen natuurgebieden zijn, maar bijvoorbeeld ook
infrastructuur. De contour van verstedelijking kan

gestippeld zijn, wanneer de grens zacht is en mogelijk-
heden liggen voor geleidelijke overgangen van functies.
Maar de contour kan ook een gesloten lijn zijn, indien
er een harde grens is, waar contrasten wenselijk en/of
aanwezig zijn.
De gebieden buiten de contour voor verstedelijking zijn
geen zoekgebied voor verstedelijking. Hier liggen kan-
sen voor natuur, landschap, landbouw en recreatie. Het
accent ligt hier meer op behoud en versterking van de
aanwezige waarden.

Hoe binnen de gemeente dient te worden omgegaan
met de bestaande en nieuwe occupatie, staat hieronder
per thema beschreven.

Wonen 
De kernen binnen de gemeente Hellevoetsluis dienen
verder ontwikkeld te worden binnen de kaders van
water, landschap, groen en cultuurhistorie, oftewel; de
elementen van de onderste laag dienen hierbij sturend
te zijn. Alleen in de polders Nieuw-Helvoet en
Nieuwenhoorn zijn mogelijkheden voor verstedelijking,
vanwege het stedelijke karakter dat deze polders nu al
hebben. Verder mag er niet gebouwd worden bij de

ecologische zones en in natuurgebieden en er mag niet
tegen de dijken aan worden gebouwd. Locaties gren-
zend aan de bebouwingsgrenzen van de kern en waar
geen belangrijke landschappelijke waarden aanwezig
zijn, zijn in principe zoekgebied voor nieuwe verstede-
lijking en dan met name voor wonen en kleinschalige
bedrijvigheid. Bij nieuwe uitbreiding is het van belang
dat de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de
kernen dient te worden behouden en versterkt.

Hellevoetsluis heeft de identiteit van een woongemeen-
te. Deze identiteit wordt mede bepaald door de ligging
aan open vaarwater, de ligging in een landelijk gebied en
door de historische Vesting. De stedelijke structuur is
opgebouwd in de vorm van vier kwadranten, onderling
gescheiden door het kanaal en de Amnesty Internatio-
nallaan. In de toekomst kunnen de potenties van de
kanaalzone beter benut gaan worden, waardoor het een
stedenbouwkundige drager kan worden. Hellevoetsluis
wordt gekenmerkt door een diversiteit en kwaliteit van
de stedelijke omgeving. Zo kan men wonen aan de
stadsrand, bij de polder, maar ook in meer beschutte
woonmilieus dichtbij het centrum en de voorzieningen.
Het doel is de stedelijke structuur en identiteit en de
diversiteit en kwaliteit van de woonmilieu's te behouden
en verder te ontwikkelen en versterken.

Voorzieningen
Het voorzieningenpakket van Hellevoetsluis is van
goede kwaliteit. De voorzieningen vinden met name
hun plek in de economische centra, de Vesting en de
Struytse Hoeck, en hun omgeving. In de Struytse
Hoeck ligt het accent op commerciële voorzieningen,
met name winkels. In de Vesting ligt het accent op toe-
ristisch-recreatieve voorzieningen en bestuurlijke voor-
zieningen.
Het doel is in de toekomst de relatie tussen beide cen-
tra te versterken, vooral ruimtelijk en waar mogelijk ook 
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functioneel, zodat we kunnen spreken van één cen-
trumgebied. Dit doel kan optimaal bereikt worden door
zowel de bestaande relatie via het kanaal te versterken
als twee nieuwe relaties via de Amnesty International-
laan-Rijksstraatweg en de zone langs de Hoofdwetering
te ontwikkelen. Hierdoor kan er een driehoeksstructuur
ontstaan. Langs de Amnesty Internationallaan zijn nu
verschillende niet commerciële voorzieningen aanwezig
zoals het politiebureau. De Rijksstraatweg die de drie-
hoek zal completeren vertoont een historisch gegroeide
situatie met een variatie in het voorzieningenaanbod.

Het karakter van deze twee straten zal, door onder
andere hoogbouw, in de toekomst versterkt moeten
worden, waardoor de straten beeldbepalend voor het
centrum zullen gaan worden. De zone langs de
Hoofdwetering bestaat nu hoofdzakelijk uit sportter-
rein en zal met respect voor de ecologische functie een
gedeeltelijk stedelijke invulling kunnen krijgen (groen
met rood).
Hellevoetsluis beschikt over een goed voorzieningenni-
veau op het gebied van onderwijs. De taak van de
gemeente hierin is het voorzien in samenhangend aan-
bod aan basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.
De algemene doelstelling is het behouden van een kwa-
litatieve verzorgingsstructuur en hierbij de karakteristie-
ke accenten te handhaven en versterken.

Bedrijvigheid
De economische structuur van de gemeente
Hellevoetsluis manifesteert zich op een drietal gespeci-
aliseerde concentraties van bedrijvigheid: een belangrij-
ke grote concentratie van zwaardere bedrijvigheid en
productie op Kickersbloem, een concentratie van win-
kels, (semi-)overheidsdiensten en zakelijke diensten in
het moderne centrum en een concentratie van bestuur-
lijke diensten en recreatie en toerisme bij de Vesting.
Verder zijn er diverse kleinschalige bedrijven over de
gemeente verspreid. Zij bevinden zich op kleine con-
centratieplekken en langs de historische linten zoals de
Rijksstraatweg en de Moriaanseweg. Deze huidige
structuur met concentratiepunten van verschillende
typeringen van bedrijvigheid is erg belangrijk en deze
specialiteiten kunnen verder worden ontwikkeld. Deze
structuur dient dan ook in kwalitatief opzicht te wor-
den versterkt. Belangrijk voor de toekomst is verder dat
ernaar gestreefd wordt bedrijven die qua aard en/of
schaal niet in de woonomgeving passen hieruit te weren
of actief uit te plaatsen.

Recreatie en toerisme
De sterke punten van Hellevoetsluis zijn vooral de lig-
ging aan het water en nabij natuur en groen. De secto-
ren die hiervan profiteren zijn de recreatie en het toe-
risme. Het landschap, in combinatie met de historische
Vesting, uitgebreide havenfaciliteiten en natuur- en

recreatiegebieden zorgen ervoor dat Hellevoetsluis veel
potenties heeft op het gebied van recreatie en toerisme.

De verblijfsrecreatie in de gemeente Hellevoetsluis is
groeiende. De stranden van het Haringvliet en de
Noordzee zijn aantrekkelijk, evenals de Duinen van
Voorne, het open polderlandschap, de natuurgebieden
en de mooie fietsroutes. Het recreatieve gebruik van het
buitengebied is in de kust- en duinstrook het meest
intensief. Hier komen echter ook natuurwaarden voor.
Een zorgvuldige zonering van recreatie- en natuuraccen-
ten moet conflicten tussen deze functies minimaliseren.

Dit kan door in bepaalde gebieden accenten te leggen
op extensieve recreatie en in andere gebieden op inten-
sieve recreatie (zoals leisure-voorzieningen). In waarde-
volle natuurgebieden zijn alleen extensieve vormen toe-
gestaan terwijl in gebieden met weinig natuurwaarden
mogelijkheden kunnen worden geboden voor meer
intensieve vormen van recreatie.
Naast een waardevol buitengebied heeft Hellevoetsluis
ook een aantrekkelijk centrum. Het centrum bestaat uit
twee, elkaar aanvullende en versterkende delen, name-
lijk een historisch en bestuurlijk centrum, de Vesting, en
een modern winkelcentrum, de Struytse Hoek. In de
Vesting zijn veel toeristisch-recreatieve functies. Dit zal
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Ravense Hoek

Schoolgebouw Jacob van Liesveldt

Pleziervaart op Haringvliet



ook in de toekomst zo moeten blijven. Hier zal ook
aangestuurd moeten worden op het behoud van sfeer-
bepalende elementen. De Struytse Hoek moet het win-
kelhart van de gemeente blijven. Een toeristisch recrea-
tieve trekker, die zeker vermeld dient te worden, is de
watersportrecreatie. De Vesting vormt voor de meeste
watersporters de entree van Hellevoetsluis. De haven bij
en ook in de Vesting en het begin van het kanaal zullen
ook in de toekomst voor de watersport een belangrijke
functie vervullen. Ook het strand van Voorne is van
belang voor de recreatie. De functie die het strand heeft
voor watersport dient in stand te worden gehouden.

Landbouw
De agrarische functie staat in Hellevoetsluis sterk onder
druk. Ruimteclaims ten behoeve van stedelijke ontwik-
keling gaan in veel gevallen ten koste van landbouw-
grond. Gezien de ontwikkelingen in de sector leidt dit
niet direct tot problemen. Voorkomen moet echter
worden dat de kwaliteit van de sector als gevolg van
krimp achteruit gaat. In de gebieden waar ruimte is
voor landbouw is dan ook een goede afstemming tus-
sen functies noodzakelijk. De agrarische functie dient
de landschapstypologie, het landschapsbeeld en cul-
tuurhistorische kenmerken te ondersteunen. Doel is
derhalve ondanks de krimp in de sector, voldoende
ruimte te behouden voor landbouwontwikkeling, dit in
relatie met natuur en landschapsbeheer.
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Veehouderij nabij Nieuwenhoorn



5 E E N  C O M P L E T E S T A DEEN COMPLETE STAD

5.1 Inleiding
Hellevoetsluis wil graag een complete stad zijn. Dat wil
zeggen dat de gemeente streeft naar het aanbieden van
een volwaardig dienstenpakket. Hellevoetsluis wil voor
haar inwoners niet alleen een plek zijn in om te wonen
of werken, maar wil ook ruimte bieden voor winkelen,
onderwijs, recreatie, et cetera. Een complete stad
behelst echter ook het respecteren van de duurzame
kwetsbare waarden, zoals cultuurhistorie, water, natuur
en landschap. Dat gebeurt door nieuwe ruimtelijke ont-
wikkelingen in te passen in het duurzaam ruimtelijk
structuurbeeld. De complete stad kan daarmee
beschouwd worden als een stad met een volwaardig
dienstenpakket aan stedelijke functies met behoud en
waar mogelijk ontwikkeling van duurzame kwetsbare
waarden.

Wil Hellevoetsluis een complete stad blijven dan dient
er naast ruimte voor kwalitatieve verbeteringen, ook
ruimte te zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Het hoofd-
stuk 'Een complete stad' geeft antwoord op de vragen
hoe het programma (op het gebied van wonen, voor-
zieningen, bedrijvigheid, infrastructuur, recreatie en
toerisme en landbouw) er voor de komende 10 jaar uit
ziet en op welke wijze dit programma ruimtelijk gestal-
te krijgt. Daarvoor zal in paragraaf 5.2 allereerst een
beeld worden geschetst van de demografische ontwik-
keling van de gemeente. De bevolkingsgroei bepaalt in
sterke mate het draagvlak en de behoefte aan nieuwe
ontwikkelingen zoals woningbouw, bedrijventerrein-
ontwikkeling, et cetera. De paragrafen 5.3 tot en met
5.7 gaan vervolgens in op de thema's wonen, voorzie-
ningen, bedrijvigheid, infrastructuur, recreatie en toe-
risme en landbouw.

5.2 Demografische ontwikkelingen
In de gemeente wonen per 1 januari 2002 ruim 39.000
inwoners, waar dat in 2000 er nog 38.300 waren. De
huidige bevolkingsopbouw schetst een vrij evenwichti-
ge beeld met een relatief beperkte vergrijzing en ont-
groening. In vergelijking met andere gemeenten in de
regio kent de gemeente Hellevoetsluis met 10% voor-
alsnog een relatief klein aandeel inwoners van 65 jaar en
ouder. Landelijk ligt dit aandeel op ongeveer 13,5%
(CBS, Statistisch jaarboek, 2001). Het aandeel jonge
kinderen (0-14 jaar) komt met ongeveer 20% overeen
met het landelijke gemiddelde.

De vergrijzing en ontgroening in Hellevoetsluis mag
vooralsnog dan wel relatief beperkt zijn, het is wel een
ontwikkeling die zich de komende jaren in steeds ster-
kere mate zal voordoen en van invloed zal zijn op het
ruimtelijke programma. Op basis van de bevolkings-
prognoses die voor de gemeente Hellevoetsluis zijn
opgesteld, zijn de volgende ontwikkelingen te verwach-
ten in de komende vijftien jaar:
- De bevolking neemt toe, vooral als gevolg van een

vestigingsoverschot.
- Het geboorteoverschot neemt flink af, maar wordt

vooralsnog niet negatief.
- Het aantal 55-plussers neemt enorm toe.
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Bevolkingsopbouw gemeente Hellevoetsluis 1 januari 2000 (Bron: Statistisch jaaroverzicht, 2000)



Voor de berekening van de jaarlijkse bevolkingsgroei
heeft het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
drie scenario's ontwikkeld. Het verschil tussen deze sce-
nario's wordt bepaald door de binnenlandse migratie.
Waar het scenario van autonome ontwikkeling uitgaat
van migratiesaldo nul, gaat het scenario van gemiddelde
groei uit van een binnenlandse migratie van jaarlijks
circa 100 personen. Het andere scenario gaat uit van een
opvangfunctie voor de regio en gaat uit van een jaarlijks
migratieoverschot van 200 personen. Het aantal geboor-
ten en sterfgevallen neemt hiermee eveneens iets toe.

Scenario 2000 2005 2010 2015
Autonome 38.403 39.720 40.837 41.852
ontwikkeling
Gemiddelde 38.403 40.277 41.954 43.408
groei
Opvangfunctie 38.403 40.796 43.041 45.089
regio Voorne

5.3 Wonen
Voor de prognose van de woningbehoefte heeft het
Centrum voor Onderzoek en Statistiek de drie opge-
stelde scenario's doorgerekend.

Scenario 2000-2005 2005-2010 2010-2015
Autonome 165 181 172  
ontwikkeling
Gemiddelde 237 227 200
groei
Opvang- 273 269 244
functie regio
Voorne
Hellevoetsluis     200 200 200
2000-2015

De gemeente Hellevoetsluis kiest ervoor om met haar
woningbouwprogramma de koers te volgen van het
scenario gemiddelde groei. Deze keuze komt voort uit
de ambitie het huidige karakter van Hellevoetsluis
zoveel mogelijk te behouden en dus geen nieuwe groei-
opdracht te formuleren. Er dient ruimte te zijn voor de
natuurlijke Hellevoetse bevolkingsaanwas met een zeer
beperkte subregionale groei. Jaarlijks zullen 200 tot 250
woningen aan de gemeentelijke woningvoorraad wor-
den toegevoegd om deze doelstelling te bereiken. Dit
houdt in dat de woningvoorraad in de periode 2000 tot
2015 met ongeveer 3.000 tot 3.300 woningen
groeit.Van dit aantal zijn in het jaar 2000 ongeveer 250
woningen gerealiseerd. In 2001 waren dit er slechts 21.
De eerste jaren zal dan ook een inhaalslag moeten wor-
den gemaakt. Het woningbouwprogramma ziet er als
volgt uit:

Periode Woningen
2000 tot 2005 1.185
2005 tot 2010 1.135
2010 tot 2015 1.000

Met name in de leeftijdsklassen van 55 jaar en ouder
blijkt de woningbehoefte sterk toe te nemen. Dit vraagt
om extra aandacht voor woonzorgcombinaties. In de
leeftijdsklassen tot 55 jaar is sprake van een afname van
de behoefte.

5.3.1 Woningbouwlocaties
De woningopgave voor de komende 15 jaar zal ener-
zijds worden opgevangen door inbreidingslocaties en
anderzijds door nieuwe uitbreidingen. Vanuit het oog-
punt van behoud van de ecologische, recreatieve en
economische waarde van het buitengebied gaat de
voorkeur uit naar woningbouwlocaties binnen de
bebouwde kom (inbreidingslocaties) in plaats van uit-

breiding. De gemeente ziet wat dat betreft voldoende
kansen voor zuinig ruimtegebruik. Een belangrijk knel-
punt bij eenzijdige inzet op inbreidingen komt echter
voort uit de hoge kosten van dergelijke projecten.
Inbreidingsprojecten zijn vaak zeer complex en kost-
baar als gevolg van noodzakelijk sanering of herstruc-
turering van de bestaande bebouwing, bodemsanering,
relatief hoge grondprijzen, versnippering van eigen-
dom en relatief hoge proceskosten als gevolg van klein-
schaligheid. Daarnaast werkt de gewenste verplaatsing
van de bedrijven, van de aangewezen inbreidingsloca-
ties naar het nieuw aan te leggen bedrijventerrein
(Kickersbloem 3), kostenverhogend. Voorbeelden van
dergelijke complexe locaties zijn de  Kanaalzone en het
Vermaatterrein waar bedrijven uitgeplaatst moeten
worden om ruimte vrij te maken voor woningbouw.

Een tweede knelpunt bij een eenzijdige inzet op inbrei-
dingslocaties heeft te maken met het te realiseren
woningaanbod. Omdat hoogbouw vaak de enige oplos-
sing is om inbreidingsprojecten financieel haalbaar te
houden, dreigt een eenzijdig woningaanbod in de toe-
komst. Om die reden wil de gemeenteraad niet alleen
inzetten op inbreidingslocaties. Door in de periode tot
2015 ook uit te breiden ontstaat de mogelijkheid een
breed aanbod aan woningtypen te garanderen.
Daarnaast stelt uitbreiding de gemeente in de gelegen-
heid middels een vereveningsmethodiek financiële
armslag te creëren voor complexe inbreidingslocaties.
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Ontwikkeling bevolkingsaantal gemeente Hellevoetsluis 2000-2015
(Bron: Beleidsplan wonen, 2000)

Nieuwbouwprogramma 2000-2015 volgens 3 scenario's 
(Bron: Beleidsplan wonen, 2000)

Nieuwbouwbeleid gemeente Hellevoetsluis
(Bron: Croonen Adviseurs, 2004)

Nieuwbouw Ravense Hoek



Opbrengsten uit 'eenvoudig' te realiseren uitbreidings-
projecten kunnen namelijk aangewend worden voor de
complexe en kostbare projecten. In de periode 2000 t/m
2002 zijn in de gemeente Hellevoetsluis volgens het
nieuwbouwbeleid ongeveer 730 woningen gebouwd.
Het merendeel van deze woningen is in de nieuwbouw-
wijk Ravense Hoek gerealiseerd. Voor de periode 2004-
2015 resteert hierdoor nog een opgave van 2.284 wonin-
gen, welke zal worden verspreid over de gehele gemeen-
te. De huidige plannen voorzien in woningbouw op
ongeveer 20 verschillende locaties, waarvan het gros
inbreidingsplekken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om
invulling van het Vermaatterrein (de Kulck) en de
Kanaalzone met ieder ongeveer 350 woningen en het
Groote Dok en de Kop van Oostdijk waar in totaal
ongeveer 400 woningen zullen verrijzen. Als uitbrei-
dingslocatie biedt de Ravense Hoek tot 2005 nog capa-
citeit voor ongeveer 750 woningen. Voor de periode tot
ongeveer 2012 zijn er in principe voldoende woning-
bouwlocaties (voornamelijk binnen de bebouwde kom)
voor handen. Dat wil zeggen, indien de planning haal-
baar blijkt. Volgens de meerjarenplanning woningpro-
ductie van de gemeente gaat het om ongeveer 2.100
woningen. Voor de periode 2012-2015 resteert dan nog
een opgave van circa 900 woningen. Om dit tekort op te
vangen zal de gemeente actief op zoek gaan naar nieu-
we inbreidingslocaties en/of het bouwen in hogere
dichtheden op reeds aangewezen inbreidingslocaties
zoals de Kanaalzone en het Vermaatterrein. De moge-
lijkheden hiertoe zullen bij de ontwikkeling ervan wor-
den onderzocht. Vanuit het oogpunt van woningbouw-
differentiatie en de aanwezige ruimtelijke beperkingen, is
het echter noodzakelijk na 2010 eveneens woningbouw
te realiseren op een uitbreidingslocatie. Uitbreiding bij de
Parnassialaan heeft daarbij enkele duidelijke voordelen.
Deze locatie sluit het beste aan op de bestaande stede-
lijke structuur, ligt centraal ten opzichte van recreatieve
en stedelijke voorzieningen, leidt tot een geringe aan-
tasting van de elementen uit het duurzaam ruimtelijk

structuurbeeld en kan het draagvlak voor (winkel)voor-
zieningen in Nieuwenhoorn vergroten. Daarnaast
beschikt de locatie over een ruime capaciteit voor stede-
lijke ontwikkeling, wat (financieel) ruimte biedt voor een
goede landschappelijk inpassing van de Hoofdwetering
en de verfraaiing van de stedenbouwkundige afronding
van de gemeente. Tot slot schept uitbreiding bij de
Parnassialaan goede aanknopingspunten voor het verbe-
tering van de verkeerscirculatie in Hellevoetsluis, door-
dat het de haalbaarheid van de verbinding Nieuweweg-
Rijksstraatweg parallel aan de Dijkweg en een aansluiting
op de eventueel toekomstige snelweg A57 bij het
Haringvliet vergroot. De locatie Parnassialaan is om
bovenstaande redenen opgenomen in het woningbouw-
programma voor Hellevoetsluis voor de periode tot 

2015. Dit geschiedt op de locatie waar het best aange-
sloten kan worden op de bestaande structuur. Gekozen
is voor de invulling van de locatie ten noorden van de
Parnassialaan en de zone bij de Voorvorseweg met een
dichtheid van ongeveer 23 woningen per hectare.
Tegelijkertijd zal aansluitend aan deze locaties woning-
bouw gerealiseerd worden in het hogere segment in de
vorm van wonen in het groen in lage dichtheden (10
woningen of minder per hectare). De groene zone langs
de Hoofdwetering vormt hierbij zowel het aanknopings-
punt, als een randvoorwaarde. De verwachting is dat hier
gedurende deze periode circa 900 woningen gebouwd
zullen worden. In dat geval strijkt de benodigde uitbrei-
dingsruimte zich uit tot aan de Voorvorseweg.
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Voor- en nadelen uitbreidingsrichtingen voor wonen (periode na 2015) (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)

Voordelen Nadelen
Westelijke - aansluiting bestaand stedelijke structuur -  vrije ligging Nieuw-Helvoet in 
uitbreiding (concentrische uitbreiding) geding

- nabijheid centrum- en onderwijsvoorzieningen -  toename verkeersbelasting 
- nabijheid toeristisch-recreatief aantrekkelijk Rijksstraatweg
- toename druk op natuur gebied 'oeverzone' -  lage ligging/waterproblematiek

(Hellevoetsluis vestingstad aan het Haringvliet) deel van het gebied
- mogelijkheid tot realisatie volledige 

ringstructuur ter ontlasting A.I.-laan
- gebied vanuit wateroptiek matig geschikt voor 

grondgebonden veehouderij en akkerbouw   
Noordoostelijke - oriëntatie op Spijkenisse en Rotterdam -  ligging nabij bedrijventerreinen en
uitbreiding - goede ontsluitingsmogelijkheden op drukke verkeerswegen

N57/A57 -  slechte aansluiting op bestaand stedelijke
structuur (liniaire uitbreiding)

-  barrièrewerking Nieuweweg (solitaire 
ligging woongebied) 

-  relatief veel ruimtelijke beperkingen
aanwezig, zoals hinderzones, bestaande 
bebouwing, nieuwe infrastructurele 
werken en weidevogelgebied

-  lage ligging/waterproblematiek deel van
het gebied



Of deze ruimte echt nodig zal zijn, moet blijken uit de
haalbaarheid van de inbreidingslocaties en de hier te
realiseren dichtheden.

Voor de periode na 2015 is volgens het duurzaam ruim-
telijk structuurbeeld uitbreidingscapaciteit in westelijke
en noordoostelijke richting. Welke richting voor die
periode de voorkeur geniet zal in een later stadium door
de gemeenteraad worden bezien. Beide uitbreidings-
richtingen hebben vanuit het huidige perspectief gezien
voor- en nadelen.

5.3.2 Doelgroepen
Voor de invulling van de woningbouwlocaties gaat de
bijzondere aandacht uit naar de doelgroepen senioren,
jongeren en doorstromers. Een goede woningbouwdif-
ferentiatie is geboden om deze doelgroepen in de toe-
komst te kunnen bedienen. Er is behoefte aan een
breed scala van woningtypen, maar ook aan mogelijk-
heden voor particulier opdrachtgeverschap.

Senioren
Al in 1993 werd geconstateerd dat vanaf het begin van
de 21e eeuw het aandeel 55-plussers in de Hellevoetse
bevolking sterk zou toenemen. Deze vergrijzing, moet
voor een deel worden toegeschreven aan de groeikern-
periode, waarin zich een groot aantal startende gezin-
nen heeft gevestigd in de gemeente.

Een uitvoerige analyse van dit vraagstuk heeft ertoe
geleid het beleid voor de komende jaren in te zetten op
de bouw van 1.000 seniorenwoningen. 600 als zoge-
naamde specifieke servicewoningen en 400 als niet spe-
cifieke, maar voor senioren geschikte woningen. Vooral
gebieden nabij de Vesting en winkelcentrum Struytse
Hoeck worden geschikt geacht voor nieuwbouw van
seniorenwoningen.
Voor senioren wordt verder gestreefd naar verlenging
van het zelfstandig wonen en functioneren. De koppe-
ling van woonbeleid aan het zorgbeleid moet hieraan
een belangrijke bijdrage leveren.

Jongeren
Een ander gevolg van de groeikernstatus, waarbij de
nadruk lag op de bouw van eengezinswoningen, is het
tekort aan goedkope huisvesting voor (startende) jon-
geren. Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat er
momenteel een tekort bestaat van circa 100 woningen,
die qua grootte en huurprijs bereikbaar zijn voor jonge-
ren met een laag inkomen. Voor de toekomstige situa-
tie dient wel rekening te worden gehouden met de
daling van het aantal jongeren, waardoor - op langere
termijn - sprake zal zijn van een afname van deze spe-
cifieke vraagcomponent.
Het beleid ten aanzien van de huisvesting van jongeren
zal in de komende periode verder gericht zijn op nieuw-
bouw in combinatieprojecten en op het bevorderen van
de doorstroming uit de 'starterswoningen'. Ook voor

jongeren geldt dat nabijheid van centrumvoorzieningen
van groot belang is. Plekken nabij de Vesting en win-
kelcentrum Struytse Hoeck zijn dan ook uitermate
goed geschikt voor nieuwbouw van woningen voor
jongeren.

Doorstromers
Voor mensen met een relatief hoog inkomen zijn er op
dit moment in Hellevoetsluis beperkte mogelijkheden
om een volgende stap in de wooncarrière te maken.
Gelet op de huidige ontwikkelingen binnen het wonen
en het geringe regionale aanbod verdient het, conform
het vastgestelde Beleidsplan Wonen 2000-2015
Hellevoetsluis (paragraaf 3.5), aanbeveling deze door-
stroommogelijkheid te creëren door de ontwikkeling
van een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu in een
zeer lage dichtheid. Het realiseren van een dergelijk
woonmilieu versterkt niet alleen de doorstroming
binnen de gemeente, maar kan tevens voorzien in de
meer regionale behoefte om midden- en hogere inko-
mens binnen de stadsregio te behouden, zoals die is uit-
gesproken in de Regiovisie voor de Vijfde nota RO.
Mogelijkheden tot de ontwikkeling van kwalitatief
hoogwaardige woonmilieus doen zich voor in de bui-
tenring van de westelijke uitbreiding ten zuiden van de
Noorddijk en ten oosten van de Westdijk.

5.4 Voorzieningen
Bij een complete stad hoort een toegesneden aanbod
van voorzieningen. Met de groei van het inwonertal lig-
gen er kansen voor een breder voorzieningenpakket in
de sfeer van detailhandel, horeca, zorg en onderwijs.
Dit neemt echter niet weg dat door het beperkte bevol-
kingsaantal van rond de 44.000 in 2015 Hellevoetsluis
de komende jaren voor grootschalige voorzieningen
aangewezen blijft op regiogemeenten als Spijkenisse en
Rotterdam.

.. .. .. .. .. .. ..
H

E
LL

E
V

O
E

T
SL

U
IS

 2
0

1
0

+
E

e
n

 c
o

m
p

le
te

 s
ta

d

42

Nieuwbouw Ravense Hoek Voornesteyn II



5.4.1 Winkelvoorzieningen
Op basis van referentiecijfers van andere gemeenten in
Nederland is het mogelijk in beeld te brengen hoe het
winkelaanbod in Hellevoetsluis zich zal ontwikkelen bij
bevolkingsgroei. Op basis van deze kengetallen is een
groei te verwachten van het winkelaanbod tot 2015
(bevolkingsaantal van circa 44.000) met ongeveer
25.900 m² vvo. Belangrijke nuancering bij deze cijfers is
dat het hier gaat om een globale inschatting op basis
van landelijke inzichten in het begin van 2003.

Het grootste deel van deze toevoeging komt ten goede
van het aanbod niet-dagelijkse artikelen. Dit type win-
kelaanbod concentreert zich doorgaans in de centrale
winkelvoorziening.

Inwonertal  Dagelijks Niet-Dagelijks Totaal 
38.900 12.058 41.335 53.393
40.000 13.280 58.800 72.080 
44.000 14.610 64.680 79.290
50.000 16.600 73.500 90.100 

Voor de komende jaren zijn er dus perspectieven om
het gehele winkelaanbod van Hellevoetsluis en in het
bijzonder het winkelcentrum Struytse Hoeck te verster-
ken met extra winkelaanbod. Dit concludeert ook de in
2001 vastgestelde 'Visie op de Detailhandel' van de
gemeente. Volgens deze gemeentelijke visie is er niet
alleen het meeste perspectief voor versterking van
hoofdwinkelcentrum Struytse Hoeck, maar is dit ook
het meest wenselijk. De huidige hiërarchie van het win-
kelaanbod is helder van opzet en verzorgt de consu-
ment goed. De ontwikkeling van een nieuw (tweede)
centrum zou afbreuk doen aan deze situatie.
Belangrijk uitgangspunt bij de uitbouw van hoofdwin-
kelcentrum Struytse Hoeck is wel de versterking van de
relatie met de andere centrumgebieden. Deze relatie
loopt in de vorm van een driehoek over de assen A.I.-

laan, Kanaalweg en Rijksstraatweg met als hoekpunten
het Vermaatterein (de Kulck), de Struytse Hoeck en de
Vesting, maar ook via de Hoofdwetering. Dit kwalita-
tieve uitgangspunt zal worden meegenomen in de plan-
ontwikkeling voor de Kanaalzone, waarbinnen de
kwantitatieve groei van winkelcentrum Struytse Hoeck
een belangrijk onderdeel uitmaakt.

Naast versterking van het hoofdwinkelcentrum
Struytse Hoeck en omgeving is er in de toekomst
mogelijk ook behoefte aan de ontwikkeling van een
PDV-locatie (Perifere Detailhandel Vestiging). Door het
realiseren van een PDV-locatie kan een concentratie-
proces van de meest grootschalige winkels in de doel-
aankopen-sfeer in de hand worden gewerkt en kunnen
deze uit woongebieden verdwijnen. Dit ontlast niet
alleen deze woongebieden, het biedt ook kansen voor
nieuwe functies die een meerwaarde vormen voor de
omgeving. De meest geschikte locatie voor PDV betreft
het multifunctionele bedrijventerrein Kickersbloem.

5.4.2 Horecavoorzieningen
De vraag vernieuwingen op het terrein van horecavoor-
zieningen komen voort vanuit een drietal hoeken. In de
eerste plaats gaat het dan om de particuliere vraag,
ofwel de directe vraag vanuit de inwoners van
Hellevoetsluis. Deze vraag neemt toe onder invloed van
de bevolkingsgroei van de gemeente.
In de tweede plaats wordt de vraag naar horecavoorzie-
ningen bepaald vanuit de zakelijke markt. Daar waar
Hellevoetsluis meer een woon- dan een werkgemeente
is, kan de vraag vanuit de zakelijke markt (in vergelijking
met vergelijkbare gemeenten) als negatief worden
beschouwd. De derde vraagbepalende hoek is die van
recreatie en toerisme. Toeristisch-recreatieve activitei-
ten gaan in veel gevallen gepaard met het bezoek van
een horecagelegenheid. In Hellevoetsluis is deze vraag
aanmerkelijk gezien de grote aantrekkingskracht van de
gemeente als toeristisch-recreatief gebied.

De ontwikkeling van nieuwe horecavoorzieningen die-
nen in te spelen op de groeiende vraag vanuit de parti-
culiere en toeristische hoek. De eerste vraag mani-
festeert zich voornamelijk in de Vesting en winkelcen-
trum Struytse Hoeck. Het beleid is er dan ook op
gericht de bestaande structuur te behouden. Dat wil
zeggen dat de Vesting het concentratiepunt is voor uit-
gaanshoreca waarbij het zwaartepunt ligt op de avond,
terwijl de Struytse Hoeck de plek is voor winkelonder-
steunende horeca met het zwaartepunt overdag.Voor
nieuwe horecavoorzieningen die voortvloeien uit de
groeiende vraag vanuit de toeristische hoek, komt ruim-
te beschikbaar bij toeristisch-recreatieve trekpleisters
zoals de Heliushaven, de Vesting en de multifunctionele
accommodatie bij de Haringvlietdam. In de woongebie-
den en in het buitengebied kunnen bestaande bedrijven
gehandhaafd blijven, maar ontwikkeling van nieuwe
concentraties van horecavestigingen is ongewenst.

5.4.3 Onderwijsvoorzieningen
Naast de vraag naar extra winkel- en horeca-aanbod
groeit komende jaren ook de behoefte aan onderwijs-
voorzieningen. Het gaat dan in de eerste plaats om
nieuwe basisscholen, welke worden meegenomen in de
planning van woongebieden. Wanneer extra ruimte
nodig is voor voortgezet onderwijs dan zullen de aan-
wezige scholengemeenschappen uitbreiden op de huidi-
ge locatie, zoals dit ook gebeurt bij de realisering van
het technische paviljoen. De komende jaren is uitbrei-
ding van voortgezet onderwijs met een nieuwe school
wellicht te verwachten. Mogelijk liggen er kansen voor
vestiging van een MBO-opleiding.
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Kengetallen winkelaanbod naar inwonertal (Bron: Retailhandboek, 2003)

Basisschool Ravense Hoek



5.4.4 Medische voorzieningen
Hellevoetsluis beschikt op medisch gebied over basis-
voorzieningen en een vooruitgeschoven post van een
ziekenhuis. Uitbreiding van dit aanbod met een eigen
ziekenhuis is gezien huidige normen niet reëel. Voor
een ziekenhuis zijn op dit moment 250 tot 300 bedden
nodig. Bij een beddennorm van 2,8 bed per 1.000
inwoners is een bevolkingsomvang van ca. 90.000
nodig. Zelfs in het sterkste groeiscenario wordt deze
bevolkingsomvang niet gehaald.

5.4.5 Maatschappelijk voorzieningen
Ontwikkelingen als individualisering en vergrijzing
nopen tot een toenemende behoefte aan wijkonder-
steunende maatschappelijke voorzieningen in de vorm
zorg en welzijn. Dit geldt zowel voor nieuwe als
bestaande woonwijken in Hellevoetsluis. Binnen wijken
moet gezocht worden naar geschikte plekken, zoveel
mogelijk aansluitend aan bestaande voorzieningen zoals
gemeenschapshuizen, scholen en religieuze gebouwen.

5.5 Bedrijvigheid
De gemeente Hellevoetsluis beschikt momenteel over
vier bedrijventerreinen, die samen een omvang kennen
van ongeveer 75 hectare. Het grootste bedrijventerrein
Kickersbloem is ongeveer 60 hectare (BVO) groot en
vormt een belangrijke locatie voor (groot)handels- en
industriebedrijven. De bedrijventerreinen Molshoek,
Veerhaven en de Kulck (Vermaatterrein) zijn aanzienlijk
kleiner met een totale omvang van respectievelijk 3½, 3
en 9½ hectare. De Molshoek is een sterk verouderd ter-
rein waar zeer diverse bedrijven gevestigd zijn. Met de
Veerhaven beschikt Hellevoetsluis over een 'nat' bedrij-
venterrein. De meerderheid van de bedrijven op het ter-
rein is voor zijn activiteit afhankelijk van een locatie aan
het water. De Kulck is meer een historisch gegroeide
concentratie van enkele grote bedrijven dan een echt
bedrijventerrein. De locatie is inmiddels volledig door

de woonbebouwing ingehaald en krijgt in het kader van
het Structuurplan een nieuwe bestemming (zie hoofd-
stuk 6).

Bedrijventerrein BVO(ha.)Vestigingen Arbeidsplaatsen
Kickersbloem 57,9 210 1.291
Molshoek 3,4 19 133
Veerhaven 3,0 18 34
De Kulck 9,5 18 504
Totaal 73,8 265 1.962

De invulling van de bedrijventerreinen is qua aard van
de bedrijvigheid en qua omvang zeer divers.
Hellevoetsluis telt een groot aantal verschillende bran-
ches en op de bedrijfsgrond zijn zowel grootschalige
(>5.000 m² BVO) als minder grootschalige bedrijven
gesitueerd. De gemeente telt ruim 1.100 bedrijven en
7.000 arbeidsplaatsen, waarvan slechts een deel op een
bedrijventerrein is gevestigd. Volgens prognoses die
zijn opgesteld in het kader van de 'Economische
Beleidsnota 2000-2010' zal het totaal aantal arbeids-
plaatsen in 2010 gegroeid zijn tot ongeveer 7.850. Deze
groei gaat gepaard met een aanzienlijke behoefte aan
nieuwe winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte.

2000 2005 2010
Arbeidsplaatsen 6.655 7.290 7.830

Wat betreft bedrijfsruimte op bedrijventerrein is een
vrij grote uitbreiding van het areaal nodig om de ruim-
tebehoefte van startende, uitbreidende en verplaatsende
bedrijven op te vangen. Aangezien Kickersbloem 2
geheel is uitgegeven, is het zaak dat een nieuw bedrij-
venterrein wordt ontwikkeld. Het Streekplan voorziet
in de aanleg van een bedrijventerrein met een grootte
van circa 40 hectare tot 2010.

De gemeente wil dit oppervlak verhogen om bij de rea-
lisatie van het bedrijventerrein voldoende ruimte te bie-
den voor enkele bijzondere opgaven. Het gaat hierbij
ondermeer om de inpassing en invulling van een ecolo-
gische zone, 10% waterberging, de verplaatsing van
bedrijvigheid uit het bestaand stedelijk gebied ten behoe-
ve van woningbouw en de realisatie van een milieustraat
en baggerdepot. Daarnaast wil de gemeente enige ruim-
te bieden voor de opvang van de regionale vraag.

Hellevoetsluis presenteert zich als een groene gemeen-
te. Mede daarom is een bedrijventerrein in het noord-
westen van de stad ongewenst. Het is van belang dat de
Eilandenroute (de Rijksweg 57) een interessante land-
schappelijke inrichting krijgt. In verband hiermee is de
situering van een bedrijventerrein langs de Rijksweg
minder gunstig. Beter is aan te sluiten op de bestaande
bedrijvigheid op een plek waar het duurzaam ruimtelijk
structuurbeeld dit toelaat. Vanuit die optiek wordt, voor
de opvang van de behoefte tot tenminste 2015, dan ook
de koers van de vorige Structuurschets aangehouden
waarin aangrenzend aan Kickersbloem 2 uitbreiding
van het bedrijventerreinareaal plaatsvindt. Door middel
van een gefaseerde ontwikkeling kan tijdig worden
gereageerd op onvoorziene ontwikkelingen.
Het bestaande aanbod bedrijventerrein op de Molshoek
en de Kulck zal grotendeels verdwijnen. Hiervoor
komen andere functies in de plaats. Dat geldt niet voor
de bestaande bedrijvigheid op Kickersbloem en de
Veerhaven. Deze terreinen zullen de komende jaren een
facelift krijgen, zodat ze aantrekkelijk blijven als vesti-
gingslocatie. Voor de vestiging van nieuwe bedrijven
geeft de gemeentelijk vanuit werkgelegenheidsoogpunt
nadrukkelijk de voorkeur aan bedrijven met een zekere
mate van arbeidsintensiviteit. Vestiging van logistieke
en transportbedrijven is derhalve minder gewenst. Te
meer omdat dit type bedrijven een grote verkeersinten-
siteit met zich meebrengt.
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Bedrijventerreinen in Hellevoetsluis 
(Bron: BRO, Economische beleidsnota 2000-2010, 2001)

Prognose potentieel aantal arbeidsplaatsen in Hellevoetsluis 
(Bron: BRO, Economische beleidsnota 2000-2010, 2001)



Watersportbedrijvigheid is een belangrijke sector voor de
gemeente Hellevoetsluis. Om deze sector voldoende ont-
wikkelingsperspectief te bieden zal bedrijventerrein
Veerhaven in de toekomst vooral gericht zijn op de vesti-
ging van watergebonden bedrijvigheid, zoals reparatiebe-
drijven, zeilmakerijen, jachtverhuurders en -makelaars.
Indien de uitbreidingslocatie Kickersbloem 3 onvoldoen-
de capaciteit herbergt om de ruimtebehoefte na 2015 op
te vangen, zijn net als voor woningbouw op termijn twee
uitbreidingsrichtingen afweegbaar: in westelijke en
noordoostelijke richting. De Structuur-schets maakt hier-

in geen keuze, maar geeft enkele afwegingen op basis van
huidige inzichten. Voor de opvang van de behoefte aan
kantoorruimte is het centrum de meest geschikte locatie.
Op en nabij winkelcentrum Struytse Hoeck en de
Vesting is plaats voor kantoorontwikkeling. Dat geldt
ook voor de zones tussen Struytse Hoeck en de Vesting
in. In de toekomst zal bij de herstructurering van de zui-
delijke kanaalzone (inclusief Molshoek) en De Kulck
rekening worden gehouden met inpassing van kantoor-
ruimte, eventueel gecombineerd met wonen. In de
meeste woonwijken is het daarentegen niet gewenst om
woonpanden een kantoorbestemming te geven.

5.6 Infrastructuur
Op het gebied van infrastructuur staat de komende jaren
heel wat te gebeuren in en rondom Hellevoetsluis.
Enerzijds is dit ingegeven door de groei van de bevolking
en het ruimtegebruik, maar anderzijds door (boven)regio-
nale factoren. Een ontwikkeling die voortkomt vanuit 

problematiek die de gemeente overstijgt, is de mogelijke
uitbouw van de N57 tot autosnelweg (A57). Deze uit-
bouw van de N57 moet zorgen voor de structurele oplos-
sing van het bereikbaarheidsprobleem op Voorne. De
plannen tot uitbouw van de N57 bestaan al jaren, maar
onduidelijk blijft wanneer dit precies zal gebeuren. De
gemeente Hellevoetsluis is van mening dat een structure-
le verbetering van de externe ontsluiting alleen mogelijk is
door het ombouwen van de N57. Zij maakt zich hier dan
ook hard voor. Indien de realisatie wordt afgesteld, dienen
in regionaal verband alternatieven aangedragen te wor-
den. Tot die tijd draagt de gemeente zorg voor voldoende
maatregelen ter verbetering van de interne ontsluiting.
Deze maatregelen zijn niet afhankelijk gesteld van de
ombouw van de N57, maar zijn er wel op voorbereid. De
eventuele uitbouw van de N57 tot autosnelweg heeft con-
sequenties voor de interne en externe verkeersafwikkeling
van Hellevoetsluis. Eén van de drie aansluitingen op de
N57 zal in dat geval namelijk opgeheven moeten worden.
De gemeente geeft daarbij de voorkeur aan het behoud
van één zuidelijk en één noordelijk aansluitpunt. De aan-
sluiting in het zuiden op de A.I.-laan moet zorgen dat het
(ontwikkelings)gebied voor toerisme en recreatie goed
bereikbaar blijft. Mocht deze aansluiting verloren gaan,
dan vraagt de gemeente middelen om het toeristisch-
recreatieve voorzieningen op een alternatieve manier te
ontsluiten. Het verkeer dat nu via de Amnesty
Internationallaan wordt afgewikkeld, kan namelijk niet via
de Rijksstraatweg verlopen. De noordelijke aansluiting
van de Nieuweweg op de N57 moet voorkomen dat het
vrachtverkeer met bestemming Kickersbloem voor over-
last zorgt in woongebieden.

Bij de interne verkeersafwikkeling van Hellevoetsluis
gaat de komende jaren de aandacht volop uit naar de
uitvoering van het Duurzaam-Veilig-programma en de
ontwikkeling van een nieuwe ontsluitingsstructuur.
Voor alle wegen wordt het snelheidsregime opnieuw
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Voor- en nadelen uitbreidingsrichtingen voor bedrijventerrein (periode na 2015) (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)

Voordelen Nadelen
Westelijke uitbreiding - redelijk goede ontsluitings-mogelijkheden -  vrije ligging Nieuw-Helvoet in 

op N57/A57 geding
- mogelijkheid tot realisatie volledige -  slechte aansluiting bestaande

ringstructuur ter ontlasting A.I.-laan concentratie bedrijvigheid
-  nabijheid toeristisch-recreatief

aantrekkelijk gebied 'oeverzone'
-  ligging nabij woongebieden
-  lage ligging/waterproblematiek

deel van het gebied

Noordoostelijke - oriëntatie op Spijkenisse en Rotterdam -  onaantrekkelijke noordelijke entree
uitbreiding - goede ontsluitingsmogelijkheden op -  relatief veel ruimtelijke beperkingen

N57/A57 aanwezig, zoals bestaande bebouwing 
- ligging nabij bestaande concentratie en weidevogelgebied

bedrijvigheid -  lage ligging/waterproblematiek
- benutting geluidszones drukke groot deel van het gebied 

verkeerswegen

Kickersbloem



bezien op basis van deze nieuwe ontsluitingsstructuur.
De nieuwe ontsluitingsstructuur voorziet in de aanleg
van enkele nieuwe wegen die de druk op de route A.I.-
laan - Kanaalweg moeten opvangen. Dit is nodig daar
met de toekomstige uitbreiding van de gemeente de
druk op deze route alleen maar toeneemt.

De nieuwe ontsluitingsstructuur behelst in eerste instan-
tie een nieuwe verbinding tussen de Rijksstraatweg en de
Nieuweweg, die parallel en ten noorden van de Dijkweg
loopt. Verkeerskundig onderzoek naar deze nieuwe ver-
binding heeft uitgewezen dat realisatie van een verbin-
ding tussen de Nieuweweg en de Rijksstraatweg een
belangrijke functie vervult voor de opvang van de toe-
name van het verkeer door woningbouw. Deze verbin-
ding zorgt ervoor dat het verkeer van en naar noord- en
noordwest-Hellevoetsluis (Ravense Hoek, Bonsen
Hoek, Noordwest en Parnassialaan) vanuit en richting
Rotterdam snel wordt afgewikkeld en niet via de A.I.-
laan gaat.
Voor dit verkeer is in de bestaande situatie geen alterna-
tief beschikbaar en wat voor een onnodige belasting van
de route A.I.-laan - Kanaalweg zorgt. Aanleg van de ver-
binding Nieuweweg-Rijksstraatweg voorkomt dus een
verdere druk op de bestaande knelpunten op de A.I.-
laan en Kanaalweg en daarmee rigoreuze ingrepen in de
bestaande infrastructuur. Daarnaast biedt de realisatie
kansen voor vermindering van de verkeersdruk binnen
de bebouwde kom van Nieuwenhoorn door het afslui-
ten van de Rijksstraatweg voor doorgaand verkeer van
en naar Brielle. De Rijksstraatweg behoud via het noor-
delijke aansluitpunt een directe ontsluiting op de N57 en
wordt ter hoogte van de nieuwe verbinding in tweeën
geknipt. Het zuidelijke deel behoud daarbij haar functie
voor het doorgaand verkeer. Het noordelijke deel van de
Rijksstraatweg (door Nieuwenhoorn) moet, door middel
van (verdere) verkeersremmende maatregelen en het
verdwijnen van de bestaande aansluitingswijze op de

N57, verkeersluw worden. Met de directe  wordt niet
alleen de bereikbaarheid van Brielle vergroot, het ver-
mindert ook de verkeersoverlast in de woongebieden
van Nieuwenhoorn en de wijk Noordwest. Tot slot
vormt de verbinding Nieuweweg-Rijksstraatweg een
duurzame ontsluitingsweg voor eventuele woningbouw-
uitbreidingen in westelijke richting. Concreet wordt
de behoefte bij de benutting van de uitbreidings-
locatie Parnassialaan. De verbinding Nieuweweg-
Rijksstraatweg moet gereed zijn als de locatie
Parnassialaan halverwege haar capaciteit is. De verwach-
ting is dat dit zal gebeuren in de periode 2010-2015. Op
het kaartbeeld 'Ruimtelijk Model' van het Structuurplan
staat de verbinding Nieuweweg-Rijksstraatweg globaal
aangeduid. Vervolgstudie moet leiden tot definitieve
keuzes over het tracé, de wenselijke dimensionering en
de ruimtelijke inpassing. Hierbij zal in ieder geval reke-
ning gehouden moeten worden met:
- tweestrooksweg met eenzijdig tweerichtingsfietspad;
- bestaande bebouwing en watergangen;
- overkluizing twee weteringen;
- kruisingen Bonseweg en Dorpsweg, waarbij:

- geen afslaand verkeer;
- veilig oversteken voetgangers en fietsers;
- eenvoudige ongelijkvloerse oplossing wordt

bezien.
- rotonde aansluiting Rijksstraatweg:

- aanvullende verkeersmaatregelen op mogelijke
sluipwegen.

- ontsluiting woonwijken Den Bonsen Hoek en
Ravense Hoek hoogstwaarschijnlijk via twee punten
(ter hoogte van Martin Luther Kinglaan en Moeder
Teresaweg).

Realisatie van de verbinding Nieuweweg-Rijksstraatweg
alleen is niet afdoende om alle knelpunten in de (toe-
komstige) verkeersafwikkeling op te lossen. Daarom zijn
in tweede instantie enkele aanvullende ingrepen nodig.

De belangrijkste is de aanleg van een rondweg rond het
winkelcentrum Struytse Hoeck met een extra brug over
het kanaal. Deze rondweg heeft als voordeel dat als er aan
deze 'ring' een parkeergelegenheid vol is, men door kan
rijden naar de volgende en niet hoeft te keren. Onderdeel
van deze rondweg vormen rotondes die moeten zorgen
voor een optimalisering van de doorstroming op de druk-
ke kruispunten. Deze zullen zowel op de rondweg zelf
gerealiseerd worden als op belangrijke de kruispunten
van de Kanaalweg. Uitbreiding van de parkeergelegen-
heid bij winkelcentrum Stuytse Hoeck wordt gekoppeld
aan eventuele uitbreiding van het winkelcentrum zelf.
Dubbel grondgebruik is daarbij het uitgangspunt.

Op het terrein van openbaar vervoer wordt gedacht aan
maatregelen ter verbetering van het comfort en de serv-
ice. Tot één van de mogelijkheden behoort het realiseren
van een centraal busstation, waar alle interlokale buslij-
nen en stadsdiensten samenkomen. In hoeverre een der-
gelijke voorziening de kwaliteit van het aanbod ten goede
komt en op welke locatie een dergelijke voorziening het
best past, is nog onderwerp van studie. Op korte termijn
gaat de aandacht uit naar goede voorzieningen bij de bus-
halte (fietsenstallingen, abri's, et cetera). Dit uitgangspunt
zal richtinggevend zijn, indien zich nieuwe ontwikkelin-
gen op het gebied van openbaar vervoer voordoen.
Daarbij wordt aangetekend dat een verbetering van de
overstapvoorzieningen op Kickersbloem gewenst is.
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Voorkeursmodel Ontsluitingsstructuur (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)



Voor het fietsverkeer streeft de gemeente naar een goed
en veilig netwerk van paden en goede stallingsmogelijk-
heden op strategische locaties zoals het winkelcentrum,
bij voorzieningen en bushaltes. Bij nieuwe ontwikkelin-
gen worden fietspaden en stallingmogelijkheden mee-
genomen. Een aantal maatregelen moet de structuur
van het netwerk verbeteren.
Voor het recreatieve fietsverkeer is het regionale plan
'rondje Voorne' relevant. Voor het maken van een rond-
je door Voorne ontbreken enkele schakels. Als het auto-
verkeer op de Duinweg wordt teruggedrongen (alleen
bestemmingsverkeer) ontstaat een fietsvriendelijke
route. Een fietspad vanaf de Plattendijk richting de
Zeedijk (gemeente Bernisse) zal een aanvulling zijn op
de bestaande routes Trambaanpad en Struytse Zeedijk.

5.7 Recreatie en toerisme
Het beleid van de gemeente is gericht op uitbreiding en
versterking van de toeristische positie van
Hellevoetsluis en Voorne-Putten. De regio richt zich op
het aantrekkelijker maken van het gebied voor recreatief
wonen en verblijven (in het hogere marktsegment) door
het verder ontwikkelingen van natuur, landschap en cul-
tuur en van voorzieningen gericht op vrije tijd, sport en
'wellness'. Om dit alles te bereiken zijn verbeteringen en
uitbreidingen nodig op zowel programmatisch als ruim-
telijk vlak. Vanuit de regionale optiek, die is vastgelegd
in het ‘Masterplan Recreatie en Toerisme Voorne-
Putten-Rozenburg’, heeft Hellevoetsluis daarbij vooral
een functie aangewezen op het gebied van watersport
en cultuurhistorie. Hellevoetsluis wil zich sterk profile-
ren als een van de belangrijkste watersportcentra in
Nederland. Dit doel ligt verankerd in de Visie op de
Watersport. Deze visie is vooral gericht op een kwalita-
tieve ontwikkeling van de vele jachthavens, en in min-
der mate op een kwantitatieve ontwikkeling. Door ver-
betering van faciliteiten, sfeer, het cultuurhistorisch
decor en watersportgerelateerde bedrijvigheid, moet

Hellevoetsluis van vertrekhaven omgevormd worden
tot aankomsthaven. De herontwikkeling van de Vesting
speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast dienen de
zes havens (Tramhaven, Koopvaardijhaven, Kanaal
door Voorne, Haaven, Groote Dok en Heliushaven)
meer en meer een eigen gezicht te krijgen en een daar-
bij behorende functie te vervullen. In de Visie op de
Watersport zijn deze functies per haven gespecificeerd.
Significante uitbreiding van het aantal ligplaatsen is pas
op langere termijn aan de orde. Mogelijke locaties zijn
in dat geval het oostelijke deel van de Tramhaven en
Kanaalzone. Een en ander staat verwoord in de Visie
op de Watersport.

Wil de gemeente voorzien in de toekomstige lokale en
regionale vraag naar toeristisch-recreatieve voorzienin-
gen, dan zal echter ruimte gereserveerd moeten wor-
den. Voor het maken van keuzes aangaande de ruimte-
lijke situering van deze toeristisch-recreatieve voorzie-
ningen is het eerder aangehaalde onderscheid in open-
lucht- en leisurevoorzieningen van belang (paragraaf
2.12). Openluchtvoorzieningen kunnen afhankelijk van
hun (markt)oriëntatie, verschijningsvorm, hinder voor
de woonomgeving en vestigingsvoorwaarden zowel in,
aan de rand of buiten de stad liggen.
Leisurevoorzieningen behoren daarentegen zoveel
mogelijk binnen de stadsgrenzen te liggen, waar moge-
lijk in aansluiting op bestaande voorzieningen.
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Globale zonering openlucht- en leisurevoorzieningen (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)

Locatietype Hellevoetsluis Openlucht Leisure
Centrumgebieden Struytse Hoeck, Kanaalzone Marktplein, evenementen- Kleine discotheek,

en Vesting terrein, wandelpromenade, bioscoop, theater,
e.d. museum, hotel, e.d.

Woongebieden Woonwijken Hellevoetsluis Sportterrein, park, kinder- Sporthal, gymzaal,
boerderij, e.d. e.d.

Multifunctionele bedrijven- Kickersbloem Outdoor-kartcentrum, Grote discotheek, in-
terreinen openlucht skihelling, e.d. door-kartcentrum,

multifunctioneel sport-
complex, e.d.

Overgangsgebieden Geluidszones hoofdinfra- Sportterrein, volkstuin, park Klimwand, sporthal
structuur zoals A.I.-laan, kinderboerderij, outdoor- zwembad, e.d.
Kanaalweg W.Z. skatebaan, e.d.

Buitengebied ontwikkelings- Zone Haringvlietdam-Vesting Routes, golfbaan, camping, Beautyfarm, kuuroord,
zone recreatie en toerisme (oeverzone) attractiepark, manege, e.d. infocentrum bij natuur-

gebied, e.d.
Overig buitengebied Overig overwegend agrarisch Routes, camperen bij de boer, In principe geen, m.u.v.

buitengebied manege, e.d. specifiek aan het gebied
gebonden leisure-
voorzieningen



Leisurevoorzieningen in het buitengebied zijn alleen
dan wenselijk wanneer het buitengebied een onmisbaar
onderdeel uitmaakt van het recreatieve product. Ook
voor de situering van leisurevoorzieningen geldt echter
maatwerk. Verschijningsvorm, hinder en specifieke
vestigingsvoorwaarden zijn hierbij bepalend.

Hoewel geen blauwdruk te geven is, is het wel mogelijk
een globale zonering te geven voor de meest geschikte
vestigingslocaties voor openlucht- en leisurevoorzienin-
gen. Het streven hierbij is gericht op het verschaffen van
een afwegingskader op basis van voorbeeldvoorzienin-
gen. Het schema ‘Globale zonering openlucht- en leisu-
revoorzieningen’ geeft een beeld van wat voor een soort
voorzieningen waar in Hellevoetsluis een plek zouden
kunnen krijgen. Dit zonder rekening te houden met de
concrete behoefte aan voorzieningen in de gemeente.
Bepaalde voorzieningen zijn al beschikbaar in
Hellevoetsluis, andere wellicht in de toekomst, maar
sommige misschien wel nooit. Binnen de globale zone-
ring wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke aanslui-
ting op bestaande concentraties. Dit om de synergie tus-
sen het aanbod te versterken. De toeristisch-recreatieve
kwaliteit van een gebied als de Vesting of de zone van de
Haringvlietdam-Vesting zit hem tenslotte in de moge-
lijkheid meerdere voorzieningen met elkaar te combine-
ren (bijvoorbeeld combinatie restaurant- en bioscoopbe-
zoek of aanleg jachthaven met hotelovernachting).

Peilers van het toeristisch-recreatieve aanbod zijn de
Vesting en de zone Haringvlietdam-Vesting (oeverzo-
ne). Om de kwaliteit van deze gebieden te versterken is
meer nodig dan alleen de vestiging van nieuwe voorzie-
ningen. Voor de Vesting is dan ook ingezet op heront-
wikkeling. Het historische en bestuurlijke centrum van
Hellevoetsluis moet een toeristisch en recreatieve trek-
pleister zijn met een aantrekkelijk verblijfsmilieu bij
zowel goed als slecht weer. De kwaliteit van de openba-
re ruimte wordt derhalve verbeterd en er wordt gezocht

naar 'slechtweervoorzieningen' en voorzieningen speci-
fiek gericht op de doelgroep 55+'ers (de zogenaamde
gouden genieters). Het gaat om kwalitatief hoog-
waardige voorzieningen zoals een theater, duurdere
hotels of een jachthaven.

Voor dit soort bezoekersintensieve maar veelal ruimte-
extensieve voorzieningen blijft de Vesting en omgeving
(ontwikkeling Veerhaven) het concentratiepunt.
Voor ruimte-intensieve (openlucht)voorzieningen is de
zone Haringvlietdam-Vesting (oeverzone) het meest
geschikt. Hier kunnen aanvullende voorzieningen aan-
sluiten op bestaande toeristisch-recreatieve voorzienin-
gen als Citta Romana en camping de Quack, maar ook
op de bestaande onderwijsvoorzieningen en het even-
tuele toekomstige woongebied in het westen van
Hellevoetsluis. In de geluidszone van de A.I.-laan, nabij
de onderwijsgebouwen, gaat het dan voornamelijk over
sportterreinen zoals voetbalvelden, een atletiekbaan of
een honk- en softbalaccommodatie (het stedelijk uit-
loopgebied in de oeverzone). Meer naar het westen gaat
het eerder om campings en bijvoorbeeld een golfbaan.
Ter ondersteuning van de voorzieningen in dit gebied
acht de gemeente het wenselijk bij de Haringvlietdam
een multifunctioneel complex te realiseren. In deze
accommodatie zou ruimte zijn voor voorzieningen in de
sfeer van watersport, horeca, verwennerij en conferentie.

Naast locatiegebonden voorzieningen is er in
Hellevoetsluis ook behoefte aan uitbreiding van de
mogelijkheden voor routegebonden recreatie. De fiets-
pont naar Middelharnis is een goed initiatief dat in een
behoefte blijkt te voorzien, zowel bij bewoners als bij
toeristen. Dat geldt ook voor het plan 'rondje Voorne'
dat beoogt de fietsroutes op Voorne-Putten te verbete-
ren. Voor de doelgroep wandelaars is door GZH en 'Te
Voet' het 'Wandelrouteplan' opgesteld, dat de wensen
voor deze groep concreet maakt. De wenselijke ontwik-
kelingen in het netwerk van ruiterroutes staat verwoord
in de nota 'Ontwikkeling paardensport op Voorne-
Putten'. Beide plannen vormen een goede bron voor
verdere planvorming en -realisatie. Bij de ontwikkeling
van nieuwe routes zal bijzondere aandacht uit moeten
gaan naar het verbinden van (kleine) cultuurhistorische
elementen in de regio en Brielle in het bijzonder.

5.8 Landbouw
De koers met betrekking tot de landbouw komt neer op
groei binnen een krimpgedachte. Dit wil zeggen dat de
landbouw wat betreft ruimtegebruik zal krimpen, ter-
wijl de kwaliteit groeit. De krimp vindt plaats in de
zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling. Groei is
mogelijk in de gebieden daarbuiten. Binnen de gemeen-
te Hellevoetsluis gaat het dan om het gebied ten noor-
den van Nieuwenhoorn (polder Nieuwe Goote).
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Sportaccommodatie Nieuwenhoorn

Routegebonden receatie, oude trambaanpad 



Binnen deze koers gelden de volgende uitgangspunten:
- Bestaande agrarische bedrijven dienen voldoende

bouwmogelijkheden te krijgen. Nieuwvestiging van
agrarische bedrijven is in eerste instantie mogelijk in
het gebied ten noorden van Nieuwenhoorn. Op de
gronden die in de toekomst benut zullen worden
voor uitbreiding van het woongebied van
Hellevoetsluis is nieuwvestiging van agrarische
bedrijven echter niet toegestaan.

- Voor vrijkomende agrarische bedrijfswoningen en
-gebouwen dienen reële gebruiksmogelijkheden
geboden te worden, welke passen binnen het karak-
ter en functie van de omgeving. De gemeente
Hellevoetsluis volgt in deze het provinciale beleid.
Op basis hiervan wordt van geval tot geval bezien
welke mogelijkheden er voor herbestemming zijn.
Deze hangen af van de bestaande ruimtelijke func-
tie van het gebied en de ontwikkelingen die in dit
Structuurplan voor het gebied zijn voorzien.

- De ontwikkeling van nevenactiviteiten op agrarische
bedrijven dient mogelijk te zijn binnen de rand-
voorwaarden van milieu, natuur en landschap.

- Ten behoeve van landschap en milieu voert de
gemeente een terughoudend beleid ten aanzien van
intensieve, niet-grondgebonden veehouderij en
glastuinbouw. Deze activiteiten verstoren het karak-
teristieke landschapsbeeld van de polders en dijken.
Nieuwe bedrijven met één van deze activiteiten als
hoofdactiviteit zijn dan ook niet toegestaan.

- De gemeente sluit zich aan bij het streekplanbeleid
en de wens van de WLTO om glastuinbouw te con-
centreren in het ontwikkelingsgebied bij Brielle. Dat
geldt zowel voor nieuwvestiging, als voor verspreid
gelegen glastuinbouwbedrijven.

5.9 Water(paragraaf)
Een laatste, steeds belangrijk wordend, programmapunt
voor de komende 10 tot 15 jaar is water. Het rijk heeft
voor verschillende ruimtelijke plannen de opstelling van

een zogenaamde waterparagraaf verplicht gesteld, met
name in relatie tot de watertoets. In deze paragraaf
wordt de afstemming tussen waterhuishouding en
ruimtelijke ordening in het licht van de integrale afwe-
ging expliciet in beeld gebracht. Dit geschiedt zowel
inhoudelijk als procesmatig. De watertoets is een
beoordeling van de ruimte, die bij ruimtelijke ontwikke-
lingen voor water behouden blijft, met name in relatie
tot veiligheid en wateroverlast.

Het thema water speelt voor de gemeente
Hellevoetsluis een zeer belangrijke rol. Om die reden is
er voor gekozen het waterschap vroegtijdig te betrek-
ken bij de planvorming. In het kader heeft juni 2002
overleg plaatsgevonden over het conceptplan.
Daarnaast is in het kader van het vooroverleg het water-
schap gevraagd om een formele reactie. De belangrijk-
ste aandachtspunten die door Waterschap de Brielse
Dijkring zijn ingebracht betreffen:
- doorwerking van het Waterstructuurplan;
- zorgdragen voor voldoende waterberging;
- rekening houden met ongeschiktheid diepste delen

van polder voor stedelijke ontwikkeling;
- bescherming primaire en secundaire waterkeringen;
- ontwikkeling ruime zones langs waterwegen t.b.v.

ecologie en hydrologie.

Het Waterstructuurplan Voorne-Putten maakt integraal
onderdeel uit van het Structuurplan Hellevoetsluis. De
hoofdlijnen van het waterbeleid zijn in het plan opge-
nomen en de ruimtelijk relevante maatregelen zijn ver-
werkt. In het gemeentelijk waterplan zal dieper worden
ingegaan op dit thema, waarbij de aandacht zich richt
op de beheers-, milieu- en ruimtelijke aspecten.
Ten aanzien van de toenemende opgave voor waterber-
ging deelt de gemeente Hellevoetsluis de mening van
het waterschap.
Met de toenemende stedelijke ontwikkeling komt de
capaciteit om water te bergen steeds verder in de ver-

drukking. Het expliciet aanwijzen van locaties voor
waterberging is dan ook noodzakelijk. Uitgangspunt
daarbij is dat bij stedelijke ontwikkeling minimaal 10%
van het betrokken gebied (bruto) als water moet worden
ingericht. Op locaties van voldoende schaal kan inpas-
sing van water op een functionele wijze plaatsvinden
door bijvoorbeeld een woonmilieu aan het water te rea-
liseren. Bij kleinschalige plannen en inbreidingslocaties
is inpassing zowel praktisch als financieel gezien echter
vaak minder eenvoudig. Dit pleit ervoor om in overleg
met het waterschap een soort regionaal waterfonds op te
richten welke gevoed wordt door die projecten waar de
aanleg van oppervlaktewater problematisch is.

Vanuit het waterfonds kunnen vervolgens op meer
geschikte locaties waterbergingsprojecten tot realisatie
komen, hetzij in combinatie met stedelijke ontwikkeling
(in dat geval meer dan 10%), hetzij in combinatie met
natuurontwikkeling. In overleg met het waterschap zal
de gemeente trachten te komen tot een verdere opera-
tionalisering van het waterfonds en de aanwijzing van
mogelijke compensatielocaties binnen Hellevoetsluis.
In de gemeentelijk visie vormen de ecologische verbin-
dingszones langs kreken en weteringen en de risicoge-
bieden voor wateroverlast ten oosten van de Westdijk
en Nieuweweg hiervoor geschikte plekken.

Deze risicogebieden betreffen de door het waterschap
aangehaalde diepste delen van polder. Deze zijn in prin-
cipe ongeschikt voor stedelijke ontwikkeling. In het
Structuurplan zijn deze gebieden op de kaart gezet en is
met de onmogelijkheid nadrukkelijk rekening gehouden.
Dat geldt eveneens voor de waterkeringen en de ecolo-
gisch en hydrologisch waardevolle waterlopen. Deze
elementen hebben als te beschermen waarden een plek
gekregen in het DRS. Hierbij zijn ruime vrijwaringszo-
nes aangegeven die moeten zorgdragen voor het
behoud en de mogelijke ontwikkeling van de ecologi-
sche, hydrologische en landschappelijke waarde.
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Ruimtelijk Model Hellevoetsluis (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)



6 R U I M T E L I J K M O D E LRUIMTELIJK MODEL

6.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 'de complete stad' is het ruimtelijk pro-
gramma voor de komende tien jaar aangegeven en is
globaal beschreven waar dit programma zijn ruimtebe-
slag zal vinden. Hoofdstuk 6 gaat verder in op de con-
crete ruimtelijke consequenties. In de gebiedsuitwerkin-
gen zijn de ruimtelijke doelstellingen voor de komende
jaren vertaald naar de verschillende deelgebieden van
Hellevoetsluis. De beschrijving geeft een concreter
beeld van de toekomstige ontwikkelingsrichting van het
betreffende gebied en de stappen die genomen gaan
worden om deze ontwikkeling te bereiken.

6.2 Vesting
De Vesting is het historische hart van Hellevoetsluis en
is een belangrijk cultuurhistorisch erfgoed dat het waard
is gerestaureerd, behouden en goed beheerd te worden.
De fraai aan het Haringvliet gelegen Vesting kan sterk
bijdragen aan het versterken van de eigen identiteit van
stad en inwoners en aan het toeristisch product. De
functie die de Vesting heeft gehad voor de marine, is
overgenomen door de watersport.
De Vesting biedt unieke mogelijkheden door de histori-
sche en maritieme omgeving. Haar potenties worden ech-
ter nog niet volledig benut. Doelstelling voor de Vesting
is daarom het vergroten van de levendigheid en activiteit.
Hiertoe zijn in het 'Herontwikkelingsplan Vesting
Hellevoetsluis' voorstellen gedaan om het wonen, het toe-
risme en de watersport, de cultuur, het verkeer en het par-
keren te verbeteren en te versterken. Het Structuurplan
neemt deze voorstellen, op enkele specifieke punten na,
integraal over. Waar het gaat om het thema watersport
(bijvoorbeeld om de uitbreiding van ligplaatsen en de
eventuele ontwikkeling van een nieuwe haven) is niet het
‘Herontwikkelings Vesting’, maar de ‘Visie op Watersport’
leidend.

Een aantal bedrijfsvestigingen is inmiddels uit de
Industriehaven West verplaatst, zodat ruimte is ontstaan
voor het realiseren van het plan Groote Dok West. Na
de realisering van dit plan komen de plannen voor het
Groote Dok Oost aan bod. Hier is plaats voor een ste-
delijk woonmilieu met een menging van kleinschalige
bedrijvigheid, woningbouw en culturele voorzieningen.
Het Droogdok wordt gerestaureerd en uitgebouwd tot
een educatieve dagattractie. De voormalige school aan
de Opzoomerlaan heeft na een verbouwing een nieuwe
functie in de vorm van een kunstencentrum gekregen.
Op de kop van het gebouw zijn enkele appartementen
gerealiseerd. Het land van Paling en het Zuid Front blij-
ven de locatie voor evenementen als de Vestingdagen.

6.3 Struytse Hoeck
Het centrumgebied Struytse Hoeck maakt in wezen
onderdeel uit van de Kanaalzone, maar is door haar
speciale karakteristiek een afzonderlijk gebied. Het cen-

trum heeft een aantal bijzondere herkenningspunten 
gekregen, met als voornaamste de Centerpoint-toren
die het centrum markeert. Ook de overkluizing van het
winkelcentrum De Struytse Hoeck over het Kanaal
door Voorne is een opvallend element. Met deze over-
bouwing is de barrièrevorming van het kanaal terugge-
drongen.

Is de Vesting het cultuurhistorische en bestuurlijk cen-
trum van Hellevoetsluis, de Struytse Hoeck vormt met
haar stedelijke omgeving en haar stedelijk woonklimaat
het economische hart. Het vormt samen met
Noordwest, dé locatie voor kantoren en winkels. Dit
resulteert in een enorme levendigheid overdag, maar 's
avonds is het centrum uitgestorven. Om meer leven-
digheid in de avonduren te creëren zijn maatregelen
nodig. De woningbouwplannen kunnen hiertoe een
aanzet vormen.
De woonfunctie in het centrum is versterkt door de
bouw van drie torenflats langs het Voornse Kanaal. In
hoogte zullen deze 'waterappartementen'-complexen
ondergeschikt zijn aan de Centerpoint-toren. Daarnaast
voorziet het direct aan het centrum grenzende plan
Kop van Oostdijk (opgepakt in het kader van stedelijke
vernieuwing) in een 'tegenhanger' van de Centerpoint-
flat. Bij de woningbouw in het centrumgebied gaat spe-
ciale aandacht uit naar de geschiktheid voor jongeren en
senioren.

De winkel-, kantoor- en woonfunctie van de Struytse
Hoeck zal op lange termijn uitbreiden richting het zui-
den parallel aan het Kanaal door Voorne. Het voorma-
lige evenemententerrein verdwijnt bij deze ontwikkelin-
gen rond het centrum. In verband met het huidige
gebruik van het terrein als parkeerplaats, is het tot die
tijd geschikt voor evenementen. Op termijn worden
evenementen gehouden op het land van Paling en het
Zuid Front bij de Vesting. Voor de weekmarkt dient
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Vesting (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)



echter een geschikte locatie te worden gezocht binnen
de Struytse Hoeck. In verband met de snelle ontwikke-
lingen in het centrum is het van belang de gevolgen
voor de bereikbaarheid en de parkeersituatie te monito-
ren. De gemeente draagt hier de zorg voor. Laatste
inzichten duiden op de behoefte van een nieuw te bou-
wen brug ten westen van het winkelcentrum waardoor
een centrumring voor het autoverkeer ontstaat.

6.4 A.I.-laan - Rijksstraatweg
De ontwikkeling van het gebied aan de Amnesty
Internationallaan en Rijksstraatweg (zuid) speelt een
sleutelrol in het versterken van de relatie tussen de cen-
trumgebieden van Hellevoetsluis. Dit gebied dient goed
toegankelijk te worden en een prettige maar ook meer
stedelijke uitstraling te krijgen, zodat mensen via een
aantrekkelijke en duidelijke route van de Vesting bij
winkelcentrum Struytse Hoeck kunnen komen of
andersom. Door de verbinding een centrumstedelijke
functie te geven, kan een aantrekkelijke mix van wonin-
gen, voorzieningen, kantoren en kleinschalige bedrijven
(met geringe overlast voor de omgeving) worden ont-
wikkeld, waarbij hoogbouw het stedelijke karakter ver-
sterkt. De nadruk ligt hierbij echter op het wonen en
werken. Er is in beperkte mate ruimte voor voorzienin-

gen. Laanbeplanting langs de A.I.-laan is een manier om
de uitstraling te verbeteren.
Bijzondere aandacht in de ontwikkeling van de zone
A.I.-laan - Rijksstraatweg dient uit te gaan naar bedrij-
venterrein de Kulck. In de Structuurschets 2005 is de
plek van Vermaat en de Rubberfabriek Helvoet (de
Kulck) reeds aangewezen als potentiële woningbouwlo-
catie. De hier gevestigde bedrijven zijn aan alle kanten
door woonbebouwing ingehaald, waardoor de uitbrei-
dingsmogelijkheden zeer beperkt zijn en ze hinder ver-
oorzaken voor omwonenden. Transformatie van de hui-
dige functie is noodzakelijk en derhalve wordt een nieu-
we locatie gezocht voor de op dit moment gevestigde
bedrijven. Het gebied zal haar huidige werkfunctie ech-
ter niet volledig verliezen. Het gebied krijgt namelijk
zoals gezegd een stedelijke bebouwing met woningen,
voorzieningen, en commerciële voorzieningen niet zijn-
de detailhandel. Deze invulling zorgt voor een positieve
uitstraling op de omgeving en moet de relatie tussen de
centra de Vesting en de Struytse Hoeck versterken.

6.5 Kanaalzone
De zone langs het Kanaal door Voorne is een bijzonder
gebied. Enerzijds vormt het door haar ligging aan het
sterk beeldbepalende kanaal een uniek gebied voor
Hellevoetsluis. Anderzijds betreft het een zone die

representatief is voor de gemeente doordat het de rela-
tie legt tussen alles wat Hellevoetsluis herbergt. De
zone is van wezenlijk belang voor de ruimtelijke struc-
tuur, doordat het groene karakter van het buitengebied
en het blauwe karakter van het Haringvliet verenigt met
de stad. Voor de stedelijke relaties vormt het kanaal aan
de ene kant een hinderlijke barrière, maar is aan de
andere kant de verbindende schakel tussen belangrijke
functies als bedrijventerrein Kickersbloem, winkelcen-
trum Struytse Hoeck en het toeristisch-recreatief en
historisch en bestuurlijk centrum de Vesting.

Doordat het Kanaal dwars door Hellevoetsluis loopt,
grenst zij aan een groot aantal gebieden en is het als
beleidsgebied lastig af te bakenen. In het kader van de
stedelijke vernieuwing, waarin de zone zal worden
opgepakt, vindt een verdere afbakening plaats. Vanuit
een algemene visie voor het ruime gebied tussen
Kickersbloem en de Vesting zal de gemeente steden-
bouwkundige plannen uitwerken voor deelgebieden.
Prioriteit gaat daarbij uit naar de zone tussen de Kop
van Oostdijk en de Vesting. Binnen dit gebied liggen
enkele aanzienlijke opgaven.

Ontwikkeling van het gebied heeft in eerste instantie tot
doel de verwevenheid van Hellevoetsluis te vergroten.
In de toekomst moet de kanaalzone een aantrekkelijke
relatie vormen tussen Struytse Hoeck en de Vesting.
Het gebied krijgt een multifunctionele invulling met
woningen, kantoren en winkels. Fiets- en wandelroutes
van het winkelcentrum naar de Vesting moeten de ver-
bindende schakels vormen tussen de verschillende ver-
blijfsgebieden. De tweede opgave betreft het realiseren
van een duidelijke entrees. Komend vanaf de Groene
Kruisweg vormt de Kanaalweg momenteel de belang-
rijkste entree van Hellevoetsluis. Ook als de N57 is
opgewaardeerd, zal de Kanaalweg een belangrijke ver-
binding blijven.
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Aandacht is derhalve nodig voor de aankleding van dit
entreegebied. Aan de andere kant van de kanaalzone ligt
de Veerhaven. Dit bedrijventerrein moet een facelift
krijgen en ontwikkeld worden als concentratie van
water(sport)gebonden bedrijvigheid, zoals reparatiebe-
drijven, zeilmakerijen, jachtverhuurders en -makelaars.

Voorts zijn bij de ontwikkeling van deze zone de vol-
gende aandachtspunten van belang:
- oriëntatie op het Kanaal door Voorne en het

Haringvliet;
- aansluiting op woonbebouwing van Wittens Hoeck;
- oplossing problematiek verkeerscirculatie centrum;
- waarborgen goede bereikbaarheid;
- realisatie woningen senioren en waar mogelijk voor

jongeren;
- benutten potenties voor recreatie en toerisme;
- streven naar intensief ruimtegebruik, zonder verlies

'groene' karakter;
- aanpak grondvervuiling Gasfabriekterrein en

bedrijventerrein Molshoek;
- ruimte voor ligplaatsen en jachthaven.

6.6 Zuidwest
De wijk Zuidwest bestaat uit de Marinebuurt, de
Schrijversbuurt, de Glaciswijk en het Zuiderfrontier.
Deze buurten worden over het algemeen beschouwd als
zeer goed leefbare woonbuurten. Om de woonkwaliteit
en het woonkarakter te behouden en waar mogelijk te
versterken, is in het kader van de Stedelijke Vernieuwing
in de Marinebuurt reeds een aantal activiteiten in gang
gezet. Bij enkele flats in de Marinewijk zijn liften bijge-
plaatst, zodat deze woningen toegankelijk zijn geworden
voor senioren. Recent is het zorgcomplex Jan
Evertsenstaete opgeleverd. Dit complex is de opvolger
van De Boeg, die in 1998 is gesloopt. Rondom het te
renoveren winkelcentrum Evertsenplein ontstaat een
zone met woningen die voor ouderen geschikt zijn.
Het Structuurplan biedt in de oeverzone ontwikkelings-
ruimte voor toerisme en recreatie. In het stedelijke uit-
loopgebied tussen de A.I.-laan en het Quackgors is
onder meer ruimte voor buitensportaccommodaties.
Mocht het op termijn wenselijk zijn om VV
Hellevoetsluis te verplaatsen, vormt dit een potentiële
locatie. Met een eventuele verplaatsing zou ruimte vrij-
komen om een groenrode verbinding te creëren tussen
de Vesting en de Struytse Hoeck. Door herstructurering
en opwaardering van het groen kan dit gebied verande-
ren in een boeiend binnenstedelijk park rondom de
Hoofdwetering. Beperkte woningbouw in de vorm van
appartementen zal voor enige levendigheid zorgen in
combinatie met enkele voorzieningen. De hoofdwete-
ring moet echter zijn ecologische waarde behouden. Het
is dan ook niet de bedoeling in hoge dichtheden te bou-
wen. Bij de concrete invulling van de 'rode' functies ver-
dient met name de doelgroep senioren de aandacht. Het
gebied is vanwege zijn rust en nabijheid van voorzienin-
gen uitermate goed geschikt voor woningbouw voor
senioren en bijpassende voorzieningen. Verplaatsing van
de voetbalvereniging en benutting van de zone voor
woningbouw is voor 2015 niet aan de orde.

6.7 Noordwest
In oudere stadsdelen als Nieuw-Helvoet is veelal sprake
van een menging van wonen, detailhandel, kantoren en
kleinschalige bedrijvigheid. Dit in contrast met de groot-
schalige uitbreidingswijken, die veel monofunctioneler
van aard zijn. Het naast elkaar bestaan van verschillende
functies brengt een levendigheid met zich mee die bepa-
lend is voor de sfeer en het karakter van deze wijken.
Wel kan overlast ontstaan als gevolg van belangentegen-
stellingen tussen de verschillende functies.

Door nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel is de
Rijksstraatweg geleidelijk van aard veranderd. Er is een
winkellint ontstaan met winkels van een divers pluima-
ge. Veel winkels hebben nauwelijks meer een buurtver-
zorgende functie, maar voorzien in een plaatselijke of
regionale behoefte. Het gaat veelal om bedrijven die
relatief sterk afhankelijk zijn van het 'parkeren voor de
deur' en waarvoor de huurprijs in de Struytse Hoeck te
hoog is. De Rijksstraatweg is een geschikte locatie voor
dit type winkels, maar moet ook plaats bieden aan kan-
toren en dienstverlening. Daarom wordt een beleid
voorgestaan waarin kantoor- en detailhandelspanden
uitwisselbaar zijn. Zo wordt ruimte geboden voor
detailhandel en voor kleinschalige (laagdrempelige) kan-
toorruimten.
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In het kader van de stedelijke vernieuwing zullen in
Noordwest diverse straten en parkeerterreinen een her-
inrichting ondergaan. De hoogbouw langs de Amnesty
Internationallaan zal mogelijk een accent krijgen voor
de ouderenhuisvesting. Optopping van de flats behoort
tot de mogelijkheden. In Noordwest is een aantal
inbreidingslocaties voorzien. Deze locaties zullen voor-
namelijk benut worden voor woningbouw. De locaties
Vogelbuurt en Ossenhoek komen in beeld als de
Ravense Hoek grotendeels is afgerond.

6.8 De Struyten
De wijk De Struyten dateert uit de jaren zeventig en
tachtig en bestaat voornamelijk uit rijtjeswoningen. In
de wijk zijn woningtypen als twee-onder-een-kappers
en vrijstaande woningen maar zeer beperkt aanwezig.
Er is veel van hetzelfde gebouwd in een stedenbouw-
kundige structuur uit de jaren '70 en '80, die nu soms als
onoverzichtelijk wordt ervaren. Een aantal jaren gele-
den verloren de woningen in delen van De Struyten
hun aantrekkelijkheid. Daarom is in die buurten al in
1994 begonnen met stedelijke vernieuwing avant la let-
tre. De gezamenlijke aanpak door bewoners,
woningstichting en gemeente heeft inmiddels zijn
vruchten afgeworpen, doordat de leefkwaliteit aanzien-
lijk is verbeterd. In de ruimtelijke structuur bevinden
zich echter nog steeds enkele zwakke punten. Daarom
dienen in de directe woonomgeving enige maatregelen
te worden uitgevoerd. De verkoop van huurwoningen,

die in 1994 is ingezet, zal de komende jaren worden
doorgezet. Door meer variatie aan te brengen in de
vorm van enkele appartementcomplexen wil de
gemeente de monotonie van eengezinswoningen door-
breken en moeten enkele duidelijke herkenningspunten
ontstaan. In combinatie met reeds doorgevoerde verbe-
teringen neemt zo de aantrekkelijkheid en de herken-
baarheid van de wijk toe.

6.9 Kooistee
De wijk Kooistee is gebouwd in de tachtiger jaren.
Evenals de Struyten is de Kooistee een wijk waar de
eengezinshuurwoning sterk domineert. Omdat de ste-
denbouwkundige structuur sterk is, bestaat er geen aan-
leiding tot forse ingrepen in de ruimtelijke structuur.
Wel behoeven verschillende plekken in de woonomge-
ving aanpassingen op kleinere schaal. Daarnaast zal ook
in de Kooistee worden doorgegaan met de verkoop van
huurwoningen. In de Kooistee zijn de afgelopen jaren
enkele inbreidingslocaties benut voor woningbouw.
Door middel van het realiseren van de appartementen-
complexen Dierenriem en Atalanta, beide langs de wijk-
ontsluitingsweg gesitueerd, zijn belangrijke oriëntatie-

punten ontstaan. Voor de komende jaren voorziet de
gemeente een gering aantal ruimtelijke ontwikkelingen.
De seniorenwoningen aan de Apollo zullen in het kader
van de stedelijke vernieuwing een modernisering onder-
gaan. Aan de Dierenriem zal, conform de gebiedsvisie
van de Zorg en Welzijnsgroep, een woonzorgcomplex
ontwikkeld worden. Voor het complex Apollo moet
een onderzoek naar herbestemming van de aanwezige
ouderenhuisvesting worden verricht. Nieuwbouw blijft
in de Kooistee beperkt tot enkele eco-woningen in het
Kooisteebos. De groene zone langs de Plattendijk
wordt versterkt door de ontwikkeling van een heem-
tuin. Hierdoor ontstaat een meer gevarieerd openbaar
groen tussen de woonwijken Struyten en Kooistee en
een duidelijke verbinding met het buitengebied. Het
Kooisteebos is, evenals het Ravense Hout een jong
parkbos van enige omvang. Beide bossen zijn aange-
plant in het kader van een ruilverkaveling. Door de
opzet en de geringe leeftijd is de waarde voor de recre-
ant en natuur nog beperkt, maar biedt veel potentieel
voor de toekomst. Met gericht beheer kan de gewenste
ontwikkeling versneld worden.

.. .. .. .. .. .. ..
H

E
LL

E
V

O
E

T
SL

U
IS

 2
0

1
0

+
R

u
im

te
li

jk
 m

o
d

e
l

54

Noordwest (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)

De Struyten (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)

Kooistee (Bron: Croonen Adviseurs, 2004)



6.10 Den Bonsen Hoek
Den Bonsen Hoek is de eerste wijk die gebouwd is na de
afsluiting van de groeikernperiode. Als reactie op de
voorgaande periode, zijn in Den Bonsen Hoek voorna-
melijk eengezinswoningen in de koopsector gerealiseerd.
Gelet op de recente bouwperiode van Den Bonsen Hoek
en de woningdifferentiatie van de wijk is er geen nood-
zaak tot ingrepen in de ruimtelijke structuur. Wel zal het
gebied rond het winkelcentrum Jachthoorn enige veran-
deringen ondergaan. Als gevolg van de woningbouw in
de Ravense Hoek behoeft het winkelcentrum uitbreiding
en herstructurering. Nabij de Kanaalweg, ten westen van
de Dag Hammarskjoldlaan, is onlangs de 'entree' van
Den Bonsen Hoek gerealiseerd: een gebied met de
nadruk op sport, recreatie en voorzieningen. De zone
ten oosten van de Dag Hammarskjoldlaan zal een
gecombineerde invulling krijgen van rood en groen. De
gemeente ziet hier perspectief voor een parkzone met
enkele gebouwen waarin wonen en werken zijn gecom-
bineerd. Verdere invulling met buitensportaccommoda-
ties is binnen deze visie eveneens mogelijk. Aan de west-
en noordzijde van Den Bonsen Hoek kent de wijk reeds
een duidelijke afronding. Het gebied ten noorden van de
Dijkweg krijgt een groene landschappelijke invulling,
waardoor het contrast tussen bebouwing en buitenge-
bied duidelijker tot uiting komt. De Oostdijk is reeds een
belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische drager.

6.11 Ravense Hoek
De Ravense Hoek is de nieuwste uitleglocatie van
Hellevoetsluis. Hier is in 1999 de 15.000e woning van
Hellevoetsluis gerealiseerd. Tot aan 2005 biedt de
Ravense Hoek ruimte voor woningbouw. In verband
met het bouwen voor de markt speelt de woningbouw-
differentiatie daarbij een centrale rol. Per fase wordt
gekeken naar de op dat moment bestaande vraag naar
woningtypen, zonder dat de toekomstige vraag uit het
oog wordt verloren. Speciale aandacht gaat uit naar de
levensloopbestendigheid van de woningen.
De Ravense Hoek geldt tenminste tot 2010 als noord-
oostelijke bebouwingsgrens van Hellevoetsluis. Hoewel
het gebied aan de overzijde van de Nieuweweg zoekge-
bied blijft voor stedelijke ontwikkeling voor de lange
termijn (na 2015), zal de komende 10 jaar hier geen uit-
breiding plaatsvinden. Dat geldt ook voor de zone tus-
sen Ravense Hoek en Nieuwenhoorn. Dit gebied krijgt
een groene invulling waardoor de Dijkweg de uiterste
bebouwingsgrens is en blijft.

6.12 Nieuwenhoorn
Nieuwenhoorn is een zelfstandige kern met een eigen
identiteit. Het karakter wordt met name bepaald door
de dijkstructuur van de Rijksstraatweg. Dit beeld dient
geconserveerd te worden. Omdat Nieuwenhoorn is
aangemerkt als een kleine kern, blijft woningbouw
beperkt tot een vijftal woningen per jaar. Deze wonin-
gen worden met name gerealiseerd in de lintbebouwing
ten zuiden van het dorp en op enkele kleine locaties aan
de rand van het dorp. Daarnaast is inmiddels het ver-
zorgingscentrum 'de Rozenhoek' gesloopt en her-
bouwd. In het gebied tussen Nieuwenhoorn en Den
Bonsen Hoek en Ravense Hoek wordt verdere verste-
delijking tegengegaan om een groene landschappelijke
buffer te creëren tussen Nieuwenhoorn en de hoofd-
kern Hellevoetsluis. De groene buffer krijgt een meer
recreatieve functie in nauwe samenhang met de recrea-
tieve functie van het Ravense Hout, maar biedt even-
eens ruimte voor enkele nieuwe stadsrandfuncties. Zo is
in dit gebied ruimte voor de gewenste uitbreiding van
v.v. Nieuwenhoorn. De geplande verkeersverbinding
tussen de Rijksstraatweg en de Nieuweweg (zie para-
graaf 5.6) behoeft gezien de functie van het gebied een
zorgvuldige inpassing.
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6.13 Uitbreiding Parnassialaan
Uit de eerdere analyse van de vraagaanbodverhouding
voor de komende 15 jaar blijkt bij ongewijzigd boven-
lokaal beleid na 2010 behoefte aan een nieuwe uitbrei-
dingslocatie. De uitbreiding Parnassialaan komt voor
die periode in beeld. Wanneer precies gestart zal wor-
den met de invulling van dit gebied hangt af van de
haalbaarheid van de op dit moment geplande inbrei-
dings- en uitbreidingsplekken. Met name inbreidingslo-
caties brengen een grote mate van onzekerheid en com-
plexiteit met zich mee. Indien blijkt dat de continuïteit
van de woningbouw als gevolg hiervan in het geding
raakt, overweegt de gemeente de uitbreiding eerder te
ontwikkelen.

Uitbreiding in westelijke richting heeft om verschillen-
de redenen de voorkeur als uitbreidingsrichting:
- Een nieuw woongebied bij de Parnassialaan is gun-

stig gelegen ten opzichte van centrum- en onder-
wijsvoorzieningen, buurtwinkels in Nieuwenhoorn
en het toeristisch-recreatieve ontwikkelingsgebied.
Dit maakt de locatie tot een potentieel zeer aantrek-
kelijk woongebied passend bij de unieke kwaliteiten
van de gemeente Hellevoetsluis als vestingstad aan
het Haringvliet.

- Stedelijke uitbreiding is hier het beste landschappe-
lijk inpasbaar. Het slingerende verloop van de
Hoofdwetering is een prachtige 'groene en blauwe
drager', zoals dat ook het geval was bij de eerste
naoorlogse uitbreidingen rond de Vesting. De
bloksgewijze landschapsstructuur, zonder duidelijke
oriëntatie op het Haringvliet of andere ruimtelijke
elementen buiten de polder, biedt de mogelijkheid
tot een vergelijkbaar stedenbouwkundig patroon,
waardoor een optimale integratie van stad en land-
schap mogelijk is.

- De huidige stadsrand aldaar biedt aanknopingspun-
ten voor verdere bebouwing, in tegenstelling tot de

uitbreidingen van de afgelopen twintig jaar, die een
zorgvuldige buitengrens hebben. Als toekomstige
stadsgrens vormen de Noord- en Westdijk een
fraaie afronding van het westelijke deel van
Hellevoetsluis. Een dergelijke afronding ontbreekt
vooralsnog in dit gebied, net als een aantrekkelijke
entree van de stad.
De stedelijke ontwikkeling kan worden gecombi-
neerd met een groene invulling van de randen, wel-
licht in aansluiting op de ecologische verbindings-
zone in het noorden. Hiermee wordt ook de land-
schappelijke inpassing van de Dammenweg, het eer-
ste gedeelte van de autoroute over de Zuid-
Hollandse en Zeeuwse eilanden, versterkt. Langs
deze route kan Hellevoetsluis zich profileren als
aantrekkelijke recreatiegemeente. Door met de
bebouwing ruime afstand te bewaren tot aan de
Noorddijk wordt de beleving van deze historische
elementen bovendien versterkt.

- De uitbreiding Parnassialaan ligt dicht tegen de N57
aan, waardoor het verkeer richting Rotterdam/
Europoort maar ook richting het zuiden op een
goede manier kan worden afgewikkeld. Uitbreiding
maakt de noodzakelijke infrastructurele maatrege-
len (verbinding Nieuweweg-Rijksstraatweg) haal-
baar waardoor het interne wegennet als gevolg van
deze uitbreiding nauwelijks extra belast zal worden.

Met woningbouw vindt voor het gebied een beleidswij-
ziging plaats ten opzichte van het Streekplan Rijnmond,
Interim Beleidsnota 1996. In deze nota heeft het gebied
een gecombineerde bestemming van recreatie en
natuur, met als doel een recreatief uitloopgebied aan de
inwoners te bieden en een overgangszone te creëren
tussen het stedelijke en landelijke gebied (bufferfunc-
tie). De gemeente Hellevoetsluis is van mening dat
ondanks woningbouw de locatie zelf, als ook de directe
omgeving van de Parnassialaan voldoende ruimte biedt

voor deze functies. De stedenbouwkundige uitwerking
van de locatie zelf, zal nadrukkelijk rekening houden
met de functies natuur en recreatie. In de uitbreiding
Parnassialaan zal een tuinstadachtige inrichting ont-
staan, die zich voegt naar de duurzame waarden, zoals
de kenmerkende verkaveling, het watersysteem, natuur-
en landschapselementen en de cultuurhistorische
waarden. Een belangrijke rol hierin speelt de inpassing
en vormgeving van de ecologische verbindingszone
langs de Hoofdwetering. Wat betreft het watersysteem,
wordt verder rekening gehouden met een benodigd per-
centage voor waterberging van minimaal 10% van het
bruto stedelijk gebied. In de uitbreiding Parnassialaan is
(juist ook door de inpassing van duurzame waarden)
volop ruimte voor een verscheidenheid aan woonmi-
lieus. In de randen komt ruimte voor woningen in het
duurdere segment in combinatie met landschapsont-
wikkeling. De bouw van woningen op ruime kavels
moet leiden tot meer doorstroming in de Hellevoetse
woningmarkt en tot een geleidelijke ruimtelijke over-
gang van het stedelijke gebied naar het landelijke
gebied. In de directe omgeving van de uitbreidingslo-
catie Parnassialaan, tussen Nieuwenhoorn en Ravense
Hoek en Den Bonsen Hoek, wordt een ruime zone
gevrijwaard van verstedelijking. In deze landschappelijk
buffer (zie paragraaf 6.12) is volop ruimte voor georga-
niseerde en ongeorganiseerde vormen van recreatie.
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6.14 Kickersbloem
Kickersbloem beschikt al jaren over het grootste aan-
bod bedrijfsruimte in de gemeente Hellevoetsluis. Op
dit moment loopt het bedrijventerrein echter tegen haar
grenzen aan. Kickersbloem 2 is geheel uitgegeven en er
is op korte termijn dan ook behoefte aan nieuw bedrij-
venterrein (paragraaf 5.5).
De meest geschikte plek hiervoor is Kickersbloem 3;
het gebied ten noordoosten van Kickersbloem 2.
Uitbreiding van bedrijvigheid op deze plek, leidt tot de
minste overlast in de zin van geluid, stank en verkeer en
voorkomt aantasting van elementen uit het duurzaam
ruimtelijk structuurbeeld. Bovendien kan door aanslui-
ting op het bestaande bedrijventerrein geprofiteerd
worden van de reeds aanwezige infrastructuur en voor-
zieningen.

De keuze voor Kickersbloem 3 is weliswaar het meest
gunstig, maar het stelt de gemeente wel voor drie ruim-
telijke opgaven. In de eerste plaats beschikt de huidige
brug over het Kanaal door Voorne over onvoldoende
capaciteit om het toekomstige verkeer op een goede en
snelle manier af te wikkelen. Hier is dus een grootscha-
lige investering noodzakelijk in de vorm van een extra
brug over het Kanaal door Voorne.
De tweede opgave betreft de ruimtelijke inpassing van
de Zuidelijke Wetering. Door het herinrichten van de
Zuidelijke wetering, een oude kreek op de grens van
Hellevoetsluis en Bernisse worden de recreatieve en de
natuurlijke waarden verbeterd. Bij de ontwikkeling van
het bedrijventerrein Kickersbloem 3 dient hiermee
rekening gehouden te worden.
De derde opgave ligt op het terrein van herstructure-
ring. Het bestaande bedrijventerrein Kickersbloem 1 is
aan kwaliteit aan het inboeten en verdient langzamer-
hand een kwaliteitsimpuls. Herstructurering moet zor-
gen voor deze impuls en moet voorkomen dat het
bedrijventerrein verpaupert en bestaande en nieuwe

bedrijven uitwijken naar een andere locatie. De gemeen-
te zal in de komende periode in samenwerking met de
gevestigde ondernemers een herstructureringsplan
opstellen om dit proces te begeleiden.

Bij de ontwikkeling van Kickersbloem 3 zijn voorts nog
enkele aandachtspunten van belang. Dit zijn onder
meer:
- (beeld)kwaliteit en uitstraling;
- milieuvriendelijkheid en duurzaamheid;
- invulling van ecologische zone langs Zuidelijke

Wetering;
- veiligheid;
- minimaal 10% open water voor waterberging

(bruto);
- goede bereikbaarheid;

- voorkomen sluipverkeer van en naar gemeente
Bernisse;

- afstemming op de lokale en in tweede instantie
regionale vraag;

- ruimte voor bedrijven die qua aard en schaal niet in
meer in centrale stadsdelen passen en derhalve naar
het bedrijventerrein verplaatst dienen te worden.

In 2003 is gestart met de visieontwikkeling voor
Kickersbloem 3. In deze visie zal aandacht besteed wor-
den aan bovengenoemde randvoorwaarden. Een ruim-
telijke analyse naar de uitbreidingsmogelijkheden voor
bedrijvigheid moet aantonen wat de capaciteit is van het
gebied. Afhankelijk van deze capaciteit is het zinvol om
in regionaal verband te bezien of Kickersbloem 3 ook
ruimte biedt voor de opvang van bedrijven vanuit de
regio.
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6.15 Oeverzone
De oeverzone van Hellevoetsluis is een groot en divers
gebied dat zich uitstrekt van de Haringvlietdam tot aan
de Struytse Zeedijk. De zone langs de oeverlijn van de
gemeente bevat diverse landschappelijke en stedelijke
elementen zoals stranden, natuurgebieden, havens, de
historische Vesting en een voormalige zeedijk, waarach-
ter de wijk De Struyten deels verscholen ligt. Het
gebied is grofweg in twee delen te splitsen: een toe-
ristisch-recreatieve zone met grote natuurwaarden en
een stedelijke zone.

Het deel vanaf de dam tot aan de Vesting vormt de toe-
ristisch-recreatieve (ontwikkelings)zone van Hellevoet-
sluis. Het gebied leent zich uitstekend voor verschillende
vormen van recreatie en toerisme, maar herbergt tegelij-
kertijd enkele zeer belangrijke natuurgebieden. De
natuurwaarden van het Haringvliet zijn gewaarborgd
door de wettelijke bescherming die uitgaat van Vogel- en
Habitatrichtlijnen (paragraaf 4.3). Daarnaast is het van
belang een zorgvuldige zonering in acht te nemen. Een
zonering van recreatie- en natuuraccenten moet conflic-
ten tussen deze functies minimaliseren en de meerwaarde
van beide functies voor elkaar vergroten.
Bij een tweetal gebieden in de oeverzone ligt het pri-
maat bij de natuur: het Quackgors en het duinengebied.
Het Quackgors is, als natuurmonument, het enige
gebied binnen de kuststrook met een natuurbestem-
ming die zich niet met recreatief (of agrarisch) gebruik
laat combineren. Het duingebied kent eveneens belang-
rijke natuurwaarden, maar heeft ook enige betekenis
voor de recreatie: het verbindt namelijk de Duynhoek
met zijn campings en verblijfsrecreatie met het
Haringvliet en is landschappelijk aantrekkelijk.
Extensieve vormen van recreatie, zoals wandelen en
fietsen, zijn in het duinengebied dan ook toegestaan.
Voor meer intensieve vormen van recreatie is voldoen-
de ruimte beschikbaar in het overgangsgebied tussen

het verstedelijkingsgebied en het landschappelijk en
ecologisch waardevol gebied. Het gaat dan om 'Mool-
en Heerenhoek', de Quackpolder en het stedelijke uit-
loopgebied tussen de A.I.-laan en het Quackgors. Op
deze plekken is, aansluitend op de bestaande voorzie-
ningen, ruimte gereserveerd voor toeristisch-recreatieve
ontwikkeling in combinatie met landschapsontwikke-
ling. Dat wil zeggen dat het primaat bij recreatie en toe-
risme ligt, maar dat bij de ontwikkeling van nieuwe
voorzieningen nadrukkelijk rekening moet worden

gehouden met het belang van andere functies, zoals
landbouw, natuur- en landschap. Door ontwikkeling
van natuur en kleinschalige landschapselementen ont-
staat een gebied met een vloeiende overgang van stad
naar natuurgebied. De kwetsbare natuurgebieden
(Duinen van Voorne) worden ontlast doordat voor
recreanten nieuwe interessante gebieden beschikbaar
komen, terwijl tevens de ecologische structuur aanzien-
lijk verbeterd wordt.
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Bij de invulling van het ontwikkelingsgebied valt te den-
ken aan verschillende vormen van voornamelijk open-
luchtrecreatie, waarbij de meest op het stedelijk gebied
georiënteerde vormen een plek dienen te krijgen in de
strook langs de A.I.-laan bij camping 't Weergors en het
onderwijscluster. De ligging nabij (eventueel toekomsti-
ge) woongebieden en het onderwijscluster maakt de
plek bijzonder geschikt voor stedelijke recreatievormen
zoals sportvelden en een atletiekbaan. Daar komt bij dat
deze zone deels ongeschikt is voor woningbouw als
gevolg van het geluidszonering van het verkeer op de
A.I.-laan.

Minder intensieve vormen van recreatie kunnen een
plaats krijgen in de Quackpolder. De Quackpolder lijkt
het meest geschikt voor uitbreiding van verblijfsrecrea-
tie in de vorm van campingplaatsen en recreatiewonin-
gen. Vooralsnog wordt het aanbod van dit type ver-
blijfsrecreatie echter voldoende geacht en ligt uitbrei-
ding daarmee niet voor de hand. Aan de voet van de
Haringvlietdam wordt specifiek gedacht aan een multi-
functioneel complex met voorzieningen in de sfeer van
watersport, horeca, verwennerij en conferentie.

Het stedelijke deel van de oeverzone begint bij de
Heliushaven. In de Heliushaven, de voormalige werk-
haven van Rijkswaterstaat, bevinden zich drie jachtha-
vens. In het onlangs rechtsgeldig geworden bestem-
mingsplan Heliushaven is de ontwikkeling van een
hotel, haven (ca.200 ligplaatsen) recreatiewoningen en
een servicepunt voor de watersport mogelijk gemaakt.
Bij de plannen is het uitgangspunt geweest dat er geen
grootschalige en massale bebouwing mag worden gere-
aliseerd, dat rekening wordt gehouden met de molenbi-
otoop en met landschappelijke en cultuurhistorische
waarden (resp. Quackgors en Vesting). Daarbij is een
deel van het schootsveld van de Vesting vrijgehouden.
Met de ontwikkeling moet een volwaardig jachthaven-

gebied ontstaan met een duidelijke overgang en relatie
tussen Vesting en het toeristisch-recreatieve buitenge-
bied. Eén van de maatregelen die deze relatie tot stand
moet brengen, is het realiseren van een wandelboule-
vard. Daarnaast dienen de recreatieve mogelijkheden
van het 'Kleine Strandje' te worden vergroot.

6.16 Buitengebied
Het landschapsbeeld en de functie van het Hellevoetse
buitengebied is in de hoofdstuk 2 en 4 nauwkeurig
beschreven. In het ruimtelijke beleid voor het buitenge-
bied wordt gestreefd naar een evenwicht tussen land-
bouw, natuur, toerisme en recreatie. Enkele gebieden
hebben of krijgen een duidelijk accent op een van deze
functies, terwijl in andere gebieden combinaties van
functies goed samengaan.
Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat de land-
schapskarakteristieken zoals de oude dijken duidelijk
herkenbaar blijven. Door middel van het bestemmings-
plan buitengebied, dat in 1998 rechtsgeldig is geworden,
zijn veel van deze belangen gewaarborgd. Bij de ontwik-
keling van nieuwe elementen in het landschap, zoals
agrarische gebouwen of recreatieve voorzieningen, blijft
de landschappelijke inpassing echter aandachtspunt.
Nieuwe functies zullen door goede situering en door het
aanbrengen van (kleinschalige) landschapselementen
worden ingepast. Dit landschapsbeheer is ecologisch en
cultuurhistorisch van belang, maar is ook van waarde
voor het recreatief medegebruik (wandelen, fietsen e.d.)
en de kwaliteit van Hellevoetsluis als woongemeente.
Het grootste deel van het buitengebied kent een agra-
risch gebruik. Dat zal zo blijven, met uitzondering van
de stedelijke uitbreiding Parnassialaan en het land-
schaps- en recreatieontwikkelingsgebied in de
Oeverzone. De landbouwfunctie zal in deze gebieden
krimpen. Ontwikkeling van de landbouw is, binnen de
door de gemeente gestelde randvoorwaarden
(hoofdstuk 5), mogelijk in de gebieden daarbuiten.

Binnen de gemeente Hellevoetsluis gaat het dan met
name om het gebied ten noorden van Nieuwenhoorn
(polder Nieuwe Goote). Hier bijten het agrarisch
gebruik en de ecologische en landschappelijke waarden
elkaar op het ogenblik niet.
Wanneer dat in de toekomst wel dreigt te gebeuren, bij-
voorbeeld onder invloed van schaalvergroting in de
landbouw, vragen de kenmerkende landschapselemen-
ten en de ecologische waarden om speciale zorg.
Deze zorg is noodzakelijk aangezien in het buitenge-
bied enkele ecologisch waardevolle zones liggen. Deze
natuurwaarden gaan goed samen met de huidige agrari-
sche structuur van de gemeente, omdat ze de agrarische
bedrijfsvoering nauwelijks hinderen. De twee weidevo-
gelgebieden (ten oosten en ten noordwesten van de
kern Nieuwenhoorn) en de natte ecologische zones
waar het om gaat, lopen namelijk voor een groot deel
langs watergangen en over dijken.
Naast landbouw, natuur en recreatie biedt het buitenge-
bied eveneens ruimte voor windmolens. De gemeente
Hellevoetsluis staat positief tegenover deze milieu-
vriendelijke en duurzame manier van energiewinning en
biedt dan ook ruimte voor windmolens. Dit doet de
gemeente conform de algemeen aanvaarde norm om
deze te plaatsen parallel aan grootschalige infrastruc-
tuur. Het bestemmingsplan buitengebied biedt ruimte
voor de realisering van nieuwe windmolens in lijnop-
stelling op de gronden gelegen aan de Dammenweg
(N57/A57).
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