
Herinrichting wegtrace Vroonweg, 
Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan

Informatiebijeenkomst
12 juli 2021



Voorstelronde

• M. van Capelle: opstellen ontwerp namens KC
• M. van Koppen: stedenbouwkundige namens gemeente
• R. Begheyn: opstellen bestemmingsplan namens KC
• D. van Eenennaam: begeleiding bestemmingsplan namens 

gemeente 
• K. Nomden: beoordeling natuur en milieu namens 

gemeente
• R. de Winter: projectmanager uitvoering MP Renesse 

namens gemeente



Agenda

• Korte opening – R. de Winter (19.00 tot 19.05)
• Voorgeschiedenis project op hoofdlijnen – R. de Winter (19.05 tot 19.10)
• Meest actuele ontwerp doornemen – M. van Capelle (19.10 tot 19.30)
• Inhoud en korte toelichting bestemmingsplan – R. Begheyn (19.30 tot 19.40)
• Planning – R. de Winter (19.40 tot 19.45)
• Vragenronde – Allen (19.45 tot 20.00)

Doel van de avond: geheugen opfrissen en informeren over actuele stand van 
zaken



Terugblik project (1)
• 2016: Strandkerk gesloopt
• 2016: Start project herinrichting wegtrace en 

herontwikkeling hotel
• 2016: College stelt schets voorkeurstrace herinrichting vast
• 2017: Diverse informatiebijeenkomsten met de ‘omgeving’
• 2017: Extra krediet voor herinrichting beschikbaar gesteld 

door raad
• 2018: Einddocument hotelontwikkeling vastgesteld
• 2018: Voorontwerp bestemmingsplan voor herinrichting 

weg en hotel
• 2019: Uitspraak Raad van State over stikstof: ontwerp 

bestemmingsplan kan niet ter inzage



Terugblik project (2)

• 2020: Nieuwe exploitant en eigenaar hotel (overname 
overeenkomsten grondruil)

• 2020: Besluit college om eerst deel wegtrace van rotonde 
Helder naar ingang Camping Schouwen aan te leggen (deel 
1)

• 2021: Overleggen eigenaar hotel over nieuwbouw en 
randvoorwaarden

• 2021: Opstellen bestemmingsplan, inclusief onderbouwing 
natuur (stikstof)



Groene ontvangst de Vroongronden
Herinrichting wegtrace Vroonweg, Kabbelaarsweg en 
Hoogenboomlaan

M. van Capelle



Groene ontvangst de 
Vroongronden

• Een samenhangende en herkenbare route 
naar Renesse-west

• Aantrekkingskracht vergroten: grootste 
kwaliteit is landschap/groen

• Versterken relatie met de Vroongronden

• Je voelt dat je hier naar het strand/de 
duinen gaat

• Wegprofiel landschappelijke inrichting die 
past bij de toeristische uitstraling van 
Renesse en verwelkomt zo de 
bezoekers/gasten



Historische duinzoom-route

Landschappelijke lijn Vroongronden

strandroutes



'hoge' droge kopjesduinen met duingraslandjes

natte lage slenken, kreken en poelen

open, hobbelig, vogels, bloemen en vlinders

natuurlijke grazers, reeën en damherten

vanaf de route het landschap beleven



OP WELKE WIJZE MAKEN WE DE WEG VERKEERSVEILIG VOOR ALLE WEGGEBRUIKERS

• Van rijbaan naar rijpad / fietststraat, de auto als gast (30km 
gebied)

• Rijbaan wordt optisch zo smal mogelijk gemaakt om hard rijden 
te beperken en het verblijfsklimaat te onderstrepen (beeld 
karrespoor)

• Inrichting van de berm tussen voetpad en rijpad (fietsstraat)  
werkt optisch versmallend door bomen, verlichting en 
bermpaaltjes te plaatsen, waardoor snelheid wordt afgeremd

• Pleintjes als attentiepunten en snelheidsremmers op de route

• Inrichting van de pleintjes met elementen die het karakter van de 
plek bepalen (verblijfskwaliteit en snelheidsverlagend)

• Locatie van de pleintjes in combinatie met verschillende
aansluitingen, zoals toegang campings, zijstraat, fietsroute, etc.

• Herkenbare uitritten middels doorgetrokken voetpad

• Juiste maatregelen nemen om aan te geven welk deel bestemd is 
voor voetgangers en fietsers



PROFIEL



HERKENBAAR CONTINU PROFIEL VAN DORP TOT AAN DE DUINEN/ZEE
Fietsers op de rijbaan en voetgangers royaal apart voetpad; auto te gast



PRINCIPE-PROFIEL VROONWEG/HOOGEBOOMLAAN
• Hemelwaterafvoer op berm/watergang langs de weg (bij berm aandacht voor

drainage)
• Riolering onder de rijweg en K&L onder het voetpad
• Bijzondere aandacht voor particuliere erfafscheidingen (mede beeldbepalend)



MATERIALISERING



wandelen: grootformaat betontegels 2x1m grijs

Houten Renesse-paaltjes Her en der een pleintje

Terughoudende palet in een rijk landschap
materialisering familieband Renesse

Multifunctionele pleintjes: gebakken klinkers

Rijloper, inspiratie karrespoor: asfalt i.c.m.  gebakken klinkers

Houten lichtmasten



Landschappelijke ondersteuning van de route

inheemse bomen

in een kruidenrijke berm

greppel voor afwatering



Diversiteit aan landschappelijke boomsoorten

Ulmus Frontier Quercus robur

Crataegus monogyna Betula pendula



Meubilair met een natuurlijke uitstraling



Fysieke afscherming Hoogenboomlaan
Houten hekwerk en Zeeuwse houtwal



Kleine geluksmomentjes onderweg



PRINCIPE-PROFIEL VROONWEG/HOOGEBOOMLAAN (Karrespoor)
Materialisatie – rijweg
• Basis asfalt, kleur voorkeur antraciet, landschappelijk rustigst
• Middenstrook van geelbruin gebakken klinkers (mix JVR weg)/streetprint



RIJLOPER voor auto en fiets
Karrespoor als inspiratie
Visuele wegversmalling



RIJLOPER voor auto en fiets
gebakken klinker

maatvoering 1m halfsteensverband + strek aan weerszijden



PRINCIPE-PROFIEL VROONWEG/HOOGEBOOMLAAN
Materialisatie - voetpad
• Grootformaat betontegel 2x1m, conform JVR-weg (familieband)
• Maximaal loopcomfort
• Minder voegen (beheer en onderhoud)
• Aandacht voor diverse boogstralen



VOETPAD
grootformaat betontegels 2x1m grijs

het landschap spreekt, voetpad ondergeschikt hieraan



PRINCIPE-PROFIEL VROONWEG/HOOGEBOOMLAAN
Materialisatie - paardenpad



INFORMELE & ONNADRUKKELIJKE PADEN
Paardenpad zand

Langzaamverkeersroute schelpenverharding



INRITTEN
gebakken klinkers

het landschap spreekt, inrit ondergeschikt hieraan
* NB. Met uitzondering van de toegang meelfabriek betonplaten

gebakken klinker Autunno



Pleintjes t.p.v. aansluitingen– remmen snelheid en veilig oversteken



MULTIFUNTIONELE PLEINTJES 
als attentiepunt, snelheidsremmer en verblijfsruimte

zandkleurige gebakken klinkers



MULTIFUNTIONELE PLEINTJES 
Voetpad continueren over pleintjes ivm de voorrang



MULTIFUNTIONELE PLEINTJES 
aangekleed met bomen, keien, zitbank en verlichting



Zeeuwse kleurenwaaier

Familie van meubilair bij entrees : betonelement met grafiek in staal



lage haag als omlijsting kavel, zicht op het landschap zicht op Vroongronden, terras met uitzicht

hekwerk in haag, gebiedseigen soorten begroeid hekwerk

Erfafscheidingen vergroenen en zicht op het landschap creëren



DEELUITWERKINGEN



VROONWEG – DORPSENTREE

• Aandacht aansluiting rotonde zowel
Vroonweg als ‘Vroonpad’ 

• Kruispunt/bocht als plein vormgeven
(snelheidsremmer)

• Populieren handhaven
• Picknicktafels en ruimte voor een

speelobject op de dorpsweide
• Inritten (straatklinkers)
• Voorterrein recreatiewinkel aan plein

leggen
• Informeel langzaamverkeersroute plus 

ruiterpad achter Hotel
• Aandacht brandweeraanrijdroute



UITRIT bij Brandweer

• Herkenbaar pleintje (attentiepunt en 
snelheidsremmend)

• Fietsers en wandelaars naar
Kabbelaarsweg/Vroongronden steken
hier de weg over

• Fysieke afscherming Hoogenboomlaan



PLEINTJE BOCHT NIEUW 
HOTELONTWIKKELING
• Boogstralen afstemmen op 30km weg

(vrachtwagens en campers); remmen
snelheid,

• Pleintje op de hoek: afremmen verkeer, 
veilige oversteek maken voor ruiterroute

• Aansluiting Hoogenboomlaan met de 
Vroonweg opheffen en voorzien van 
fysieke afscherming, Hoogenboomlaan
alleen voor bestemmingsverkeer

• Afscherming woonstraatje met 
geluidswalletje, daarachter waterberging in 
de vorm van slenken en poelen in 
natuurlijk golvend duingraslandschap

• Ruiterpad doortrekken richting Vroonplas
• Aandacht entrée nieuw hotel en 

landschappelijke inpassing
• Groene afscherming en greppel grens met 

Bonafide handhaven

Nieuw hotel 
in ontwikkeling



LANDSCHAPPELIJKE INPASSING GELUIDSVOORZIENING
• Geluidsvoorziening in verbrede groene berm (2,5 

meter) voor camping Schouwen

Profiel landschappelijke inpassing laag geluidsscherm nabij de weg

Nieuw hotel 
in ontwikkeling



VROONWEG – KABBELAARSWEG

• Natuurlijk karakter Vroongronden en pad 
doorzetten.

• Kabbelaarsweg als informele fiets- en 
wandelroute in plaats van bestaande
asfaltweg

AANSLUITING bij Camping Schouwen

• Kruising als herkenbaar pleintje
vormgeven (attentiepunt en 
snelheidsremmend)

• Fietsers en wandelaars naar
Kabbelaarsweg/Vroongronden steken
hier de weg over.

• Doorzichtje op Vroongronden maken

Nieuw hotel 
in ontwikkeling



AANSLUITING bij De Loze Visser

• fietsers op de rijbaan en wandelaars op royaal
voetpad, gescheiden door groene berm

• Vrijliggend ruiterpad, gescheiden van de weg door 
een watergang

• Entreepleintjes t.p.v. de campings/ Loze visser
(attentiepunten en snelheidsremmer) 

• Terras/uitspanning aan de Vroongronden, in plaats
van achter haag



AANSLUITING bij camping Julianahoeve

• Entreepleintjes t.p.v. de campings (attentiepunten
en snelheidsremmer) 

• Bestaand voetpad in gebruik nu als fietspad alleen
bestemmen voor voetgangers, dus fietsers op de 
rijloper houden (borden aanpassen hierop)

• Bestaand ruiterpad over het pleintje aansluiten op 
vrijliggend nieuw ruiterpad over de Vroongronden



PAARDENROUTE OVER DE VROONGRONDEN



GROENE ONTVANGST DE VROONGRONDEN

Nieuw hotel 
in ontwikkeling



Bestemmingsplan VKH

• Een eenduidige en uniforme juridische 
regeling voor het toegestane gebruik en 
toegestane bebouwing

• Plantoelichting, regels en verbeelding
• Milieuonderzoeken (o.a. geluid, stikstof)
• Juridisch bindend voor burger én overheid
• Digitaal



Plangebied - ligging



Plangebied - bestemmingen



Bestemmingen en aanduidingen



Planning
• 3e kwartaal 2021: Opstellen ontwerp bestemmingsplan wegtrace
• 3e kwartaal 2021: Afronding intentieovereenkomst nieuwbouw hotel
• 4e kwartaal 2021: Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan
• 1e kwartaal 2022: Vaststelling bestemmingsplan
• 1e kwartaal 2022: Aanpassing ontwerp wegtrace op basis van actualiteit
• 2e kwartaal 2022: Aanbesteding werkzaamheden wegtrace (deel 1)
• 4e kwartaal 2022: Uitvoering werkzaamheden
• 2e kwartaal 2023: Afronding werkzaamheden

Planning en uitvoering nieuwbouw hotel en werkzaamheden van 
ingang Camping Schouwen tot ingang Camping Julianahoeve nader te 
bepalen



Bedankt voor uw aandacht!
Heeft u nog vragen?
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