
1 
 

 

‘Nieuw Zeeuws Erf’ 
Landschapsadvies herinrichting 

recreatieoord ‘De Striene’ 
Poortvliet (eiland Tholen) 

 

 

 

 

ALTERRA, Research Instituut voor de Groene Ruimte 
Droevendaalsesteeg 3 
Postbus 47 
6700 AA Wageningen 
Telefoon: 0317 - 48 07 00 
Fax: 0317 - 41 90 00 



2 
 

 
Projectnummer: 5237601-01 
 
 

Opdrachtgever 
Recreatieoord De Striene 
Dhr. Rob Duijm en Mvr. Hanneke Duijm-De Groot 
Van Der Slikkeweg 2 
4693 PE Poortvliet 
Telefoon: +31 (0)166 – 600281 / 06-109 83 383 
E-mail: rduijm@hotmail.com 

 
 

Opdrachtnemer  
Alterra Wageningen UR 
Auteur: Peter Veer 
Afdeling: Centrum Landschap, team Stadsregionale Ontwikkeling 
Telefoon: 0317-4 81 554 / 06-511 76 436 
E-Mail: peter.veer@wur.nl 

 
 

Samenwerking 
SenterNovem (vouchers) 

 
 

Datum: 19 april 2010 
 
 
ALTERRA 
Postbus 47 
6700 AA Wageningen 
Telefoon: 0317 – 48 07 00 
Fax: 0317 – 41 90 00 
 
 
Alterra werkt sinds 2003 met een ISO 9001 gecertificeerd 
kwaliteitmanagementsysteem en sinds 2006 met een ISO 
14001 gecertificeerd milieuzorgsyteem. 
 

 
 
 
 
© 2009 Alterra 
Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of welke 
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alterra, noch mag het zonder dergelijke 
toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 

  



3 
 

Voorwoord 
Recreatieoord De Striene bij Poortvliet ligt op het Zeeuwse eiland Tholen. De 
eigenaars/beheerders zijn momenteel bezig met het voorbereiden en uitvoeren van een 
herinrichting van het terrein. De ruimtelijke inrichting laat volgens het hen te wensen over en 
er bestaat weinig relatie tussen het terrein en het omliggend landschap. Daarom vroegen zij 
Alterra Wageningen UR Centrum Landschap om een advies. Een formele aanleiding voor dit 
advies is de ‘Aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen Camping De Striene en de 
Gemeente Tholen’ van 20 april 2009. Dit beknopte advies, op basis van ons vakmanschap, is 
mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van Economische 
Zaken in de vorm van innivatievouchers. 
 
Dit advies geeft suggesties in woord en beeld voor de herinrichting van het terrein. 
Aandachtspunten zijn: duurzaamheid, landschappelijke inpassing, authenticiteit, 
seizoenseffect op het landschapsbeeld, onderhoudsvriendelijkheid, ontsluiting en 
toegankelijkheid. De eigenaar/beheerder kan het advies gebruiken als (concept) programma 
van eisen voor een beplantingsplan en als richtlijn bij de verdere herinrichting van het terrein. 
Ook kan hij delen van het advies opnemen in het programma van eisen van toekomstige 
opdrachten voor de herinrichting. Tot slot is het mogelijk de adviezen te gebruiken bij 
marketing en communicatietrajecten. 

Inhoud 
 
1. Projectdefinitie en doel      p.   4 
 
2. Beschrijving van ‘De Striene’ in het landschap    4 
 
2.1. Het eiland Tholen ecologisch en botanisch    4 
2.2. Het cultuurlandschap van het eiland Tholen    5 
 
3. De uitbreidingsplannen voor het recreatieoord    6 
 
4. Naar een visie voor de ruimtelijke inrichting     8 
 
5. Thema voor het recreatieoord: Nieuw Zeeuws erf    8 
 
6. Het samen realiseren van een Nieuw Zeeuws erf    9 
 
7. Ruimtelijk advies voor ‘Recreatieoord De Striene’    9 
 
7.1. Het recreatieoord in het landschap     10 
7.2. De Strijense Hof        11 
7.3. Camping De Striene       12 
7.4. De uitbreiding van de camping      13 
 
Planschets          14 
 
Geraadpleegde bronnen        15 
 
Bijlage over groene daken        16 
 
Bijlage over parkeren op campings      17 



4 
 

 

1. Projectdefinitie en doel 
 
Recreatieoord De Striene bij Poortvliet ligt op het Zeeuwse eiland Tholen. De ruimtelijke 
inrichting voldoet niet aan de wensen van het beheerderechtpaar en niet aan de formele eisen 
gesteld door de gemeente Tholen. ‘De Striene’ breidt op dit moment uit. De huidige en 
toekomstige herinrichting bestaat uit drie delen: 
 

     
 
1. Een uitbreiding met 
vakantiewoningen en een 
groepsaccommodatie. Dit 
deel de ‘Strijense hof’ ligt 
ten westen van het 
bestaande terrein tussen 
de beheerderwoning en het 
buurtschap Strijenham. 

2. De herinrichting van het 
bestaande terrein met 
stacaravans en bungalows 
zodat dit deel weer voldoet 
aan de hedendaagse eisen 
en wint aan ruimtelijke 
kwaliteit 
. 

 
3. Een uitbreiding van het 
recreatieterrein met vaste 
plaatsen, een trekkersveld 
en een parkeerplaats tegen 
het bestaande terrein aan. 
 

 
Als onderdeel van de herinrichting is er de wens voor een beplantingplan. Doel van dat 
beplantingsplan is het behouden en versterken van de landschappelijke waarde zoals 
omschreven in de ‘Aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen Camping De Striene en de 
Gemeente Tholen’ van 20 april 2009. Dit advies geeft een visie en een (concept) programma 
van eisen voor dat beplantingsplan. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om 
landschappelijke ligging te gebruiken als inspiratiebron. Doel is het verhogen van de 
ruimtelijke kwaliteit van de inrichting zodat het aantal gasten toeneemt en hun verblijf 
aangenamer wordt. 
 

2. Beschrijving van ‘De Striene’ in het landschap 
 
Aan de zuidkust van het eiland Tholen ligt recreatieoord ‘De Striene’ ingeklemd tussen de 
Oosterscheldedijk en het weidse polderlandschap van de Nieuw Strijensepolder waar uien, 
granen, aardappels en andere akkerbouwproducten geteeld worden. Tussen de akkers met 
vruchtbare oude zeeklei liggen tussen opgaand groen van struiken en hoge bomen oude 
boerderijen waarvan een aantal in gebruik als agrarisch bedrijf. 

 

2.1 Het eiland Tholen ecologisch en botanisch 

De bodem van Tholen bestaat voornamelijk uit zeeklei. Het eiland ligt botanisch gezien in het 
Estuariëndistrict District (zie http://www.soortenbank.nl/index.php). 
 
‘Het meest kenmerkend voor dit district is de dijkflora, die rijk is aan zuidelijke soorten. (…) Voor 

http://www.soortenbank.nl/index.php
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zoutplanten vormt het Estuariëndistrict naast het Maritiem en Waddendistrict het voornaamste gebied 

binnen Nederland. Veel soorten van zoete wateren en veel oeverplanten zijn zeldzaam of afwezig. 

Vooral in Zeeuws-Vlaanderen en op Goeree is de grens tussen het Estuariën- en Renodunaal district 

niet scherp. (…)’ 

Ecologisch gezien is hier door de vruchtbare oude zeeklei en het gematigd klimaat het bos van 
de eiken-beukenklasse de klimaxvegetatie. Dit zijn loofbossen op voedselrijke bodem. 
Afhankelijk van de zuurgraad en de vochtigheid zijn er twee verschillende ordes: het Eiken- 
Haagbeukenbos op de zwak zuur- basische bodems en het Elzen-Vogelkersbos zwak zuur- en 
vochtige bodems. In de omgeving van ‘De Striene’ verwachten we een combinatie van deze 
twee typen bos als klimaxvegetatie. 
 
Het Eiken-Haagbeukenbos komt voor op oude mineraalrijke bodems, die goed doorlucht zijn. 
De bodem heeft en pH-waarde (zuurgraad) tussen de 6 en de 8, dus zwak zuur tot basisch en 
kan redelijk droog zijn. Het is een soortenrijke bosgemeenschap met een zeer uitbundige bloei 
van de kruiden in het voorjaar. Ook de boomlaag en de struiklaag zijn goed ontwikkeld. 
 
De belangrijkste soorten die hier aan te treffen zijn: 
 
Bomen: 
Zomereik, Haagbeuk, Linde, Zoete kers, 
Beuk, Es (op wat vochtigere plaatsen) 

Struiken: 
Mispel, Hazelaar, Spaanse Aak, Een- en 
tweestijlige meidoorn 

 
Enkele kruiden uit de lange lijst van soorten die je hier kunt aantreffen: 
Bosanemoon 
Gele dovenetel 
Daslook 
Gevlekte Aronskelk 
Eenbes 

Maagdenpalm 
Grote muur 
Slanke sleutelbloem 
Grote keverorchis 
Lievevrouwebedstro

 
Als klimplant is de bosrank heel karakteristiek van deze bossen. 
 
In het Elzen-vogelkersbos staat het grondwater vrij hoog. Dit bos is dan ook natter dan het 
Eiken-Haagbeukenbos. De pH van de bodem is zwak zuur tot neutraal (5 – 7). De soorten die 
hier onder andere te vinden zijn in een Elzen-Vogelkersbos: 
Bomen: 
Zwarte Els, Gewone Es, Esdoorn 
 

Struiken: 
Gewone vogelkers, Een-stijlige meidoorn, 
Hazelaar, Sleedoorn 

 
Kruiden: Speenkruid, Smeerwortel, Geel nagelkruid, Robertskruid, Heksenkruit 
 
 
Het eiland Tholen is voornamelijk in gebruik als boerenland en gezien de nabijheid van de zilte 
Oosterschelde zal de climaxvegetatie zo goed als niet tot wasdom kunnen komen. De 
genoemde soorten bos en de bomen, struiken en planten geven een suggestie voor de toe te 
passen beplanting op ‘De Striene’. 

 

2.2 Het cultuurlandschap van het eiland Tholen 

Voor het ontwikkelen van een landschappelijke visie voor ‘De Striene’ is niet alleen zinvol om 
naar de ecologie te kijken maar vooral ook naar de elementen uit het cultuurlandschap zoals 
akkers, laanbeplanting, dijken, boomgaarden en boerenerven. 
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‘Recreatieoord De Striene’ is te bereiken 
door, vanaf de doorgaande weg van Tholen 
Stad naar Poortvliet, een smal kronkeldijkje 
te volgen dat overgaat in een rechte 
polderweg. De camping ligt op een strook 3,5 
ha aan de voet van de dijk waar in het 
verleden klei gewonnen is voor het ophogen 
van de dijken. Daardoor ligt het terrein 
relatief laag. Delen zijn opgehoogd met aarde 
afkomstig van andere delen van het eiland 
Tholen.

 
Uit de Oosterschelde komt zoute kwel op waardoor het water in de sloten enigszins brak is. 
‘De Striene’ grenst aan een nat binnendijks natuurgebied, akkers, een boerderij nu in gebruik als 
manege en het buurtschap Strijenham. Dit zijn een aantal voormalige landarbeiders- en vissers-
huisjes waarvan een groot deel nu vakantiewoningen zijn. ‘De Striene’ ligt aan de voet van de 
Oosterscheldedijk met aan de waterkant een strandje. Bij de camping met 104 vaste plaatsen hoort 
een kleine haven in de Oosterschelde met boothelling waar plaats is voor ongeveer tien jachten. 
 

 
 
 

De vader van de huidige eigenaar en zijn 
vrouw verwierf de strook in erfpacht in de 
jaren ’60 van de vorige eeuw en begon de 
camping. Het bestaande terrein bestaat uit 
twee langwerpige delen gescheiden door een 
openbare weg de dijk op naar het haventje. 
Langs de halfverharde lange paden parallel 
aan de dijk staan vakantiehuisjes. De gasten 
huren per jaar een kavel van de eigenaar 
waarop zij zelf stacaravan of bungalowtje 
hebben neergezet. 

Er is riolering, elektriciteit en waterleiding op elke kavel. De meeste gasten huren al decennia 
lang een plekje. In de afgelopen jaren pasten zij naar eigen wens, smaak en inzicht de kavel, 
bungalow stacaravan en schuurtjes aan. Daardoor is de camping nu een bonte verzameling 
aan opstallen. De sociale banden tussen de huurders zijn sterk. Een grote groep komt uit 
Antwerpen maar er zijn ook gasten die in Tholen Stad, Rotterdam en Duitsland wonen. 
 
Op het middendeel is vlakbij de ingang de kantine. Een pachter baadt die uit als snackbar met 
een kleine kaart met friet, frisdrank, pannenkoeken. In het weekend organiseert hij regelmatig 
bingo’s en andere activiteiten. Aan de westkant van het terrein bouwde de eigenaars vijf jaar 
geleden, toen zij het bedrijf overnamen, het eigen huis met schuren en (moes)tuin. Om de 
camping en de huiskavel ligt een strook met bosplantsoen met daarin inheemse soorten als 
iep, es, populier, vlier, meidoorn en esdoorn. Voor een inventarisatie van het aanwezige 
sortiment aan beplanting op het terrein, zie: ‘Camping de Striene, studieverslag’ door Jelle van 
Hemert e.a. 2009. 

3. De uitbreidingsplannen voor het recreatieoord 
 
Het eigenaresechtpaar wil het bedrijf een duurzaam karakter geven en in de toekomst 
overdoen aan een volgende generatie: mogelijk één van de drie zonen. Daarvoor lukte het om 
de schaal van het terrein met twee percelen te vergroten. Ook kregen zij toestemming van de 
gemeente om de functie van de nieuw verworven percelen te veranderen van ‘agrarisch’ in 
‘verblijfsrecreatie’. Op basis van dat nieuwe bestemmingplan kreeg het eigenaarechtpaar de 
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nodige bouwvergunningen om de uitbreidingsplannen te realiseren. Het verlenen van deze 
toestemmingen ging gepaard met het sluiten van een aanvullende overeenkomst tussen de 
gemeente en ‘De Striene’ over onder anderhet verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en 
landschappelijke 
inpassing. 
 

 
 
Dit is voor de eigenaar mede aanleiding om op de bestaande terreinen achterstallig onderhoud 
aan te pakken en de inrichting een hoogwaardiger uitstraling geven. Verdeeld over de camping 
komen tussen de percelen een aantal parkeerplaatsen. Hierdoor kan het parkeren op de eigen 
kavel komen te vervallen. Recreatieoord ‘De Striene’ wordt aan de westkant uitgebreid met de 
‘Strijense Hof’, een tiental vakantiewoningen. 
 

 

 
De losstaande bungalows zullen op basis 
van een koop-aanneemovereenkomst 
worden gerealiseerd. Vlakbij de beheerder-
woning komen twee geschakelde woningen 
die ook in losse appartementen of als 
groepaccommodatie te verhuren zijn. De 
plaats van de woningen ligt vast. De 
architectuur van de bungalows is bepaald en 
verwijst naar traditionele agrarische Zeeuwse 
bebouwing. Voor dit deel is van het terrein is 
nog geen terreinontwerp. 

 
Het tweede deel van de uitbreiding ligt aan de andere kant van het terrein. Door de aankoop 
van een strook akkerland is de camping hier ongeveer twee keer zo breed geworden. Om de 
nieuw verworven strook minder drassig te maken is er extra grond (ook oude zeeklei afkomstig 
van een bouwplaats aan de rand van Tholen Stad) opgebracht en drainage aangelegd. Er 
komen nieuwe kavels voor vaste standplaatsen, wellicht een trekkersveld en parkeerplaatsen. 
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4. Naar een visie voor de ruimtelijke inrichting 
 
Tijdens het eerste bezoek en een wandeling over de camping vertelden het eigenaarechtpaar 
over de uitbreiding en herinrichting. Aan bod kwamen de wijze waarop zij daar tot nu toe aan 
gewerkt hadden, de plannen voor de toekomst en wat zij zien als hun ‘ideale inrichting’. 
Daarbij viel het me op dat zij in hun doen en denken een duidelijke richting hebben waarbij het 
met respect omgaan en in evenwicht bezien van de fysieke kant van het campingbedrijf in het 
landschap (Planet), de campinggasten, bezoekers en buren (People) en een efficiënte en 
winstgevende bedrijfsvoering (Profit). Daarnaast tonen zij veel waardering voor natuur, 
ecologie en de cultuurhistorie van het Zeeuwse platteland. 
 

5. Thema voor het recreatieoord: Nieuw Zeeuws erf 
 
Zowel in de gesprekken als in de stijl waarin het eigenaarechtpaar hun eigen huis, tuin en erf 
inrichten komen elementen voor van de Zeeuwse boerderij en erf. Dit thema komt ook terug in 
de door hen gekozen stijl voor de nieuw te bouwen vakantiewoningen. Daarom kiezen we dat 
thema voor dit advies. Niet ver van ‘De Striene’ ligt de ‘De Kettinghoeve’. Deze boerderij is een 
schoolvoorbeeld van een gebouwencomplex en een erf waarin de Zeeuwse agrarische 
cultuurhistorie is af te lezen. De gebouwen en het erf van ‘De Kettinghoeve’ bieden 
bescherming en geborgenheid, zijn (of waren) doelmatig en praktisch, lijken vergroeid met de 
omringende polder, zijn stoer en stijlvol. 
 

 
 

 
 
 

 
De inrichting van het erf van ‘De 
Kettinghoeve’ past het wensbeeld voor de 
inrichting die het eigenaarechtpaar aangeeft. 
Maar ‘De Striene’ is geen eeuwenoude 
boerderij en het zou ongepast zijn om 
elementen van dat erf kritiekloos over te 
nemen. De Kettinghoeve is wèl een 
onuitputtelijke bron van inspiratie om in de 
toekomst op de camping de sfeer van een 
nieuw Zeeuws erf te ontwikkelen. 
 
 
 
Daarnaast gaf het eigenaarechtpaar aan de 
ruimtelijke inrichting van 
‘Landschapscamping Kruytenburg’, ook in 
Poortvliet (zie http://www.kruytenburg.nl/) 
als toekomstbeeld als voorbeeld hoog te 
waarderen. Samen met ‘De Kettinghoeve’ 
biedt dat terrein een groot aantal ideeën die 
op eigen wijze op ‘De Striene’ toegepast 
kunnen worden. Het aanbod van de ‘De 
Kruytenburg’ en ‘De Striene’ vullen elkaar 
goed aan en zijn weinig concurerend. 
 

Voor de verschillende deelgebieden volgt onder 7 een uitwerking als suggestie. Voor een 
uitwerking van het sortiment van bomen, struiken en planten verwijzen we naar 
Landschapsbeheer Zeeland (http://www.landschapsbeheerzeeland.nl) en of een goede 
hovenier in de regio. 
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6. Het samen realiseren van een Nieuw Zeeuws erf 
 
 

 
 

Tijdens het gesprek met het 
eigenaarechtpaar en de wandeling over het 
terrein viel het ons op dat de gasten, de 
huurders, met veel liefde hun eigen bungalow 
aanpassen aan de eigen ideeën en de kavel 
inrichten volgens de persoonlijke wensen. 
Het eigenaarechtpaar waardeert deze 
persoonlijke invulling in hoge mate. Ook zien 
zij in dat de huurders zich sterk betrokken 
voelen bij hun caravan of huisje en kavel.  
 
 
 

De ruimtelijke structuur en stijl echter waarin sommige huurders hun perceel invullen past niet bij 
het toekomstbeeld en de kwaliteits-verbetering die zij met ‘De Striene’ voor ogen hebben. 
Het eigenaarsechtpaar is verantwoordelijk voor het algeheel aanzien en het terreinonderhoud van 
onder andere groenstroken, sloten, wegen en dijken. 
De gasten streven in veel gevallen naar gebiedsuitbreiding en afbakening gecombineerd met 
onderhoudsgemak. Dit leidt soms tot kavels die ver doorlopen tot in de groenstrook of tegen de 
sloot. Ook hoge schuttingen en geheel betegelde kavels passen niet in de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit van het terrein. Tevens vormen deze situaties een probleem voor het onderhoud en 
brandveiligheid en dragen ze bij aan wateroverlast. 
 
Anderzijds zijn de gasten zorgzaam en betrokken en is men graag bereid om mee te werken aan 
aanpassingen op hun kavel mits men overtuigd is van nut of noodzaak.     
 
Een goede communicatie tussen het eigenaarechtpaar en de gasten is zeker van belang. De 
betrokkenheid van beiden bij het recreatieoord is groot. In de toekomst kan dat wellicht leiden 
tot een vorm van samenwerking. Gasten nemen dan misschien een rol op zich bij het beheer 
van het terrein. We denken daarbij aan het onderhouden en oogsten van de fruitbomen en het 
snoeien van de hagen. 
In de loop van elk seizoen brengt het eigenaarechtpaar de gasten op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen met een nieuwsbrief. Het is denkbaar om de frequentie op te voeren en 
meer met thema’s te werken. 
Een ‘Strienense Erfkrant’ kan de huurders ideeën aan de hand doen over de inrichting van hun 
eigen kavel die passen in ‘Het nieuw Zeeuws erf’. Daarnaast kunnen in de krant suggesties 
komen om het duurzame karakter van de camping vergroten zoals het toepassen van 
vegetatiedaken (Zie daarvoor in de bijlage, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het 
riool, toepassen van zonne-energie en het gebruik van biologisch afbreekbare 
schoonmaakproducten. Het is ook mogelijk om de krant te gebruiken om het 
gemeenschappelijk plukken van appels en peren aan te kondigen.  
 
In de orriginele versie van het rapport is de verantwoording mede gebaseerd op Mentality™ een 
model voor waarden- en leefstijlonderzoek. Dit betoog is in deze versie van het rapport achterwege 
gelaten.  

 

7. Ruimtelijk advies voor ‘Recreatieoord De 

Striene’ 
Gezien het verschil in cultuur en levensstijl tussen het eigenaarechtpaar en de gasten van ‘De 
Striene’ stellen we voor om onderscheid te maken tussen structuur en invulling. Voor alle 
delen van het terrein stellen we een beheersvorm voor waarbij de basis, de structuur, in beheer 
is (en blijft) van de eigenaar. 
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Hierbij refereren we aan de wijze waarop 
volktuinen beheerd worden. Deze wijze van 
beheer waarborgt de ruimtelijke kwaliteit en 
de landschappelijke inpassing op langere 
termijn. Voor de structuur adviseren we ‘Het 
nieuw Zeeuws Erf’ als richtinggevend thema 
te kiezen. Voor alle toekomstige ruimtelijke 
veranderingen dienen het erf van de 
Kettinghoeve en Landschapscamping 
Kruytenburg daarbij als inspiratiebron.

Door deze ruimtelijke structuur duidelijk neer te zetten en uit te werken hebben de bewoners 
(eigenaren en huurders) de vrijheid om hun eigen kavel naar eigen inzicht in te richten. 

 

7.1 Het recreatieoord in het landschap 

Recreatieoord ‘De Striene’ wordt zo goed als helemaal van de Nieuwe Strijense Polder 
afgesloten door een brede strook bosplantsoen met inheemse soorten struiken en houtgewas. 
Vooral in de winter is de strook doorzichtig en is de grote variatie aan bebouwing van de 
verschillende bungalows en stacaravans te zien. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Door het bosplantsoen regelmatiger te 
onderhouden wordt de haag minder 
doorzichtig. Daarnaast kan in de strook een 
stobben- of takkenwal een plaats krijgen. De 
wal maakt het bosplantsoen minder 
doorzichtig en de stroken worden een 
aantrekkelijker vestigingsmilieu voor planten, 
paddenstoelen, insecten, kleine zoogdieren 
en reptielen. Het is de vraag of ook om het 
nieuwe deel van de camping met het 
trekkersveld bosplantsoen moet komen. 
 
 
 
 
Een inrijhek zoals bij ‘De Kettinghoeve’ is 
voor de camping niet gepast. Wel is het 
mogelijk om de naam van het recreatieoord 
bij de ingang op een eenvoudig paneel te 
vermelden. Als suggestie geven we het 
bijgaand beeld mee van het dorpje ‘Gainford’ 
in noord Engeland. De bijzondere functie van 
de kantine, daar vlakbij, krijgt met een 
monumentale boom bij de ingang extra 
aandacht. Wellicht is het een idee om een bij 
‘De Striene’ of bij Tholen betrokken 
kunstenaar in te schakelen bij het ontwerp. 
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Het bestemmingplan stelt de eis dat er op het 
terrein voor 400 m3 extra waterberging 
gezorgd wordt om de extra verharding en 
bebouwing te compenseren. In het zelfde 
plan staat dat dit volume gevonden wordt 
door de oevers van de sloten af te vlakken 
(zie arcering). We adviseren om meer dan de 
voorgeschreven lengte aan slootkanten af te 
vlakken. Daarnaast suggereren we een 
poelachtige vijver op het open (speel) terrein 
van de Strijense Hof. 

Tot slot kunnen de gasten gestimuleerd worden om vegetatiedaken toe te passen op hun 
stacaravans te voorzien van vegetatiedaken en de hemelwaterafvoer van het riool af te 
koppelen. Deze maatregelen zorgen dus voor meer waterberging dan de vereiste hoeveelheid. 
 

7.2 Strijense Hof 

De Strijense Hof aan de westkant van het terrein krijgt de sfeer van een Zeeuws dorpsstaatje. 
Om het ruimtelijk beeld in de toekomst zeker te stellen worden de vakantiewoningen verkocht 
in combinatie met een overeenkomst waarin voorwaarden staan ten aanzien van 
infrastructuur, inrichting en onderhoud van het park. Naast richtlijnen over het beheer en 
onderhoud van de woningen kent de overeenkomst regels voor het beheer en onderhoud van 
het terrein. Ook is het mogelijk om nadere afspraken te maken over het terreinbeheer tussen 
de toekomstige bewoners en het eigenaarechtpaar. 
 

 
 

 
 
 

Deze laatste vorm sluit aan bij de 
beheersvorm die we voor de oostkant van 
het terrein voorstellen. De ruimtelijke 
structuur bestaat in grote lijnen uit de 
volgende onderdelen: een verplichte heg op 
de grens tussen perceel en ontsluiting. In de 
grasbermen van de Havenweg, de toegang 
tot het buurtschap Strijham, komen 
lindebomen. 
Er zijn variëteiten waar het ‘druipen van 
honing’ zo goed als niet voorkomt. Op de Hof 
zelf stellen we halfstam fruitbomen in de 
bermen voor. 
 
Het gebouw met de gekoppelde 
appartementen blijft in eigendom van de 
projectontwikkelaar. Bij dat gebouw komt een 
monumentale boom, bijvoorbeeld een 
kastanje te staan. In de afgevlakte slootkant 
van de Van der Slikkerweg, de achterkanten 
van de woningen, komen knotwilgen in gras. 
In de beheersafspraken met de bewoners 
kunnen regels komen over de hoogte van de 
eventuele tuinschutting en of de grootte van 
schuur of tuinhuis. 

Bij overleg met het waterschap bleek dat opgaand groen langs de looot aan de van der Slikkeweg 
ongewenst is vanwege belemmering van onderhoudswerkzaamheden. Eventueel is als alternatief 
een rij knotbomen op de berm van de van der Slikkeweg bespreekbaar. Het open terrein achter de 
woningen wordt deels een poelachtige vijver met een grotere boom. 
Het gras langs de waterkanten wordt enkele malen per jaar gemaaid. 
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7.3 Camping De Striene 

Om op de camping de ruimtelijke kwaliteitsverbetering zijn verschillende maatregelen nodig. 
Aan de andere kant zorgt de vrijheid van de gasten om hun kavel naar eigen inzicht te 
bebouwen en de eigen ruimte wensen in te vullen voor grote tevredenheid. Die eigen invulling 
is een grote ruimtelijke kwaliteit van de camping die niet verlogen mag gaan. Uit 
veiligheidsoverwegingen moeten de bouwwerken minimaal twee en een halve meter uit de 
kavelgrens staan. Dit zorgt er al voor dat de huisjes niet tegen elkaar staan en de camping een 
groener en ruimtelijker karakter krijgt. 

 
 

 
 

 
 
 

Daarnaast overweegt de eigenaar de 
huurders 
te verplichten om minimaal 1/3 deel van de 
kavel onverhard te laten zijn. Te overwegen 
valt om de gasten ook te verplichten om 1/3 
deel van de kavel onbebouwd te laten. Om 
de 
ruimtelijke structuur een solide basis te 
geven stellen we voor om de lange 
ontsluitingspaden van bomen te voorzien. 
Ook hier stellen we halfstam fruitbomen voor. 
Deze bomen worden, zelfs op de langere 
duur, niet hoger dan twee tot drie meter. 
 
 
Door aandacht te besteden aan de snoei 
zullen de bomen niet al te veel schaduw 
werpen op de kavels van de gasten. Op de 
parkeerplaatsen kunnen grotere bomen een 
plaats krijgen. Op de afscheiding tussen de 
kavels en de toegangspaden komen heggen. 
De fruitbomen op regelmatige afstanden en 
de heggen zorgen door een rustiger en een 
hoogwaardiger ruimtelijke beeld op de 
camping. 
 
 
De volgende standaardmaten voor parkeren 
worden gehanteerd: haaksparkeren 2,5 m x 
5,0 m en bij langsparkeren 2,0 m x 6,0 m. Bij 
een kavelbreedte van 10 meter kunnen er 
dus 4 auto’s op vrijgekomen kavel een plaats 
krijgen. Om alle gasten één parkeerplaats in 
de buurt van de eigen kavel te geven vraagt 
dit om het vrijmaken van één van iedere vijf 
kavels. Dit neemt een groot beslag op de 
ruimte. Daarom adviseren we om zoveel als 
mogelijk op zoek te gaan naar parkeerruimte 
langs de paden op bijzondere plekken in de 
padenstructuur.

De kavels op ‘De Striene’ zijn zo goed als allemaal dieper dan 6 meter. De ruimte die vrij blijft 
bij inrichting als parkeerplaats kan ingericht worden met bessenstruiken, laagstamfruitbomen 
in gras, kruidentuintje of ander element uit het thema ‘Nieuw Zeeuws Erf’. Grenst een 
‘parkeerkavel’ aan een slootkant dan is te overwegen om in de vrijblijvende ruimte de slootkant 
extra af te vlakken zodat een geleidelijke overgang van nat naar droog ontstaat en er een 
(knot)wilg in te planten. 
Voor meer informatie over parkeren op kampeerterreinen is in bijlage 2 een fragment 
opgenomen van www.kampeerterreinen.scouting.nl/static/word/infoblad31.doc 
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7.4 De uitbreiding van de camping 

Voor de uitbreiding aan de noordkant van ‘De Striene’ stellen we een zelfde manier van werken 
voor om de velden voor kortdurend verblijf met tenten en caravans op te vatten als een 
boomgaard. In de structuur kan variatie aangebracht worden in de soort (fruit) bomen. De 
hagen zouden gevormd kunnen worden door bessenstruiken. Ruimtelijk refereert het beeld aan 
een boomgaard, een landschapsbeeld dat op Tholen thuishoort. 
Op dit moment staat in de plannen om ook om dit deel van het recreatieoord een singel van 
bosplantsoen in de plannen. We stellen voor om de singel open te breken waardoor vanuit het 
landschap variatie aangebracht wordt en vanaf de camping zicht op de polder vrijkomt.  
De kampeermiddelen zullen onder en tussen de fruitbomen visueel weinig dominant zijn. Deze 
suggestie wijkt af van de gebruikelijke gedachtegang over een singel voor landschappelijke 
inpassing doch komen ten goede aan de landschappelijke beleving van de omgeving. 
 
 

 
 

 
 
 

Tussen het bestaande gedeelte van de 
camping en de uitbreiding ligt een sloot. Om 
de oevers een natuurlijker karakter te geven 
stellen we voor de gasten uit te nodigen om 
de slootkanten niet te beschoeien en de 
bestaande beschoeiingen te vervangen door 
begroeiing. 
 
In de slootkanten op het terrein is riet de 
dominante soort. Ecologisch gezien is riet 
hier passend en wenselijk. 
 
Met de holle wortels brengt de plant zuursof 
in de bodem en het water. Dit stimuleert de 
groei van micro-organismen die een 
zuiverende invloed hebben op het water en 
de bodem. Het eigenaarechtpaar vindt het 
ruimtelijk beeld van de rietbegroeiing minder 
passend bij ‘De Striene’ en zou graag meer 
gevarieerde begroeiing zien. 
Aangezien het riet ecologisch gezien 
passend is, is het een moeilijke opgave om, 
met een andere planten-soort, het riet te 
verdringen. Ons advies is om het riet te 
accepteren en jaarlijks te maaien. 

 
Op pagina 14 is de planschets weergegeven 
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Bijlage over groene daken 
 
Geachte heer en mevrouw Duijm, 
 
Vegetatiedaken zijn er in verschillende soorten en maten. Niet alle type groendaken zijn 
toepasbaar op bestaande daken. Je hebt te maken met een bepaalde draagkracht en het is de 
vraag in hoeverre de constructie hiervoor geschikt is. Voor bestaande daken ligt het voor de hand 
om te focussen op mosdaken of sedumdaken. Deze daken vergen voor de traditionele platte 
bitumendaken of grinddaken vaak geen extra draagkracht. Het is even de vraag in hoeverre dit 
voor stacaravans en schuurtjes geldt, aangezien hier de constructie wellicht lichter is dan bij de 
daken van gebouwen. Hiervoor verwijzen we u door naar experts op het gebied van 
dakconstructies. 
 
Onze kennis is gericht op de voordelen van groene daken, als waterberging, verbetering 
luchtkwaliteit en het energievraagstuk. Omtrent de constructie en technische aspecten kunnen we 
u verwijzen naar de vakgroep VHG (vereniging van hoveniers en groen voorzieners) 
(http://www.vhg.org/). Binnen deze organisatie is een vakgroep: DGS (dak en gevelbegroeiing) 
(http://www.vhg.org/site.php?id=dgb), waarbij diverse specialisten op het gebied van dak en 
gevelbegroeiing op aangesloten zijn. Deze mensen staan in praktijk en hebben veel ervaring met 
het aanleggen van groene daken, deze kunt u benaderen en om advies vragen. (Aangezien we wel 
veel bedrijven kennen, maar zelf geen onderzoek hebben verricht naar de kwaliteit en diverse 
systemen van de verschillende bedrijven verwijzen we u naar de vakgroep.) 
 
Om zelf een indicatie te krijgen wat groene daken precies zijn willen we u door verwijzen naar mijn 
scriptie die ik destijds geschreven heb. Hiervoor kunt u inzien welke type daken er zoal zijn 
(mosdaken zijn niet meegenomen) en wat er zoals bij komt kijken. 
 
Het praktijkboek groene daken: (Diverse voorbeelden van groene daken uit Nederland) 
http://www.hbokennisbank. 
nl/nl/page/hborecord.view/show?uploadId=vanhall_larenstein_thesis%3Aoai%3Alibrary.w 
ur.nl%3Ascriptiesvhl%2F1896850 
 
Van dak naar tuin: (Praktische handleiding, dit geeft een indicatie voor het aanleggen van een 
groendak, het inschakelen van een vakspecialist is echter vereist. (vereist is misschien een groot 
woord, maar we raden het sterk aan). Gezien de specialistische ervaring gebeurt het aanleggen 
van het groene dak op de juiste wijze en daarmee worden mogelijke risico’s in de toekomst als 
lekkage zeer klein. 
http://www.hbokennisbank. 
nl/nl/page/hborecord.view/show?uploadId=vanhall_larenstein_thesis%3Aoai%3Alibrary.w 
ur.nl%3Ascriptiesvhl%2F1928686 
 
Ik wens u veel succes met het leuke initiatief om te kijken of er groendaken mogelijk zijn op uw 
camping. Als u besluit om daadwerkelijk groene daken te realiseren dan zou ik wanneer het gereed 
is graag een kijkje willen nemen. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leonie Heutinck 
Stadsregionale Ontwikkeling 
0317-486182 
06-57580369 
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Bijlage 2 over parkeren 

Een fragment van www.kampeerterreinen.scouting.nl/static/word/infoblad31.doc 
p. 4-5. 

 
Parkeervoorziening auto’s 
 
Naast fietsen zullen veel groepen ook auto’s meenemen naar het kampeerterrein.  
Bij de planning van een parkeerplaats moet je rekening houden met de grootte 
van de vakken, draaicirkels en rijrichting. Kies bij voorkeur voor een 
parkeervoorziening waarbij rondrijden mogelijk is. 
 
Geef de vakken duidelijk aan, waardoor gasten eerder geneigd zijn om netjes te 
parkeren. De standaardmaat voor een parkeervak is 2,5 x 5 m bij haaks 
inparkeren. Hieronder zijn enkele maten voor verschillende uitvoeringen van 
parkeerplaatsen weergegeven. 

 

 
Haaks parkeren 

 
elkaar afwijkende verharding 

 
tweerichtingsverkeer 

- en uitgang buiten looproutes 
voetgangers houden 

 
verkeer

 
Gestoken parkeren 
Parkeerhoek van 30°, 45° of 60° 

 

 
parkeerplaats is veiliger 

 
dan bij haaks parkeren 

 
verkeer bij uitrijden 

 
groter naarmate de parkeerhoek 
kleiner wordt 

everlies aan begin en 
einde van parkeerstroken 
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30°   45°   60° 

A  4,4 m   4,1 m   3,7 m 
B  0,4 m   0,4 m   0,3 m 
C  4,5 m   4,0 m   3,5 m 
D  2,5 m   2,5 m   2,5 m 
E  2,9 m   3,5 m   5,0 m 
Maatvoering bij verschillende parkeerhoeken 
 
Ligt de parkeervoorziening bij de hoofdingang, let er dan op dat de toevoerweg 
naar het kampeerterrein altijd toegankelijk is voor hulpverleningsvoertuigen. 
Bij beperkt beschikbare parkeerruimte op of vlakbij het kampeerterrein kun je 
groepen laten weten dat ze bij grote drukte per groep maar een beperkt aantal 
auto’s kunnen parkeren. 
Hierbij is het wel belangrijk dat je vertelt waar ze de overige auto’s kunnen 

plaatsen. 


