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EEN LEVENDIGE TOEKOMST
VOOR SCHARENDIJKE
In 2019 is de dorpsvisie voor Scharendijke vastgesteld. De
dorpsvisie vormt het vertrekpunt en de inspiratie voor de verdere
uitwerking. Als eerste deeluitwerking van de dorpsvisie is het
Bethlehemplein verder ontwikkeld voor uitvoering.
In de dorpsvisie Scharendijke zijn de ambities neergelegd voor
de ontwikkeling van het dorp Scharendijke als hét levendige
watersportdorp voor surfers, zeilers, duikers, andere actieve
watersporters en natuurliefhebbers, midden in de groen-blauwe
delta tussen Randstad, Ruhrgebied en Vlaamse Ruit. Een
aantrekkelijke en ontspannen plek om te op te groeien en oud
te worden. Belangrijk onderdeel daarvan is het verbeteren van
de aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit van het centrum en het
creëren van een prettigere openbare ruimte.
Het plangebied betreft de omgeving van het Bethlehemplein.
Aan het Bethlehemplein bevinden zich het dorpshuis, de kerk
en de seniorenwoningen. Dit is dus een belangrijke plek voor de
bewoners van Scharendijke. De inrichting is alleen een beetje
rommelig en het nodigt niet uit tot ontmoeten, activiteiten of
uitwisseling tussen de drie belangrijke functies die er omheen
zitten. De opgave betreft het Bethlehemplein te transformeren
in een aantrekkelijk groen dorpsplein. Door de wegen en het
parkeren zoveel mogelijk aan de rand te plaatsen blijft er een
mooie, groene ruimte over in het hart van deze plek. Er is ruimte
voor een mooie bloementuin, zitgelegenheid voor bewoners en
bezoekers van dorpshuis en kerk en speelmogelijkheden voor
de kinderen. De herinrichting is integraal met de voorgenomen
vernieuwing van de tuin van de kerk uitgewerkt, zodat er één
samenhangende, groene plek ontstaat, centraal in het dorp.
In nauwe samenwerking met de Dorpsraad en in afstemming met
de klankbordgroep is er de afgelopen maanden gewerkt aan het
opstellen van een herinrichtingsplan voor dit deelgebied.

5

6

BASISINRICHTING
IDENTITEIT: DORP, DIJK. DUIN, DAM, DUIK
Scharendijke is als dorp middels dam en dijk verbonden aan meer en
zee. Het is een aantrekkelijk watersportparadijs met 2 gezichten:
Brouwersdam met wind aan zee en Duikersspot Grevelingenmeer.
Scharendijke is een echt dijkdorp: laag verscholen dorp achter de
dijk met de dijk, koepel, kerktoren en molen als hoogtepunten.
We onderscheiden verschillende landschappelijke sferen in het
dorp met eigentijdse hoogtepunten: DORP, DIJK, DUIN, DAM EN
DUIK. Dit zijn de inspiratiebronnen voor het gekozen kleurpallet
van verhardingen, beplantingen en de vormgeving van het
meubilair, zoals de nieuwe dorpsbanken.
Deze familie van meubilair zorgt voor eigenheid en herkenbaarheid
van het centrum van Scharendijke. De Zeeuwse kleurenwaaier is
basis voor de kleurkeuze.
DORPSE MATERIALSIERING
Een duurzame verharding met een dorpse detaillering zorgt voor
eenheid, samenhang en herkenbaarheid. Gebakken straatklinkers
met een stoere uitstraling in een rood- paars bruintint vormen
de basis van het geheel. Bijzondere accenten worden plaatselijk
toegevoegd, zoals de betonnen lopers over het groene dorpsplein.
GROEN BEELDBEPALEND VOOR HET KARAKTER VAN HET DORP
Een stevige nieuwe groenstructuur vormt het raamwerk van
het dorp. Groen wordt bepalend voor de sfeer, klimaat en het
karakter van het centrum. Een verscheidenheid aan bomen,
vaste planten, gras en hagen zorgen voor diversiteit en een
hoge belevingswaarde. Het kleurrijke onderwaterpallet van de
rijke onderwaterwereld vormt hierbij inspiratiebron en wordt ook
beeldbepalend voor het groen in het dorp.

RAL 7006
BEIGEGRIJS
MAT
RAL 6033
MINT TURQUOISE
MAT

RAL 7032
GRIS SILEX
MAT

RAL Kleur standaard meubilair

RAL Kleur vaandel en accentkleur grafiek

RAL Kleur familie van dorpsbanken
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BLASZ DE HELD VAN SCHARENDIJKE

STANDBEELD VOOR EREHOND VAN 1953
Bläsz redde bij de watersnoodramp van 1953 tientallen koeien en kalveren uit het ijskoude water.
In de boeken staat dat de destijds tweejarige ‘held’ de rampzalige nacht met de familie De Jonge
doorbracht in Burgh-Haamstede. De volgende ochtend ging De Jonge met Bläsz terug naar Scharendijke om te kijken of zijn vee de nacht had overleefd.De beesten leefden nog, maar reageerden nergens op. Bläsz sprong in het water en kreeg de dieren in beweging door in hun poten en
staarten te bijten. Hierna begeleidde hij het vee veilig de dijk op. De hond was de hele dag bezig
en redde zo tientallen dierenlevens. Een dag later bracht hij vele dieren van buren in veiligheid.
Na twee dagen was het beestje doodop. Bläsz werd terug naar Van Citters gebracht om aan te
sterken.Tientallen dieren redden en een pootje geven aan koningin Juliana. De hond Bläsz uit
Scharendijke deed het allemaal. Een standbeeld voor de heldhaftige viervoeter is onderdeel van
het herinrichtingsplan voor het Bethlehemplein in Scharendijke.
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UITGANGSPUNTEN

HERINRICHTING BETHLEHEMPLEIN

Voor het centrum van Scharendijke is een onderscheid gemaakt in verschillende deelgebieden met een eigen sfeer en functie. De omgeving
Bethlehemplein valt in het deelgebied groen dorpsplein en de volgende
uitgangspunten zijn hierbij van toepassing:
•

De kerktuin en het dorpslein zijn als 1 geheel vormgegeven, zodat er
één samenhangende, groene plek ontstaat, centraal in het dorp

•

Het dorpsplein vormt de centrale ontmoetingsplek voor het dorp
voor allerlei activiteiten en evenementen in het dorp en is een bijzonder knooppunt in de sociaal maatschappelijke as tussen supermarkt en historisch dorpshart

•

Door de wegen en het parkeren zoveel mogelijk aan de rand te
plaatsen blijft er een mooie, groene ruimte over in het hart van deze
plek

•

Het Bethlehemplein wordt een aantrekkelijke ontmoetingsplek en
daarmee een verlengstuk van het dorpshuis. Het dorpshuis is een
laagdrempelige ontmoetingsplek en biedt ruimte voor allerlei maatschappelijke initiatieven voor jong en oud zowel binnen als buiten

•

De oude brandput is lek en wordt opgeruimd. Hierdoor ontstaat
meer multifunctionele ruimte voor ontmoeting en activiteiten voor
het dorp

•

De openbare ruimte krijgt een ontspannen inrichting, waarbij de
auto zich als gast gedraagt. De bestrating rondom het groene dorpsplein is gelijkvloers. Het groene dorpsplein wordt verbijzonderd
en omlijst met een brede, iets verhoogde band. Voor de kerk is er
ruimte voor rouw en trouw

•

Het fietsparkeren vindt vooral geclusterd plaats op centrale plekken
nabij de entrees van het dorpshuis en de kerk

•

Bestaande waardevolle bomen worden zoveel mogelijk gekoesterd
en zorgvuldig ingepast en aangevuld met een divers pallet van nieuwe bomen die samen met de vaste planten zorgen voor een aantrekkelijk en herkenbaar groen dorpsplein

•

Het heldenhondje Blasz krijgt een standbeeld op het dorpsplein

•

Er is ruimte voor een mooie bloementuin met wandelpaden, jeu de
boules op het dorpsplein, hangende tuin op het kerplein, zitgelegenheid voor bewoners en bezoekers en speelruimte voor de kinderen

•

Een familie van meubilair en 2 bijzondere dorpsbanken nodigen de
bezoekers uit om langer te blijven en te genieten van het dorps- en
kerkplein
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CONCEPT GROEN DORPSPLEIN

INSPIRATIE KLOOSTERTUIN

Voor de inrichting van het Bethlehemplein is de rijke historie van
het voormalige klooster ‘Bethlehem’ een belangrijke inspiratiebron. De oude kloosterklok die in de toren hangt wordt nog dagelijks geluid. De kloeke kerktoren is een baken in het dorp en
ook s’avonds wordt de top straks uitgelicht als een herkenbaar
lichtbaken dat al van ver af een zichtbaar hoogtepunt van het
Scharendijke vormt.
Het Bethlehemplein wordt gevomd door het groene -dorpsplein en
het kerkplein. Het biedt ruimte voor contemplatie en ontmoeting
en dorpse activiteiten. Samen op een bankje onder de bomen,
een potje jeu de boules spelen, of met z’n allen de lente vieren en
kijkend naar de bloemrijke start van de paarden en ruiters onderweg naar zee. Het is een aantrekkelijk buiten voor omwonenden,
inwonende en bezoekers van het Dorpshuis en de kerk.
Het centraal gelegen groene dorpsplein wordt verbijzonderd met
een stevige band als omlijsting. De bloemrijke omkadering van
het groene dorpsplein is geinspireerd op de beplanting van de
kloostertuin. Het is een biodiverse typische Scharendijkse plantenmix met daarin de bestaande bomen zorgvuldig opgenomen
en afgewisseld met nieuwe bomen in een speels, licht en kleurrijk
pallet. Ook typische elementen uit de klooster- en kerktraditie
krijgen een plek zoals het ‘vont’ in de vorm van een drinkfontein
dat zorgt voor gezond en duurzaam drinkwater.
Op zowel het dorpsplein en het kerkplein komt een bijzondere
dorpsbank die de bezoekers uitnodigen om langer te blijven en te
genieten van het dorps- en kerkplein. De dorpsbanken zijn geïnspireerd op de dijk en muraltmuur met kop- en schakelstukken
van beton. De dorpsbanken hebben een hoekige vormentaal met
de “scharen” als thema. De banken bieden een variatie aan zitmogelijkheden door toevoeging van de houten zitting, rugleuning en
armsteunen: eventjes zitten, samen een middag in het zonnetje
of uitzicht op de dorpsactiviteiten. De dorpsbank op het kerkplein
is voorzien van een ‘hangende tuin’ met windende planten uit het
onderwaterpallet dat zorgt voor een transparante en fraaie ruimtelijke afbakening.
De kruisende paden verbinden het dorpshuis en de kerk met de
omgeving. Deze paden zijn geinspireerd op de kruisgang in de
kloostertuin en zijn een ruimtelijk en symbolisch element die zorgen voor de verbinding. Daar waar de paden bijeen komen en je
naar toe loopt bevindt zicht het scharnierpunt dat wordt verbijzondert met de vlaggenmast. Het Bethlehemplein wordt met de
herinrichting weer een aantrekkelijke ontmoetingsplek en daarmee een verlengstuk van het dorpshuis en de kerk. Een groen
hart voor het dorp!
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DEFINITIEF ONTWERP
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PRINCIPE-PROFIEL GROEN DORPSPLEIN - DORPSHUIS
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BASISVERHARDING

Basisverharding: gebakken straatklinker,
Trottoirband 38/40x25cm: kleur lichtgrijs, Dorpsplein / jeu de boules: halfverharding
dikformaat, onbezand,
inclusief bochtbanden en inritbanden
type Stabilizer, kleur ‘Hansa mix’
keperverband, kleur roodpaars-bruin genu- (leverancier Struyk Verwo of gelijkwaardig) (leverancier Ecodynamic of gelijkwaardig)
anceerd, type Mystica, (leverancier Bylandt
of gelijkwaardig)

Lopers: betonplaten 200x100cm lichtgrijs, met richtingloze antislipstructuur, 5mm facet,
dikte 12cm dik, overrijdbare platen op de rijweg 14cm dik
(leverancier Struyk Verwo of gelijkwaardig)
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PRINCIPE-PROFIEL GROEN DORPSPLEIN - PLATTE WEG
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BASISVERHARDING

Wandelpad: halfverharding type Stabilizer
kleur ‘Maas mix’
(leverancier Ecodynamic of gelijkwaardig)

Opsluiting wandelpad, verzinkt stalen
hoogte ca. 170mm,
(Leverancier Toppro of gelijkwaardig)

Overrijdbaar gras: grassplittegel
62,5x37,5x15cm
(leverancier v.d. Bosch Beton of gelijkwaardig)

Molgoot, 7 rijen strek, dikformaat, onbezand, langsverband, kleur bruin genuanceerd, type Mystica (leverancier Bylandt
of gelijkwaardig) Straatkolken 20x40 cm,
type K20F, kolken leveren met
bijpassende zuigmond en afstemmen met
beheerafdeling gemeente, locatie kolken
n.t.b. (leverancier DDC Heinenoord of gelijkwaardig)

Basisverharding: gebakken straatklinker,
dikformaat,
onbezand, keperverband, kleur bruin
genuanceerd,
type Mystica (leverancier Bylandt of gelijkwaardig)
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FAMILIE VAN MEUBILAIR INRICHTINGSELEMENTEN

Afvalbak, type Constructo 72, afwerking
glad, kleur RAL 7006 (leverancier Grijsen
of gelijkwaardig)

Afzetpalen uitneembaar, staal, RAL
7006 type Mark, diameter 60 mm
(leverancier Velopa of gelijkwaardig)

Fietsbeugel, type Primo 600, RAL 7006
ondergronds verankeren
(leverancier Groundlevel of gelijkwaardig)

Dubbele hemelschommel, type 355SL met
2 rubberen schommelzitjes, valdempende
ondergrond 20cm teelaarde en ‘Grastech’
begroeiingsmat (leverancier Goede Speelprojecten of gelijkwaardig)

Vont - drinkfontein, type ‘Play’ kleur grijs
(Leverancier Samson)

RAL 7006
BEIGEGRIJS
MAT
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VERLICHTING EN VLAGGENMAST

Lichtbaken in de kerktoren
klok aanlichten met LED-spots, type n.t.b.

Orientatieverlichting in de betonplaten
Lichtmast paaltop armatuur,
led-inbouwspot, type ‘Led klinker VZ30D’
type ‘Residenza - Hezz’
masthoogte 4m, kleur RAL 7006, lichtkleur (leverancier Hoflux of gelijkwaardig)
n.t.b. (leverancier Industrielicht of
gelijkwaardig)

Vlaggenmast, hoogte 9m, stalen conische mast,
kleur RAL 7006, paaltop vaandel/vlag RAL 6033, maatvoerng
en montage in overleg (leverancier Mast Services Nederland
of gelijkwaardig)

RAL 6033
MINT TURQUOISE
MAT
RAL 7006
BEIGEGRIJS
MAT
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PRINCIPE-PROFIEL GROEN DORPSPLEIN - KERKSTRAAT
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STOEPTUINEN & BASISVERHARDING

Basisverharding: gebakken straatklinker,
dikformaat, onbezand,
keperverband, kleur roodpaars-bruin genuanceerd, type Mystica, (leverancier Bylandt
of gelijkwaardig)

Aanduiding parkeermarkering: strekkenlaag natuursteen kinderkoppen, formaat
ca. 14x18cm, strekkenlaag voegen met
voegmortel op polymeerbasis type ‘CityPro 1000 NextGel’ (leverancier v.d. Bosch
Beton of gelijkwaardig)

Straatkolken 20x40 cm, type K20F, kolken
leveren met bijpassende zuigmond en
afstemmen met beheerafdeling gemeente,
locatie kolken n.t.b.
(leverancier DDC Heinenoord of gelijkwaardig)

Trottoirband 38/40x25cm: kleur lichtgrijs,
inclusief bochtbanden en inritbanden
(leverancier Struyk Verwo of gelijkwaardig)

Stoeptuinen, sortiment definitief af te stemmen in overleg met bewoners en Zeeuwland, Soortsuggestie kleurstelling onderwaterpallet:
Alcea rosea ‘Rubra’ (purperrode stokroos)
soortsuggestie kleurstelling onderwaterpallet:
Centranthus ruber (spoorbloem)
Euphorbia characias subsp. ‘Wulfenii’
Pennisetum alop. ‘Hameln’ (lampenpoetsergras) (wolfsmelk)
Alcea rosea ‘Nigra’ (zwarte stokroos)
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DETAIL EN MAATVOERING DORPSBANK
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DORPSBANK DORPSPLEIN

Maatwerk dorpsbanken (uitvoering afstemming KuiperCompagnons met fabrikant specials, tbv toelichting en overdracht 3D model)
prefab basis betonelementen 200x50x50cm lichtgrijs
prefab koppel betonelementen 20x50x50cm antraciet en maatwerk hoek- en eindstukken antraciet
Zitting FSC gekeurd hardhout geschaafd latmaat 90x60mm
2 armleuningen FSC gekeurd hardhout geschaafd 90x45mm, bevestigd op stalen strip 90mm breed
thermisch verzinkt en dubbel laags gepoedercaot RAL 7032 Gris Silex

Zitbank, type Plane II enkelzits comfort met rugleuning, enkele stalen voet, kleur RAL
7032 Gris Silex (leverancier Grijsen)

RAL 7032
GRIS SILEX
MAT
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DETAIL EN MAATVOERING DORPSBANK
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DORPSBANK KERKPLEIN MET HANGENDE TUINEN

Maatwerk pergola (uitvoering afstemming KuiperCompagnons met fabrikant specials, tbv toelichting en overdracht 3D model)
Pergolaconstructie uitgevoerd in stalen kokers 100x60x40mm, thermisch verzinkt
en dubbel laags gepoedercaot RAL 7006
voorzien van RVS spandraden hoh 30cm
Maatvoering conform impressie
Gefundeerd op betonpoeren onder maaiveld (op zichzelf staand, los van de bank)

RAL 7006
BEIGEGRIJS
MAT
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HANGENDE TUINEN
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BOMEN GROEN DORPSPLEIN

Bomen in groen
UF Ulmus ‘Frontier’

Bomen in groen
Qr Querus rubra

Bomen in groen
CbF Carpinus betulus ‘Fastigiata

Meerstammige bomen
PcC (m) Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Meerstammige bomen
BuJ (m) Betula utilis ‘Jacquemontii’

Bomen in groen
PaP Prunus avium ‘Plena’

MEERSTAMMIGE BOMEN

Meerstammige bomen
Tc (m) Tillia cordata
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Meerstammige bomen
Al (m) Amelanchier lamarckii

Meerstammige bomen
BpP (m) Betula pendula ‘Purpurea’

LEVENDIGE MIX VAN BOMEN
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BLOEIENDE VASTE PLANTEN

Mix van strooizoutbestendige bloeiende vaste planten en grassen, kleurenpalet geel- groen met diep purper, met accenten van blauw en wittinten conform conform Green to colour concept (leverancier Griffioen)
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OVERIG GROEN

Vakbeplanting, mix van sierheesters:
75% Mahonia media ‘Wintersun’ maat 50/60cm
25% Photinia fraseri ‘Red Robin’ maat 50/60cm

Gemengde blokhaag, hoogte gelijk met hekwerk Fagus sylvatica en Fagus sylvatica
‘Atropunicea’ 8st/m1 geplant in 2 rijen van 4st/m1
driehoeksverband levermaat 100-125cm

1st/m2, gemengd planten in groepen 3-5st
(bestaande Photinia’s nabij containers hergebruiken

Gemengde blokhaag, hoogte 150cm Fagus sylvatica en Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
8st/m1 geplant in 2 rijen van 4st/m1 driehoeksverband levermaat 125-150cm
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Gras

PARKEREN
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Invalidenparkeerplaatsen
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Fietsparkeerplaatsen
Fietsbeugel, type Primo 600, RAL 7006
ondergronds verankeren
(leverancier Groundlevel of gelijkwaardig)

Fietsparkeerplaatsen

Fietsparkeerplaatsen
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Aanduiding parkeermarkering: strekkenlaag natuursteen kinderkoppen, formaat
ca. 14x18cm, strekkenlaag voegen met
voegmortel op polymeerbasis type ‘CityPro 1000 NextGel’ (leverancier v.d. Bosch
Beton of gelijkwaardig)
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