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NIEUWVLIET-BAD:
van Masterplan naar uitvoering
Ontwikkeling naar een groene,
veilige en aantrekkelijke badplaats

De eerste fase van de uitvoering van het Masterplan Nieuwvliet-Bad is in het najaar van 2020 gestart. Deze fase bestaat uit de 
uitvoering van de eerste vijf deelprojecten. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Beste inwoners, ondernemers en overige geïnteresseerden,   

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, ben ik nog demissionair wethouder. In de eerste nieuws-
brief, in het najaar van 2020, schreef ik ook een voorwoord. Het masterplan was in mei van dat jaar vast- 
gesteld door de gemeenteraad. We hadden een projectorganisatie ingericht, prioritering aangebracht in de 
uitvoering van deelprojecten en we stonden in de startblokken om hiermee aan de slag te gaan. We zijn 
nu bijna anderhalf jaar, 10 nieuwsbrieven, 2 roadshows en vele gesprekken en presentaties verder. Wat is er 
veel gebeurd; de definitieve ontwerpen van vijf deelprojecten zijn vastgesteld en dit jaar gaat de spreek-
woordelijke schop de grond in. 
 

Ik voel me vereerd dat ik van begin af aan bij dit project betrokken mocht zijn. Het betekent voor mij, als afzwaaiend wethouder, veel 
dat ik de starthandeling heb kunnen uitvoeren op 10 maart. Samen met gedeputeerde Dick van der Velde, Peter Zuurbier van de 
dorpsraad en Sjaak de Hullu van de ondernemersvereniging. Het staat voor mij symbool voor een mooie afsluiting en een bijzonder 
afscheid van een project dat mij na aan het hart ligt.  
 

Makkelijk is het niet altijd geweest, en zal het ook nooit worden. Elke verandering heeft impact op de omgeving. Dat is hier niet anders. 
Waar de een juist blij is met de ene verandering, kan dit de ander minder ‘bekoren’. Soms is dit ook angst voor het onbekende, voor 
wat komen gaat. Belangrijk is om met elkaar te blijven kijken naar de grootste gemene deler; van deze badplaats een nog mooiere, 
aantrekkelijkere en veiligere plek maken. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor bewoners. 
 

Ik wens mijn opvolger veel succes en bedank graag de projectorganisatie, medewerkers, de Provincie Zeeland en alle overige betrok-
kenen en belanghebbenden voor de fijne samenwerking! 
 

Vriendelijke groeten,
 

Peter Ploegaert
Demissionair wethouder gemeente Sluis 

Toelichting op de ontwerpen

Dinsdag 15 februari stelde het college van B en W van 
de gemeente Sluis de definitieve ontwerpen van vijf 
deelprojecten vast. Diezelfde avond presenteerden we 
deze ontwerpen aan de gemeenteraad, tijdens een 
gemeenteraadsvergadering. De projectleiders gaven 
tijdens een roadshow op 8 maart bij strandpaviljoen 
Groede aan Zee een toelichting op de ontwerpen, het 
vervolg en de planning aan inwoners, ondernemers en 
overige geïnteresseerden. Ruim 60 belangstellenden 
kwamen langs. Daarnaast praatten we de dorpsraad op 
17 maart bij over de definitieve ontwerpen.



Definitieve ontwerpen  

De definitieve ontwerpen van de volgende vijf deelprojecten zijn vastgesteld: 

Feestelijke start 

De vaststelling van de eerste vijf deelprojecten is een belangrijke 
mijlpaal voor het project. Het betekent dat we daadwerkelijk van 
start kunnen met de ontwikkeling van een groene, veilige en aan-
trekkelijke badplaats! 

Om deze mijlpaal te vieren organiseerden we donderdag 10 maart 
een feestelijke starthandeling, waarvoor u een uitnodiging ontving.  
Gedeputeerde Dick van der Velde en wethouder Peter Ploegaert ont-
hulden samen met Peter Zuurbier (voorzitter van dorpsraad Nieuw-
vliet) en Sjaak de Hullu (voorzitter van ondernemersvereniging 
Nieuwvliet) een bouwbord in Baanstpolder, om de start en samen-
werking te markeren. 

De ontwikkeling van Baanstpolder is het eerste deelproject dat  
uitgevoerd wordt. Later volgen ook bouwborden bij de entree van 
de Strandganger en de dijken. 

Entree Strandganger

Na vaststelling van het definitieve ontwerp volgt de zogenoemde bestekfase. Dit is de technische uitwerking en verdere optimali-
sering van het ontwerp. In deze fase wordt bijvoorbeeld gekeken naar funderingsopbouw en de benodigde hoeveelheid zand. Ook 
verwerkt projectleider Philip Keijmel de inbreng die bezoekers gaven tijdens de roadshow in het ontwerp. Zo komt er naast het nieu-
we pad voor voetgangers een extra paadje, vanaf het kruispunt bij het Fletcher Hotel richting de plek waar de nieuwe fietsenstalling 
komt. Ook komt er een verbinding tussen de bestaande ruiterpaden in de duinen en in de Zwarte Polder, zodat deze paden op elkaar 
aansluiten. De voorbereidende werkzaamheden starten naar verwachting na het hoogseizoen. Begin 2023 zouden we dan echt kun-
nen beginnen met de herinrichting. 

Deelproject Uitgangspunt definitief ontwerp

Entree duinen bij De Strandganger (A1) Verbeteren van de toegankelijkheid en de beleefbaarheid van 
de duinen en de Zeeweg aan de westzijde van St. Pierre. Het is 
belangrijk Nieuwvliet met de kust te verbinden en de kustzone 
beleefbaar te maken.

Dijkenlandschap: 
• Sint Bavodijk (B1)
• Lampsinsdijk/ Baanstpoldersedijk/ Adornisdijk (B2), 
• Sint Bavodijk Nooddijk (B3)

Verbeteren van de verkeersveiligheid en landschappelijke inpas-
sing van Nieuwvliet-Bad vanaf de provinciale weg N675. Hierbij 
wordt gewerkt aan een verkeersveilige en attractieve herinrich-
ting van de Sint Bavodijk, Nooddijk, Lampsinsdijk, Baanstpolder-
sedijk en Adornisdijk.

Inrichting recreatienatuurgebied Baanstpolder (C1) Realisatie van een recreatienatuurgebied in Baanstpolder dat 
een aantrekkelijke verbinding vormt tussen Nieuwvliet-Bad en 
de kust en dat aansluit op de Groese polders. Het thema bij de 
inrichting is ‘sportief’.

De ontwerpen van deze deelprojecten zijn in afstemming met belanghebbenden opgesteld en staan gepubliceerd op de projectpagina 
op de website van de gemeente Sluis.

https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Projecten/Nieuwvliet_Bad


We houden u op de hoogte!

Met de digitale nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen in Nieuwvliet-Bad. Ook op de website 
www.gemeentesluis.nl vindt u meer informatie over het project. Daarnaast kunt u het laatste nieuws volgen via onder andere onze 
Facebookpagina.

Heeft u vragen over het project? Of wilt u iemand aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail dan naar nieuwvlietbad@gemeentesluis.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Sluis. De uitvoering van het project Masterplan Nieuwvliet-Bad Fase 1
wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Zeeland en het Ministerie van LNV. Afmelden nieuwsbrief

Inrichting recreatiegebied Baanstpolder 

Ook voor dit deelproject is de bestekfase aangebroken, ofwel de technische uitwerking. In het ontwerp is veel hout verwerkt. Omdat 
de materiaalkosten meer en meer stijgen, onderzoekt projectleider Rob van Zitteren alternatieven om de kosten te drukken. Dit heeft 
geen invloed op de uitstraling en de voortgang. Daarnaast stelt het projectteam een beheer- en onderhoudsplan op; hierin staat 
hoe het gebied de komende 20 jaar beheerd en onderhouden gaat worden. Tijdens de roadshow gaf de ruitersportvereniging aan 
graag de ruiterpaden te willen laten aansluiten op de Noordzijde van Baanstpolder. In overleg met de gemeente en het waterschap is  
besloten om de mogelijkheid voor deze aansluiting te onderzoeken. Na het toeristenseizoen starten de werkzaamheden. Eind dit jaar 
is naar verwachting de ontwikkeling van Baanstpolder klaar.  

Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven 
 
Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) in het projectgebied is nog gaande. Naar aanleiding van een detectie- 
onderzoek wordt een aantal locaties verder onderzocht. Dat gebeurt met opgravingen. Uit deze opgravingen moet blijken of op deze 
plekken munitie in de grond ligt. De resultaten hiervan bepalen de vervolgstappen.  

Programmaraad
 
Op donderdag 20 januari vond weer een programmaraad plaats. Samen met de grondeigenaren en -beheerders (Rijkswaterstaat, 
waterschap Scheldestromen, Zeeuws Landschap en Staatsbosbeheer), dorpsraad Nieuwvliet en ondernemersvereniging Nieuwvliet, 
besprak het programmateam de voortgang van de deelprojecten. Het eerstvolgende overleg wordt nog gepland.

Verkeersveilige dijken 
 
Nu de definitieve ontwerpen klaar zijn, kan de volgende stap worden 
gezet in het proces naar uitvoering. Voor de voorlopige ontwerpen 
maakten we gebruik van het alternatieve plan van de dorpsraad 
Nieuwvliet en de enquête die onder inwoners is gehouden. In de 
definitieve ontwerpen verwerkten we daarnaast de opbrengst van 
de eerste roadshow. In deze ontwerpen houden we rekening met de 
kabels en leidingen die worden verlegd, de hoogteverschillen van de 
dijken én het budget en de uitvoeringstermijn. 

Ondanks het feit dat de mogelijkheden voor reconstructie van deze 
karakteristieke dijken beperkt zijn, kunnen veel wensen worden in-
gelost. Zo wordt de Sint Bavodijk nét iets breder, wordt het aantal 
verkeersonveilige fietsoversteken verminderd, worden fietspaden 
verbreed en pakken we het parkeren op de Sint Bavodijk bij de Zeeweg 
aan. Zo zijn de ambities uit het Masterplan en de lokale wensen zo-
veel mogelijk gecombineerd. De definitieve ontwerpen vertalen we 
nu naar een ‘bestek’ (technische uitwerking), waarna de aanbeste-
dingsprocedure voor de uitvoeringsfase kan starten. 

https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Projecten/Nieuwvliet_Bad
mailto:nieuwvlietbad@gemeentesluis.nl

