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In Bruinisse wordt al geruime tijd gewerkt aan de 
herstructurering van het centrum en het gebied rond de 
Vissershaven. Op dit moment wordt door verschillende 
partijen gewerkt aan het concept Masterplan waarin de 
centrumplannen op hoofdlijnen worden beschreven. Het 
gaat hier globaal om het gebied tussen de Dreef  en de 
Vissershaven. Het is een gebied waar gewinkeld, gewoond, 
gerecreëerd en gewerkt zal worden. Met het Masterplan wordt 
een herstructurering van het centrum voorgesteld waardoor 
Bruinisse een gezellig en levendig hart krijgt en haar relatie 
met het water en de haven versterkt wordt.

Voor u ligt het Beeldkwaliteitplan voor het centrum van 
Bruinisse. Het is te zien als een nadere beelduitwerking 
van het concept Masterplan voor het Centrum. Het 
Beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader voor de nadere 
uitwerking van gebouwen en openbare ruimte in het plan. De 
in het Beeldkwaliteitplan geformuleerde richtlijnen vormen 
voor de eigenaren, ontwikkelaars, de gemeente, architecten 
en andere ontwerpers het kader voor de verdere uitwerking. 
De richtlijnen garanderen dat de samenhang, ambitie en 
uitgangspunten van het masterplan overeind blijven en 
worden versterkt. Het Beeldkwaliteitplan zal in de uitwerking 
moeten worden bewaakt, op dit moment moet nog nader 
worden vastgelegd hoe dit zal gebeuren. Er zijn verschillende 
vormen om bij de planuitwerking de beeldkwaliteit te toetsen, 
welstand zal hierbij een rol spelen maar mogelijk kan ook 
gewerkt worden met een Q-team of  een supervisor. 

Het Beeldkwaliteitplan mag geen keurslijf  worden; het is 
vooral ook bedoeld als een inspiratiebron voor de ontwerpers. 
Het geeft een indruk van de beoogde sferen en de kwaliteiten 
voor het nieuwe centrum. We hebben ons zelf  daarbij als doel 
gesteld om een eigentijdse, warme taal voor het centrum te 
ontwikkelen die op veel verschillende manieren haar inspiratie 
put uit de traditie en structuren die te vinden zijn in Bruinisse. 

Naast het Beeldkwaliteitplan zullen er een inrichtingsplan 
voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan voor het 
centrum gemaakt moeten worden. Dit zullen ruimtelijk en 
programmatisch de kaders zijn voor de verdere uitwerking.

Soeters Van Eldonk architecten

Voorwoord0
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Inleiding

als er met fundamentele regels gebroken wordt maar de 
randvoorwaarden zijn er niet om dogmatisch gevolgd te 
worden. De randvoorwaarden zullen flexibel worden toegepast 
als er betere oplossingen worden voorgesteld en ze zullen 
worden aangepast indien een architect ideeën heeft die het 
plan met voortschrijdend inzicht aanscherpen en verbeteren. 

Gemeente en eventuele ontwikkelaar(s) selecteren 
gezamenlijk de ontwerpers voor het gebied. Een Q-team of  
supervisor heeft daarin een adviserende stem. De selectie 
komt tot stand op basis van inhoudelijke gronden en dient de 
goedkeuring van alle partijen te hebben. De ontwerpers die 
de opdracht krijgen voor de nadere uitwerking zullen bij de 
acceptatie van de opdracht het Beeldkwaliteitplan als vertrek- 
en uitgangspunt moeten onderschrijven. 

Gedurende het ontwerpproces zal een aantal malen overleg 
tussen ontwerper(s) en de supervisor/Q-team plaatsvinden. 
In deze sessies zal gereageerd worden op ontwerpvoorstellen 
welke getoetst worden aan het Beeldkwaliteitplan. Daarnaast 
is een zekere formalisering van gemaakte afspraken gewenst. 
Het Voorlopig Ontwerp, Definitief  Ontwerp en Bouwaanvraag 
zullen ter goedkeuring aan het Q-team/supervisor worden 
voorgelegd. Fundamentele wijzigingen in het plan, na deze 
fase, behoeven ook de goedkeuring van Q-team/supervisor. 

Welstand
De welstandscommissie is een onafhankelijk adviesorgaan, 
dat het gemeentebestuur adviseert over ruimtelijke 
kwaliteit. Haar taken zijn wettelijk vastgelegd. De formele, 
wettelijke bevoegdheid tot welstandstoetsing ligt bij de 
welstandscommissie. Zij bewaakt en stimuleert de ruimtelijke 
kwaliteit en esthetische samenhang in ontwikkelingen en 
baseert zich daarbij op het door de gemeente opgestelde 
welstandsbeleid. 

In het Beeldkwaliteitplan wordt het welstandsbeleid voor 
het specifieke gebied beschreven. Het Beeldkwaliteitplan zal 
specifiek welstandsbeleid vormen voor het plangebied van 
het Masterplan centrumgebied Bruinisse en het vervangt 
de bestaande welstandscriteria en daarna als formeel 
toetsingskader fungeren voor welstandsbeoordeling. De 
welstandscommissie brengt per bouwplan een advies uit aan 
de gemeente. Bij keuze voor het werken met een supervisor 
of  Q-team is dat advies gebaseerd op de dialoog met de 
supervisor/Q-team over de voorgelegde plannen. 

In de dialoog tussen welstandscommissie en supervisor 
/ Q-team wordt steeds informatie uitgewisseld, die de 
commissie de gelegenheid geeft kennis te nemen van 
de planontwikkeling. De commissie kan vanuit haar 
verantwoordelijkheden en ervaring reageren, waardoor er 
gelegenheid is om opmerkingen vanuit de commissie te 
betrekken in het vervolgtraject. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op wat het doel is van het 
Beeldkwaliteitplan en de wijze van toezicht op het realiseren 
van de voorgestelde kwaliteiten. Hoofdstuk 2 omschrijft de 
relatie van het Beeldkwaliteitplan met andere plannen onder 
andere het bestemmingsplan, het Masterplan, en het (nog te 
maken) inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Hoofdstuk 3 
is een korte samenvatting van het Masterplan centrumgebied 
Bruinisse. Hoofdstuk 4 wordt een algemene visie op de 
gewenste beeldkwaliteit en de relatie met de criteria uit 
de welstandsnota beschreven. Hoofdstuk 5 omschrijft de 
algemene architectonische richtlijnen voor de gebouwen en 
beeldbepalende gebouwonderdelen als reclame, luifels en 
installaties. Hoofdstuk 6 beschrijft de algemene richtlijnen 
voor de inrichting van de openbare ruimte en de verschillende 
kwaliteitsniveaus. Hoofdstuk 7 beschrijft de richtlijnen voor 
de gewenste beeldkwaliteit voor de gebouwen en de openbare 
ruimte per deelgebied.

Het Beeldkwaliteitplan is een instrument om de 
architectonische uitwerking van een plangebied te ordenen 
en te begeleiden om zo een ongewenste kakofonie in stijlen, 
sferen en materialen te voorkomen. Niet elk huis hoeft een 
architectonisch icoon te worden; enige ingetogenheid is hier 
op zijn plaats. Het is essentieel de juiste balans te vinden 
tussen variatie en harmonie van de architectuur, die recht 
doet aan de stedenbouwkundige situatie. Berlage gebruikte 
hiervoor het motto “eenheid in veelheid”.

Doel
Met het Beeldkwaliteitplan worden richtlijnen opgesteld met 
als doel de integrale kwaliteit van het te ontwikkelen gebied 
te waarborgen. De richtlijnen hebben zowel betrekking op 
de architectuur van de gebouwen als de inrichting van de 
openbare ruimte. Met deze richtlijnen wordt niet alleen de 
kwaliteit van individuele gebouwen en straten gewaarborgd, 
maar wordt vooral ook de eenheid binnen het plan zeker 
gesteld. De richtlijnen fungeren als leidraad voor de 
ontwerpers die in het plangebied de verschillende projecten 
zullen uitwerken. 

Het Beeldkwaliteitplan beschrijft niet alleen randvoorwaarden 
en uitgangspunten, maar geeft tevens inzicht in het proces 
om de kwaliteit tot stand te brengen. Het is niet alleen 
zaak de kwaliteit bij de totstandkoming van het plan te 
verzekeren, maar deze kwaliteit ook in de toekomst te kunnen 
garanderen. Het Beeldkwaliteitplan is dan ook een leidraad 
voor een ieder die zich bezighoudt met de ontwikkeling van 
Bruinisse: van de ontwerper tot de ontwikkelaar, van de 
ambtenaar tot de belegger.

Supervisie
Er zijn verschillende vormen om inhoud te geven aan het 
begrip supervisie. Zo kan supervisie in de vorm van een 
persoon, de supervisor, maar ook in de vorm van een Q-
team (kwaliteitsteam). Een supervisor vertegenwoordigt het 
gedachtegoed van het Masterplan en het Beeldkwaliteitplan 
en zal de verschillende ontwerpers begeleiden in het 
ontwerpproces. Als het nodig is zal de supervisor de 
verschillende ontwerpers in workshopverband samenbrengen 
om zo gezamenlijk de integrale kwaliteit voor het gebied 
te versterken. Voordat plannen gepresenteerd worden 
aan welstand dienen ze de goedkeuring te hebben van 
de supervisor. Een mogelijkheid is dat de supervisor 
de plannen aan de welstand presenteert. Een Q-team 
bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende bij 
het Masterplan betrokken partijen. Een Q-team moet niet 
te groot zijn om goed te kunnen functioneren en bestaat 
bij voorkeur uit een vertegenwoordiger(s) van welstand, de 
stedenbouwkundige en/of  de projectleider van de gemeente, 
de maker van het Masterplan/Beeldkwaliteitplan en mogelijk 
vertegenwoordiger(s) van de betrokken ontwikkelaar(s). De 
verschillende ontwerpers presenteren hun plannen aan het 
Q-team dat de plannen beoordeelt en bijstuurt. Omdat de 
welstandscommissie vertegenwoordigd is in het Q-team 
is het mogelijk dat een positief  oordeel van het Q-team 
de goedkeuring door de welstandcommissie slechts een 
formaliteit is. Na de afronding van het definitieve Masterplan 
en Beeldkwaliteitplan zal vastgelegd worden hoe er precies 
omgegaan zal worden met supervisie en welke vorm het beste 
past bij Bruinisse. 

Een supervisor of  Q-team richt zich op de integrale 
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van 
het plan en speelt een adviserende rol bij de selectie van 
architecten en overige ontwerpers. Een supervisor of  Q-
team heeft als taak alle ontwerpers zo te sturen dat zij de 
oorspronkelijke gedachte van het plan versterken. Juist hierin 
is de afstemming tussen de verschillende architecturen 
van belang. Er zal streng moeten worden opgetreden 

1
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bestemmingsplan uit 1984

 Masterplan

Bruinisse
Masterplan centrumgebied

G e m e e n t e  S c h o u w e n - D u i v e l a n d

Masterplan centrum en haven Bruinisse  (Maart 2010)
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Het Beeldkwaliteitplan in breder verband

Het Beeldkwaliteitplan is geen geïsoleerd document, het 
is een beelduitwerking van het Masterplan en beschrijft de 
uitgangspunten voor het (nog te maken) inrichtingsplan 
openbare ruimte. 

Relatie met het Masterplan
Met het Masterplan voor het centrumgebied in Bruinisse 
geeft de gemeente de kaders aan hoe het centrum zich in de 
komende jaren ruimtelijk functioneel gaat ontwikkelen.
Het Masterplan vormt samen met het Beeldkwaliteitplan het 
kader voor de verdere (architectonische) uitwerking van het 
centrum. 

Relatie met het inrichtingsplan openbare ruimte
Samen met het Beeldkwaliteitplan zal er een inrichtingsplan 
openbare ruimte worden opgesteld. Dit plan omvat de 
inrichting van de verschillende openbare ruimtes in het 
Masterplan. Het inrichtingsplan is een uitwerking van 
de richtlijnen voor de openbare ruimte zoals dat in het 
Masterplan en Beeldkwaliteitplan beschreven wordt. 

Relatie met het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het 
ruimtebeslag van bouwwerken, de stedenbouwkundige 
envelop. De vormgeving van bouwwerken valt buiten 
de reikwijdte van het bestemmingsplan. Datgene dat 
door het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt 
kan niet door welstandscriteria worden tegengehouden. 
Het Beeldkwaliteitplan bestaat uit een combinatie van 
stedenbouwkundige en architectonische bepalingen. 

Stedenbouwkundige uitgangspunten uit het 
Beeldkwaliteitplan zoals ruimtebeslag en functie zullen 
tezamen met het Masterplan als leidraad dienen voor een 
nieuw bestemmingsplan. Overige uitgangspunten kunnen in 
de toelichting van het bestemmingsplan worden opgenomen.

Relatie met de Welstandsnota Gemeente Schouwen-
Duiveland
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft voor het gehele 
grondgebied van de gemeente een Welstandsnota opgesteld 
(Welstandsnota Schouwen-Duiveland, januari 2004, evaluatie 
januari 2007). In het Beeldkwaliteitplan is de Welstandsnota 
als vertrekpunt gehanteerd. De specifieke opgave heeft ertoe 
geleid dat de kaders in het Beeldkwaliteitplan scherper zijn 
geformuleerd dan in de Welstandsnota. Juist omdat het in de 
kern van Bruinisse om grootschalige integrale ingrepen gaat, 
zijn regels voor de samenhang tussen ontwikkelingen extra 
van belang. Op gebied van de reclamevoering zijn de eisen 
in het Beeldkwaliteitplan scherper gedefinieerd dan in de 
Welstandsnota. Ook op dit gebied geldt dat de aanscherping 
van de eisen voortvloeit uit het hoge ambitieniveau van de 
plannen. Voor het Masterplangebied zal het goedgekeurde 
Beeldkwaliteitplan als toetsingskader voor Welstand fungeren.

Nadere uitwerking
Met het Masterplan en het Beeldkwaliteitplan zijn de 
kaders vastgelegd waarbinnen het centrum van Bruinisse 
verder ontworpen zal worden. Het stedenbouwkundig plan 
is een verdere technische uitwerking van deze kaders en 
zal aangeven wat de precieze grenzen zijn waarbinnen 
verschillende gebouwen ontworpen moeten worden. 

2
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Een veel gehoorde klacht over het centrum van Bruinisse 
is het ontbreken van het echte hart. Toeristen die het dorp 
bezoeken vragen vaak waar het centrum is, terwijl ze er 
middenin staan. Veel bezoekers verlaten het centrum met 
een gevoel van: ‘was dit het nou?’ Met architectuur kun je 
mooie gebouwen maken, maar daarmee is de kwaliteit van de 
openbare ruimte nog niet gerealiseerd. Een echt hart ontstaat 
pas als je ook nadenkt over de stedenbouwkundige structuur 
van een gebied. Een hart vraagt om intimiteit en beslotenheid. 
Nadenken over de belangrijke centrale ruimten in het centrum 
is daarom nog wel belangrijker dan de uiteindelijke vorm van 
de gebouwen.

In de aanloop naar het Masterplan is over dit gevoel veel 
gediscussieerd met bewoners en ondernemers. Heeft 
Bruinisse behoefte aan sfeervolle intieme pleintjes of  juist aan 
grote open ruimte? In het Masterplan is uiteindelijk gekozen 
voor de vorming van twee nieuwe, duidelijk begrensde, 
centrale ruimten in het hart van het dorp: het grotere groene, 
parkachtige ‘Kerkplein’ en het intieme ‘Dorpsplein’. 

Mensen gaan graag naar een centrum omdat het daar 
levendig is en allerlei functies dicht bij elkaar liggen. Door de 
concentratie van voorzieningen wordt het aantal mensen per 
vierkante meter vergroot, waardoor het al sneller ‘gezellig’ 
wordt en er meer sociale controle en interactie is. Door de 
concentratie van voorzieningen wordt de trekkracht van een 
centrum ook vergroot en de levensvatbaarheid verbeterd. 

Masterplan centrumgebied Bruinisse

Verschillende functies kunnen elkaar daarbij versterken. 
In Bruinisse zijn de voorzieningen redelijk verspreid. De 
winkels zijn verspreid door het dorp en veel panden staan 
op dit moment leeg. In het Masterplan is gekozen voor een 
maximale concentratie aan (winkel) voorzieningen in het 
gebied tussen Dreef  en Kerkplein.

Bruinisse is niet zomaar een Zeeuws dorpje. De combinatie 
van historie, visserij en waterrecreatie bepalen de potentie 
van Bruinisse voor de toerist. De visserij maakt dat 
watergerelateerde activiteiten “echt”, ruw en stoer zijn. Met 
de ontwikkeling van het Masterplan wordt ingezet op het 
uitnutten van deze potentie vooral op het Havenplateau en in 
de Oudestraat. Het Havengebied zal gedeeltelijk verkleuren 
van industrie naar toerisme en cultuur. De relatie tussen het 
centrum en het water zullen weer worden versterkt. 

Hoewel Bruinisse direct aan de N59 ligt, als de poort van 
Zeeland, overheerst het gevoel dat Bruinisse slecht bereikbaar 
is: ‘voor je het weet, rijd je er voorbij’ . In het Masterplan 
wordt ingezet op de verbetering van de bereikbaarheid en de 
verbindingen onder de N59 door.

Er kan en zal straks veel gebeuren in Bruinisse. Het centrum 
zal veranderen als het Masterplan wordt uitgevoerd. Toch is 
het van het grootste belang dat Bruinisse ook haar karakter 
behoudt. De nieuwe ontwikkelingen zullen moeten passen 
in de schaal en sfeer van het dorp. In alle ontwikkelingen zal 
Bruinisse haar eigen authentieke karakter niet verliezen.
 

maquette foto naar het water maquette foto Nieuwstraat maquette foto kerkplein
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Visie beeldkwaliteit

voorstraat verwijderd is, komen meer vrijstaande en twee-
onder-één-kap woningen voor, iets teruggelegen ten opzichte 
van de weg. De ontsluiting en oriëntatie van de panden zijn
altijd op de straat gericht. Vrijwel overal betreft het panden 
van één of  twee bouwlagen van wisselende hoogtes, met 
een zadeldak, schilddak of  mansardedak. Afwisselend zijn 
langsgevels en kopgevels toegepast, waardoor een gevarieerd 
straatbeeld ontstaat. Op enkele plekken wordt dit beeld 
afgewisseld met kleine blokken met rijwoningen uit de 
periode na 1945. Deze woningen hebben gezamenlijk één 
onderbouw en één kap, waardoor er geen sprake meer is 
van individualiteit. Voornamelijk langs de achterstraten is er 
met enige regelmaat sprake van historische bedrijfsmatige 
bebouwing. Deze objecten hebben een meer gesloten karakter 
dan de meeste woningen. Aan de voorstraat komen deze 
niet voor, daar zijn oorspronkelijk alleen representatieve en 
verzorgde gevels op de weg gericht.

Kleur en materiaal
In het algemeen is er sprake van een eenvoudige 
baksteenarchitectuur met verticaal gelede gevels. Topgevels 
komen voor in klok-, hals- en tuitvorm, langsgevels hebben 
meestal een stevige lijst. De verticaal gelede vensters zijn 
doorgaans uitgevoerd met twee, vier, zes of  meer ruiten. 
Boven de entree is in bijna alle gevallen een bovenlicht
aanwezig. Het detailleringniveau verschilt van pand tot 
pand. Bij enkele panden blijft het beperkt tot sierankers 
en een bewerkte gootlijst, terwijl bij andere panden er 
sprake is van speklagen, rolbogen, een hardstenen plint 
en goot- en daklijsten. Opvallend is dat een flink aantal 
gevels in de historische kern zijn witgepleisterd. Hierdoor 
is veel detaillering aan het oog onttrokken. Het materiaal- 
en kleurgebruik is beperkt tot roodbruine en zandkleurige 
baksteen (eventueel witgepleisterd), rode of  antracietkleurige 
dakpannen, houten kozijnen en goot- en daklijsten in wit 
en verschillende andere kleuren, zoals bruine aardetinten, 
donkerrood en donkergroen.

Waardebepaling, ontwikkeling en beleid
Het belangrijkste kenmerk van een voorstraatdorp is de 
opbouw: één voorstraat haaks op de dijk als basis van een 
rationeel blokpatroon van achterstraten en verbindingen 
daartussen. In Bruinisse is deze structuur voornamelijk ten 
noorden van de Ring duidelijk herkenbaar, met de Oudestraat 
als voorstraat. Ten zuiden van de Ring is het stratenpatroon 
echter minder rationeel, en derhalve ook minder herkenbaar 
als horend bij een voorstraatdorp. Het feit dat vrijwel alle 
straten in de historische kern aan beide zijden zijn bebouwd, 
waarbij de panden zijn georiënteerd op de straat, draagt 
bij aan een aantrekkelijk straatbeeld. De voornamelijk 
kleinschalige en individuele panden horen in dit beeld, dat 
een stenig karakter krijgt door het grotendeels ontbreken van 
privé buitenruimte aan de voorzijde. Het steeds variëren van 
bouwmassa, goot- en nokhoogte, geveltype en de afwisseling 
van rijk gedetailleerde met sober uitgevoerde panden maakt 
het beeld divers en aantrekkelijk. Op enkele locaties zijn op 
bescheiden wijze rijwoningen toegevoegd aan het straatbeeld. 
Hoewel het om relatief  kleine blokken rijwoningen gaat 
passen deze minder goed bij het overheersende beeld van 
individuele, geschakelde panden. Het welstandsbeleid 
is erop gericht om de typische kleinschaligheid door 
individuele invullingen te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Daarnaast is de cultuurhistorische waarde van het 
voorstraatdorp uniek voor het eiland Schouwen-Duiveland. Het 
rationele stratenpatroon met de karakteristieke bebouwing in 
voor- en
achterstraten moet daarom zo veel mogelijk behouden blijven.

In het hoofdstuk Visie Beeldkwaliteit wordt de inhoudelijke 
basis gelegd voor de beeldkwaliteit zoals deze in de volgende 
hoofdstukken nader wordt omschreven. Het idee is om 
met karakteristieken van het bestaande Bruinisse, regels 
te genereren voor de nieuwe ontwikkelingen in het centrum 
en aan de haven. De historische binnenstad van Bruinisse 
heeft dan wel als voorbeeld gediend maar het is niet de 
bedoeling om bij nieuwe ontwikkelingen het oude Bruinisse 
na te bouwen. Er wordt echter wel geprobeerd met een rijke 
en subtiele architectuurtaal aan te sluiten bij de maat en taal 
van het oude dorp. Een rijke schakering en opeenvolging van 
‘huizen’ met een eigen karakter is daarbij het vertrekpunt. 

In dit hoofdstuk worden eerst de algemene toetscriteria 
besproken zoals deze zijn gedefinieerd in de Welstandsnota. 
Daarna volgen als een uitwerking van deze criteria de meer 
specifieke randvoorwaarden zoals deze gaan gelden voor de 
plandelen binnen het gebied van het Masterplan. 

Welstandsnota

Gebiedsbeschrijving
Bruinisse is te karakteriseren als een ‘voorstraatdorp’. Het 
voorstraatdorp is een relatief  jonge dorpsvorm, die vrijwel 
uitsluitend voorkomt in nieuwlandpolders. Deze dorpen 
zijn op planmatige wijze aangelegd aan de ringdijk om 
de nieuwe polder. De ruimtelijke opzet van de dorpen is 
eenvoudig en rationeel. Haaks op de ringdijk ligt de basis, 
de zogenaamde voorstraat. Daarachter liggen aan beide 
zijden de achterstraten. Verdere uitbreidingen zijn haaks 
op of  parallel aan deze basis aangelegd. Achter de dijk ligt 
meestal een haven, tenzij er verdere inpolderingen hebben 
plaatsgevonden. De dijk zelf  wordt doorgaans niet bebouwd, 
benedendijkse bebouwing aan de polderzijde komt wel voor. 
In tegenstelling tot de meeste achterstraten in ringdorpen zijn 
de achterstraten in een voorstraatdorp doorgaans aan twee 
zijden bebouwd, en komen achterzijdes aan de straat weinig 
voor. In Schouwen-Duiveland is Bruinisse als enige aan te 
merken als voorstraatdorp.

Bruinisse
Bruinisse is aangelegd aan de voormalige zeedijk, 
tegenwoordig bekend als de Havenkade. De voorstraat, beter 
bekend als Oudestraat, staat haaks op de Havenkade, en 
komt uit op de Ring. In de Ring lag vroeger alleen de kerk, in 
een later stadium is de Ring ook aan de binnenzijde bebouwd. 
De rationele opbouw van het voorstraatdorp is zowel oost 
als west van de Oudestraat en de Ring te herkennen. Aan 
de oostzijde is slechts één achterstraat aanwezig, De 
Deestraat. Aan de westzijde zijn dit er drie: de Kerkstraat, de 
Schoolstraat en de Molenstraat. Tussen deze achterstraten 
aan de westzijde liggen diverse haakse verbindingsstraten. 
Zuid van de Ring ligt ongeveer in het verlengde van de 
Oudestraat nog een sterk lineaire structuur: de Nieuwstraat/
Dorpsweg. Het stratenpatroon hieromheen is echter minder 
rationeel dan dat van het traditionele voorstraatdorp. Mede 
door de aanwezigheid van de ring is hier een mengvorm 
ontstaan van een ringdorp en een voorstraatdorp. De 
Deestraat buigt hier iets af  en gaat over in de Schipperslaan. 
De dwarsstraten liggen meer diagonaal, en passen hierdoor 
niet helemaal meer in het rationele grid.

Structuur
In vrijwel de gehele historische kern is de bebouwing dusdanig 
verdicht dat er sprake is van geschakelde, individuele panden. 
De woningen staan vrijwel allemaal in de rooilijn aan de 
straat, zonder een voortuin. Naarmate men verder van de 

�
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Welstandsniveau
Het voorstraatdorp Bruinisse valt onder welstandsniveau 2; 
bijzonder welstandsgebied.

Welstandscriteria
De welstandscriteria dienen altijd in samenhang met de 
gehele gebiedsbeschrijving van het desbetreffende deelgebied 
waarop de bouwaanvraag van toepassing is, te worden 
gehanteerd.

algemeen
- Respecteren van de cultuurhistorische waarde van het 

historische deel van het voorstraatdorp;
- Respecteren van de individuele herkenbaarheid van 

bebouwing binnen het samenhangende gevelbeeld.

plaatsing
- Behouden van besloten gevelwanden;
- Respecteren van de bestaande rooilijn;
- Behouden van de oorspronkelijke positie en oriëntatie bij 

renovatie en (vervangende) nieuwbouw.

massa en vorm
- Bouwmassa’s wat betreft maat en schaal afstemmen op 

belendingen;
- Streven naar afdekking met kap;
- Streven naar wisselende kapvormen en -richtingen binnen 

één straatwand;
- Voorgevels uitvoeren als individuele gevels.

gevelkarakteristiek
- Respecteren van de oorspronkelijke bouwstijl bij renovatie 

of  verbouwing;
- Respecteren van oorspronkelijke gevelkenmerken, -

geleding en -opbouw bij renovatie of  verbouwing;
- Uitsluiten van gesloten gevels aan de straatzijde.

detaillering, kleur en materiaal
- Detaillering uitvoeren in harmonie met gebouw en 

omgeving;
- Behouden van authentieke detailleringen, ornamenten en 

overige gevelversieringen;
- Respecteren van oorspronkelijke materialisering bij 

renovatie of  verbouwing;
- Uitsluiten van sterk contrasterende kleuren en materialen.

Masterplan Centrumgebied Bruinisse

Maat en taal
Het is voor het slagen van het plan van het allergrootste 
belang dat er een architectuur ontstaat die door het gebied 
heen een constante kwaliteit behoudt. Duidelijke afspraken in 
het kader van het Beeldkwaliteitplan en de uitwerking ervan 
over sfeer, materiaal, kleur, ritme, textuur en dergelijke zijn 
daarbij noodzakelijk. Het plangebied bestaat uit een aantal 
delen welke in maat en taal weer enigszins op elkaar lijken, 
we onderscheiden de volgende delen.

- Centrumstraten (Nieuwstraat, Dreef, Dorpsplein, Korte, 
Lange Ring, ds. Waardenburgstraat, Oudestraat)

- De pleinen (Dorpsplein, Kerkplein)
- Waterfront ( Havenkade, Havenplateau)
- Hoofdontsluitingsstraten (Dorpsweg, Burgemeester 

Hagelaan, Deestraat, Havenkade, Deltastraat, 
Molenstraat, Dr. de Kockstraat)

- Woonstraten (binnen het centrum)
- Parkeervoorzieningen

Hieronder volgt een omschrijving van de deelgebieden.

Centrumstraten
Bruinisse is als voorstraatdorp gegroeit vanuit de Oudestraat 
en een ring rond de kerk, samen met de Nieuwstraat is dit het 
“winkelhart” van het dorp. In de huidige situatie voelt een deel 
van de centrumstraten echter niet aan als het ‘winkelhart’ van 
het dorp. In de Nieuwstraat staan veel (winkel)panden leeg, 
het profiel is smal en er staan door het hele centrum auto’s 
verspreid geparkeerd waar je ze liever niet zou willen hebben.

Met het Masterplan zullen de centrumstraten een passende 
plek in het centrum innemen. Het zijn de gebieden waar zich 
in de toekomst de winkels, de toeristische voorzieningen en 
de culturele voorzieningen zullen bevinden. In de drukkere 
periodes zullen deze straten ook als voetgangersgebied 
worden ingezet. Het kernwinkelgebied is geconcentreerd 
in de Nieuwstraat met uitlopers naar de Dreef  en de Korte 
Ring. De toeristische en culturele functies zullen zich vooral 
in de Oudestraat bevinden. De Nieuwstraat en de Oudestraat 
zijn te zien als sfeervolle straatjes met veel kleinere winkels, 
woningen en voorzieningen. Op drukke momenten zijn 
deze straten autovrij en is het een prettige wandelroute 
begeleid door leibomen. De gebouwen zijn afwisselend twee 
lagen met een kap of  3 lagen plat. Aan het einde van de 
Nieuwstraat kom je op het nieuwe Dorpsplein, hier vind je 
diverse horecagelegenheden met terrassen onder de bomen 
op het plein. Vanaf  het Dorpsplein kan je doorlopen naar de 
Korte Ring, een smal autovrij straatje met veel oude pandjes. 
Hier proef  je nog heel goed de sfeer van het historische 
Bruinisse. Aan de zuidkant van het centrum zijn aan de Dreef  
de grotere winkelformules gelegen. Hier kan je comfortabel 
boodschappen doen waarbij je kan parkeren voor de deur. 

De pleinen
De oorspronkelijke kerk in het hart van Bruinisse is gebouwd 
in de 15e eeuw en stond in een groene ruimte welke door 
een gracht omgeven was. In de 2e Wereld oorlog is de kerk 
voor een groot deel verwoest waardoor het gebied grote 
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veranderingen onderging. Voorstel is om de huidige kerk weer 
in een groene ruimte te zetten refererend aan het historische 
beeld. Aan deze ruimte (Kerkplein) wordt voornamelijk 
gewoond het is daarmee een rustige prettige verblijfsruimte. 
De ‘huizen’ zijn maximaal 2 en incidenteel 3 lagen met een 
kap. Er is plek voor een speelgelegenheid op het plein maar 
ook de muziekkapel zou mogelijk een plekje in het groen 
kunnen krijgen. Met de Visserijdagen is de kermis voor de 
kleinere kinderen op het Kerkplein, de diverse kramen en 
attracties staan dan met hun voeten in het gras. Bewoners 
die rond de kerk wonen kunnen aan de Deestraat en de Lange 
Ring parkeren langs de randen van het plein, het plein zelf  is 
autoluw en alleen bereikbaar voor hulpdiensten en trouw,- en 
rouwstoeten.

Waar de Nieuwstraat uit komt op de Korte Ring vind 
je het sfeervolle Dorpsplein hier zijn verschillende 
horecagelegenheden met terrassen op het plein onder de 
bomen. Het plein is alleen binnen venstertijden toegankelijk 
voor bewoners en expeditieverkeer (alleen kleine bestelauto’s), 
hierdoor hebben voetgangers de ruimte. Een aantal gebouwen 
en bomen zijn aangelicht zodat een warme en prettige 
verblijfsruimte ontstaat. Het Dorpsplein is niet alleen voor de 
Bruenaren maar ook voor toeristen de plek waar je van een 
hapje en een drankje kunt genieten in het historische hart van 
Bruinisse. 

Waterfront
Bruinisse heeft een sterke binding met het water. Er zijn 
diverse grote jachthavens en het dorp heeft een omvangrijke 
vissersvloot die nog altijd actief  is. De watersnoodramp heeft 
er echter gezorgd voor een grootscheepse dijkverzwaring 
waardoor het dorp achter de dijk is komen te liggen en de 
visuele relatie met het water verdwenen is. Overal in Bruinisse 
hoor of  ruik je het water of  de bedrijvigheid die er mee te 
maken heeft maar het water zie je nergens. De waterkant is 
vooral van de vissers en de booteigenaren geworden. Aan het 
eind van de Oudestraat zie je een toren welke refereert aan 
vuurtorens en steken de daken van de houten loodsen boven 
de dijk uit,. Op het Havenplateau zijn terrasjes en kan je vis 
kopen en proeven, je kunt je boot er aanleggen of  mee varen 
op een van de vissersboten die er liggen. De Vissershaven 
wordt een dynamische plek aan het water, een plek waar 
iedereen het water kan voelen, ruiken en proeven. 

Hoofdontsluitingsstraten
Bruinisse heeft in haar stratenpatroon geen duidelijke 
hoofdontsluitingsstraten, dit hoort bij de schaal van een 
dorp. Door het jaar heen zijn meerdere momenten waarop er 
veel mensen Bruinisse een bezoek brengen. De kleinschalige 
structuur kan dit niet verwerken daarnaast komt de 
verkeersveiligheid soms in het gedrang. Het zou aantrekkelijk 
zijn om de verschillende verkeersstromen in en om Bruinisse 
meer te gaan sturen. In het seizoen zou je bovendien het 
centrum deels autoluw / autovrij willen maken waarvoor het 
nodig is de verkeersroutes om het centrum heen duidelijker 
vorm te geven. Het rondje rond het centrum bestaat straks 
uit een route vanaf  de Dorpsweg naar de Burgemeester 
Hagelaan (1 richting naar het oosten) door over de Deestraat 
en de Havenkade, de Deltastraat en de Dokter de Kockstraat 
naar de Molenstraat en de Dreef  te komen. De Burgemeester 

Hagelaan heeft een smal profiel, door aan twee kanten een 
stoep te maken en slechts in 1 richting autoverkeer toe te 
staan wordt deze straat veiliger voor fietsers en wandelaars. 
De Deestraat heeft doordat hier vroeger een gracht gelegen 
heeft een breed profiel, langs een brede rijweg komen hier 
onder de bomen haakse parkeerplaatsen omzoomd door 
hoogwaardig groen (bijv. beukhagen). De Havenkade is de 
plek waar je uitzicht hebt over het water. De hoofdweg loopt 
op de verbrede dijk, heeft fietssuggestie stroken en stoepen, 
er zijn op en afritten naar het Havenplateau. De aansluiting 
met de Noorddijk wordt opgeschoven en komt te liggen ter 
hoogte van de Deltastraat zodat je gemakkelijk het dorp in 
kunt. De Deltastraat, de Dokter de Kockstraat, de Molenstraat 
en de Dreef  zijn straten met een vrij ruim profiel met brede 
stoepen en langs parkeren onder de bomen. 

Woonstraten in het centrum
In het centrum van Bruinisse zijn verschillende soms zeer 
smalle woonstraatjes. Nu er op verschillende plekken in het 
centrum ontwikkelingen zijn in deze straten is het mogelijk 
om de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. Zo 
is materialisering, de verlichting en het meubilair soms sterk 
verouderd en is in verschillende straten het profiel dusdanig 
smal dat parkeren een probleem is. Er zijn veel verschillende 
(woon)straten in het centrum en allemaal hebben ze een 
andere breedte maar er zijn ook overeenkomsten. De 
(woon)straten in het centrum van Bruinisse hebben stoepen 
aan beide zijden van de weg en soms ook voortuinen van 
de woningen. Woningen zijn over het algemeen tussen de 1 
en 2 lagen hoog met een kap. De straten zijn dan wel smal 
maar voor de meeste verkeersdeelnemers toegankelijk wat 
het dorpse karakter versterkt. In de straten rond de Konigin 
Julianastraat zal er op korte termijn een kwaliteitsimpuls 
plaatsvinden. Op de wat lagere termijn zal dit ook gelden voor 
de Van Hertsebekestraat , de Deltastraat en de Noordstraat. 
Verder zal er in het grootste deel van de woongebieden niet 
direct veel veranderen.

Parkeervoorzieningen
Bruinisse is goed bereikbaar vanaf  de N59 alleen de 
routing naar en binnen het dorp is soms onduidelijk. Ook 
zijn verschillende parkeergelegenheden verborgen op 
binnenterreinen en kan je met de auto komen op plekken 
waar dit eigenlijk niet wenselijk is. Door verschillende 
parkeergelegenheden te concentreren en mogelijk te 
vergroten is een betere parkeerrouting te realiseren. In 
de huidige situatie liggen er rond de Dreef  2 grotere 
parkeergelegenheden ten behoeve van de dagelijkse 
boodschappen. Deze kunnen door herinrichting een grotere 
capaciteit krijgen. In het Masterplan komt een derde 
parkeergelegenheid in het hart van het dorp achter de 
bebouwing van de Lange Ring. Deze is vooral bedoeld voor het 
recreatieve winkelen. Op het Havenplateau is er voor toeristen 
en dagjesmensen een parkeerterrein aan het water. Dit terrein 
is gemakkelijk te vinden en ligt direct aan verschillende 
entreewegen. De parkeergelegenheden in het centrum hebben 
een groene uitstraling met parkeren onder de bomen en 
groene hagen. Op het Havenplateau is het niet mogelijk om 
bomen aan te planten door materialen als basalt, beton en 
staal is de uistraling daar robuust en nautisch. 
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Algemene architectonische ontwerprichtlijnen

De algemene richtlijnen garanderen een samenhangend 
beeld en eenduidige visie. Zij hebben zowel betrekking op 
het ontwerp van de openbare en collectieve ruimte als op 
het ontwerp van gebouwen. De mate waarin een bepaalde 
richtlijn van toepassing is op een ontwerp is afhankelijk van 
de specifieke locatie en functie van het ontwerp.

Ontwerpkaarten
De ontwerpkaarten vormen, naast de beschrijving op 
onderdelen, een belangrijk uitgangspunt voor verdere 
uitwerking van het plan. De ontwerpkaarten zijn te lezen als 
de architectonische en stedenbouwkundige structuren van het 
plan.

Architectonische bouwstenen
Alle ontwerpeenheden zijn onderverdeeld in bouwstenen. Op 
de kaart zijn de architectonische bouwstenen als kleinste 
elementen in het Masterplan aangegeven. De herkenbaarheid 
van deze bouwstenen, de korrelgrootte, is van belang om 
in de openbare ruimte de juiste maat en schaal te kunnen 
ervaren. 

Ontwerpeenheden
Op deze kaart zijn de eenheden van het plan aangegeven. 
De verschillende bouwblokken bestaan uit één of  meer 
ontwerpeenheden. Een ontwerpeenheid is in zichzelf  moeilijk 
te splitsen en wordt vanuit de logica van het bouwproces in 
principe in één keer gerealiseerd. Een eenheid maakt veelal 
deel uit van meerdere openbare ruimtes en zal daardoor 
mogelijk ook meerdere expressies kennen. Het is denkbaar 
dat een eenheid door één architect ontworpen wordt. Ook is 
het denkbaar dat een architect meerdere eenheden ontwerpt. 

Het is daarbij van belang dat de eenheden onderling, 
afhankelijk van hun positie in de openbare ruimte, hun eigen 
ontwerp kennen.

Stedenbouwkundige markeringen
Stedenbouwkundige markeringen zijn gebouwen of  
onderdelen van gebouwen die vanuit looplijnen en zichtlijnen 
van het Masterplan extra aandacht verdienen. Deze elementen 
zijn de verbijzonderingen binnen een architectonisch element. 
Bijzondere gebouwen zijn herkenningspunten en markeringen 
in het Masterplan en niet per se hoog. In het Masterplan is er 
ruimte voor een bijzonder gebouw op het Havenplateau, dit 
gebouw heeft een nautisch karakter en moet zichtbaar zijn 
vanaf  het Kerkplein/Oudestraat.

Kwaliteitsniveaus openbareruimte
Het plangebied heeft een groot aantal verschillende gebieden 
welke zijn onder te verdelen in een drietal kwaliteitsniveaus. 
Het hoofdwinkelgebied en het ‘rondje rond de kerk / 
Nieuwstraat is voor bezoekers de ontvangstkamer van 
Bruinisse en zal een hoogwaardig inrichtingsniveau krijgen. 
De Hoofdontsluitingsstraten en het Havenplateau zijn 
gebieden met een gemiddeld inrichtingsniveau en de overige 
gebieden een eenvoudig niveau. In het volgende hoofdstuk is 
een uitgebreidere omschrijving van de kwaliteitsniveaus te 
vinden.

Het plan kent een programma van winkels, dienstverlening en 
horeca. Daarom is het goed om regels voor beeldbepalende 
voorzieningen die horen bij deze functies ook in het 
Beeldkwaliteitplan vast te leggen. Algemene regels hiervoor 
worden hieronder beschreven.

�
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gewenste referentie voor reclameuitingenen luifels
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Rolluiken
Maar al te vaak ontsieren rolluiken de gevel: een grote rolkast 
die ongenuanceerd boven de winkelpui is geschroefd of  een 
geheel gesloten grijs metalen vlak in de avonduren. Bij het 
ontwerp van de gevel dient de rolkast daarom zoveel mogelijk 
aan de binnenzijde van het pand te worden aangebracht.

Het rolluik dient zo maximaal mogelijk (minstens 70%) 
open te zijn, opdat interne verlichting er in de avonduren 
aan bijdraagt een verlaten en onveilige sfeer te voorkomen. 
Dat het rolluik deel uitmaakt van het ontwerp van de gevel 
betekent onder andere dat het ontwerp de bouwkundige 
indeling van de gevel volgt en vorm-, materiaal en kleurkeuze 
zijn afgestemd op de sfeer en het gebruik van het gebouw. 
Ongeverfde materialen zijn in principe niet aanvaardbaar.

Reclame-uitingen, luifels en zonweringen
Met reclame-uitingen, luifels en zonweringen is het soms nog 
erger gesteld dan met rolluiken. De enorme hoeveelheid aan 
verschijningsvormen en de behoefte harder te schreeuwen 
dan de buurman leidt in menig winkelstraat tot een chaotisch 
onrustig beeld, waarin de (mogelijke) kwaliteit van de gevels 
en de samenhang tussen de panden niet meer is te zien. 
Door gezamenlijke afspraken te maken over wat wel en niet 
aanvaardbaar is en in het ontwerp van de gevel rekening 
te houden met de wens reclame, luifels en zonweringen 
op te nemen kan de kwaliteit van het beeld in dergelijke 
publieke straten gewaarborgd worden. In de Welstandsnota 
zijn voor dorpskernen algemene richtlijnen vastgesteld voor 
gevelreclame. In het Beeldkwaliteitsplan zijn deze regels 
als vertrekpunt gehanteerd maar ook aangescherpt om de 
integrale kwaliteit van de gebiedsontwikkeling scherper te 
definiëren. De regels in het Beeldkwaliteitsplan zullen binnen 
het plangebied van het Masterplan als toetscriterium voor 
Welstand worden gehanteerd. 

Reclame-uitingen
• Reclame-uitingen dienen betrekking te hebben op de aard 

van het bedrijf  dat in het pand is gevestigd en zijn in 
harmonie met het ontwerp van de gevel.

• Per pand één haaks reclamebord, maximaal 600 mm 
uitsteken, niet groter dan 0,50 m2. De onderzijde mag 
niet lager liggen dan 3000 mm boven straatniveau, de 
bovenzijde niet hoger dan 4300 mm boven straatniveau.

• Naamgeving als losse aparte letters op de gevels plaatsen. 
Letters mogen geschilderd zijn of  zijn van metaal, 
hout, glas of  kunststof. Ze mogen bestaan uit neon of  
ingebouwde verlichting hebben.

• Reclame-uitingen vlak op de gevel maximaal 500 mm 
hoog, niet meer dan 1,0m2. De reclame integreren in het 
ontwerp van de pui (dus niet zomaar los er op).

• Aanlichten van reclameborden is toegestaan, mits de 
omgeving geen hinder ondervindt van de verlichting en de 
verlichting in het ontwerp van de pui is geïntegreerd.

• Lichtbakken mogen niet buiten de gevel uitsteken, zijn 
maximaal de breedte van één perceel en hebben 's 
avonds het uiterlijk van neonverlichting door neutrale 
achtergrondkleur met uitgespaarde letters.

• Lichtbakken, lichtbolletjes, lichtslangen, knipperende 
verlichting, lichtprojecties zijn niet toegestaan.

• Dichtplakken of  op andere wijze afschermen van ramen is 
niet toegestaan

Luifels (en zonweringen)
• Luifels niet dieper dan 1300 mm en niet breder zijn dan 

de winkelpui. De minimale vrije hoogte onder de luifel 
bedraagt 2500 mm

• Luifels dienen gemaakt te zijn van markiesdoek, glas, 
staal of  aluminium. Kunststoffen zijn niet toegestaan

• Per winkel mogen enkel gelijke luifels worden toegepast
• Reclame op luifels mag maximaal 200 mm hoog zijn 

en een breedte hebben van 1/3 van de breedte van het 
scherm

• Zonweringen aangebracht op ten minste 2.20 meter boven 
de stoep en maximaal 1.50 meter uitvallen over de stoep

Installaties
In het functioneren van een gebouw spelen installaties 
voor bijvoorbeeld verlichting, luchtbehandeling, koeling, 
verwarming en telecommunicatie een grote rol. De invloed 
van installaties op het gevelbeeld wordt dikwijls onderschat en 
installaties worden onvoldoende meegenomen in het ontwerp. 
Installaties dienen deel uit te maken van het ontwerp. 
Gebouwen dienen op architectonische wijze te worden 
beëindigd, dus niet met een verzameling technische dozen.

Sociale veiligheid
Alle functies in gebouwen dienen zoveel mogelijk te zijn 
georiënteerd op de straat. Iedere functie heeft een eigen 
voordeur aan de straat, ook wanneer deze functie geheel 
op de verdieping is gelegen. Verblijfsruimten liggen zoveel 
mogelijk aan de openbare ruimte. Het streven zal moeten 
zijn om het aantal achterkanten aan het openbaar gebied 
te beperken. Expeditietoegangen, nutsvoorzieningen en 
bergingen vragen om creatieve, bij voorkeur inpandige, 
oplossingen om de kwaliteit van het openbaar gebied 
maximaal te garanderen. 
Door het maximaal toevoegen van voordeuren, het maken van 
verblijfsruimten met ogen op de straat en het minimaliseren 
van achterkanten wordt het gevoel van sociale veiligheid op 
een natuurlijke manier verhoogd en neemt de dynamiek in 
de straat, ook in de avonduren, toe. Om de levendigheid over 
de gehele dag te vergroten is het aan te raden om zo veel 
mogelijk het wonen boven op de verdieping te stimuleren. Dit 
zal de sociale veiligheid in grote mate versterken.
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Algemene richtlijnen openbare ruimte

De Nieuwstraat, het Dorpsplein / Kerkplein, de Oudestraat 
en het Havenplateau (Vissershaven) vormen het hart van het 
dorp, daarnaast is de Noorddijk een belangrijke verbindende 
hoofdstructuur binnen Bruinisse. Het intensieve gebruik 
en het vereiste representatieve karakter van deze gebieden 
vereisen een goed doordacht, onderhoudsarm, duurzaam en 
sfeervol ontwerp voor het openbaar gebied. 

Kwaliteitsniveaus
Naast kwaliteitsniveaus voor de beplanting uit het 
groenkwaliteitplan onderscheiden we voor de overige 
inrichting van de openbare ruimte binnen het Masterplan 
een 3 tal kwaliteitsniveaus (hoogwaardig, gemiddeld en 
eenvoudig).

Hoogwaardig
De gebieden met een hoogwaardige inrichting zijn de 
Nieuwstraat, Korte en Lange Ring, ds. Waardenburgstraat, 
Dorpsplein, Kerkplein en de Oudestraat. Deze ruimtes vormen 
de kern van het Masterplan en bepalen in grote mate het 
toekomstige succes van het centrum. Bij de realisatie is 
het streven om de inrichting van deze openbare ruimtes zo 
snel mogelijk en zo veel mogelijk in 1 keer aan te leggen. 
De definitieve planexploitatie en bijbehorende fasering zal 
uiteindelijk duidelijkheid geven in hoeverre dit mogelijk is. 

De materialen en inrichtingselementen in deze openbare 
ruimtes zijn zorgvuldig gekozen. De materialen verouderen 
op een mooie manier en hebben een lange levensduur 
(geen betonklinkers toepassen). Er moet een familie van 
inrichtingselementen worden gekozen voor verlichting, 
bankjes, prullenbakken, straatkolken, boomroosters, 
fietsenstallingen en dergelijke. Bestaande elementen worden 
vervangen door een nieuwe hoogwaardige elementen met een 
klassieke uitstraling.

Gemiddeld
De gebieden met een gemiddeld kwaliteitsniveau 
voor de openbare ruimte zijn het Havenplateau, de 
hoofdontsluitingsstraten rond het centrum en de entreewegen 
naar het centrum toe. De herinrichting van deze ruimtes 
zal afgestemd worden op het reguliere onderhoud dat 
de gemeente hanteert. Om inzichtelijk te maken welke 
straten wanneer zullen veranderen is het aan te raden een 
faseringskaart te maken voor de openbare inrichting. 

Het materiaalgebruik in deze straten is afgestemd op 
haar intensieve gebruik, netjes gedetailleerd en heeft een 
lange levensduur. Als referentie voor de herinrichting van 
de hoofdonsluitingsstraten dient de nieuwe inrichting 
van de Dr. De Kockstraat. Ook hier zal een familie van 
inrichtingselementen worden samengesteld. De  elementen 
zijn hedendaags en rustig vormgegeven en hebben een lange 
levensduur. 

Eenvoudig
De verschillende woongebieden in het centrum en van 
Bruinisse hebben een eenvoudige inrichting. Ook in deze 
gebieden zal de herinrichting van de openbare ruimte 
afgestemd zijn op het reguliere onderhoud. 

Het materiaalgebruik in deze gebieden is eenvoudig en netjes,  
inrichtingselementen zijn uit dezelfde ‘familie’ als die van 
het gemiddelde niveau, al is het aantal elementen tot een 
minimum beperkt.

Om de kwaliteit van de openbare ruimte van het centrum te 
garanderen is een aantal uitgangspunten omschreven voor 
het ontwerp, de aanleg en het beheer & onderhoud. Voor de 
verdere uitwerking en detaillering van de openbare ruimte zal 
een inrichtingsplan gemaakt worden. In het inrichtingsplan 
zal ook een definitieve keuze gemaakt worden voor de 
verschillende inrichtingselementen.
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Materialisering
In een stedelijk gebied is het vormgeven van de openbare 
ruimte van essentieel belang. Zo staan de gebouwen in 
dienst van de openbare ruimte, doordat zij de straatwanden 
vormen en de ruimte de schaal, verhouding en begrenzing 
geven die past bij het gebruik van de ruimte. De bestrating 
van de verschillende openbare ruimten dient, in de lijn 
van het bestaande centrum, zo rustig mogelijk te zijn. Dit 
betekent in principe geen overgangen in materiaal, kleur 
en hoogte. Tenzij hier zeer nadrukkelijk aanleiding voor is. 
Uitgangspunt voor het hoogwaardige niveau is de toepassing 
van gebakken klinkers, betonnen straatwerk dient hier te 
allen tijde gemeden te worden. Het standaard niveau sluit 
aan bij de huidige materialen en wordt bij vernieuwing 
mogelijk vervangen door betonnen materiaal met oog voor de 
detaillering.

Door in het ontwerp van de inrichting veel aandacht te 
besteden aan het detail en het toekomstig beheer ervan 
kunnen extra inspanningen in uitvoering en onderhoud 
voorkomen worden. Voorkom grote kieren in bestrating in 
verband met onkruidbestrijding en voorkom zo veel mogelijk 
hak-, zaag-, of  knipwerk.

Continuïteit 
Het is de bedoeling dat er één ontwerp voor de inrichting 
van de openbare ruimte gemaakt wordt. De openbare ruimte 
is een bindend element tussen de verschillende delen en 
zal daarom een logisch beloop moeten hebben van het ene 
naar het andere domein. Dit betekent echter niet dat er geen 
aandacht besteedt dient te worden aan de specifieke eisen die 
het gebruik van de openbare ruimte zal stellen.

Elementen 
Er dient een familie van straatmeubilair te worden vastgesteld 
welke (op termijn) overal wordt toegepast. Tenzij er bijzondere 
aanleiding is af  te wijken. Door het vaststellen van een familie 
wordt de samenhang gewaarborgd en is beter beheer en 
onderhoud te realiseren. Het is van belang de samenhang 
met de rest van het centrum te versterken. De keuze van 
straatmeubilair en verlichting dient zodanig te geschieden 
dat ze bijdraagt aan de karakteristiek van de verschillende 

openbare ruimten, zonder de continuïteit van de deze ruimten 
te verstoren. Combineer waar mogelijk elementen om het 
aantal te beperken (bewegwijzering aan lichtmast, verlichting 
in railing). Wijs in het straatprofiel zônes aan waarin al het 
straatmeubilair zich moet bevinden. Voor het gebied met 
een hoogwaardig niveau is het wenselijk om elementen 
als verlichting, bankjes, bloembakken, fietsenstallingen en 
boomroosters zo snel mogelijk te vernieuwen. De definitieve 
planexploitatie en bijbehorende fasering zal uiteindelijk 
duidelijkheid geven in hoeverre dit mogelijk is. Voor de overige 
gebieden zal dit gebeuren als de onderhoudssituatie dit toe 
laat. 

De nutsvoorzieningen, zoals trafo’s, OV-, PTT- , VRI- en 
kabeltelevisiekasten en rioolgemalen, moeten het ontwerp van 
de openbare ruimte niet verstoren en zoveel mogelijk in de 
bebouwing worden opgenomen.

Verlichting
Voor de verlichting van de openbare ruimte zal in het 
inrichtingsplan een selectie gemaakt worden van armaturen 
met verschillende karakters. Hierbij zal de verbinding 
worden gelegd met de rest van het centrum. Op basis van 
de gewenste sfeer van de openbare ruimte wordt uit deze 
selectie een type armatuur gekozen. De verlichting in het 
gebied verlicht voornamelijk de bestrating of  is gericht op 
de gebouwen en zal niet verstorend mogen werken op de 
verlichting van de etalages van de winkels.

Kunst in de openbare ruimte
Sculpturen in de openbare ruimte hebben een meerwaarde 
in de beleving van het gebied. De locatie en inpassing van 
kunstwerken dienen in het ontwerp van de openbare ruimte te 
worden meegenomen. 

Overige (technische) eisen
De in dit document opgenomen richtlijnen voor de openbare 
ruimte hebben alleen betrekking op de kwaliteit van het beeld. 
Overige door de gemeente opgestelde eisen ten aanzien van 
de openbare ruimte, zoals standaarddetails voor straatwerken 
en riolering, uitgangspunten voor wegprofielen en technische 
eisen ten aanzien van verlichting en verkeersveiligheid zullen 
worden geactualiseerd en opgenomen worden in het te 
vervaardigen inrichtingsplan.
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referentie hoogwaardige detaillering in huidige situatie
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Uitwerking Beeldkwaliteit

Waar in de vorige hoofdstukken meer algemeen is ingegaan 
op beeldkwaliteit en algemene architectonische richtlijnen 
voor het centrum van Bruinisse, wordt in dit hoofdstuk 
gedetailleerd en specifiek ingegaan op de verschillende 
onderdelen van het plan. Hoewel het hoofdstuk vooral regels 
bevat voor de uitwerking van de gebouwen is het niet vanuit 
de gebouwen geschreven. Het hoofdstuk is in de eerste plaats 
geordend vanuit de belangrijke openbare ruimten in het plan. 
Juist door eenheid in het openbaar gebied kan een sfeervol en 
harmonisch centrum ontstaan. 

In het dorp zijn op meerdere plekken goede voorbeelden 
te vinden welke als inspiratie dienen voor de toekomstige 
ontwikkelingen. Bij de uitwerking van het Beeldkwaliteitplan 
heeft de huidige aanwezige beeldkwaliteit centraal gestaan.

7



Beeldkwaliteitplan Bruinisse 2�

Impressie Nieuwstraat



Beeldkwaliteitplan Bruinisse
 29

Het hoofd winkelgebied van Bruinisse bevindt zich in de 
Nieuwstraat met uitlopers naar de Dreef  en de Korte Ring. 
De Nieuwstraat en Korte Ring zijn de oudste straten van het 
dorp. Het zijn kleine straatjes en je vindt er vooral kleinere 
winkels voor de niet-dagelijkse boodschappen. Waar de 
Nieuwstraat over gaat in Korte Ring is het nieuwe Dorpsplein. 
Hier zijn naast winkels ook een aantal horecagelegenheden 
met terrassen op het plein. Aan de Dreef  zijn de grotere 
winkelformules te vinden voor de dagelijkse boodschappen, zij 
hebben parkeren onder de bomen voor de deur. 

Centrumstraten
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Typologie:
- Dynamische dorpswinkelstraat (wandelgebied)
- Historisch woonstraatje

Architectuur en sfeer:
- Geen herhaling maar individualiteit
- Traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen
- Mix van kleinere eenheden variërend tussen 5 en 8 m breed
- Kleine schaal, circa 1 of  2 bouwlagen met een kap

Plastiek:
- Beperkte plastiek 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- Hoeken verbijzonderen, geen zijkanten aan de (zij)straat
- Daklijsten en karakteristiek gevelbeëindigingen toepassen
- Entreepartijen en gevelopeningen zorgvuldig detailleren

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse kleuren en in rijke detaillering, 
incidenteel andere materialen toegestaan (bijv. gevelstuc) 
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen verschillende 
panden

Plint:
- Levendige plint met afwisseling van woon- en winkelfunctie
- Entrees winkels en dienstverlening aan de Nieuwstraat, geen tweede 
entree toegestaan.
- Ruimte voor uitstallingen in een strook van 50 cm langs de gevel

Dakrand:
- Traditionele kappen, grote diversiteit in hoogte en vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: hoofdwinkelstraat; hoogwaardig afwerkingsniveau, sfeervol 
en functioneel ingericht
- Materiaal: hoofdrijweg en stoepen van gebakken straatstenen met 
verschillen in bestratingspatroon t.b.v. gebruik; geen niveauverschillen in 
bestrating.
- Verlichting in de straat: hoog verlichtingsniveau, functioneel, klassiek en 
sfeervol; armaturen op masten
- Parkeren op terreinen achter de winkelstraat, geen parkeervoorziening 
voor auto’s in de straat, fietsparkeren in de zone van de bomen 
- Groen: kleinere (lei)bomen, in boomroosters aan 1 zijde van de straat
- inrijbeperking voor autoverkeer d.m.v. zakpaal, expeditieverkeer binnen 
venstertijden.

Nieuwstraat

De Nieuwstraat is een smal sfeervol straatje. Het is een van 
de oudste straten van Bruinisse en verbindt het hart van 
Bruinisse met het achterland. De panden aan de Nieuwstraat 
hebben een grote diversiteit. De verschillende huizen hebben 
elk een eigen kapvorm en kleur en kennen vaak een grote 
rijkdom in detail. De ‘huizen’ staan op de rooilijn en vormen 
een aaneengesloten wand, incidenteel vind je er steegjes naar 
de achterterreinen. De verschillende winkels, voorzieningen 
en woningen hebben hun entree aan de Nieuwstraat, het is 
(behalve voor woongebouwen) niet toegestaan om een tweede 
entree te hebben. 

De Nieuwstraat is onderdeel van het wandelgebied in 
Bruinisse de bestrating bestaat uit gebakken klinkers van 
gevel tot gevel zonder niveauverschillen. Aan één zijde staan 
leibomen waaronder plaats is voor het stallen van fietsen. 
Verschillen in bestratingspatroon geven aan waar auto’s en 
fietsen mogen rijden, waar uitstallingen mogen staan en waar 
plaats is voor het stallen van fietsen. Expeditie vindt plaats 
binnen venstertijden, auto’s zijn te gast en kunnen parkeren 
op een van de terreinen in het centrum. Op drukke momenten 
is deze straat auto vrij en is het een prettige wandelroute 
begeleid door leibomen. 

Impressie Nieuwstraat
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Typologie:
- Historisch (woon)straatje

Architectuur en sfeer:
- Geen herhaling maar individualiteit
- Traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen
- Mix van kleinere eenheden variërend tussen 5 en 8 m breed
- Kleine schaal, 1 of  2 bouwlagen met een kap.

Plastiek:
- Beperkte plastiek 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- Hoeken Nieuwstraat Lange Ring verbijzonderen maximaal 3 bouwlagen 
hoog (plat dak), geen zijkanten aan de (zij)straat
- Daklijsten en karakteristiek gevelbeëindigingen toepassen
- Entreepartijen en gevelopeningen zorgvuldig detailleren

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse kleuren en in rijke detaillering
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen verschillende 
panden

Plint:
- Levendige plint met afwisseling van woon- en winkelfunctie
- Entrees winkels en dienstverlening aan de Korte Ring, geen tweede 
entree toegestaan.
- Ruimte voor uitstallingen in een strook van 100 cm langs de gevel

Dakrand:
- Traditionele kappen, grote diversiteit in hoogte en vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: “historisch centrumstraatje”, Hoogwaardig afwerkingniveau, 
sfeervol ingericht; 
- Materiaal: straat en stoepen van gebakken straatstenen; geen 
niveauverschillen in bestrating.
- Verlichting in de straat: hoog verlichtingsniveau, functioneel, klassiek en 
sfeervol; armaturen aan de gevel
- Parkeren: op terreinen achter de winkelstraat, geen parkeervoorziening 
voor auto’s in de straat, fietsparkeren beperkt in een zone langs de 
gevels.
- Groen: geen bomen in de straat.
- inrijbeperking voor autoverkeer d.m.v. zakpaal, expeditieverkeer voor 
kleinere bestelauto’s binnen venstertijden.

Korte Ring

De Korte Ring is op plaatsen nog smaller dan de Nieuwstraat 
en vormt samen met de Lange Ring het ‘rondje’ rond de kerk. 
Ook hier kennen de panden een grote diversiteit in expressie. 
De huizen staan op de rooilijn en vormen een aaneengesloten 
wand. De bestrating bestaat uit gebakken klinkers van 
gevel tot gevel zonder niveauverschillen. Verschillen in 
bestratingspatroon geven aan waar uitstallingen mogen staan 
en waar plaats is voor het stallen van fietsen. In de straat is 
beperkt ruimte voor het stallen van fietsen. De Korte Ring is 
autovrij en expeditie met kleine bestelauto’s is alleen mogelijk 
binnen venstertijden. Het is een sfeervol wandelgebied waar je 
de sfeer van het oude Bruinisse nog goed kunt proeven. 
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Lange Ring en ds. Waardenburgstraat

Typologie:
- Centrumstraat - woonstraat
- ‘Rondje rond de kerk’

Architectuur en sfeer:
- Geen herhaling maar individualiteit

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen
- Mix van kleinere eenheden variërend tussen 5 en 8 m breed; kerk als 
groot gebouw in het hart
- Kleine schaal, circa 2 bouwlagen met een kap.

Plastiek:
- Beperkte plastiek 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- Hoeken licht verbijzonderen
- Daklijsten en karakteristiek gevelbeëindigingen toepassen
- Entreepartijen en gevelopeningen zorgvuldig detailleren

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse kleuren en in rijke detaillering, 
incidenteel andere materialen toegestaan (bijv. gevelstuc)
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen verschillende 
panden

Plint:
- Wonen op de begane grond; incidenteel een winkel of  dienstverlening.

Dakrand:
- Traditionele kappen, grote diversiteit in hoogte en vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: Centrumstraat; hoogwaardig afwerkingniveau, sfeervol 
ingericht;
- Materiaal: hoofdrijweg en stoepen van gebakken straatstenen, 
overgangen zorgvuldig vormgeven m.b.v. betonnen banden.
- Verlichting in de straat: hoog verlichtingsniveau, functioneel, klassiek en 
sfeervol; armaturen op masten
- Parkeren: op terreinen achter de winkelstraat, haaks parkeren in 
de Deestraat en Lange Ring omzoomd door hoogwaardig groen (bijv. 
beukhagen)., fietsparkeren in een zone bij de kerk.
- Groen: een aantal grotere bomen in de hagen rond het plein, hagen 
rond parkeerplaatsen en gras binnen de hagen van het plein.

De Lange Ring en de ds. Waardeburgstraat zijn wat 
profiel betreft twee totaal verschillende straten. De 
ds. Waardenburgstraat is een smal straatje dat voor 
de auto, via de Oudestraat, de verbinding is naar de 
Noordstraat, de Lange Ring is de route naar een belangrijke 
parkeervoorziening in het hart van Bruinisse. Beiden zijn een 
deel van het ‘rondje rond de kerk’ en er wordt voornamelijk 
gewoond. Om de oude ringstructuur rond de kerk weer tot 
sterke eenheid te maken zullen de materialisatie en inrichting 
van de Korte en Lange Ring en de ds. Waardenburgstraat 
sterk op elkaar lijken.
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Typologie:
- Historisch woonstraatje (wandelgebied)
- ‘loper’ naar de haven

Architectuur en sfeer:
- Geen herhaling maar individualiteit
- Traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen
- Mix van kleinere eenheden variërend tussen 5 en 8 m breed
- Kleine schaal, circa 2 bouwlagen met een kap

Plastiek:
- Beperkte plastiek 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- Hoeken verbijzonderen, geen zijkanten aan de (zij)straat
- Daklijsten en karakteristiek gevelbeëindigingen toepassen
- Entreepartijen en gevelopeningen zorgvuldig detailleren

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse rood en aard tinten en in rijke 
detaillering
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen verschillende 
panden

Plint:
- Levendige plint met afwisseling van woon- en culturele functies en 
dienstverlening
- Ruimte voor uitstallingen in een strook van 100 cm langs de gevel

Dakrand:
- Traditionele kappen, grote diversiteit in hoogte en vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: hoofdstraat; hoogwaardig afwerkingniveau, sfeervol ingericht
- Materiaal: hoofdrijweg en stoepen van gebakken straatstenen, 
overgangen zorgvuldig vormgeven m.b.v. betonnen banden.
- Verlichting in de straat: hoog verlichtingsniveau, functioneel, klassiek en 
sfeervol; armaturen op masten
- Parkeren: langsparkeren in de straat, fietsparkeren in een zone onder 
de bomen 
- Groen: kleinere (lei)bomen, aan 2 zijden van de straat in de stoep

Oudestraat

De Oudestraat is de oude voorstraat naar het ‘rondje rond de 
Kerk’. De relatie met het water is nu echter geheel verdwenen, 
waar je vroeger bij het water kwam zie je nu alleen de dijk en 
de verschillende loodsen er achter. Straks zie je aan het einde 
van de Oudestraat een toren welke refereert aan vuurtorens 
en steken de daken van de houten loodsen boven de dijk 
uit. De straat heeft een vrij breed profiel wat wordt begeleid 
door leibomen. In de Oudestraat vind je vooral woonhuizen, 
een enkele winkel en de twee musea (Brusea) van Bruinisse. 
Het huidige aanbod van het museum en oudheidskamer 
wordt uitgebreid met galerieën en souvenirwinkeltjes. In het 
toeristische seizoen wordt de Oudestraat zo een levendige 
schakel tussen het dorpshart en de nieuwe Vissershaven. 
Wanneer je de brede trap de dijk oploopt, krijg je een 
prachtig uitzicht over de haven, het Havenplateau en de 
Grevelingendam en de Krammersluizen naar Goeree-
Overflakkee. Aan het nieuwe havenplein zijn verschillende 
terrasjes en restaurants waar bezoekers en bewoners overdag 
en ’s avonds kunnen genieten van specialiteiten uit de 
Zeeuwse wateren.

Naar het zuiden toe komt de Oudestraat uit op de Korte 
Ring. Op de kop komt een nieuw markant gebouw met een 
bijzondere functie, tussen dit gebouw en de kerk door kom je 
op het kerkplein. 
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Dreef

Typologie:
- Centrumstraat (boodschappencentrum)

Architectuur en sfeer:
- Geen herhaling maar individualiteit
- Traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen
- Mix van middelgrote eenheden variërend tussen 6 en 9 m breed
- Kleine schaal, gebouwen aan de Dreef  circa 2 bouwlagen met een kap 
of  3 lagen zonder kap

Plastiek:
- Beperkte plastiek 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- Hoeken verbijzonderen, geen zijkanten aan de (zij)straat
- Daklijsten en karakteristiek gevelbeëindigingen toepassen
- Entreepartijen en gevelopeningen zorgvuldig detailleren

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse kleuren en in rijke detaillering, 
incidenteel andere steenachtige materialen toegestaan
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen verschillende 
panden

Plint:
- Levendige plint met afwisseling van dienstverlening- en winkelfunctie 
(geen afgeplakte of  blinde gevels direct aan de Dreef  maken)
- Entrees winkels en dienstverlening aan de Dreef, geen tweede entree 
toegestaan.
- Ruimte voor uitstallingen in een strook van 100 cm langs de gevel

Dakrand:
- Diverse kapvormen mogelijk, enige mate van diversiteit in hoogte en 
vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: hoofdwinkelstraat; hoogwaardig afwerkingniveau, sfeervol 
ingericht
- Materiaal: hoofdrijweg en stoepen van gebakken straatstenen, 
overgangen zorgvuldig vormgeven m.b.v. betonnen banden.
- Verlichting in de straat: hoog verlichtingsniveau, functioneel, klassiek en 
sfeervol; armaturen op masten
- Parkeren: onder de bomen op parkeerterrein met ruimte voor 
fietsparkeren in de randen.
- Ruimte voor ondergrondse afvalcontainers en winkelwagens op het plein 
maken.
- Groen: kleinere bomen, (evt. in boomroosters) in de stoep en op 
parkeerterrein.
- expeditie grootschalig nieuwe winkels inpandig maken.
 

De Dreef  ligt aan de rand van het hoofdwinkelgebied. De 
verschillende gebouwen hebben elk een eigen karakter, vorm 
en kleur en zijn gemaakt met aandacht voor materiaalgebruik 
en detail. Gebouwen staan los in de ruimte en zijn zeer 
verschillend in schaal, ze hebben de maat van grote 
woonhuizen tot scholen of  kantoorpanden. Panden zijn 
gemetseld maar incidenteel kunnen andere materialen 
voorkomen. Er is grote variatie in gevelbeëindigingen en 
kapvormen. De gebouwen hebben voortuinen of  stoepen 
en hun voordeuren aan de straat. De verschillende winkels, 
voorzieningen en woongebouwen hebben hun entree aan de 
Dreef, het is (behalve voor woongebouwen) niet toegestaan 
een tweede entree te hebben.

Aan de Dreef  zijn grotere winkelformules te vinden, zij 
hebben parkeren onder de bomen voor de deur en zijn altijd 
bereikbaar voor expeditieverkeer. Om de kwaliteit van het 
openbaar gebied te waarborgen en te kunnen voldoen aan 
de gestelde geluidseisen zal de expeditie van verschillende 
winkels inpandig plaatsvinden. De Dreef  is de plek voor alle 
dagelijkse boodschappen in Bruinisse je hebt het gemak van 
parkeren voor de deur en de sfeer van het historische centrum 
om de hoek.

Impressie Nieuwstraat / Dreef
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De pleinen

Aan het eind van de 15e eeuw ontstond het dorp Bruinisse, 
het kreeg de traditionele opzet van een voorstraat vanaf  
de dijk welke uitkwam op een ring. In het midden daarvan 
lag een door een gracht omgeven kerkhof  met daarop de 
kerk. Tot 1900 verandert er aan het uiterlijk van deze kerk 
weinig, pas in 1945 toen de geallieerden begonnen met hun 
slotoffensief  werd de kerk en een groot deel van de huizen in 
Bruinisse zwaar beschadigd. In 1952 werd de huidige kerk in 
gebruik genomen welke de watersnoodramp van 1953 heeft 
doorstaan. 

In het gebied rond de kerk ontstaan straks 2 pleinen. Het 
Kerkplein is een rustige ‘groene’ ruimte waar verschillende 
huizen de wanden van het plein rond de kerk vormen. Het 
Dorpsplein is het nieuwe sfeervolle hart van Bruinisse, hier 
vind je diverse horecagelegenheden en kleine winkels. 

Aan de Dreef  is een derde grotere openbare pleinruimte. Het 
plein aan de Dreef  wordt vooral gebruikt om te parkeren, 
het is voor veel bewoners het beginpunt voor een bezoekje 
aan het centrum. De Dreef  is een centrumstraat maar ook 
onderdeel van de hoofdontsluiting van Bruinisse. De Dreef  is 
beschreven in het vorige hoofdstuk . 
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Kerkplein

Typologie:
- Kerkplein

Architectuur en sfeer:
- Geen herhaling maar individualiteit
- Kerk als groot ‘huis’

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen
- Mix van kleinere eenheden variërend tussen 5 en 8 m breed; kerk als 
groot gebouw in het hart
- Kleine schaal, 1 of  2 bouwlagen met een kap, incidenteel 3e laag met 
plat dak.

Plastiek:
- Beperkte plastiek 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- Hoeken verbijzonderen, geen zijkanten aan de (zij)straat
- Daklijsten en karakteristiek gevelbeëindigingen toepassen
- Entreepartijen en gevelopeningen zorgvuldig detailleren

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse kleuren en in rijke detaillering, 
incidenteel andere materialen toegestaan (bijv. gevelstuc)
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen verschillende 
panden

Plint:
- Levendige plint met afwisseling van sociale dienstverlening en wonen

Dakrand:
- Traditionele kappen, grote diversiteit in hoogte en vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: ‘Kerkplein’ / parkje; hoogwaardig afwerkingniveau, sfeervol 
groen ingericht;
- Materiaal: pleinverharding, straat en stoepen van gebakken 
straatstenen, pleinruimte verbijzonderen door bestratingspatroon; geen 
niveauverschillen in bestrating.
- Verlichting: de kerk en een aantal bomen aanlichten.
- Een beperkt aantal bankjes aan de rand van het plein.
- Parkeren: haaksparkeren in de Deestraat en Lange Ring, fietsparkeren 
in een zone bij de kerk.
- Groen: een aantal grotere bomen in de hagen, hagen rond 
parkeerplaatsen en gras binnen de hagen rond het plein.
- In de inrichting rekening houden met toegankelijkheid voor 
hulpdiensten, trouw,- en rouwstoeten.
- Inrichting afstemmen op gebruik tijdens evenementen
- Ruimte voor kunstwerk/speelvoorziening en mogelijk een muziektent 
opnemen in ontwerp

Het gebied rond de kerk is met het verdwijnen van het kerkhof  
zijn identiteit verloren en het Kerkplein heeft weinig structuur 
en voelt rommelig aan. Met het Masterplan komt de kerk weer 
met haar voeten in het groen te staan. Het nieuwe Kerkplein 
is een rustige, sfeervolle, groene ruimte met plaats voor een 
muziektent en speelgelegenheid voor kinderen. Ook kan met 
de Visserijdagen de kermis voor kleinere kinderen op het 
Kerkplein komen, de diverse kramen en attracties staan dan 
in het gras.

Tussen de kerk en de Korte Ring loopt een klein straatje 
dat uitkomt op de Lange Ring. Hieraan komen tegenover 
de kerk nieuwe voorkanten van woningen en garages. In het 
Masterplan wordt ingezet op ‘camouflerende’ bebouwing 
om de bestaande garages aan het zicht te onttrekken. 
Hoogwaardige poorten in een metselwerk kader worden 
gepositioneerd in de nieuwe rooilijn.

Aan het Kerkplein komt een nieuw gebouw, dit gebouw is een 
aaneenschakeling van losse ‘huizen’ en heeft voorkanten naar 
het Dorpsplein, Lange Ring en het Kerkplein. Op de begane 
grond aan het Kerkplein vind je sociale dienstverlening en op 
de verdieping zijn woningen. De panden hebben diversiteit 
in expressie. De ‘huizen’ staan op de rooilijn en vormen een 
aaneengesloten wand. De bestrating bestaat uit gebakken 
klinkers tot aan de gevel en er is (beperkt) ruimte voor 
geveltuintjes. De straat het Kerkplein is autovrij, onder de 
bomen is er ruimte voor het stallen van fietsen. Het plein 
zelf  is ook autovrij en alleen bereikbaar voor hulpdiensten en 
trouw,- en rouwstoeten. 

Impressie Kerkplein
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Typologie:
- Levendig dorpsplein (wandelgebied)

Architectuur en sfeer:
- Geen herhaling maar individualiteit
- Traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen
- Mix van kleinere eenheden variërend tussen 5 en 8 m breed
- Kleine schaal, 1 of  2 bouwlagen met een kap, incidenteel 3e laag met 
plat dak.

Plastiek:
- Beperkte plastiek 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- Hoeken verbijzonderen, geen zijkanten aan de (zij)straat
- Daklijsten en karakteristiek gevelbeëindigingen toepassen
- Entreepartijen en gevelopeningen zorgvuldig detailleren

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse kleuren en in rijke detaillering
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen verschillende 
panden

Plint:
- Levendige plint met afwisseling van woon- en winkelfunctie
- Entrees winkels en dienstverlening aan de Korte Ring, geen tweede 
entree toegestaan.
- Ruimte voor uitstallingen in een strook van 100 cm langs de gevel

Dakrand:
-Traditionele kappen, grote diversiteit in hoogte en vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: Plein, hoogwaardig afwerkingsniveau, sfeervol ingericht.
- Materiaal: plein, straat en stoepen van gebakken straatstenen, 
pleinruimte verbijzonderen door bestratingspatroon; geen 
niveauverschillen in bestrating.
- Verlichting: op het plein; verlichting met armaturen op masten 
daarnaast een aantal gebouwen en bomen aanlichten.
- Een beperkt aantal bankjes aan de rand van het plein.
- Parkeren: op terreinen achter de winkelstraat, geen parkeervoorziening 
voor auto’s in de straat, fietsparkeren beperkt in een zone langs de 
gevels.
- Groen: een aantal grotere bomen in boomroosters op het plein.
- inrijbeperking voor autoverkeer d.m.v. zakpaal, expeditieverkeer voor 
kleinere bestelauto’s binnen venstertijden.

Dorpsplein

Waar de Nieuwstraat uit komt op de Korte Ring vind 
je het sfeervolle Dorpsplein hier zijn verschillende 
horecagelegenheden met terrassen op het plein onder de 
bomen. Het plein is alleen binnen venstertijden toegankelijk 
voor bewoners en expeditieverkeer (alleen kleine bestelauto’s) 
hebben voetgangers de ruimte. Een aantal gebouwen 
en bomen zijn aangelicht zodat een warme en prettige 
verblijfsruimte ontstaat. Het Dorpsplein is niet alleen voor de 
Bruenaren maar ook voor toeristen de plek waar je van een 
hapje en een drankje kunt genieten in het historische hart van 
Bruinisse. 

Impressie Dorpsplein
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Waterfront 

Bruinisse heeft een sterke binding met het water, ze ontleent 
haar imago en bestaan aan de ‘rijke’ Zeeuwse wateren. Er zijn 
diverse grote jachthavens en het dorp heeft een omvangrijke 
vissersvloot die nog altijd actief  is. De watersnoodramp heeft 
er echter gezorgd voor een grootscheepse dijkverzwaring 
waardoor het dorp achter de dijk is komen te liggen en de 
visuele relatie met het water verdwenen is. Overal in Bruinisse 
hoor of  ruik je het water of  de bedrijvigheid die daarmee 
samenhangt, maar het water zie je nergens. De waterkant is 

vooral van de vissers en de booteigenaren geworden. 

Niet alleen voor de bewoners van Bruinisse maar ook voor de 
bezoekers is herstel van de relatie met het water gewenst. Vast staat 
dat het dijklichaam te allen tijde behouden moet worden en dus 
visueel contact op maaiveldniveau onmogelijk is. Op een hoger niveau 
is dat wel mogelijk doordat loodsen of  een karakteristiek torentje 
boven de dijk uitsteken. Samen met de masten van grotere boten die 
aan de kade liggen wordt het signaal gegeven dat het water dicht bij is. 
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Havenplateau 

Typologie:
- Dynamische vissershaven
- symbiose tussen visserij, ambacht, bootreparatie en op toerisme 
gericht programma 

Architectuur en sfeer:
- Stoere loodsen en gebouwen (historische werkloodsen als referentie)
- Hoogte accent als landmark (torentje, baken)

Ritme en schaal:
- verschillende grote loodsen variërend in breedte van circa 8-15 meter 
- geen grote doorgaande gebouwen maar een schakeling van individuele 
eenheden

Plastiek:
- zeer beperkt plastiek toepassen 

Accenten:
- toren als landmark (in het zicht vanuit het dorpshart) maximaal 20-
25m hoog

Materiaal:
- Gebouwen hoofdzakelijk van gepotdekselde houten delen; secundaire 
materialen zijn staal, glas, beton/basalt

Plint:
- Afwisseling van commerciële op toerisme gerichte functies en ambacht/
visserij
- Geen wonen aan de haven (mogelijk wel logiesfuncties toestaan)

Dakrand:
- Traditionele kappen; dakhelling minimaal 30 graden

Openbare ruimte:
- Typologie: havenkade; gemiddeld afwerkingniveau, nautisch en robuust;
- Materiaal: beton, gebakken straatstenen en natuursteen accenten
- Houten steigers voor vissers en passanten 
- Dijkovergang van havenplein naar Oudestraat d.m.v. brede 
(natuurstenen) trappenpartij
- Verlichting: gemiddeld verlichtingsniveau, functioneel, armaturen op 
masten, verlichting in de trappenpartij naar de Oudestraat integreren, 
mogelijke historische objecten aanlichten
- mogelijk historische visserij gerelateerde objecten (boten, boeien, 
kranen ea kunstwerken) in de inrichting van het havenplein opnemen
- Parkeren: op maaiveld, fietsparkeren concentreren aan de rand van het 
plein

 

Als je vanuit de Oudestraat via de trappen op de dijk komt 
heb je een prachtig uitzicht over het water, de vissersvloot en 
het havenplein. Hier vind je verschillende horecagelegenheden 
met terrassen op het plein. De sfeer is dynamische en naast 
de bedrijvigheid van de vissers kan je vis kopen en proeven 
of  wat drinken maar je kunt ook mee varen op een van de 
vissersboten. Het is bovendien een goed bereikbare plek, je 
kunt als bezoeker je auto parkeren op de kade of  je boot aan 
de kade aanleggen. 

De bebouwing op het Havenplateau heeft een nautisch 
karakter, de houten loodsen zijn robuust. De inrichting van de 
kade is stoer en ruig. Je vind er bolders, en meerpalen op de 
kaderand en op het plein is ruimte voor visserijgerelateerde 
historische objecten als boeien, een oude kraan of  een oude 
vissersboot welke ook als zit/speelobject kan dienen. Het 
Havenplateau speelt een belangrijke rol bij de Visserijdagen. 
De dijk is dan een tribune voor verschillende activiteiten. 
Al met al wordt de nieuwe Vissershaven van Bruinisse een 
dynamische plek aan het water, een plek waar iedereen het 
zilte water en alles wat er mee te maken heeft kan voelen, 
ruiken en proeven. 

Impressie Havenplateau
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Havenkade

Typologie:
- Hoofd ontsluitingsstraat
- Dijkweg

Openbare ruimte:
- Typologie: ‘dijkweg’; gemiddeld afwerkingniveau, functioneel
- Materiaal: hoofdrijweg, klinkers in type gelijk voor alle 
Hoofdontsluitingsstraten kleur passend bij het straatmateriaal in het 
hoofdwinkelgebied. Stoepen van betontegels, overgangen zorgvuldig 
vormgeven m.b.v. betonnen banden. 
- Dijkovergang van havenplein naar Oudestraat d.m.v. brede 
(natuurstenen) trappenpartij
- Verlichting: in de straat: gemiddeld verlichtingsniveau, functioneel; 
armaturen op masten; verlichting in de trappenpartij naar de Oudestraat 
integreren
- Groen: dijktaluds van gras.

Vanaf  het viaduct onder de N59 gaat de hoofdweg 
de verbrede dijk op, er zijn fietssuggestie stroken en 
stoepen. Vanaf  de dijk heb je een prachtig uitzicht over 
het water en het dorp. Vanaf  de dijk kan je via een afrit 
naar het Havenplateau. De Havenkade is de noordelijke 
ontsluitingsstraat van het centrum. Een groot deel van de 
bezoekers van Bruinisse komt op deze plek het dorp binnen. 
Op de plek waar de Oudestraat en de brede trappen naar het 
Havenplateau samenkomen moet er in het ontwerp van de 
openbare ruimte ruimte worden gemaakt voor voetgangers 
zodat er een veilige oversteek situatie ontstaat. 
Om de bereikbaarheid voor autoverkeer van de westzijde van 
het dorp te vergroten wordt de aansluiting van de Havenkade 
met de Noorddijk verschoven zodat deze in het verlengde van 
de Deltastraat komt te liggen.
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Impressie Deestraat
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Hoofdontsluitingsstraten

Bruinisse heeft in haar stratenpatroon geen duidelijke 
Hoofdontsluitingsstraten, dit hoort bij de schaal van een 
dorp. Door het jaar heen zijn meerdere momenten waarop er 
veel mensen Bruinisse een bezoek brengen, de kleinschalige 
structuur kan dit niet verwerken daarnaast komt de 
verkeersveiligheid soms in het gedrang. Het zou aantrekkelijk 
zijn om de verschillende verkeersstromen in en om Bruinisse 
meer te gaan sturen. In het seizoen zou je bovendien het 
centrum deels autoluw / autovrij willen maken waarvoor het 
nodig is de verkeersroutes om het centrum heen duidelijker 
vorm te geven. Het rondje rond het centrum bestaat straks uit 
een route vanaf  de Dorpsweg naar de Burgemeester Hagelaan 
(1 richting naar het oosten) door over de Deestraat en de 
Havenkade, de Deltastraat en de Dokter de Kockstraat naar 
de Molenstraat en de Dreef.

De Burgemeester Hagelaan heeft een smal profiel, door aan 
twee kanten een stoep te maken en slechts in 1 richting 
autoverkeer toe te staan wordt deze straat veiliger voor 
fietsers en wandelaars. De Deestraat heeft doordat hier 

vroeger een gracht gelegen heeft een breed profiel, langs 
een brede rijweg komen hier onder de bomen haakse 
parkeerplaatsen omzoomd door hoogwaardig groen (bijv. 
beukhagen). De Havenkade is de plek waar je uitzicht hebt 
over het water. De hoofdweg loopt op de verbrede dijk, heeft 
fietssuggestie stroken en stoepen, er zijn op en afritten naar 
het Havenplateau. De aansluiting met de Noorddijk wordt op 
geschoven en komt te liggen ter hoogte van de Deltastraat 
zodat je gemakkelijk het dorp in kunt. De Deltastraat, de 
Dokter de Kockstraat, de Molenstraat en de Dreef  zijn straten 
die het dorp aan de westzijde ontsluiten. Zij hebben vrij ruime 
profielen met brede stoepen en langs parkeren onder de 
bomen. 

In de verschillende Hoofdontsluitingsstraten zijn op dit 
moment weinig particuliere initiatieven. In het Masterplan 
zullen deze straten een kwaliteitsimpuls in de openbare 
ruimte krijgen. Voor de volledigheid zijn ten behoeve van 
toekomstige ontwikkelingen de maat en taal van de gebouwen 
in deze straten beschreven.
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Dorpsweg

Typologie:
- hoofd ontsluitingsstraat

Architectuur en sfeer:
- Losse huizen in het groen
- Geen herhaling maar individualiteit
- Traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen
- Mix van middelgrote eenheden variërend tussen 6 en 12 m breed
- Kleine schaal, circa 2 bouwlagen met een kap

Plastiek:
- Plastiek is vrij; diverse erkers en balkons mogelijk

Accenten:
- Individuele huizen hebben elk een eigen karakter

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse kleuren en in rijke detaillering, 
andere steenachtige materialen toegestaan
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- Verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen verschillende 
panden

Plint:
- Hoofdfunctie is wonen

Dakrand:
- Diverse kapvormen mogelijk, enige mate van diversiteit in hoogte en 
vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: hoofdontsluitingsstraat; gemiddeld afwerkingniveau, 
functioneel
- Materiaal: hoofdrijweg, klinkers in type gelijk voor alle 
Hoofdontsluitingsstraten kleur passend bij het straatmateriaal in het 
hoofdwinkelgebied. Stoepen van betontegels, overgangen zorgvuldig 
vormgeven m.b.v. betonnen banden.
- Verlichting in de straat: gemiddeld verlichtingsniveau, functioneel; 
armaturen op masten
- Parkeren: langs de weg onder de bomen.
- Groen: grotere  en middelgrote bomen, in de stoep.

De Dorpsweg is de hoofd entreeweg voor Bruinisse komend 
vanuit het zuiden. Het is een brede groene laan waaraan 
voornamelijk gewoond wordt. Aan beide zijden vind je 
vrijstaande woningen met grote voortuinen. De straat heeft 
aan beide zijden parkeerplaatsen langs de straat en stoepen 
met bomen. De gebouwen hebben de maat van grote 
bungalows of  villa’s en zijn tussen de 1 en 2 lagen met een 
kap. 
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Typologie:
- Hoofdontsluitingsstraat (1 richting)

Architectuur en sfeer:
- Woonstraatje
- Traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen (soms in een rij)
- Mix van middelgrote eenheden variërend tussen 5 en 8 m breed
- Kleine schaal, circa 2 bouwlagen met een kap

Plastiek:
- Beperkt plastiek gebruiken; aan de noordzijde van de straat staan 
gebouwen op de rooilijn aan de zuidzijde zijn kleine gevelsprongen 
mogelijk 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- entreepartijen en gevelopeningen licht verbijzonderen

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse rood en aardtinten
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- Kleine verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen 
verschillende panden

Plint:
- Hoofdfunctie is wonen zeer beperkt andere functies toestaan mits deze 
geen grote verkeersaantrekkende werking hebben; geen winkelfunctie 
toestaan

Dakrand:
- Diverse kapvormen mogelijk, enige mate van diversiteit in hoogte en 
vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: hoofdontsluitingsstraat; gemiddeld afwerkingniveau, 
functioneel
- Materiaal: hoofdrijweg, klinkers in type gelijk voor alle 
Hoofdontsluitingsstraten kleur passend bij het straatmateriaal in het 
hoofdwinkelgebied. Stoepen van betontegels, overgangen zorgvuldig 
vormgeven m.b.v. betonnen banden.
- Verlichting in de straat: gemiddeld verlichtingsniveau, functioneel; 
armaturen op masten
- Parkeren: indien mogelijk geen parkeren in de straat, parkeren op eigen 
terrein en achtererven.
- Groen: geen bomen in de straat, woningen hebben soms voortuinen

Burgemeester Hagelaan

De Burgemeester Hagelaan is smalle maar belangrijke 
verbindingsstraat voor Bruinisse. De straat is slechts 9 meter 
breed en de huizen aan de ene zijde van de straat hebben 
tuinen tot aan de straat zodat een stoep ontbreekt. Voor 
de huizen aan de andere zijde is slechts een smalle stoep 
aanwezig. Doordat de straat ondanks haar breedte in twee 
richtingen bereden kan worden is deze op momenten dat de 
scholen beginnen of  eindigen zeer verkeersonveilig. 

Om als hoofdontsluitingsstraat te kunnen functioneren is 
het nodig om aan twee kanten van de straat een (smalle) 
stoep te maken. Door daarnaast slechts in 1 richting auto 
verkeer toe te staan is er meer ruimte voor langzaam verkeer 
en wordt deze straat veiliger voor fietsers en wandelaars. In 
dit kader heeft het de voorkeur om in de straat geen ruimte 
voor parkeren te maken. Bij de verdere uitwerking in het 
inrichtingsplan zal moeten blijken of  het mogelijk is om dit te 
realiseren. 
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Deestraat

Typologie:
- Hoofdontsluitingsstraat
- Groene laan

Architectuur en sfeer:
- Vrijstaande woningen en woningen in een rij
- Traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen (soms in een rij)
- Mix van middelgrote eenheden variërend tussen 5 en 8 m breed
- Kleine schaal, circa 2 bouwlagen met een kap

Plastiek:
- Beperkt plastiek gebruiken; kleine gevelsprongen mogelijk 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- Entreepartijen en gevelopeningen enigszins verbijzonderen

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse rood en aardse tinten
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- Kleine verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen 
verschillende panden

Plint:
- Hoofdfunctie is wonen geen andere functies toestaan

Dakrand:
- Diverse kapvormen mogelijk, enige mate van diversiteit in hoogte en 
vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: hoofdontsluitingsstraat; gemiddeld afwerkingniveau, 
functioneel
- Materiaal: hoofdrijweg, klinkers in type gelijk voor alle 
Hoofdontsluitingsstraten kleur passend bij het straatmateriaal in het 
hoofdwinkelgebied. Stoepen van betontegels, overgangen zorgvuldig 
vormgeven m.b.v. betonnen banden.
- Verlichting in de straat: gemiddeld verlichtingsniveau, functioneel; 
armaturen op masten
- Parkeren: haaks parkeren in de straat omzoomd door hoogwaardig 
groen (bijv. beukhagen).
- Groen: bomen aan beide zijden van de straat in de stoep en in 
groenstrook; hagen rond parkeerplaatsen.

De Deestraat ontsluit de oostzijde van het centrum van 
Bruinisse en is voor een deel ook onderdeel van het rondje 
rond de kerk. Doordat hier vroeger een gracht gelegen 
heeft, heeft deze straat een breed profiel. In de straat wordt 
voornamelijk gewoond en door de dubbele bomenrijen heeft 
ze een sterk groen karakter. Langs een brede rijweg komen 
(middel) grote bomen en haakse parkeerplaatsen omzoomd 
door hoogwaardige groene hagen (bijv. beukhagen). De huizen 
hebben brede stoepen en geen voortuinen. Het is hierdoor een 
stedelijke maar lommerrijke woonstraat in het hart van het 
dorp.

Impressie Deestraat
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Typologie:
- Hoofdontsluitingsstraat (woonstraat)

Architectuur en sfeer:
- Losse huizen en rijenwoningen
- Traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen (soms in een rij)
- Mix van middelgrote eenheden variërend tussen 6 en 12 m breed
- Kleine schaal, circa 2 bouwlagen met een kap

Plastiek:
- Grote variatie in plastiek; diverse erkers en balkons mogelijk

Accenten:
- Entreepartijen en gevelopeningen licht verbijzonderen

Materiaal:
- Basismateriaal is metselwerk in diverse rood en aardse tinten, 
incidenteel andere (steenachtige) materialen toegestaan
- Bruinisse dient als inspiratiebron
- Kleine verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen 
verschillende panden

Plint:
- Hoofdfunctie is wonen incidenteel zijn andere functies mogelijk; geen 
winkelfunctie toestaan

Dakrand:
- Diverse kapvormen mogelijk, enige mate van diversiteit in hoogte en 
vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: hoofdontsluitingsstraat; gemiddeld afwerkingniveau, 
functioneel
- Materiaal: hoofdrijweg, klinkers in type gelijk voor alle 
Hoofdontsluitingsstraten kleur passend bij het straatmateriaal in het 
hoofdwinkelgebied. Stoepen van betontegels, overgangen zorgvuldig 
vormgeven m.b.v. betonnen banden.
- Verlichting in de straat: gemiddeld verlichtingsniveau, functioneel; 
armaturen op masten
- Parkeren: langs de weg onder de bomen en op eigen erf.
- Groen: grotere  en middelgrote bomen, in de stoep, meeste woningen 
hebben voortuinen aan de straat

Deltastraat, Molenstraat, Dr. de Kockstraat

De Deltastraat, de Dokter de Kockstraat, de Molenstraat en de 
Dreef  zijn de westelijke ontsluitingsstraten voor het centrum 
van Bruinisse. Het zijn straten met een vrij ruim profiel. Er 
is ruimte voor brede stoepen en langs parkeren onder de 
bomen. Je vindt er losse huizen en woningen in een rij met 
voortuinen maar ook grotere appartementen gebouwen, het 
dorpshuis en verschillende scholen. 
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Woonstraten in het centrum
In het centrum van Bruinisse zijn verschillende soms zeer 
smalle woonstraatjes. Nu er op verschillende plekken in 
het centrum kleine ontwikkelingen zijn in deze straten, 
is het mogelijk om de kwaliteit van de openbare ruimte 
te verbeteren. Zo is materialisering, de verlichting en het 
meubilair soms sterk verouderd en is in verschillende straten 
het profiel dusdanig smal dat parkeren een probleem is. 
Er zijn veel verschillende (woon)straten in het centrum en 
allemaal hebben ze een andere breedte, maar er zijn ook 
overeenkomsten. De (woon)straten in het centrum van 
Bruinisse hebben stoepen aan beide zijden van de weg 
en vaak ook voortuinen voor de woningen. Woningen zijn 
over het algemeen tussen de 1 en 2 lagen hoog met een 
kap. De straten zijn dan wel smal maar voor de meeste 
verkeersdeelnemers toegankelijk wat het dorpse karakter 
versterkt. 

Naast de kleinere ontwikkelingen is er ook een aantal 
straten waarvoor een grotere herontwikkeling op komst is. 
In de Koningin Julianastraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses 
Wilhelminalaan en Deestraat voldoen een groot aantal 
woningen niet meer aan de hedendaagse wensen en eisen. 
Een groot aantal woningen in deze straten zal herontwikkeld 
worden waarbij ook het profiel van de straten zal veranderen. 
Er komt meer ruimte voor parkeren en groen in de straten 
op de kruising van de Koningin Julianalaan en de Prinses 
Beatrixstraat ontstaat een pleintje door de verbreding in de 
straat. Met deze ingrepen zal de kwaliteit van de openbare 
ruimte sterk verbeteren.

Typologie:
- Woonstraatje

Architectuur en sfeer:
- Rijenwoningen, traditioneel, dorps karakter 

Ritme en schaal:
- Eenheden hebben de maat van individuele huizen in een rij
- Mix van middelgrote eenheden variërend tussen 5,4 en 9 m breed
- Kleine schaal, circa 2 bouwlagen met een kap

Plastiek:
- Beperkt plastiek gebruiken; kleine gevelsprongen mogelijk 
- Geen volledig aangehangen balkons, Franse balkons mogelijk

Accenten:
- Entreepartijen en gevelopeningen licht verbijzonderen
- Hoeken ter plaatse van de verbreding in de Koningin Julianastraat 
verbijzonderen; geen gesloten of  ’blinde’ gevels maken aan de straat

Materiaal:
- Basismateriaal metselwerk in diverse rood en aardse tinten, Bruinisse 
als inspiratiebron
- Kleine verschillen in materiaalgebruik, textuur, voegwerk, tussen 
verschillende panden

Plint:
- Hoofdfunctie is wonen geen andere functies toestaan

Dakrand:
- Diverse kapvormen mogelijk, enige mate van diversiteit in hoogte en 
vorm
- Kleine dakkapellen (maximale breedte 2m, met in totaal een maximum 
van 50% van de pand/dakbreedte) t.b.v. wonen toepassen. 

Openbare ruimte:
- Typologie: woonstraatje; eenvoudig afwerkingniveau, functioneel
- Materiaal: hoofdrijweg, betonklinkers in type gelijk voor 
alle woonstraten kleur passend bij het straatmateriaal in het 
hoofdwinkelgebied. Stoepen van betontegels, overgangen zorgvuldig 
vormgeven m.b.v. betonnen banden.
- Verlichting in de straat: gemiddeld verlichtingsniveau, functioneel; 
armaturen op masten
- Parkeren: haaks en langs parkeren in de straat onder de bomen
- Groen: bomen aan beide zijden van de straat in de stoep, zo veel 
mogelijk stoep-, of  voortuinen maken.
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Bruinisse is goed bereikbaar vanaf  de N59 alleen de 
routing naar en binnen het dorp is soms onduidelijk. 
Ook zijn verschillende parkeergelegenheden verborgen 
op binnenterreinen en kan je met de auto komen op 
plekken waar dit eigenlijk niet wenselijk is. Door nieuwe 
parkeergelegenheden te concentreren en mogelijk te vergroten 
is een betere parkeerrouting te realiseren. 
Voor bezoekers komend vanuit Rotterdam of  de 
recreatiegebieden aan de Westzijde van Bruinisse is het 
parkeerterrein op het Havenplateau vanaf  de dijk goed 
bereikbaar. Toeristen zullen er voor kiezen hier te parkeren en 
te voet verder te gaan. Bezoekers die Bruinisse beter kennen 
vervolgen hun weg over de Havenkade, via de Deestraat 
naar het Kerkplein. Daar kan worden geparkeerd rond het 
Kerkplein of  op het parkeerterrein tussen de Lange Ring 
en de Prinses Margrietstraat. Te voet kan je daar vandaan 
meteen op het nieuwe Dorpsplein of  in de Nieuwstraat 
komen. Vanuit het zuiden kom je over de Dorpsweg of  via de 
Dokter de Kockstraat Bruinisse binnengereden. Aan de Dreef  
zijn 2 parkeerterreinen beschikbaar direct voor de deur van 
de winkels. 

De parkeergelegenheden in het centrum hebben een groene 
uitstraling met parkeren onder de bomen en groene hagen. 
Op het Havenplateau is het niet mogelijk om bomen aan te 
planten. Door materialen als basalt, beton en staal is de 
uitstraling daar robuust en nautisch. 

Typologie:
- Parkeerterrein

Openbare ruimte:
- Typologie: ‘parkeerterrein’; eenvoudig afwerkingniveau, functioneel
- Materiaal: betonklinkers in type gelijk voor alle Hoofdontsluitingsstraten 
kleur passend bij het straatmateriaal in het hoofdwinkelgebied. Stoepen 
van betontegels, overgangen zorgvuldig vormgeven m.b.v. betonnen 
banden.
- Verlichting: gemiddeld verlichtingsniveau, functioneel; armaturen op 
masten
- Parkeren: haaks en langs parkeren onder de bomen
- Groen: bomen tussen de parkeerplaatsen (bomen niet mogelijk op 
Havenplateau)

Parkeervoorzieningen
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