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ZEELAND:  
LONELY PEOPLE + LONELY PLANET
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Lisa van der Slot

Domburg staat voor een keuze. Gaat het door 
met het centrum over te geven aan de toerist en 
dorpsvoorzieningen naar buiten te drukken, of streeft 
het een inclusief centrum na? 

Domburg kent een typisch beeld voor het Zeeuwse. 
Eenzame ouderen en zorgbehoevenden aan de rand 
van het dorp, het centrum florerend in het teken van 
toerisme. 

Maak zorg als ontmoetingsplek. Laat mensen met 
een zorgbehoefte in het hart van de samenleving 
staan, in plaats van aan de rand. Wonen met zorg op 
alle niveaus die een dorp nodig heeft, gemengd met 
maatschappelijke voorzieningen aan een plein in het 
centrum. Reuring.

Een gemengd maatschappelijk wooncentrum, waarbij 
zorg als ontmoeting wordt ingezet. Maar waar ook 
ruimte is voor individualiteit. Een multifunctioneel 
gebouw, gebaseerd op een flexibel grid wat het 
functiefluïde maakt in de tijd.
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verzorgingstehuis
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STATUS QUO
centrum Domburg is volledig overgenomen door de toerist

SCENARIO 1 - ZO DORGAAN
- centrumfunctie voor bewoners opgeven
- elders subcentrum realiseren
- in centrum volledig inzetten op toerist
- toestaan dat alle ruimte wordt ingezet tbv toerisme

SCENARIO 2 - VERANDEREN
- hier tegen vechten!
- centrum als ontmoetingsplek bewoners
- zorg als nieuwe dorpskern: midden in de samenleving
- bewoners zijn er het hele jaar, toeristen slechts tijdelijk
- het gaat om de bewoner, niet om de toerist

fam. Jansen

ontmoeten
reuring

collectiviteit
bezinnen

zelfst. wonen 

intensieve zorg 

maatschappelijke horeca  
 
maatschappelijke winkel  
 
zorg publiek (huisarts, pyschiater)
 
maatschappelijke diensten (kdv/bso)
 
transitie

ZORG ALS NIEUWE DORPSKERN
ziek zijn en ouder worden in het midden van de samenleving

VAN ARCHETYPE ZEEUWSE BADPLAATS NAAR PROTOTYPE
Zeeland kent verscheidene badplaatsen met een vergelijkbare problematiek. 
Een dergelijke behandeling met passende precisie zou hier passend kunnen zijn. 
Domburg kan het prototype zijn waarin deze strategie wordt toegepast.

GEZINSWONING B  
1:200

INTENSIEVE ZORGWONING 
1:200

1E VERDIEPING FRAGMENT (PRINCIPE) VERANKERD IN DE OMGEVINGDOORSNEDE B PLEIN-PATIO 
1:300

RUIME BINNENTUIN OMGEVEN DOOR OMLOOP VORMT SOCIAAL 
& RUIMTELIJK CENTRUM. DE TUIN HEEFT EEN RECREATIEVE EN 
THERAPEUTISCHE BETEKENIS. 

TIJDLOZE DOMBURGSE ELEGANTIE DIE TEGELIJKERTIJD HUISELIJKHEID 
UITSTRAALT

APPARTEMENT  
1:200

FORMELE ENTREE WONINGEN EN KINDERDAGVERBLIJF VIA PATIO. BREDE 
GALERIJEN STIMULEREN SPONTANE ONTMOETINGEN

VERANKERD IN CONTEXT OP ALLE NIVEAUS
Het vrij forse volume, zoekt aan alle kanten aansluiting bij zijn omgeving en 
de verschillende kwaliteiten van Domburg: het bos, duin, de dorpsentree, de 
strandweg en het plein. Het zoekt een eigentijdse relatie met de omgeving 
qua massa en architectuurtaal, maar ook sociaal met verschillende typen 
overgangen die het gebouw en zijn gebruikers sociaal verankeren in Domburg.

REURING EN INDIVIDUALITEIT AAN DE BUITENZIJDE, COLLECTIVITEIT EN 
GEBORGENHEID AAN DE BINNENZIJDE.
Het gebouw biedt individualiteit & collectiviteit. Eigen voordeuren of formele 
entree, met een collectieve binnenkant (uitgevoerd in warmere materialen).

DOMBURG STAAT VOOR DE KEUZE: BEWONER OF TOERIST VOOROP?
Het centrum van Domburg staat in het teken van de toerist en zijn behoeften. 
Bewoners protesteren: ‘Geen nieuwe hotels meer, er zijn er genoeg!’. 44% van 
de bewoners van Domburg ervaren eenzaamheid. Het is tijd dat Domburg een 
keuze maakt.

BUNDELING VITALE FUNCTIES DORPSKERN MET IEDER EEN EIGEN 
VOORDEUR
Het programma bestaat uit voor een dorpskern benodigde maatschappelijke 
zorgfuncties, voorzieningen en wonen. De routing benadrukt de individualiteit 
door eigen vormgegeven voordeuren, entrees en overgangen privé en openbaar.

VAN DORPSCENTRUM TOT TOERISTENCENTRUM
Domburg, een vissersdorp met de kerk als centrum van de samenleving en 
ontmoeting, is een van de eerste badplaatsen in Nederland. In de 18e eeuw 
trokken de eerste badgasten er op af. De vermenging van toerist en bewoner 
was dan ook lange tijd gemeengoed. Echter, de laatste jaren heeft de toerist in 
het centrum de overhand.

bewoners toerist + bewoners toerist

ENSEMBLE VAN FRAGMENTEN
Het zorgcentrum bestaat uit meerdere gebouwen. Verbonden door materiaal, 
architectuurtaal en zorgomloop voelt het als een eenheid voor de gebruiker, 
maar laat het tegelijk individualiteit zien.

NU: VOORZIENINGEN EN ZORG CENTRUM UITGEDRUKT
De voor een centrum essentiële functies voor bewoners zijn uit de dorpskern 
verdreven. Om als kern een centrumfunctie te hebben, waar ontmoetingen 
plaats vinden, heb je een concentratie van voorzieningen nodig. 

VERANKERING MIDDELS PALET AAN OVERGANGEN PRIVÉ-OPENBAAR EN 
PRIVÉ-COLLECTIEF
Subtiele elementen, die spontane ontmoetingen uitlokken en de 
bewoner zicht te laten geven op de reuring buiten, maar tegelijkertijd de 
mogelijkheid zich terug te trekken.

PLAN: KERN MAKEN DOOR TERUGBRENGEN BUURTFUNCTIES EN ZORG
Maak een cluster van zorg, wonen en maatschappelijke voorzieningen 
voor Domburgers. Laat de Domburger weer in het centrum wonen, 
ontmoeten en ouder worden. Het toerisme blijft als economische functie, 
maar hoeft (natuurlijk) niet persee in hartje centrum.
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Ontmoeting wordt gestimuleerd door ligging, 
zichtbaarheid, overgangen van openbaar-privé en 
diverse soorten buitenruimten. 

In innig contact met de omgeving. Niet alleen de 
natuurlijke context, die letterlijk naar binnenstroomt, 
maar ook de sociale context.

Een plek waar niet alleen ouderen verblijven, 
maar ook gezinnen, een kinderdagverblijf en een 
buurtvoorziening als een leescafé. Oma’s passen 
op de kleintjes, de bewegingsruimte dient ook als 
BSO. Kleinkinderen komen op bezoek tijdens de 
buitenschoolse opvang.

Dit alles om ervoor te zorgen dat Zeeland met zijn 
ereplek in de Lonely Planet, ook een ereplek wordt 
voor zijn ouderen. Een plek waar je samen oud wordt.
Want ziek zijn, dat is al saai genoeg. 

GEZINSWONING A  
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