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VOORWOORD

Wat is het Monumenten Inventarisatie Project?

Door het rijk is in samenwerking met de provincies en de vier grote steden
een project ontwikkeld dat als doel heeft de inventarisatie van jonge
bouwkunst en stedebouw in Nederland. "Jonge" betekent hier: tot stand ge-
komen in de periode midden 19e eeuw - Tweede Wereldoorlog.
De verkregen gegevens worden landelijk verzameld en verwerkt. Ze kunnen
dienen als uitgangspunt voor verder onderzoek en voor het te voeren beleid
van rijk, provincies en gemeenten. Ze bestaan uit regio- en gemeentebe-
schrijvingen en uit de inventarisatieresultaten (veldwerk).

Regiobeschrijving

De inventarisatie wordt per provincie (of grote stad) gebiedsgewijs aan-
gepakt. Daartoe is de provincie Zeeland in drie werkgebieden verdeeld, na-
melijk Midden-Zeeland, Noord-Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
Per gebied wordt eerst een regiobeschrijving gemaakt, met daarin een be-
schrijving van de historische en ruimtelijke ontwikkelingen in de periode
ca. 1850 -1945. Bij de beschrijving wordt globaal aandacht besteed aan de
algemeen historische aspecten van bestuurlijke, landschappelijke, sociaal-
economische en geografische aard.

Gemeentebeschrijving

Met behulp van de regiobeschrijving vindt nader onderzoek plaats per ge-
meente en per kern. In eerste instantie gebeurt dit op basis van litera-
tuurstudie en vergelijkend kaartonderzoek. De resultaten hiervan worden
aangevuld met gegevens uit de object- en complexinventarisatie. Het onder-
zoek leidt tot een korte beschrijving van de kernen per gemeente en de
historische en ruimtelijke ontwikkeling daarvan, waarbij aandacht wordt
besteed aan algemeen historische aspecten van onderwerpen die ook bij de
regiobeschrijving zijn behandeld (zie boven).

Met behulp van (voornamelijk) historisch kaartmateriaal wordt inzicht ge-
geven in de ruimtelijke ontwikkelingen.
Wanneer een kern in de betrokken periode belangrijke functionele en stede-
bouwkundige ontwikkelingen heeft doorgemaakt, wordt er bovendien een over-
zichtskaart toegevoegd van deze ontwikkelingen met een typologie van de
uitbreidingen.
De regio- en gemeentebeschrijvingen vormen de basis voor het veldwerk. Het
veldwerk bestaat uit inventarisaties van objecten, complexen en stedebouw-
kundige structuren, die voor de periode belangrijk en/of kenmerkend of
juist bijzonder zijn. Aan de gemeentebeschrijvingen is een samenvatting
van het veldwerk toegevoegd.
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1. INLEIDING

De gemeente Axel ligt in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en heeft een op-
pervlakte van 7.255 ha.
De gemeente grenst in het noorden aan de gemeente Terneuzen, in het
oosten aan de gemeente Hulst, in het zuiden aan België en in het
westen aan de gemeente Sas van Gent en de gemeente Terneuzen
(afb. 1).
De huidige gemeente Axel werd in 1970 gevormd uit de voormalige ge-
meenten Axel, Koewacht, Zuiddorpe en Overslag. In het gebied bevin-
den zich het stadje Axel, de dorpen Koewacht, Zuiddorpe en Overslag
en de gehuchten of buurtschappen Axelsche Sassing (ged.), Drieschou-
wen, Kijkuit, Magrette, Nieuwemolen, Oude Polder, De Ratte, Rode
Sluis, Schapenbout, De Sluis, Spui (ged.), Steenovens (ged.), De
Sterre en Vaartwijk (volgens Lijst van Nederlandse gemeenten, zie
literatuurlijst).

2. BODEMGESTELDHEID

De gemeente Axel bestaat landschappelijk gezien uit polderland en
uit dekzandgebied.
Het polderland behoort tot het nieuwland en bestaat globaal be-
schouwd uit een patroon van grote zandige geulen en uitgestrekte
kleilge vlakten. De grote geulenstelsels zijn als gevolg van de re-
latief hoge stroomsnelheden tijdens de sedimentatie gevuld met zand,
dat plaatselijk bij een latere overstroming bedekt is met een dun
kleilaagje. Soms zijn er, vooral bij de af takkingen van de geulen,
zandige opwassen gevormd. Tot éên van de duidelijkste voorbeelden in
Zeeuwsch-Vlaanderen behoort de voormalige geul Axel-Hulst.
Naast de grote geulenstelsels hebben zich jonge zeekleigebieden ge-
vormd. Dit zijn over het algemeen zeer vlakke gebieden. Bij over-
spoelde oudlandgebieden komt wat meer reliëf voor door het onderlig-
gende patroon van kreekruggen en poelgronden.

Het jonge zeekleigebied is op enkele plaatsen doorsneden met kreken
en kreekresten.
Het dekzandgebied bestaat uit een aantal hoog gelegen ruggen met la-
ger gelegen gedeelten er tussen. Het bevindt zich langs de grens met
België. Een aantal dekzandruggen zijn onder andere Zuiddorpe-Absdale
en Koewacht-St. Jansteen.

Toen Zeeuwsch-Vlaanderen nog grotendeels uit een aantal eilanden be-
stond, vond de afwatering op natuurlijke wijze plaats op de omrin-
gende geulen. Door de aanleg van het kanaal Terneuzen-Gent in 1827
werd Oost Zeeuwsch-Vlaaderen waterstaatkundig eigenlijk in twee de-
len gescheiden.
In 1843-'45 werden bij het kanaal Terneuzen-Gent de Westelijke en
Oostelijke Rijkswaterleidingen aangelegd ten behoeve van afwatering
van westelijk en oostelijk van het kanaal gelegen polders, aangezien
bestaande afwateringen op het Nederlands kanaalgedeelte moesten ver-
dwijnen. Deze Rijkswaterleidingen zijn open afwateringskanalen, ter-
wijl de afwatering ook gedeeltelijk via bestaande kreken loopt. De
Oosterlijke Rijkswaterleiding loopt deels over Axels grondgebied.
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3. GRONDGEBRUIK

Vergeleken met andere delen van Zeeland, was er in Zeeuwsch-Vlaande-
ren steeds weinig weiland in verhouding tot bouwland.
Rond 1819 was in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen de verhouding in opper-
vlakte weiland ten opzichte van bouwland respectievelijk 1-5. Tussen
1931 en 1941 lag deze verhouding niet veel anders. Door de hogere
ligging was men in Zeeuwsch-Vlaanderen minder vaak dan in de meeste
overige delen van Zeeland door de grondwaterstand aan grasland ge-
bonden.
De landbouw drukte volledig haar stempel op het 19e eeuwse en gro-
tendeels ook nog op het 20ste eeuwse Axel.
In het dekzandgebied zijn de hoge ruggen ook nu nog grotendeels als
akker in gebruik. Op de hogere delen komt vanouds ook bos voor. De
lagere delen zijn grotendeels als grasland in gebruik. Door de af-
wisseling van akkergrond en weiland komen er veel gemengde bedrijven
voor. Vroeger was de kwaliteit van veel akkers zeer marginaal. Veel-
al liet men ze braak liggen en ontstonden er door beweiding met
schapen heischrale graslanden. Vele hadden echter een functie voor
de toen zeer intensieve vlasnijverheid.
Doordat in de jaren vijftig deze nijverheid sterk is teruggelopen,
zijn deze velden op grote schaal omgezet in naaldbos, maisakker en
dergelijke.
De grote geulenstelsels bezitten nogal onvruchtbare droogtegevoelige
grond, die vooral als grasland in gebruik is. De kreken en kreekres-
ten bezitten drassig grasland.
De zeekleigebieden behoren tot de beste akkerbouwgronden van Neder-
land.
Ten zuiden van Axel (bij de Canisvlietbuitenpolder) is door opspui-
ten de oorspronkelijke landschappelijke structuur en bodemopbouw ge-
heel verdwenen.

In het dekzandgebied is de vroeger typerende strokenverkaveling met
rondom hakhoutwallen sinds de recente ruilverkaveling vervangen door
een moderne blokverkaveling, waarvan de perceelsgrootte nog bedui-
dend minder is dan in het kleigebied.
In dit laatste gebied is een rationele, grootschalige en rechte
blokverkaveling te vinden.

4. INFRASTRUCTUUR

4.1 Wegen

In het dekzandgebied waren de wegen vanouds op de hogere dekzandrug-
gen gesitueerd. Hier is de voor dit gebied karakteristieke lintbe-
bouwing ontstaan. Het wegenpatroon heeft een onregelmatig, kronkelig
beloop, in tegenstelling tot het patroon in het overige deel van de
gemeente, waar veelal rechte polderwegen zijn aangelegd, in een
wijdmaziger patroon.
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4.2 Waterwegen

De Axelse Sassing, een zijtak van het kanaal Gent-Terneuzen, is voor
een deel tot stand gekomen in 1824. In 1830 werd besloten het zij-
kanaal via Axel naar Hulst door te trekken. Toen echter het gehucht
Kijkuit bereikt was, brak de Belgische opstand uit en werd het ka-
naal niet verder doorgetrokken. In het begin van de jaren vijftig
van deze eeuw werd het gedeelte richting Hulst gedempt.

4.3 Dijken

Het bestaande dijkenstelsel is in de inventarisatieperiode niet ver-
der uitgebreid.

4.4 Spoor- en tramwegen

4.4.1 Spoorwegen

De in 1871 op Belgisch initiatief aangelegde spoorlijn Terneuzen-
Mechelen liep via Axel. Het personenvervoer is op deze lijn altijd
van weinig betekenins geweest. De lijn droeg bij tot de ontwikkeling
van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. De spoorlijn kreeg een recht tracé.
Het station van Axel kwam direct aan de rand van de bebouwde kom,
ten noorden van de stad. Het kreeg diverse uitbreidingen, onder an-
dere een bietenlaadplaats in 1902, extra sporen en een uitbreiding
van het stationsgebouw. Hiervan is niets meer over, evenals van de
oude spoorlijn, die recent verwijderd werd.

4.4.2 Tramwegen

In de periode 1886-1940 had men in Zeeuwsch-Vlaanderen een uitge-
breid tramlijnennet tot stand gebracht, dat naar verhouding veel om-
vangrijker was dan in de rest van Zeeland. Het sloot op verschillen-
de plaatsen aan op het Belgische tramlijnennet. Ook in de gemeente
Axel bevonden zich enkele van deze lijnen.
In 1915 werd de lijn Sas van Gent-Westdorpe-Drieschouwen-Roode Sluis
(Belgische grens) geopend en in 1916 de lijn Zaamslag-Axel-Drie-
schouwen.
Deze lijnen werden door de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij
(Z.V.T.M.) geëxploiteerd.
In Drieschouwen, iets ten zuiden van Axel (afb. 3), werden vanaf
1914 onder andere een directie- en stationsgebouw, een remise, werk-
plaatsgebouwen, een brandstoffenloods en een magazijn gebouwd. Het
emplacement werd in 1930 en in 1932/'33 uitgebreid. Er is praktisch
niet meer van over.
De tramlijnen waren voor het grootste deel op de weg of in de berm
daarvan aangelegd, terwijl een klein deel een eigen tracé had gekre-
gen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het tramverkeer bij de Z.V.T.M,
opgeheven.
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5. NEDERZETTINGEN

5.1 Algemeen

Het stadje Axel ligt centraal in de gemeente, terwijl de drie dorpen
Koewacht, Overslag en Zuiddorpe in het zuiden van de gemeente, in
het grensgebied met België, liggen. Tussen Zuiddorpe en Koewacht en
verder naar het oosten richting Heikant (gemeente Hulst), komt bijna
aaneengesloten bebouwing in lintstructuur voor. In deze lintbebou-
wing bevinden zich ook een aantal gehuchten of buurtschappen.
Verspreid in het overige gebied liggen eveneens kleine gehuchten of
buurtschappen.
Axel maakte aan het eind van de 19e eeuw een flinke bevolkingsgroei
door vanwege het sterker worden van de centrumfunctie. Deze centrum-
functie nam aan het begin van deze eeuw sterk toe, mede als gevolg
van de verdere ontwikkeling van de landbouw. Het inwonertal nam na
vestiging van de Cokesfabriek in Sluiskil (1911) toe, evenals in de
jaren dertig na vestiging van de Stikstoffabriek (1929).
De bevolking van Koewacht daalde in de jaren twintig vanwege een
sterk gedaalde werkgelegenheid in de vlasindustrie.

Inwonertal

1849 1899 1945 1990

Axel
Koewacht
Overslag
Zuiddorpe

2488
1825
476
983

4341
2354
456
1014

6715
2648
311
975

8529
2411
210
975

5.2 Axel

Axel (afb. 2, 3, 4) kreeg in 1213 (of volgens sommigen 1183) stads-
rechten.
De stad was in de Middeleeuwen snel door handel en scheepvaart in
belangrijkheid toegenomen, maar door oorlogen en stormvloeden werd
veel verwoest.
In de 16e eeuw kwamen Axel, Terneuzen en Zaamslag op één eiland te
liggen. Deze geïsoleerde ligging is waarschijnlijk de reden dat de
bevolking van Axel voornamelijk protestant en die van de zuidelijker
gelegen kernen van de gemeente katholiek is gebleven.
Tot 1789 was er een zuidelijke haventoegang.
In 1601 kwamen nieuwe vestingwerken gereed. In de Franse periode
werd de vesting grotendeels ontmanteld, om vervolgens in 1816 defi-
nitief te worden opgeheven.

Rond 1850 waren er in Axel twee meekrapfabrieken, twee brouwerijen
en één zoutkeet.
De bebouwing van de stad bevond zich rond 1865 binnen de voormalige
vestingwerken (afb. 2). Verschillende delen van de stad waren nog
onbebouwd, met name het noord-westelijk gebied. In het zuiden bevond
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zich een toegang via de Kinderdijk, naar het westen liep de voorma-
lige Oude Zeedijk (richting Axelse Sassing), naar het noorden de
Nieuwendijk en naar het oosten was een verbinding richting Hulst.
Het stratenpatroon bestond uit enkele noord-zuid verbindingen, en
verschillende oost-west georiënteerde wegen en de markt.
In 1871 werd ten noorden van de stad de spoorlijn Terneuzen-Mechelen
aangelegd en aan de rand van de bebouwde kom werd het station ge-
bouwd (gesloopt). De bebouwing aan onder andere Stationsstraat en
Buitenweg breidde zich uit (afb. 3).

De Nieuwstraat (vanaf 1970 Bastionstraat) werd iets v66r 1900 aange-
legd en was dê doorgangsstraat naar het station.
De Oranjestraat werd rond 1916 speciaal voor de tram aangelegd, om-
dat de bocht Zeestraat-Weststraat te scherp was. Deze straat werd de
toegangsweg vanaf het zuiden, in plaats van de Zeestraat. Tegen het
eind van de inventarisatieperiode was de Oranjestraat nog vrijwel
onbebouwd.
In de jaren twintig werd door de gemeente een nieuwe woonwijk ge-
bouwd in de Julianastraat. Deze wijk is geheel door nieuwbouw ver-
vangen. De hierop aansluitende straten hebben wel nog de oorspron-
kelijke arbeidersbebouwing uit de periode 1925-1935.
Aan de Walstraat werd in 1863 een R.K.-kerk gebouwd. Hierbij ontwik-
kelde zich een R.K.-complex met kerk, begraafplaats (1874), school
met woning (1903) en Antonisschool (1931).

De Gereformeerde Kerk (nu Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) werd in
1918 aan de Kerkdreef, één van de hoofdstraten van Axel, gebouwd.
Daar staat ook de Hervormde Kerk, die gedeeltelijk uit de inventa-
risatieperiode stamt. Aan de Weststraat bevindt zich de Gereformeer-
de Gemeente Kerk.
Aan de Noordstraat, vanouds een hoofdstraat, staat het voormalige
postkantoor (1900). Behalve winkels, bevinden zich aan deze straat
ook diverse hotels en/of café-restaurants uit de vorige eeuw.
Het gemeentehuis aan de Markt werd in 1938 vervangen en in de jaren
tachtig uitgebreid.
Ten zuiden van de stad staat de watertoren uit 1936, die het sil-
houet van Axel bepaalt.
Vooral ten noordwesten van de oude kern is veel nieuwbouw tot stand
gekomen.

5.3 Koewacht

Koewacht (afb. 5, 8, 9) is een grensdorp. Het aangrenzende Belgische
dorp heeft dezelfde naam.
Het dorp dankt zijn ontstaan aan de vlasnijverheid. In het begin van
de 18e eeuw groeide Koewacht door de bedrijvigheid die de vlasserij
met zich meebracht, uit van een gehucht tot een flink dorp. Bij het
dorp bevinden zich nog enkele vlasserijen.
Rond 1865 stond de bebouwing voornamelijk in het grensgebied langs
de Nieuwstraat (afb. 5). Deze breidde zich geleidelijk in de vorm
van lintbebouwing uit tot het gehucht Oude Molen (afb. 8). Ook aan
de Schoolstraat en de Wouterij kwam bebouwing tot stand. Koewacht
werd een dorp met een langgerekte structuur.
In 1921 werd aan het Kerkplein een eigen katholieke kerk gebouwd,
waarbij iets later onder andere een school en pastorie werden ge-
bouwd. Daarv66r maakte men gebruik van de kerk op Belgisch grondge-
bied.
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5.4 Overslag

Overslag (afb. 6, 8, 9) is het zuidelijkst gelegen dorp in Zeeuwsch-
Vlaanderen. Het dorp ligt zowel op Nederlands als op Belgisch grond-
gebied. Het is een agrarische gemeenschap.
In de inventarisatieperiode zijn geen nieuwe wegen aangelegd. Aan
't Hoeksken werden rond de eeuwwisseling een gemeentehuisje (1905)
en een schooltje gebouwd. De kerk van het dorp staat op Belgisch
grondgebied.

5.5 Zuiddorpe

Zuiddorpe (afb. 7, 8, 9) werd reeds in 1236 als parochie genoemd.
Het is nog steeds een overwegend agrarische gemeenschap.
In 1865 bevond de oude kern zich rondom de kerk met begraafplaats,
rondom het Dorpsplein en aan de tegenwoordige St. Marcusstraat
(afb. 7).
In de inventarisatieperiode zijn geen nieuwe straten aangelegd. De
bebouwing verlengde en verdichtte zich langs bestaande wegen, vooral
naar het zuidwesten langs de Hoofdweg-Zuid.
De R.K.-kerk werd in 1886 (vermoedelijk) door een nieuwe vervangen.
Op het kerkhof bevindt zich een reeks kapelletjes.
Aan het Dorpsplein staan voor een klein dorp forse en monumentale
panden, waarvan enkele in de inventarisatieperiode tot stand zijn
gekomen. Hierdoor en door de grote lindebomen heeft dit plein een
bijzonder karakter gekregen.
Ten zuidwesten en noordoosten van de oude kern bevindt zich enige
nieuwbouw.

5.6 Gehuchten en buurtschappen

Verspreid in de gemeente liggen (volgens Lijst van Nederlandse ge-
meenten , zie literatuurlijst) een vijftiental gehuchten of buurt-
schappen: Axelse Sassing (ged.), Drieschouwen, Kijkuit, Magrette,
Nieuwemolen, Oude Polder, De Ratte, Roode Sluis, Schapenbout, De
Sluis, Spui (ged.), Steenovens (ged.), De Sterre en Vaartwijk.
De meeste worden al genoemd op topografische kaarten van rond 1860
en hebben zich in de inventarisatieperiode langs bestaande structu-
ren uitgebreid. Ze bestaan voornamelijk uit een concentratie van ar-
beiderswoningen en enkele boerderijen.
Een aantal is ontstaan en/of heeft zich ontwikkeld aan een dijkje of
langs een lineaire structuur, zoals Kijkuit, Schapenbout en Magret-
te.
Drieschouwen ligt vlak onder Axel. Hier stond vroeger een meestoof
en in de jaren vanaf 1914 werd hier het tramwegemplacement van de
Z.V.T.M. (zie 4.4.2) aangelegd.
In de vrijwel aaneengesloten lintbebouwing in het zuiden van de ge-
meente tussen Overslag, Zuiddorpe, Koewacht en Heikant bevinden zich
verschillende langgerekte gehuchten of buurtschappen (deze worden
niet meer allemaal op tegenwoordige topografische kaarten genoemd).
De bebouwing van deze gehuchten sluit meestal aan op de overige
bebouwing. De gehuchten in het noordelijk deel van de gemeente
liggen als losse elementen in het landschap.
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5.7 Buitengebied

Het noordelijk deel van het buitengebied wordt gekenmerkt door ver-
spreid liggende boerderijen. Het is een vrij dun bevolkt gebied.
In het dichter bevolkte zuidelijk dekzandruggebied is lintbebouwing
karakteristiek, doordat bebouwing en wegen vanouds op dekzandruggen
zijn gesitueerd. In dit gebied komen weinig alleenstaande boerde-
rijen voor.
In en rondom sommige voormalige 16e eeuwse forten zijn enkele boer-
derijen en woningen ontstaan.
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6. SAMENVATTING INVENTARISATIE

In de stad Axel bevinden zich nog steeds vrij veel open ruimten die
in het centrumgebied rond het gemeentehuis voor een merkwaardige, wat
onduidelijke struktuur zorgen. Deze ruimten zijn momenteel voor een
groot deel als parkeergebied in gebruik. In de straten die reeds rond
1850 bebouwd waren (zie afb. 2) wordt oudere bebouwing afgewisseld
door verbouwingen en invullingen uit de periode 1850-1945. Daarnaast
komt hier ook veel na-oorlogse bouw en verbouw voor, vooral in de
winkelgebieden. De geïnventariseerde objecten uit de periode 1850-
1945 vormen hier meestal individuele, op zichzelf staande bouwtijd-
vertegenwoordigers .

In de Noordstraat en rond de Markt bevinden zich een aantal architec-
tonisch interessante bouwstijl-vertegenwoordigers zoals het stadhuis,
het voormalige postkantoor aan de Noordstraat en Markt 2 in eclecti-
sche stijl met Jugendstil-invloeden.
De geïnventariseerde bebouwing aan straten die grotendeels in de MIP-
periode zijn bebouwd, staat doorgaans nog in de oorspronkelijke
stedebouwkundige context. De forse, vrij monumentale woningen uit het
begin van deze eeuw aan de Stationstraat 3, 9 en 11 vertonen alle
details en toegepaste materialen die zeer kenmerkend zijn voor de
bouwtijd. De geïnventariseerde woningen, wat noordelijker an deze
straat gelegen, vertonen in veel gevallen de karakteristieke lijstge-
vels, gedecordeerd met banden, blokjes en deuromlijstingen die zo
kenmerkend zijn voor veel "stationsstraten". Dat de Bastionstraat in
praktijk de belangrijke route naar het station vormde, is nog te zien
aan enige monumentale gebouwen op no. 34 en no. 36 en enkele woningen
met verdieping met voor de bouwtijd (begin 20ste eeuw) karakteristie-
ke details in het noordelijke straatdeel.

De middenstand vestigde zich gedurende de eerste decennia van deze
eeuw met name aan het oostelijke deel van de Wilhelminastraat, aan de
Hendrikstraat en Mecklenburgstraat en de Bylokestraat terwijl aan de
Oranjestraat enige villa-achtige woningen staan. Van de gevarieerde
bebouwing aan de Kanaalkade, waaronder eveneens middenstandswoningen
uit de vooroorlogse periode, resteren nog een aantal redelijk gave
exemplaren.
Nog veel arbeiderswoningen en lagere-middenstandswoningen uit de
eerste decennia van deze eeuw treffen we aan in delen van de Wilhel-
minastraat, Julianastraat, Ds. Jan Scharpstraat, Prins Mauritsstraat,
Pieter Paulusstraat en Hendrikstraat.
Architectonisch zijn deze woningen van weinig of geen waarde terwijl
vrij veel verbouwingen zichtbaar zijn. Ditzelfde geldt nog sterker
voor de gevarieerde bebouwing aan de Nieuwendijk.

Dat Axel een grotendeels protestantse plaats is blijkt uit de diverse
protestantse kerken waarvan vooral de Hervormde Kerk aan de Kerkdreef
een merkwaardig object is vanwege de zeer verschillende bouwonderde-
len uit diverse perioden. Echter ook in Axel vinden we een compleet
Katholiek complex bestaande uit kerk, pastorie, begraafplaats en
scholen uit diverse perioden.
Van deze objecten is met name de kerk waardevol als goed voorbeeld
uit het oevre van architect P. Soffers.
Van grotere afstand wordt het silhouet van de stad voor een groot
deel bepaald door de vrij ver ten zuiden van de kern staande waterto-
ren uit 1936.
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Koewacht is een interessante kern vanwege de situatie als grensdorp
en omdat het een onderdeel vormt van de zeer lange lintbebouwings-
struktuur langs de Nederlands-Belgische grens, die zich bij Koewacht
splitst in de richting Heikant en in de richting Terlink in België.
Nadat de oude katholieke kerk op Belgisch grondgebied in 1921 werd
afgescheiden van Bisdom Breda, ontstond in de twintig op Nederlands
grondgebied een nieuw Katholiek complex van formaat met kerk, be-
graafplaats en bijzonder ontworpen pastorie. Rond deze kerk ontstond
een nieuw centrum, getuige enkele forse panden van allure waaronder
de grote villa aan Nieuwstraat 26 en rentenierswoningen uit 1913. Aan
Nieuwstraat 7 bevindt zich een voorbeeld van voor de bouwtijd karak-
teristieke gevel afwerking in geglazuurde tegels.

De Nieuwstraat verloopt verder westelijk als verbindingsweg met
lintbebouwings-struktuur met vrij sobere verbouwing, echter van
ongewoon grote lengte: nl. met enkele wat dunner bebouwde gedeelten
tot en met het gehucht Nieuwemolen. Op deze weg komen bij Koewacht
nog enkele andere, deels met lintbebouwing bebouwde wegen aan. Over
het algemeen is de bebouwing in deze lintstructuren sterk aangestast
door vervangingen en ingrijpende renovaties; de geïnventariseerde
objecten vormen enige redelijk gave voorbeelden van de oorspronkelij-
ke bebouwing uit de eerste helft van deze eeuw. Het is in dit gebied
echter de lintstruktuur van grote lengte die bijzonder is.

Het dorpsplein van Zuiddorpe bezit een speciaal en voornaam karakter
door de forse en soms monumentale bebouwing uit diverse perioden, de
fraaie boom beplanting en de afsluiting door de katholieke kerk. Het
is als gebied met bijzondere waarden aangemerkt (zie kaartje). Enkele
fraai en interessant gedetailleerde panden vertegenwoordigen de
M.I.P. periode. De katholieke kerk bezit op het kerkhof een aardige
niet veel voorkomende processie-gang bestaande uit 8 kapelletjes met
afbeeldingen uit het leven van Jezus.

Aan de straten rondom dit Dorpsplein vinden we nog enkele geïnventa-
riseerde objecten, voornamelijk uit de eerste decennia van deze eeuw,
echter veelal van weinig - architectonische - waarde.

Van de kern Overslag is slechts een - klein - deel op Nederlands
grondgebied gelegen. De kerk ligt op Belgisch grondgebied. In het
Nederlandse deel vinden we een voormalig gemeentehuisje uit 1905 en
een schooltje van rond de eeuwwisseling. De woonbebouwing is, voor
zover niet sterk aangetast, voor het grootste deel sober een tradio-
tioneel van uiterlijk en als 1 a 2 lagen hoge langsgevels uitgevoerd.

De gehuchten en buurtschappen in de gemeente bestaan in de meeste
gevallen uit slechts enkele woningen en wat agrarische bebouwing.
Wanneer de gehuchten een onderdeel vormen van een lintbebouwings-
struktuur, zoals bij Nieuwemolen, zijn ze veelal slechts herkenbaar
door een zekere bebouwingsverdichting. Doorgaans is de bebouwing
sober en traditioneel.
Van enige omvang zijn Spui (gedeelte) en Magrette. Het overgrote deel
van de bebouwing is echter min of meer aangetast door verbouwingen en
vernieuwingen. De geïnventariseerde objecten vormen hierop uitzon-
deringen en zijn nog aardige voorbeelden van de oorspronkelijke
traditionele arbeiderswoningen en agrarische bebouwing.

De boerderijen uit de inventarisatieperiode in het buitengebied
vertonen in architectuur en organisatie van de gebouwen (woning,



14

zomerhuis, schuur, stallen, wagenschuur e.d.) vrij veel variatie.
Veel voorkomend is het boerderijtype met een verspreide organisatie
van gebouwen. De schuren zijn voor een groot deel van het dwarsdeel-
type en voorzien van een zadeldak, dat met pannen of golfplaat is
gedekt. Een enkel woonhuis bezit een zomer-achtig bijgebouw. Deze
boerderijen dateren over het algemeen uit het eind van de 19de of het
begin van de 20ste eeuw.
Oudere schuren bezitten vaak schilddaken of sterk afgewolfde daken.
Jongere complexen uit de eerste decennia van de 20ste eeuw bezitten
ook wel manarde daken, gedekt met pannen of eternietleien, op de
schuur en soms ook op de woning.
Uitzonderingen op deze typen komen ook voor zoals een opzet met
woning en schuur in eikaars verlengde en een enkele jongere schuur
met schilddak zoals aan Seydlitzstraat 1: een deels houten, deels
blauw geschilderde houten schuur uit 1912.

Enkele roterijen, deels nog in gebruik, vormen de bouwkundige restan-
ten van de voor deze streek karakteristieke vlas verbouwen- verwer-
king uit de eerste helft van deze eeuw. Voorbeelden zijn te vinden
ten noorden van Koewacht en ten westen van Nieuwemolen.
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benoemd gebied met bijzondere waarden

CRITERIA VOOR AAKDUItUKC GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDEN

1. Intrinsieke sledebouvkundlge kwaliteit, zoals:

1. kwaliteit van het ruimtelijk concept; +

2. betekenis vanwege de verkaveling/
inricht in«7voorzieningcn;

3. betekenis vanwege architectonische/ +
architectuurhistorische kwaliteit;

* . betekenis vanwege specifieke n n voor
specifieke functionele ontwikkelingen
(b.v. havengebied, clty-ontwlkkelin£,
sport park).

11. Bijzondere historische betekenis, loalc:

1. structuur, bestemming of verschiJnlngs-
vora, verbonden «et en duidelijk uit-
drukking gevend aan eed specifieke poli-
tieke, culturele, geestelijke, sociale,
econoalsche of algemeen historische ont-
wikkeling;

2. betekenis voor de geschiedenis vin de
ruimtelijke ordening en voor de ontwik-
keling van het stedebouwkundig denken;

3. betekenis vanwege de Innovatle-wjirde of
pioniersfunctie (type, ootlef, datering).

III. ScedebouwHcuodlge betekenis la ruimere
oagevlng, xoais:

1. betekenis als onderdeel van eeo groter
geheel;

2. betekenis vanwege ruimtelijke relatie*
•et de omgeving;

3. betekenis vantcge aarkerlog va o het
«tadsbeeld, als ruimtelijke of func-
tionele dominant In «ca groter geheel
of als representant van ««n groter
geheel.

IV. Caafbeld (van de I t/a III geooeade kwali-
teiten).

V. Zeldzaamheid (van de la 1 t/m III geooestde
kwaliteiten)
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