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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 Hontenisse ligt in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en heeft een
oppervlakte van 11.578 ha.
De gemeente grenst met het noordelijk deel aan de Westerschelde, in
het zuidoosten en zuiden aan de gemeente Hulst, in het zuidwesten aan
de gemeente Axel en aan de gemeente Terneuzen (afb. 1).
De huidige gemeente Hontenisse werd in 1970 gevormd uit de voormalige
gemeenten Hontenisse en Vogelwaarde.
In het gebied bevinden zich de dorpen Hengstdijk, Kloosterzande (met
Groenendijk), Lamswaarde, Ossenisse, Walsoorden, het dubbeldorp
Vogelwaarde en de kernen Kuitaart en Terhole. Voorts heeft Hontenisse
een twintigtal buurtschapjes van soms zeer geringe omvang.

2. BODEMGESTELDHEID

De gemeente Hontenisse bestaat landschappelijk gezien uit nieuwland.
Dit bestaat globaal uit een patroon van grote voormalige zandige
geulen en uitgestrekte kleiïge vlakten. De jonge zeekleigebieden
zijn over het algemeen zeer vlakke gebieden, maar bij de overspoelde
oudlandgebieden komt wat meer reliëf voor door het onderliggende
patroon van kreekruggen en poelgronden. Dit is onder andere goed te
zien in de omgeving van Lamswaarde.

In het gebied komen enkele kreken en kreekresten voor zoals De Vogel
ten zuiden van Hengstdijk en het Koegat ten zuidoosten van Vogelwaar-
de. Ten noordwesten van Laraswaarde bevindt zich een weel (een poel,
ontstaan na een dijkdoorbraak).

Tegen het midden van de vorige eeuw was door steeds verdere verlan-
ding van het Hellegat (ingedijkt 1926) de uitwatering van een aantal
polders steeds minder naar wens gaan functioneren. De belanghebbende
polders Stoppeldijk, Groot Cambron, Ser Paulus, Hengst- en Rummers-
dijk, Lamswaarde en Oude Graauw en Langendam besloten daarna tot het
graven van een ongeveer 3.5 km lang uitwateringskanaal vanaf het
buurtschap Campen naar de noordwest hoek van de Ser Arendspolder
alwaar een sluis werd gebouwd. Het kanaal, dat geheel buitendijks
langs de (voormalige) zeedijken van de Rummersdijk- en Ser Arendspol-
der werd aangelegd, kreeg aan de westzijde bescherming door een nieuw
aangelegde zeedijk. In 1850 waren de werken gereed.
In 1927 werd bij de sluis een dieselgemaal gebouwd, dat dienst deed
tot 1967 en ten behoeve van de deltawerken werd afgebroken. Het
nieuwe gemaal "Campen" werd in datzelfde jaar in bedrijf gesteld. Bij
de deltawerken werd eveneens het kanaal gedempt.
Voorts waren er in het gebied enkele uitwateringssluizen, zoals aan
de Nijs-, de Kruis-, en de Klein Molenpolder en bij Walsoorden.
Tegenwoordig bevinden zich in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen vier gemalen,
die zich alle in de gemeente Hontenisse bevinden: bij Campen, Wals-
oorden, Kruispolder en Paal.

9009424.cv
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3. GRONDGEBRUIK

Vergeleken met de overige delen van Zeeland, was er in Zeeuwsch-
Vlaanderen steeds weinig weiland in verhouding tot bouwland.
Rond 1819 was in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen de verhouding in oppervlak-
te 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 gebonden.
De grote voormalige geulenstelsels bezitten nogal onvruchtbare
droogtegevoelige grond. De kreken en kreekresten bezitten drassig
grasland.
De zeekleigebieden behoren tot de beste akkerbouwgebieden van Neder-
land.

De nieuwlandgronden kenmerken zich door een rationele, grootschalige
en rechte blokverkaveling.
Tussen Kloosterzande en Hulst, een oud kerngebied, is een onregelma-
tigere en kleinschaligere verkaveling te vinden. De dijken hebben
hier een kronkelig beloop.

4. INFRASTRUCTUUR

4.1. Wepen

In het polderland zijn de binnendijken in de meeste gevallen tevens
wegen. De meeste dorpen zijn onderling door dijkwegen verbonden en
liggen van oorsprong aan een kruising van dijken of aan weerszijden
van een dijk.
De grote polders, zoals de Kruispolder (1612), werden voorzien van
een stelsel van rechte wegen, die elkaar onder rechte hoeken sneden.
Aan de rand van de polder sloten zij aan op de weg over de dijk.
In de oude kern tussen Kloosterzande en Hulst kreeg het wegenpatroon
een kronkelinger beloop.

4.2. Waterwegen, havens en veren

Het grondgebied van de gemeente Hontenisse grenst voor een groot deel
aan de Westerschelde. Toen de haven van Hulst op het eind van de 18e
eeuw niet meer voor schepen bereikbaar was, werden de havenactivitei-
ten in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen verspreid over de langs de Schelde
gelegen tijhaventjes.
Walsoorden ontwikkelde zich dankzij de ligging aan een diepe geul,
meer dan andere tijhavens, die veelal zijn verdwenen. In 1857 werd
een nieuwe havenkom aangelegd, die verschillende keren werd veranderd
en uitgebreid. Ten behoeve van de deltawerken werd het haventje in de
jaren zestig geheel vernieuwd.
Walsoorden was vanouds een veerplaats. De exploitatie van de stoom-
bootdiensten Walsoorden-Hansweert werd in 1905 overgenomen door de
Provincie. In 1938 begon men met de aanleg van een nieuwe veerhaven
bij Perkpolder (veer naar Kruiningen) ten noorden van Walsoorden, die
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in 1940 in gebruik werd genomen. Deze haven werd in 1965-'68 vergroot
en gemoderniseerd.
Bij Baalhoek bevond zich een haventje. Kruispolderhaven heette eerst
Kruispolderkaai, vermoedelijk totdat er (na de MlP-periode) een
haventje werd aangelegd.
Bij Boschkapelle (tegenwoordig Vogelwaarde) bevond zich (tot de
inpoldering van het Hellegat in 1926) een tegenwoordig niet meer
terug te vinden vissershaventje.

4.3. D U ken en kaden

Tussen Kloosterzande en Hulst zijn de oudste dijken te vinden.
De oorspronkelijke dijken waren laag en smal en kregen een kronkelig
beloop.
De latere dijken in de overige gebieden van de gemeente zijn groot-
schaliger, systematischer en rechtlijniger aangelegd.

4.4. Tramwegen

In de periode 1886-1940 had men in Zeeuwsch-Vlaanderen een uitgebreid
tramlijnennet tot stand gebracht, dat naar verhouding veel omvangrij-
ker was dan in de rest van Zeeland.
In 1902 werd de tramlijn Hulst-Ter Hole-Kuitaart-Kloosterzande-
Walsoorden in gebruik genomen. Deze werd geëxploiteerd door de N.V.
Stoomtram Hulst-Walsoorden (S.H.W.), die in 1911 werd opgenomen in de
Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij (Z.V.T.M.).
Bij de aanleg van de nieuwe veerhaven te Perkpolder in 1940 werd de
tramlijn van Kloosterzande naar Perkpolder doorgetrokken. De lijnen
werden in 1945 opgeheven.

5. NEDERZETTINGEN

5.1. Alpemeen

Kloosterzande (met Groenendijk) is de grootste woonkern in de gemeen-
te.
Ten zuiden hiervan liggen Vogelwaarde (tot 1970 Boschkapelle en
Stoppeldijk), Hengstdijk, Kuitaart, Ter Hole en Lamswaarde. Ten
noorden liggen Ossenisse en Walsoorden.
Verspreid in de gemeente liggen de buurtschappen (zie literatuur-
lijst: Lijst van Nederlandse Gemeenten): Baalhoek, Duivenhoek,
Kampen, Kamperhoek, Knuitershoek, Kreverhille, Knuisdorp, Kruispol-
derhaven, Luntershoek, Molenhoek, Noordstraat, Oude Stoof, Pauluspol-
der, Roverberg, Ruischendegat, Schapershoek, Stoppeldijkveer, Strooi-
enstad, Tasdijk, Vogelfort, Zeedorp.
De gemeente Hontenisse heeft een overwegend agrarisch karakter.

9009424.cv
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Inwonertal

Boschkapelle

Vogelwaarde

Stoppeldijk

Hengstdijk

Gem. Hontenisse

- Kloosterzande +
Groenendijk

- Lamswaarde

- Terhole

- Walsoorden

Ossenisse

1849

979

1478

660

4640

778

1899

1235

1540

625

5035

852

ca. 1940

1240

1500

620

ca. 5500

1380

480

310

325

830

1990

1882

502

3162

948

433

230

5.2. Kloosterzande en Groenendijk

Kloosterzande vormt tegenwoordig min of meer een dubbeldorp met
Groenendijk (afb. 2,7,11). Het zijn dijkdorpen.
In 1866 (afb. 2) bevond de bebouwing van Kloosterzande zich in de
omgeving van het Hof te Zandeplein en aan het oostelijk deel van de
tegenwoordige Cloosterstraat. De bebouwing van Groenendijk bevond
zich aan weerszijden van de gelijknamige dijk. Groenendijk dankt zijn
ontstaan aan een houten R.K. schuurkerk, die aan het eind van de 17e
eeuw werd gebouwd aan de westelijke "groene" scheidingsdijk tussen de
Zandpolder en de Mariapolder. Rond deze kerk ontstond bebouwing. In
1844 werd de kerk vergroot en verbouwd, terwijl in 1870 de huidige
neo-gotische kerk werd gebouwd.
In 1877-'78 werd de nieuwe pastorie gebouwd. Het R.K. complex breidde
zich uit met een zusterschool en een lagere school (allebei verdwe-
nen) .
In de loop van de inventarisatieperiode groeide Groenendijk vast aan
Kloosterzande, doordat de bebouwing aan de tegenwoordige Clooster-
straat zich verlengde. Uitbreiding en verdichting vond eveneens
plaats langs overige bestaande wegen of dijken, zoals de Hulsterweg
en het Poolsplein.
Na de inventarisatieperiode werd de open ruimte tussen Groenendijk,
Hulsterweg en Cloosterstraat voor het grootste deel met nieuwbouw
opgevuld.

5.3. Henestdiik

Hengstdijk (afb. 3,7,12) is een dijkdorp. In 1866 (afb. 3) stond er
bebouwing aan deze dijk en langs de daar dwars op staande Hengstdijk-
se Kerkstraat. Bij het kruispunt van deze straat en de dijk bevond
zich de R.K. kerk, die in 1892 werd vervangen door de huidige neo-
gotische kerk. Achter de kerk werd in 1875 de pastorie gebouwd,
omgeven door een gracht.

9009424.cv
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De bebouwing verdichtte en verlengde zich enigszins langs de bestaan-
de wegen. Aan de Hengstdijkse Kerkstraat werd de lagere school met
meesterswoning gebouwd.
Tegenwoordig bevindt zich ten zuiden van het dorp, aan de kreek De
Vogel, een recreatieoord. Ten oosten en ten zuiden rond de oude kern
is eveneens enige nieuwbouw tot stand gekomen.

5.4. Lamswaarde

Lamswaarde (afb. 2,8,12) is een wegdorp dat ontstaan is op het punt
waar een aantal wegen bij elkaar komen.
Rond 1866 (afb. 2) stond er lintbebouwing aan de Jac. de Waalstraat,
de Frederik Hendrikstraat, de Dreef en het Roverbergsepad. De Achter-
straat was wel aangelegd, maar nog niet bebouwd.
Het dorp breidde zich uit door verdichting en verlenging van de
bestaande bebouwing. Ook de Achterstraat werd bebouwd. In 1873 werd
een nieuwe R.K. kerk gebouwd. De pastorie was reeds rond 1855 ver-
nieuwd.
Achter de kerk en pastorie verrees in 1925 een uit drie bouwblokken
bestaande school.
Alleen ten oosten van de Dreef is enige nieuwbouw tot stand gekomen.

5.5. Ossenisse

Ossenisse (afb. 4,8,12) heeft een eenvoudig rechthoekig stratenpa-
troon.
Rond 1866 (afb. 4) bevond zich enige bebouwing aan de Dorpsstraat bij
de R.K. kerk (1856, vervangen in 1915). Op een kaart van 1911 is
enige uitbreiding langs de Dorpsstraat, de zuidzijde van de Lageweg
en de westzijde van de Kipstraat waar te nemen. Achter de bebouwing
van de Dorpsstraat werden diverse boerenschuren opgetrokken.
De bebouwing aan de zuidzijde van de Lageweg verlengde zich in de
inventarisatieperiode naar het westen in de richting van het gehucht
Zeedorp. Langs genoemde straat werd ondermeer in 1924 het gemeente-
huis je gebouwd..
Ossenisse heeft weinig nieuwbouw.

5.6. Vopelwaarde

Vogelwaarde is een zogenaamd dubbeldorp, bestaande uit de vroegere
dorpen Boschkapelle en Stoppeldijk (afb. 5,6,9,13).
Stoppeldijk (ook wel Rapenburg genoemd) ontstond in de in 1645
ingedijkte Stoppeldijkpolder. De nederzetting nam in de loop der
jaren in betekenis toe, vooral nadat er in 1861 de nieuwe R.K. kerk
met begraafplaats van de parochie Stoppeldijk werd gevestigd. Deze
kerk bevond zich eerst in het tegenwoordige gehucht Pauluspolder. Het
oorspronkelijke kerkgebouw uit 1861 brandde in 1869 af, maar werd in
1870 weer in gebruik genomen. Voor de bouw van de kerk werd bij het
dorp een steenbakkerij gebouwd (verdwenen). Het dorp breidde zich met
lintbebouwing uit aan de bestaande wegen.
Tot 1876, bij de indijking van de Van Lyndenpolder, lag Boschkapelle
aan een open zijarm van de Westerschelde.
Het dorp ontwikkelde zich aan de Bossestraat en aan enkele zijstraten
ten noorden en ten zuiden hiervan.

9009424.cv
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De R.K. kerk en pastorie dateren uit de jaren zeventig van de 19e
eeuw. De kerk werd in 1926 uitgebreid.
In 1913 werd aan de oostzijde van de Kerkstraat een nieuw kerkhof
aangelegd.
Boschkapelle en Stoppeldijk zijn tussen 1960 en 1970 steeds meer naar
elkaar toegegroeid en in 1970 samengevoegd.

5.7. Walsoorden

Ten noordoosten van Kloosterzande verrees na herdijking van de
Noorddijkpolder in 1622 al spoedig een nederzetting, die uitgroeide
tot het dorp Walsoorden (afb. 2,10,13) met een haven en de aanleg-
plaats voor de veerdienst naar Zuid-Beveland.
Vooral na het vervallen van de haven van Hulst op het eind van de 18e
eeuw, ontwikkelde Walsoorden zich meer dan andere langs de Schelde
gelegen tijhaventjes, die veelal verdwenen. In 1857 werd een nieuwe
havenkom aangelegd, die verschillende malen werd veranderd en uitge-
breid en in de jaren zestig bij de deltawerken geheel werd vernieuwd.
Langs de ongeveer 500 meter lange polderweg (Walsoordensestraat) kwam
in de loop van de jaren lintbebouwing tot stand.

5.8. Ter Hole en Kuitaart

Ter Hole en Kuitaart (afb. 2,10) verrezen beide in de vorm van
dijkbebouwing langs de over de polderdijken lopende weg tussen
Kloosterzande en Hulst.
Ter Hole kreeg in 1921 een R.K. noordkerk, die er nog steeds staat.
In Kuitaart staat een korenmolen uit 1865.

5.9. Buurtschappen

Verspreid in de gemeente bevinden zich verschillende buurtschapjes
(zie 5.1.).
De buurtschappen bestaan doorgaans uit een groep huizen, meestal
dijkwoningen, waarvan vele de laatste jaren als tweede woning worden
gebruikt.
Een groot aantal gehuchten bevindt zich achter een voormalige zee-
dijk. Aan de voet van de dijk is een nederzetting van geringe omvang
ontstaan, met een structuur evenwijdig aan de dijk, zoals bij Baai-
hoek, Kampen en Kamperhoek. Soms bevindt de bebouwing zich aan
weerszijden van een min of meer loodrecht op de dijk uitkomende weg,
zoals bij Zeedorp en Ruischendegat. Weer andere gehuchten bestaan uit
verspreide bebouwing achter de (voormalige) zeedijk, zoals Kruispol-
derhaven, Kreverhille, Schapershoek en Sluis.
Een aantal gehuchten bestaan uit een aantal huizen, die verspreid
liggen rond de kruising van een aantal dijken : Duivenhoek, Kruis-
dorp, Oude Stoof, Strooienstad, Tasdijk.
Gehuchten zonder duidelijke ruimtelijke structuur zijn : Stoppeldijk-
veer, Luntershoek, Noordstraat, Roverberg, Pauluspolder, Knuitershoek
en Molenhoek.
Met name de Pauluspolder en omgeving was in de jaren zestig van de
vorige eeuw dichter bebouwd dan tegenwoordig. Verschillende buurt-
schappen bestaan niet of nauwelijks meer.
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5.10 Buitengebied

Verspreid in het landelijk gebied liggen boerderijen veelal bestaande
uit gebouwen uit diverse perioden. De jonge polders zijn minder dicht
bebouwd. Vooral het gebied ten westen van Kloosterzande is vrij leeg.
De boerderijen zijn vooral van het type waarbij het woonhuis en de
schuur los van elkaar staan.
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6. SAMENVATTING INVENTARISATIE

De kern Kloosterzahde vertoont in voor-oorlogse bebouwing nog duide-
lijk de dubbelkern opbouw die zich na de oorlog ontwikkelde tot een
ringstructuur met een steeds verder opgevuld middengebied.
Rond het Hof te Zandeplein vinden we een aantal forse panden waaron-
der het gemeentehuis, het herenhuis (nu onderdeel van de gemeente-
dienst huisvesting) en hotels; hierop aansluitend bevinden zich
vooral wat eenvoudige woningen, winkels en café's aan de Hulsterweg,
Pres. Rooseveltstraat en Cloosterstraat.
De Cloosterstraat heeft het karakter van een verbindingsweg met deels
aaneengesloten bebouwing, die wat verder van de kern overgaat in
gevarieerde, veelal ruimer geplaatste woningen (eenvoudige traditio-
nele arbeiderswoningen en luxe, soms forse woningen uit begin van de
20ste eeuw).
Opmerkelijk is de bebouwing met relatief veel forse, rijke gebouwen
in het noord-zuid lopende deel van de Groenendijk waar zich tevens de
beeldbepalende katholieke kerk uit 1870 naar ontwerp van P. Soffers
bevindt. De vrij dicht bij elkaar staande grote huizen in dit dorps-
deel benadrukken het oorspronkelijke dubbelkern karakter. Tussen deze
grote panden, die veelal aardige architectuurvoorbeelden van heren-
huis-bouw vormen, staan wat eenvoudigere gebouwen: sobere woonhuizen
en enkele sobere boerderijen die het agrarische karakter van het dorp
benadrukken. Van visueel belang is de rijke boerderijwoning in de
bocht van de Groenendijk en in de zuidlijn vanaf de kerk komend.
In het oost-west lopende deel van de Groenendijk treffen we zeer
eenvoudige, nog grotendeels in originele architectuur verkerende
arbeiderswoningen aan: opvallend zijn daarbij de zeer lage langs-
voorgevels. Deze woninkjes bezitten enige volkskundige waarde.

Zoals vele kleine rooms katholieke dorpskernen, wordt ook de kern
Lamswaarde visueel sterk gedomineerd door de katholieke kerk uit 1873
met naastgelegen pastorie. Daarbij bevindt zich achter de kerk aan de
Achterstraat een fors voormalig rooms katholiek scholen complex uit
1925 van afmetingen die niet veel meer voorkomen (het grote complex
in Kloosterzande is gesloopt) en gebouwd in een zakelijk expressio-
nistische stijl, karakteristiek voor de bouwtijd.
In het noordelijk gedeelte van de Jac. de Waalstraat, waaraan ook de
kerk staat, bevindt zich een groepje rijke, vrij traditionele wonin-
gen van rond de eeuwwisseling. Ze zijn goede voorbeelden van de toen
gebruikelijke wijze van geveldecoraties. Mogelijk als rentenierswo-
ningen gebouwd, staan ze in dit oudste dorpsdeel dicht bij elkaar
terwijl ze elders in dit dorp niet voorkomen. Met uitzondering van de
-aangetaste- grote panden op de hoek van de Jac. de Waalstraat en de
Fred. Hendrikstraat, bestaat de overige bebouwing vrijwel geheel uit
eenvoudige, lage langsgevelwoningen, waarvan vele zijn aangetast.

Het dubbeldorp Vopelwaarde toont nog duidelijk de oorspronkelijke
opzet bestaande uit de twee kernen Boschkapelle en Stoppeldijk. De
verbindingsweg, de Bossestraat, is grotendeels na de Tweede Wereld-
oorlog bebouwt; daarvoor stond hier slechts verspreide bebouwing.
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Het centrum rond het Rapenburg (Stoppeldijk) vertoont de interessant-
ste bebouwing. Niet alleen de beeldbepalende rooms katholieke kerk
uit 1860/'70 van P.J. Soffers met de merkwaardig achteraf gelegen
pastorie en begraafplaats en het naast de kerk staande voormalige
gemeentehuis geven dit dorpsdeel enig aanzien; ook de geïnventari-
seerde woningen (voor midden en hogere klasse en renteniers) noorde-
lijk aan het Rapenburg bezitten voor de bouwtijd karakteristieke en
interessante vormen en details die het aanzien van deze straat
bepalen. Aparte vermelding verdienen nog het voormalige rooms katho-
lieke verenigingsgebouw aan het Rapenburg en de voormalige katholieke
school met meesterswoning aan de Margaretsedijk, objecten die het
rooms katholieke karakter van het dorp sterk ondersteunen.

De meer naar het westen gelegen voormalige dorpskern Boschkapelle is
kleiner en bezit aanmerkelijk minder voorname gebouwen. Wel staat ook
hier een beeldbepalende, zij het wat kleinere, katholieke kerk met
een neo-klassicistisch gepleisterde pastorie uit 1876. Enkele arbei-
derswoningen met langsgevels ondersteunen het eenvoudige plattelands
karakter van dit dorpsdeel.

Het beeld van de kleine kern Hengstdiik wordt bepaald door de rooms
katholieke kerk uit 1892 naar ontwerp van P.J. van Genk. Opvallend is
de ligging van de monumentale pastorie uit 1875 in een boomrijk
tuingebied achter de kerk. Vrij rijke woningen uit het begin van de
20ste eeuw met aardige, karakteristieke decoratie bevinden zich
tegenover de kerk aan de Hengstdijkse Kerkstraat. De overige woonbe-
bouwing is sober en veelal aangetast. Hengstdijk is een van de
weinige dorpen waar de laat 19de eeuwse basisschool met meesterswo-
ning nog in vrij gave toestand in gebruik is; het is door de ligging
een opvallend object.

De aard van de bebouwing van Ossenisse toont dat deze verstilde kern
ooit enig belang heeft gehad. Het complex van de forse rooms katho-
lieke kerk uit de eerste helft van deze eeuw met begraafplaats en
pastorie vormt het middelpunt van dit dorp. Een aantal van de overige
gebouwen bezit zekere allure: de woningen aan de Dorpsstraat 13-17,
de voormalige bewaarschool aan de Lageweg 23, de woning op no. 21,
het gemeentehuisje op no. 27 en de villa op no. 29, in feite een vrij
groot aantal voor een dergelijk klein dorp.

Als gevolg van de Deltawerken heeft Walsoorden een deel van de
bebouwing bij de Zeedijk moeten prijsgeven. Hierdoor loopt het dorp
min of meer dood tegen de dijk. De enige straat waar het dorp in
wezen uit bestaat wordt gekarakteriseerd door traditioneel getinte,
verdiepingloze langsgevel woningen. Opvallen in vormgeving is Wals-
oordensestraat 5 met een merkwaardig, opgetrokken middendeel. Overi-
gens kent het dorp vrijwel geen architectonisch bijzondere bebouwing.

Kuitaart en Ter Hole zijn gelegen langs de weg Kloosterzande-Hulst
die nu één van de drukste verkeerswegen van de gemeente vormt. Beide
kernen bezitten een agrarisch-plattelands karakter dat door de tradi-
tionele bebouwing, voor een groot deel verdiepingloze langsgevel
woningen, wordt bepaald. De woonbebouwing wordt afgewisseld door
kleine en middelgrote boerderijen. Ter Hole bezit nog een zekere
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kernvorming rond de, als noodkerk gebouwde, katholieke kerk met
pastorie en de opvallend in de as van de Hulsterweg gelegen voormali-
ge vee-artswoning uit 1906 in overgansstijl. De molen "Vogelzicht"
uit 1865 bepaalt het gezicht van Kuitaart.

Het buitengebied is agrarisch van karakter wat tot uiting komt in de
bebouwing bestaande uit vele boerderijen en een groot aantal gehuch-
ten, die veelal niet meer dan wat bij elkaar staande bebouwing langs
wegen en dijken zijn. De bebouwing van deze gehuchten bestaat voor
een groot deel uit arbeiderswoningen en keuterboerderijtjes, vrijwel
steeds traditioneel van uiterlijk. De laatste jaren zijn vooral nabij
de kust veel woningen als recreatiewoning in gebruik genomen.
De boerderijen zijn voor een groot deel van het type waarbij de
gebouwen verspreid liggen en waarvan de schuren twee dwarsdelen
bezitten. Daarnaast komen ook andere organisatievormen voor en ook
schuren met mendeuren in zowel de lange zijden als in de kopgevels.
Aangezien, zoals gebruikelijk is in oudere polders, veel boerderijen
bestaan uit gebouwen van diverse leeftijden in één complex, komen
allerlei kombinaties voor, zoals oudere, traditionele woningen met
(zwarte) houten schuren met zadeldaken of schilddaken, maar ook met
stenen schuren uit de 19de of 20ste eeuw. Ook oudere schuren en
bijgebouwen met vernieuwde woningen komen voor. Over het algemeen
behoren de boerderijen tot een overgangsvorm tussen het midden- en
noord-Zeeuwse type en typen in zuidelijk Zeeuwsch-Vlaanderen waar de
Vlaamse invloed sterker is. Boerderijen met mansardedaken komen hier
niet veelvuldig voor, maar in het materiaalgebruik, zoals eterniet-
leien en baksteensoort, uit zich de Vlaamse invloed.

De schuren en bijgebouwen van boerderijen in dit gebied wijzen veelal
op landbouw als belangrijkste bron van inkomsten. Veeteelt is van
geringere betekenis wat tot uiting komt in beperkte stalruimte.

Speciale vermelding verdienen enkele architectonisch bijzondere
objecten, zoals het grote villa-woonhuis met toren aan de Sasdijk 7:
Pauwhof; de bijzondere boerderijvorm -onder 1 dak- aan de Noordstraat
3, waarschijnlijk grotendeels ouder; en bijvoorbeeld het complete
complex uit de 20-er jaren van deze eeuw aan de Langenieuwstraat 8.
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