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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
gekomen 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
gemeentebeschrijvingen en uit de inventarisatieresultaten (veldwerk).

Regiobeschrijvinp

De inventarisatie wordt per provincie (of grote stad ) gebiedsgewijs
aangepakt. Daartoe is de provincie Zeeland in drie werkgebieden verdeeld,
namelijk Midden-Zeeland, Noord-Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
Per gebied wordt eerst een regiobeschrijving gemaakt, met daarin een
beschrijving 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, landschapelijke, sociaal-
economische en geografische aard.

Gemeentebes chr i j ving

Met behulp van de regiobeschrijving vindt nader onderzoek plaats per
gemeente en per kern. In eerste instantie gebeurt dit op basis van
literatuurstudie en vergelijkend kaartonderzoek. De resultaten hiervan
worden aangevuld met gegevens uit de object- en complexinventarisatie. Het
onderzoek 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
gegeven in de ruimtelijke ontwikkelingen.
Wanneer een kern in de betrokken periode belangrijke functionele en
stedebouwkundige ontwikkelingen heeft doorgemaakt, wordt er bovendien een
overzichtskaart 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
stedebouwkundige 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 Hulst ligt in Oost Zeeuwsen-Vlaanderen en heeft een

oppervlakte van 13.871 ha (inclusief het verdronken land van
Saeftinghe).
Het gebied van de gemeente grenst in het noorden aan de gemeente
Hontenisse en de Westerschelde, in het westen aan de gemeente Axel,
in het zuiden aan de landsgrens met België en in het oosten aan de
Westerschelde (afb. 1).
De huidige gemeente Hulst werd in 1970 gevormd uit de voormalige
gemeenten Hulst, Graauw en Langendam, Clinge en Sint Jansteen.
In de gemeente liggen de stad Hulst, de dorpen Clinge, Heikant
(ged.), Nieuw-Namen, Sint Jansteen en een achttiental gehuchten of
buurtschappen van soms zéér geringe omvang.

2. BODEMGESTELDHEID

De gemeente Hulst bestaat landschappelijk gezien uit polderland,
dekzandgebied en buitendijks gebied.
In het zuidwesten loopt het dekzandgebied vanuit België door tot op
Nederlands grondgebied en kernen als Heikant, Sint Jansteen en
Clinge worden door deze geografische situatie bepaald. Doordat
bebouwing en wegen vanouds op de hogere dekzandruggen gesitueerd
zijn, is de vorming van lintbebouwing hier in de hand gewerkt. Er
komen verscheidene dekzandruggen voor: Zuiddorpe (gem. Axel)-
Absdale, Koewacht (gem. Axel) -Sint Jansteen en ten noorden van
Hulst.
Het polderland behoort tot het nieuwland en bestaat globaal gezien
uit een patroon van grote zandige geulen en uitgestrekte kleiïge
vlakten.
De grote geulenstelsels zijn als gevolg van de relatief hoge
stroomsnelheden tijdens de sedimentatie gevuld met zand, dat
plaatselijk bij een latere overstroming bedekt is met een dun
laagje klei. Soms zijn er, vooral bij de aftakkingen van de geulen,
zandige opwassen gevormd. Tot één van de duidelijkste voorbeelden
in Zeeuwsch-Vlaanderen behoort de voormalige geul Axel-Hulst met
daarin het Groot Eiland, een zandige opwas bij de aftakking naar
het noorden.
Naast de grote geulenstelsels hebben zich jonge zeekleigebieden
gevormd. Dit zijn over het algemeen zeer vlakke gebieden. Het jonge
zeekleigebied is op enkele plaatsen doorsneden met kreken en
kreekresten, zoals de Berriekreek ten zuidoosten van de stad Hulst.

Het buitendijkse gebied bestaat uit kale zandplaten, slikken en
water en begroeide schorren. Het verdronken land van Saeftinghe is
een uitgestrekt schorrengebied. Hier is door rivier- en getijde-
stromingen een grillig patroon van kreekbeddingen, oeverwallen en
kommen met een reliëfverschil tot bijna 3 meter ontstaan.In het
noordoosten van de gemeente bevinden zich polders die in de inven-
tarisatieperiode zijn ingedijkt (zogenaamde Saeftinghe Polders):
Louisa-(1847), Prosper-(1847), Van Alstein-(1852), Kon. Emma-
(1897), en Hertogin Hedwigepolder (1907).
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Toen Zeeuwsch-Vlaanderen nog grotendeels uit een aantal eilanden
bestond, vond de afwatering op natuurlijke wijze plaats op de
omringende geulen. In 1900 werd de afwatering in Oost Zeeuwsch-
Vlaanderen een steeds groter probleem. In 1933 werd het uitwate-
ringsschap Huister en Axeler Ambacht opgericht. De polders lozen
hun water via een net van zijtakken op de Oostelijke Rijkswaterlei-
ding, o.a. via het zijkanaal naar Hulst. Er bevinden zich enkele
uitwateringssluisjes op de Westerschelde.

3. GRONDGEBRUIK

Vergeleken met andere delen van Zeeland, was er in Zeeuwsch-Vlaan-
deren steeds weinig weiland in verhouding tot bouwland. Rond 1819
was in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen de verhouding in oppervlakte
weiland ten opzichte van bouwland respectievelijk 1-5. Tussen 1931
en 1941 lag deze verhouding niet veel anders.
Het jonge zeekleigebied behoort tot de beste akkerbouwgebieden van
Nederland. In de tweede helft van de vorige eeuw werd naast graan
ook veel vlas en meekrap verbouwd. Nog vóór het uitbreken van de
landbouwcrisis op het eind van de 19e eeuw, was de meekrapcultuur
ten onder gegaan. Na deze crisis ging ook de graanbouw in betekenis
achteruit.
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. Veel akkers
hadden een functie voor de zeer intensieve vlasnijverheid.
Doordat in de jaren vijftig deze nijverheid sterk is teruggelopen,
zijn deze velden op grote schaal omgezet in naaldbos, maïsakker
e.d..
De grote geulenstelsels bezitten nogal onvruhtbare, droogtegevoeli-
ge grond, die vooral als grasland in gebruik is.
De kreken en kreekresten bezitten drassig grasland.
In het dekzandgebied is de vroeger typerende strokenverkaveling met
rondom hakhoutwallen sinds de recente ruilverkaveling vervangen
door een moderne blokverkaveling, waarvan de perceelsgrootte toch
meestal nog beduidend 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 dekzand-
ruggen gesitueerd. Hier is de voor dit gebied karakteristieke
lintbebouwing ontstaan. Het wegenpatroon heeft een onregelmatig,
kronkelig beloop.
Het polderland heeft een wegenstelsel met een patroon van veelal
rechte polderwegen aan de voet van of op de dijk of loodrecht
hierop.
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4.2. Waterwegen, havens, veren

De gemeente grenst in het noordoosten voor een groot deel aan de
Westerschelde.
In het gebied bevinden zich een aantal kreken en kreekresten, die
ook een afwateringsfunctie kunnen hebben.
Hulst had tot ca. 1800 een eigen haven.
Ten oosten van Hulst en vlak ten noorden van Nieuw-Namen, heeft tot
de bedijking van de Prosperpolder in 1847 het havent je van de
Clinge gelegen. Ter vervanging van deze haven werd een nieuwe
aangelegd bij de aansluiting van de zeedijk van de Prosperpolder
aan die van de Louisapolder.
Bij de bedijking van de Koningin Emmapolder in 1897 verviel echter
dit haventje en werd een nieuw aangelegd bij Emmadorp. Dit beleefde
een hoogtepunt rond 1910, toen ruim 100 schippers hier hun thuisha-
ven hadden. Het haventje had echter veelvuldig te kampen met dicht-
slibbing. De dichtgeslibde haven is dan ook niet meer als zodanig
in gebruik.
Het haventje "De Paal" is eigenlijk een voortzetting van de oude
haven van Graauw, die bij bedijking van de Alsteinpolder (182)
verviel. Het haventje was van belang voor de landbouwstreek,
terwijl er sinds 1865 een scheepswerfje was gevestigd (verdwenen).
Rond 1900 was hier de thuishaven van meer dan 80 mosselschippers.
Bij het op deltahoogte brengen van de zeedijk (1979), is het oude
haventje onder het tegenwoordige dijklichaam verdwenen. Buitendijks
is in 1980 een nieuw plezierjachthaventje aangelegd.
Aan de Hertogin Hedwigepolder (1907) bevond zich een los- en
laadplaats (nog aanwezig).
Tot ca. 1877 was er een veerverbinding tussen Graauw en Bath.

4.3. Düken

De polders in het polderland in de gemeente Hulst zijn rationeel
aangelegd. Dit dijkenstelsel werd in de inventarisatieperiode
uitgebreid met de bedijking van een deel van de Saeftinghepolders,
die in het verdronken land van Saeftinghe tussen 1804 en 1908
werden bedijkt. Deze dijken kregen een rationeel patroon.

4.4. Spoor- en tramwegen

4.4.1. Spoorwegen

De in 1871 op Belgisch initiatief aangelegde spoorlijn Terneuzen-
Mechelen liep via Hulst. Het personenvervoer is op deze lijn altijd
van ondergeschikte betekenis geweest. De lijn heeft bijgedragen tot
de ontwikkeling van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. De spoorlijn kreeg
een recht tracé en liep ten zuiden van de stad Hulst even buiten de
wallen. Rondom het station ontwikkelden zich allerlei vormen van
bedrijvigheid. Het station kwam rond 1950 te vervallen.
In de Riet- en Wulfsdijkpolder (ten noorden van Absdale) bevinden
zich langs de voormalige spoorlijn twee voormalige, vrijwel iden-
tieke , stationsgebouwtj es.
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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
omvangrijker was dan in de rest van Zeeland. Het sloot op verschil-
lende plaatsen aan op het Belgische tramlijnennet. In de tegenwoor-
dige gemeente Hulst bevond zich een deel van de lijn Hulst-Walsoor-
den.
In 1902 werd de lijn Hulst-Walsoorden in gebruik genomen, in 1903
gevolgd door ingebruikneming van een aftakking naar de haven van
Walsoorden. De lijn was tot 1949 in gebruik. De rails werd snel
daarna opgebroken. De remises, ten zuidwesten van de stad Hulst bij
het station, zijn in gebruik door een garagebedrijf.

5. NEDERZETTINGEN

5.1. Algemeen

Hulst, Clinge, St. Jansteen en Heikant liggen in het zuidwestelijk
deel van de gemeente op een oude hoge zandrug. In de inpoldering
ten noorden en noordoosten hiervan liggen Graauw en Nieuw-Namen.
Het stadje Hulst heeft de functie van regionale verzorgingskern.

In de stad Hulst nam vanaf het eind van de 19e eeuw de bevolking
langzaam, maar toch regelmatig, toe.
Door toename van het aantal inpolderingen in de vorige eeuw (zie
2.), steeg het aantal inwoners, met name in de voormalige gemeente
Clinge.

Inwonertal
1849 1899 ca.1940 1990

gem. Hulst 1364 28Ö4 4000 18518
gem. Clinge 1818 3032 3650
Clinge 1700 2518
Nieuw-Namen 1200 1018
gem. Graauw & Langendam 1463 2072 1875
Graauw 740 936
gem. Sint Jansteen 1618 2632 3750
Sint Jansteen 1270
Heikant 700 1068

5.2. Hulst

Hulst (afb. 2, 3, 4, 5) kreeg in 1180 stadsrechten. De stad maakte
in de 14e en 15e eeuw een grote economische bloei door.
De haven, die zich aan de noordwesthoek van de stad bevond (nu
gedempt) stond tot het eind van de 18e eeuw in verbinding met de
Westerschelde. In de 18e eeuw bleef Hulst als vesting belangrijk,
maar als handelsplaats ging het stadje achteruit.
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Naast toerisme, vormen tegenwoordig handel en textielnijverheid een
belangrijke bron van bestaan.

Rond 1850 bestond de bevolking uit inwoners die doorgaans hun
bestaan in landbouw en handel vonden. Er waren enige kleine fabrie-
ken, waaronder 2 leerlooierijen, 4 bierbrouwerijen, 1 kaarsenmake-
rij , 1 cichoreidrogerij en branderij, 2 kalkblusserijen, 1 tabaks-
fabriek, 2 windkorenmolens en 1 boekdrukker!j.
Uit een plattegrond van 1866 (afb. 2) blijkt dat buiten de wallen
nauwelijks bebouwing stond. Hulst werd aan drie zijden omgeven door
een krekenstelsel waarvan tegenwoordig alleen de Berriekreek nog
als zodanig te herkennen is. In de 17e eeuwse omwalling vormen de
drie 18e eeuwse poorten (tegenwoordig nog steeds) de enige toegan-
gen tot de stad. Binnen de wallen ligt het historisch stratenpa-
troon rond de Grote Markt met de Steenstraat, de verbinding tussen
het centrum en de vroegere haven, en de Gentsestraat als hoofdstra-
ten. Dit stratenpatroon is tegenwoordig nog grotendeels intact.
De wijk Dubbele Poort-Bierkaaistraat-Zomerstraat-Nieuweweg was een
volkrijke buurt. De Bierkaaistraat was vóór 1900 een straat met
winkels en ambachtsbedrijven en is nu een sterk aangetaste moderne
winkelstraat. In genoemde wijk bevond zich het in 1861 geopende en
later met een ziekenhuis uitgebreide Lief dehuis, dat in 1968 werd
afgebroken. Van de overige bebouwing in dit stadsdeel is veel door
nieuwbouw of parkeerruimte vervangen, waarbij ook een deel van het
oorspronkelijke stratenpatroon enigszins is gewijzigd.
Tussen de Lange Bellingstraat en de Grote Markt waren, vooral aan
het begin van deze eeuw, enkele voornamelijk katholieke onderwijs-
instellingen tot stand gekomen. Deze zijn, op een enkel pand na,
gesloopt.

Op het Oranje Bolwerk werd in 1906 de gemeentelijke gasfabriek
geopend (niets meer van over).
Door de bevolkingstoename aan het eind van de 19e eeuw waren er
meer woningen nodig. In de stad werden straten met woningen voor
lagere inkomensgroepen aangelegd en bebouwd. De open gelaten groene
zones in de stad werden opgevuld, hoewel het agrarisch karakter
binnen de wallen nog geruime tijd bleef gehandhaafd: tussen 1920 en
1930 waren er nog zo'n 10 boerderijen.

In de jaren twintig vond uitbreiding plaats in het zuidwestelijk
stadsdeel. Op het grondgebied van de voormalige tuin van het Hof
van Hombach werd de zogenaamde "Nieuwe Wijk" gebouwd. Het uitbrei-
dingsplan voor dit stadsdeel werd ontwikkeld door de gemeentelijke
stedebouwkundige F.J.P. Rouleau. De F. Van Waesberghestraat werd
aangelegd en aan de Vestdijkstraat en het Houtenkwartier werd
gebouwd. Aan laatstgenoemde straat bevindt zich eveneens de Am-
bachtsschool uit 1906.

Ook buiten de stadswallen vond uitbreiding plaats. Van grote
invloed op de stedebouwkundige structuur was de aanleg van het
station bij de opening van de spoorweg Mechelen-Terneuzen in 1871.
Zoals in meer steden, werd het station gesitueerd in de nabijheid
van de stadskern waardoor een tweede centrum ontstond waar zich
allerlei vormen van bedrijvigheid ontwikkelden: los- en laadplaat-
sen, werkplaatsen etc. Ook de straat die naar het station leidde
(Stationsweg) kreeg een nieuwe impuls, want door de komst van

9009385.cv



- 10 -

reizigers die zich naar de stad begaven, kwamen hier hotels,
restaurants en winkels van de grond.
Rond 1920 kreeg de Gentsestraat een ontsluiting naar de Stations-
weg, door de vestingwal heen.
Vanwege de toename van de bevolking ging men ook meer en meer
woningen bouwen buiten de wallen.
Langs de bestaande toegangswegen van de stad ontstonden nieuwe
wijkjes met arbeiderswoningen en middenstandswoningen, afgewisseld
door villabouw.
De Dubbele Poort bij de Tivoliweg kreeg in 1932 de tweede doorgang.
Aan de Tivoliweg werd in 1923-'24 een middelbare school gebouwd.
Vooral in het Inter Bellum werden hier voornamelijk losstaande
villa's en middenstandswoningen gebouwd.
De plattegrond uit 1866 (afb. 2) laat zien dat in die periode aan
de Tivoliweg nog een begraafplaats lag. Deze komt op een kaart van
het begin van deze eeuw niet meer voor.
In 1857 werd buiten de Bagijnepoort grond voor een nieuwe begraaf-
plaats aangekocht, die echter pas in 1870 in gebruik werd genomen,
toen de weg er naartoe verhard was. Op deze R.K. begraafplaats
bevinden zich diverse praalgraven uit de inventarisatieperiode.
Buiten de Bagijnepoort, aan de Zoutestraat en omgeving, werden
villa's, middenstands- en arbeiderswoningen gebouwd. Aan de Carmel-
weg werd in 1910 door Franse paters een klooster met boerderij en
klein semenarie gesticht. Hier tegenover, naast de begraafplaats,
werd in het begin van de jaren dertig door de Zusters Carmelitessen
eveneens een klooster gebouwd.

De wallen en grachten bepalen tegenwoordig grotendeels het karakter
van Hulst.
In de jaren vijftig werden deze vestigingwerken gereconstrueerd en
de vestinggrachten uitgediept.
De stad breidde zich na de Tweede Wereldoorlog buiten de wallen
verder uit, vooral aan de noord- en zuidzijde.

5.3. Clinge

Het langgerekte dorp Clinge (afb. 6, 9, 12) bestaat voornamelijk
uit aaneengesloten lintbebouwing met een lengte van ongeveer 2
kilometer. De lange dorpsstraat ('s-Gravenstraat) loopt bijna
ongemerkt over in het Belgische De Klinge. De bebouwing aan deze
straat heeft zich in de loop van de inventarisatieperiode verdicht.
Dit geldt ook voor de Molenstraat.
In het begin van de jaren twintig werd door de Molenstraat een
nieuwe weg aangelegd ter vervanging van de oude zandweg. Hierdoor
ontstond een belangrijke verbetering in de ontsluiting tussen
Clinge en Sint Jansteen.
In het midden van de 's-Gravenstraat heeft enige centrumvorming
plaatsgevonden. Hier staat aan de oostzijde de R.K. kerk (1876) met
begraafplaats en R.K. pastorie (1875), terwijl daar tegenover in
1936 het gemeentehuis werd gebouwd, ter vervanging van het oude.
Hier vlakbij staat de sterk verbouwde voormalige openbare lagere
school die, tegenwoordig voor een deel als postkantoor in gebruik
is.
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Clinge was vroeger het centrum voor de klompenmakerij, maar van de
vele bedrijven zijn er niet veel meer over. Ook de textielindustrie
was van belang. In de jaren dertig vestigde zich een textielbedrijf
aan de Clitexweg, waar velen werk konden vinden (1985 opgeheven).
Tegenwoordig is de lintstructuur van het dorp deels aan het ver-
dwijnen door de nieuwbouw die vooral te westen van de 's-Graven-
straat gepleegd.

5.4. Graauw

Het oude Graauw is door overstromingen verloren gegaan. Het tegen-
woordige Graauw (afb. 7, 10, 12) ontwikkelde zich aan de schei-
dingsdij k tussen de in 1684 herdijkte Melopolder en de in 1687
herdijkte Willem Hendrikpolder. Het is een dijkdorp, dat in de
inventarisatieperiode niet veel gegroeid is. Er werden geen nieuwe
straten aangelegd. De meeste uitbreiding ontstond in zuidelijke
richting, aan de Dorpsstraat.

In 1854 werd de R.K. kerk vernieuwd en vergroot door architect P.
Soffers.
Tussen de Graauwsedijk en de Dorpsstraat is een nieuwbouwwijkje
gebouwd.

5.5. Heikant

Heikant (afb. 8, 11, 13) is een langgerekt dorp, dat onderdeel uit
maakt van de lintbebouwing Sint Jansteen-Heikant-Koewacht-Zuiddor-
pe, die gelegen is in het dekzandgebied.
Het oudste gedeelte van het dorp bevindt zich in het zuidelijk deel
aan de Magdalenastraat, Vlasstraat en Ellestraat, hoewel hier niet
veel oude bebouwing over is.
Na de bouw, in 1931, van het R.K. Teresiaheiligdom met begraaf-
plaats en pastorie aan de Julianastraat, vond hier enige centrum-
vorming plaats.
Het gebied tussen deze kerk, de Polenlaan en de Magdalenastraat is
vooral na de inventarisatieperiode tot ontwikkeling gekomen.

5.6. Nieuw-Namen

Nieuw-Namen (afb. 6, 10, 13) is een grensdorp, dat ligt naast het
Belgische dorp Kieldrecht. De naam Nieuw-Namen werd in 1858 aan het
plaatsje gegeven, dat daarvóór Kauter werd genoemd.
Na grote overstromingen in de 16e eeuw was slechts een geringe
bevolking overgebleven. Door steeds verdergaande inpoldering steeg
het aantal inwoners halverwege de 19e eeuw tot bijna 1000. Het was
een nederzetting van landarbeiders, vissers en baggerwerkers.
Nieuw-Namen was jarenlang (vooral na de Eerste Wereldoorlog?) het
centrum van textielindustrie in de streek rondom Hulst. De meeste
fabrieken zijn nu gesloten, maar van een enkeling bestaan de
gebouwen nog.
Het dorp heeft zich, vergeleken met 1866, niet veel uitgebreid. De
bebouwing heeft zich slechts verdicht.
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In 1860 werd in de Hulsterloostraat, de hoofdstraat, een R.K. kerk
gebouwd, waarvan de toren in 1912 werd vervangen. Hierbij bevinden
zich de pastorie en een begraafplaats.

5.7. Sint Jansteen

Het dorp Sint Jansteen (afb. 8, 11, 14) maakt onderdeel uit van de
lintbebouwing Sint Jansteen-Heikant-Koewacht-Zuiddorpe die gelegen
is in het dekzandgebied.
Reeds in de vorige eeuw was er, waar verschillende wegen bij elkaar
kwamen, sprake van enige komvorming.
De bebouwing aan deze wegen breidde zich uit in de vorm van lintbe-
bouwing. Naar het zuidoosten gebeurde dit bijvoorbeeld richting
Kapellebrug en naar het zuidwesten richting Heikant.
De R.K. kerk aan de Hoofdstraat werd in 1857-1860 gebouwd. Bij deze
kerk bevindt zich ook het centrum met winkels, enige café's en
enkele monumentale panden.
Vooral ten noorden en ten noordwesten van de kern is de laatste
jaren nieuwbouw tot stand gekomen.

5.8. Gehuchten en buurtschappen

Verspreid in de gemeente bevinden zich een achttiental gehuchten of
buurtschappen: Absdale, Drie Hoefijzers, Emmadorp, Halfeind, 't
Hoekje, 't Jagertje, Kapellebrug, Krabbenhoek, Paal, Patrijzenhoek,
Prosperdorp, Scheldevaartshoek, Schuddebeurs, Statenboom, Vijfhoek,
Zandberg en Zeegat (volgens: Li^st van Nederlandse gemeenten, zie
literatuurlijst).
Drie Hoefijzers en 't Hoekje zijn opgenomen in de lintbebouwing
tussen Koewacht en Sint Jansteen.
Kapellebrug ligt aan de Belgische grens en is tegenwoordig prak-
tisch aan Sint Jansteen vast gegroeid. In 1936 werd hier een nieuwe
R.K. kapel gebouwd. De nederzetting bezat ook een eigen school
(niet meer als zodanig in gebruik). In de j aren dertig werd ten
zuidwesten van Kapelleburg het pompstation voor de Waterleiding
aangelegd.
Prosperdorp, een grensplaats die voor het grootste deel op Belgisch
grondgebied ligt, heeft de structuur van een kruiswegdorp.
Langs de zeedijk met de Westerschelde bevinden zich enkele gehuch-
ten, zoals Paal en Emmadorp, die in de inventarisatieperiode zijn
ontstaan (zie 4.2.).
De vlak bij elkaar gelegen buurtschapjes Halfeind en Statenboom
liggen in de Groot Kieldrechtpolder. Halfeind (vroeger Statenboom
genoemd) bestaat uit een groepering van enkele boerderijtjes en
(waarschijnlijk) een voormalig café op het kruispunt van twee
polderwegen.
Patrijzenhoek en Scheldevaartshoek bestaan uit verspreide bebouwing
rondom het punt waar een aantal dijkjes samenkomen.
Absdale, Schuddebeurs en Zandberg met Krabbenhoek hebben geen
duidelijke ruimtelijke structuur. Het buurtschap Absdale ligt op
een dekzandrug met een hoogte van meer dan 2 meter + NAP.
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5.9. Buitengebied

In het dekzandgebied in het zuidwesten van de gemeente is de meeste
bebouwing in de typische lintbebouwing van de straatdorpen gecon-
centreerd. Alleenstaande boerderijen komen hier praktisch niet
voor.
De rationeel verkavelde Saeftinghepolders in het oostelijk deel van
de gemeente vormen een leeg gebied met een enkele maal wat kleinere
arbeidershuisjes onder langs de dijk en verspreid liggende boerde-
rijen.
De polders ten westen en noorden van de stad Hulst zijn iets
dichter met boerderijen bebouwd. Hier komen ook wat meer gehuchten
voor.
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6. SAMENVATTING INVENTARISATIE EN BESCHRIJVING GEBIEDEN MET BIJZONDERE
WAARDEN

In het centrum van Hulst bestaan de geïnventariseerde objecten uit
de periode 1850-1945 voornamelijk uit individuele opvullingen van
voorheen open ruimten en uit vernieuwingen.
Het betreft panden met diverse functies en uiteenlopende stijlen.
Vooral rond de Grote Markt en rond de basiliek staan fraaie verte-
genwoordigers van de diverse bouwperioden.
De Van Waesberghestraat is een onderdeel van de Nieuwe Wijk, een
opvulling van een voormalige grote stadstuin.
Deze straat is aangemerkt als gebied met bijzondere waarden, omdat
de bebouwing een opvallende, vrij gave en homogene staalkaart vormt
van de 20-er jaren stijlen met expressionistische invloeden (zie
kaartje met ruimtelijke functionele ontwikkeling in hoofdlijnen en
typologie uitbreidingen 1850-1945, gebied 2).
De centrumvorming rond het station en de aangrenzende straten is
nog terug te vinden in de bebouwing: horeca- en bedrij fsbebouwing
aan het Stationsplein en horeca- en forse woonbebouwing (tegenwoor-
dig ook bedrijven) aan de Stationsweg. Door functieverlies van dit
stationsgebied is het stedebouwkundige beeld niet erg duidelijk
meer. Onder de bebouwing van de Stationsweg bevinden zich een
aantal interessante, forse 20ste eeuwse villa's.
Dicht bij dit "stationscentrum" bevinden zich aan de Steensedijk
de gebouwen van een voormalige textielfabriek, die in 1910 gebouwd
werden als bierbrouwerij. Naast de bedrijfsgebouwen vallen de rijke
directiewoningen aan weerszijden van het voorplein op.
Overigens vond uitbreiding van de stad plaats langs bestaande
wegen. Hierbij valt de grote hoeveelheid middenstandswoningen op.
Gebouwd werd aan de Tivoliweg, vooral voor de -hogere- middenstand,
aan de van Maelstedeweg, waaraan tevens het forse politiebureau in
sobere Interbellumstijl staat, aan de Absdaalseweg en de Zoute-
straat, waar woningen voor verschillende klassen worden aangetrof-
fen. De Tivoliweg is vanwege de gave en interessante bebouwing en
de forse lengte benoemd als gebied met bijzondere waarden (zie
kaartje met ruimtelijke functionele ontwikkelingen in hoofdlijnen
en typologie uitbreidingen 1850-1945, gebied 1). Aan de Steensedijk
staan vooral sobere, eenvoudige woningen waaraan relatief veel is
verbouwd.
Aparte benoeming verdient het gebied rond de Carmelweg, vanwege de
kloosters aan weerszijden van de weg en de forse rooms katholieke
begraafplaats met fraai toegangshek, bijzonder lijkenhuisje en
rijke grafmonumenten uit diverse perioden. Met name het grote
kloostercomplex van de Franse paters is van architectonische en
cultuurhistorische waarde. Een duidelijke eenheid vormt het gehele
gebied niet, reden waarom het niet is benoemd als gebied met
bijzondere waarden.

Het centrum van St. Jansteen bevindt zich ter plaatse van de
samenkomst van wegen bij de rooms katholieke kerk.
Dit gedeelte van het dorp wordt gedomineerd door deze forse rooms
katholieke kerk uit 1857/1860, maar daarbij ook door diverse rijke
en grote woonhuizen. In architectuur zeer bijzonder en opvallend is
de rooms katholieke pastorie uit 1926 in expressionistische trant.
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De inventarisatie bevat aan de Hoofdstraat nog enkele beeldbepa-
lende panden van allure zoals no. 2, 21 en 45 in overgangs- en
eclectische stijlen.
Forse, hogere-middenstandswoningen worden aangetroffen aan de
Hemelstraat, het verlengde van de Hoofdstraat, waar een aantal
weigestelden met name in het Interbellum huizen lieten bouwen in
veelal vrij sobere architectuur.
Aan de overige straten worden traditionele, verdiepingloze langsge-
velwoningen afgewisseld door wat grotere, veelal wat jongere,
middenstandswoningen en enkele twintigste eeuwse arbeiderswoningen,
individueel of met een aantal gekoppeld.

Naar het zuidwesten is St. Jansteen nagenoeg vastgegroeid, via een
lintstruktuur, aan Heikant. Ook hier bevinden zich de wat belang-
rijkere gebouwen rond de rooms katholieke kerk met pastorie, beide
gebouwd in 1931. Overigens bestaat de vooroorlogse bebouwing in
Heikant met name uit traditionele woonbebouwing en wat agrarische
complexjes.

Het dorp Clinge bezit enige centrumvorming bij de rooms katholieke
kerk uit 1872 met pastorie uit 1875. Bij deze architectonisch
waardevolle gebouwen ontstond een pleinachtige ruimte als onderbre-
king van de lintstruktuur, die zich doorzet tot in het Belgische De
Klinge. Aan dit plein werd in 1936 een sober gemeentehuisje in
aardige Delftse School stijl gebouwd. De traditionele, soms met
klassicistische details uitgevoerde, langsgevelwoningen, veelal
zonder verdieping, bepalen voor een deel het karakter van de 's-
Gravenstraat. Enkele van deze woningen zijn onderdeel van een
boerderij complex. Achter de bebouwing aan de oostzijde van deze
straat bevinden zich de gebouwen van de textielfabriek Clitex.
Hoewel de gebouwen niet bijzonder zijn, bezit het complex enige
waarde, omdat het bedrijf van economische betekenis voor het dorp
is en was.

Aan de Kerkstraat en de Molenstraat zijn traditionele 19e eeuwse en
vroeg 20ste eeuwse langsgevelwoningen en wat jongere 20ste eeuwse
kopgevelwoningen aangetroffen.
Van veel waarde voor het dorpsbeeld is deze bebouwing echter niet.

De bebouwing in Graauw valt te verdelen in twee gebieden met een
eigen karakter. De bebouwing langs de Graauwsedijk en de Oude Kaai
is veelal zeer sober en traditioneel van uiterlijk en klein van
afmetingen, waaraan relatief veel is gerenoveerd. Het jongere
dorpsgedeelte langs de Dorpsstraat bezit wat rijkere en gevarieer-
dere bebouwing. Naast de beeldbepalende rooms katholieke kerk met
pastorie verrezen hier enige fraai uitgevoerde langsgevelwoningen,
jaren twintig panden met o.a. expressionistische kenmerken zoals
no. 45 en het gemeentehuisje in eclectische stijl.

Het grootste gedeelte van de kern Nieuw-Namen-Kieldrecht ligt op
Belgische grondgebied. Straten lopen van Nederlands in Belgisch
grondgebied over. Een duidelijke eigen struktuur heeft Nieuw-Namen,
dat zich vooral langs de Hulsterloostraat ontwikkelde, niet. Rond
de beeldbepalende rooms katholieke kerk met pastorie en de daar
achter gelegen, deels ommuurde, begraafplaats, kan van enige
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centrum-vorming worden gesproken, maar duidelijk is dat niet, omdat
tevens tussen dit complex en de Belgische grens langs de Huister-
loostraat vrij forse bebouwing voorkomt, afgewisseld door soms zeer
nederige woningen. Van enige historische waarde zijn de -textiel-
bedrijf sgebouwen aan de Veerstraat.

In de gemeente bevinden zich een aantal vrij forse gehuchten. Paal
heeft het voorkomen van een dorpje dat echter door forse ingrepen
aan dijk en haven in het kader van de Deltawerken, veel van het
karakter heeft verloren. Onder de permanent bewoonde en recreatie-
woningen bevinden zich voornamelijk verdiepingloze, traditionele
langsgevelwoningen.
In de vorm van enkele grens kantoren, die karakteristiek zijn voor
dit grensgebied, en een rooms katholieke kapel (1936) op een
splitsing van wegen, bezit Kapellebrug enkele bijzondere gebouwen.
Een geheel eigen karakter bezit de toegangsweg, de Van Hogendorp-
laan, met woningen en het complex van het pompstation in het
waterwingebied. Het is een interessant gebied uit oogpunt van
bebouwing en natuur.
Hoewel de naam Emmadorp (in de in 1897 ingepolderde Emmapolder)
meer doet vermoeden, bestaat deze kern slechts uit enkele, vrij
verspreid liggende gebouwen van doorgaans weinig waarde. De "Hoofd-
straat" loopt nu dood tegen de op Deltahoogte gebrachte zeedijk.
In het gehucht Zandberg overheerst het agrarische karakter door
enkele aardige boerderij complexen.

In het grensgebied in het zuiden van de gemeente bevinden zich een
aantal boerderij complexen in of dichtbij de lintbebouwings-struktu-
ren. Hier treffen we zowel wat grotere als kleine boerderijen aan.
Overigens liggen de boerderijen veelal verspreid in het buitenge-
bied. De meeste boerderijen kunnen vanwege de omvang van het
complex en vanwege het aantal mendeurstellen (1, maar vaker 2
stuks) gerekend worden tot het kleine- en middelgrote type.
De dwarsdeel-indeling van de schuur is algemeen, hoewel enkele
schuren tevens mendeuren of grote inrijdeuren in de kopgevels
bezitten.
In opzet van het complex behoren veel boerderijen tot het type,
waarbij de gebouwen verspreid op het erf staan. De uiterlijke
verschijning wordt in veel gevallen tevens bepaald door zadeldaken
en in een beperkt aantal gevallen uit de 20ste eeuw door mansarde-
daken, gedekt met dakpannen of eternietleien. Daarnaast komt steeds
meer de bedekking met golfplaat voor, meestal als vervanging van
slechte rieten of pannen bedekking.
De 19e eeuwse boerderijen bezitten veelal traditionele, verdieping-
loze langsgevelwoningen, al dan niet gepleisterd, en schuren in een
combinatie van baksteen en hout; daarbij bezitten de woningen, tot
vroeg in de 20ste eeuw, soms zomerhuizen of bakketen.
De 20ste eeuwse boerderijen zijn in de meeste gevallen geheel in
rode baksteen opgetrokken, terwijl naast de traditionele woningen
ook sobere Interbellum woningen met mansardedaken voorkomen. Het
aantal werkelijk fraaie, complete boerderijen is echter vrij
beperkt.
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— Ruimtelijke functionele ontwikkeling in hoofdlijnen

— Typologie uitbreidingen 1850-1945



Verklaring bij de combinatie kaart: Ruimtelijke functionele ontwikkeling

in hoofdlijnen en Typologie uitbreidingen 1850-1940

bestaande kernen 1850

Begrenzing kern 1945

bedrijven en industrie gebied

hoofdweg

o o o o o o a lineaire ontwikkeling

benoemd gebied met bijzondere waarden

CRITERIA VOOR AAN'DUIOIKC CEBIF.DEN HET BIJZONDERE WAARDEN

Intrinsieke stedebouvkundlge kwaliteit, toals:

1. kwaliteit van het rulatelljk concept;

2. betekenis vanwege de verkaveling/
inricht in*/voorzieningen;

3. betekenis vanwege architectonische/
architectuurhistorische kwaliteit;

4. betekenis vanwege specifieke vora voor
specifieke functionele ontwikkelingen
(b.v. havengebied, city-ontwikkeling,
sport park)•

II . (ljrondere historische betekenis, toals:

1. structuur, besteaalng of verschljnlngs-
vora, verbonden aet en duidelijk ui t -
drukking gevend aan een specifieke poli-
tieke, culturele, feeste l i jke , sociale,
ecoooalsche of algeaeen historische ont-
wikkeling;

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

3. betekenis vanwege de Innovatie-vaarde of
pioniersfunctie (type, aotlef , datering).

III . Steoebouw-tuodlge betekenis io rulaere
oagevlng, xoaxs:

1- betekenis als onderdeel van een groter
Cebeel;

2« betekenis vanwege ruimtelijke relaties
• e t de oagevlog;

3. betekenis van*, «ge lurkerlog van het
stadsbeeld, als rulatclljke «f func-
tionele doalnant la «en groter geheel
of «Is representant **n «en groter
«eheel.

IV. Caafbeld (vso de I t /a III geooeade kwali-
te i ten) .

V. Zelduaaheld (van de ia I t /a III genoeade
kwaliteiten)
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