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Historische kern Zierikzee

GEBIEDSBESCHRIJVING
De historische kern van Zierikzee is grotendeels gelegen binnen de omlijsting van de haven en grachten. 
De grachten worden aan de binnenzijde over de gehele lengte geflankeerd door verdedigingswallen. Ter 
hoogte van de haven ontbreken deze wallen, hier is een gesloten bebouwingswand aan de havenkade 
ontstaan. Deze elementen begrenzen de oorspronkelijke historische kern. Op een tweetal plaatsen buiten 
de historische kern is er sprake van historische bebouwings linten. Deze bevinden zich ten noorden en ten 
oosten van de kern, respectievelijk langs de Lange Blokweg en langs het verlengde van het Havenkanaal 
(Scheepstimmerdijk – Zaagmolen).

Op de kop van de haven staan twee havenpoorten en de stadsmuur. Deze twee havenpoorten vormen 
samen een belangrijke visuele entree voor de historische kern. Andere belangrijke entrees zijn de 
Nobelpoort (poortgebouw) aan de noordzijde, de brug bij de Weststraat, de Hoofdpoortstraat en de 
Jannewekken. De brug naar de Zuidwellestraat is eveneens een entree, maar wordt voornamelijk door 
bestemmingsverkeer gebruikt.

In de gehele historische kern is sprake van een min of meer orthogonaal stratenpatroon van hoofdzakelijk 
oost-west en noord-zuid georiënteerde straten. Dit resulteert in een fijnmazig netwerk van straten, met een 
wisselende maaswijdte.

De historische kern is onder te verdelen in verschillende zones met ieder een eigen gezicht. Op 
stedenbouwkundige, architectonische en functionele gronden is een onderverdeling te maken in de 
volgende zones:
1. Het centrumgebied, in de centrale as van de kern.
2. Het historische woongebied in het zuidelijke gedeelte van de kern, met veel kleinschalige individuele 

panden
3. Het voormalige handelsgebied ten noorden van het centrumgebied, met de kenmerkende afwisseling 

van woon- en werkfuncties. 
4. De villa-achtige bebouwing langs de noordoost rand van de kern.
5. Het planmatige inbreidingswijkje in de noordwest hoek van de kern.
6. De lintstructuren langs de Lange Blokweg en het Havenkanaal.

Het centrumgebied ligt in de centrale as van de kern en loopt van de Oude Haven tot de Sint 
Lievensmonstertoren. Deze zone is deels hoger gelegen dan de omliggende straten in de historische kern, 
waardoor hoogte verschillen in de dwarsstraten veel voorkomen. De Oude Haven is in de huidige vorm 
stukken kleiner dan de oorspronkelijke haven van Zierikzee. Het Havenplein en het Havenpark zijn ontstaan 
na demping van deze haven. De straten zijn in de gehele centrumzone van beperkte breedte en worden 
gekenmerkt door een rijbaan met aan weerszijden een trottoirstrook en in enkele gevallen enkele 
natuurstenen privéstoep. 

In de centrumzone komen veel grote en rijk gedetailleerde gebouwen voor. Deze gebouwen bieden een 
terugblik op het rijke handelsverleden van de stad. In veel van de gebouwen zijn bedrijfs- of winkelfuncties 
gevestigd. De woonfunctie is slechts beperkt vertegenwoordigd. Belangrijke herkenningspunten in het 
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centrumgebied zijn onder andere de beide Havenpoorten, de Sint Lievensmonstertoren en de imposante 
Nieuwe Kerk. Daarnaast zijn het raadhuis en de Gasthuiskerk belangrijke blikvangers.

De bebouwing staat overwegend met de rooilijn direct aan de openbare ruimte, privé voortuinen komen 
vrijwel nergens voor. Vrijwel alle bebouwing in dit gedeelte van de kern bestaat uit twee of drie bouwlagen 
met kap, wat resulteert in steeds in hoogte verspringende gevelwanden. Hierbij is veelal gebruik gemaakt 
van statige lijstgevels, met daarboven een schildkap. Slechts in enkele gevallen komen andere gevel- en/of 
kapvormen voor. De gevelindeling wordt doorgaans gekenmerkt door de regelmatig gerangschikte, 
verticaal gelede vensters met een drie-, zes- ,negen- of twaalf-ruits indeling. De entree is daarbij soms met 
een natuurstenen bordes of privéstoep ontsloten. 

De geveldetaillering is in de meeste gevallen zeer uitgebreid. Toepassing van natuurstenen stoepen, 
plinten en bordessen, speciale metselverbanden, speklagen, rolbogen, gevelstenen, houten venster luiken 
en gedetailleerde kroonlijsten komen daarbij veelvuldig voor. Bij een aantal panden is deze detaillering 
echter door pleisterlagen aan het zicht onttrokken. 

In verband met de winkelfunctie zijn een aantal panden voorzien van een grote winkelruit op de begane 
grond. Ook zonneschermen, luifels en reclames op en aan de gevel komen met regelmaat voor. Hierdoor is 
de oorspronkelijke samenhang tussen begane grond en bovengelegen verdiepingen soms sterk verstoord. 

In het zuidelijke gedeelte van de historische kern ligt een woongebied met duidelijk kleinschaligere 
panden. Verreweg het grootste gedeelte hiervan is gebouwd en in gebruik als woning, slechts een klein 
deel van de panden in dit gedeelte van de kern is (om)gebouwd als winkelpand. Vrijwel alle straten en 
stegen lopen parallel aan de centrumzone, of staan haaks daarop. Deze zijn in de meeste gevallen van zeer 
beperkte breedte en worden gekenmerkt door overwegend gesloten bebouwings blokken met rooilijnen 
direct of vrijwel direct aan de straat. Daar waar ze niet direct aan de straat grenzen zijn doorgaans (privé-) 
stoepen aanwezig, al dan niet met smeedijzeren stoephekken. Alleen in de Nieuwe Bogerdstraat is sprake 
van een gat in de bebouwingswand ten behoeve van een parkeerplaats op een binnenterrein. 

Bijzondere objecten zijn onder andere de vismarkt in de St. Domusstraat met de achter een hekwerk 
gelegen binnentuin en kleinschalige bebouwing. Het fabriekspand aan de Fonteine wijkt sterk af van de 
omliggende bebouwing doordat de massa, vorm en functie niet aansluiten bij het kleinschalige historische 
woongebied.

De bebouwing in dit gedeelte bestaat grotendeels uit één bouwlaag met een tweede laag in de kap. Dit 
resulteert in bebouwingswanden die per pand maximaal enkele decimeters in hoogte variëren. De 
bebouwing is doorgaans individueel vormgegeven en uitgevoerd met een tuit-, klok- of trapgevel. In de 
gevel zit de entree doorgaans aan één van beide zijden, met daarnaast twee verticale gelede vensters. In 
de verdieping onder de kap is meestal nog één vierkant of verticaal geleed venster aangebracht. Als het 
pand breed genoeg is zijn ook wel twee vensters aangebracht in de verdiepingsgevel. De vensters zijn van 
origine allemaal uitgevoerd met een drie-, zes- ,negen- of twaalf-ruits indeling. 

De detaillering van de gevels is doorgaans beperkt tot het nodige. Dit betekent dat voornamelijk rolbogen 
en muurankers het gevelbeeld bepalen. Bijzonder in dit gebied is de mengeling van oude en nieuwe 
panden, hoewel dit niet altijd direct zichtbaar is. De modernere panden zijn namelijk in de meeste gevallen 
vormgegeven op basis van de traditionele architectuur. 
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Slechts in een enkel geval is er sprake van aantasting van historische panden door kozijnveranderingen, het 
aanbrengen van rolluiken of zelfs het opbouwen van een extra verdieping met kap. Het laatste voorbeeld 
tast niet alleen het pand zelf aan, maar is door het grote hoogteverschil ook niet passend in de omgeving.

Noordelijk van de centrumzone ligt een gebied waarin van oudsher woon- en werkfuncties meer werden 
afgewisseld. Deze vroegere functies zijn duidelijk af te lezen aan straatnamen zoals de Lammermarkt en de 
Melkmarkt of aan de tableaus op bebouwing zoals in de Hem. Een andere aanwijzing voor deze 
functiemenging is molen De Hoop aan de Lange Nobelstraat, die volledig is omringd met bebouwing. 

Vrijwel alle bebouwing in dit gebied is met de rooilijn direct aan de straat gelegen, wat resulteert in vrij 
smalle en stenige straatprofielen. De meeste panden hebben één bouwlaag met kap. In de kap is veelal 
een extra verdieping opgenomen. Een deel van de bebouwing is individueel vormgegeven, maar 
herhaling van identieke panden komt, zeker in het geval van woningbouw, met enige regelmaat voor. De 
bebouwing is afwisselend uitgevoerd met topgevels en langsgevels aan de straat. Als topgevel is de 
tuitgevel het meest toegepast. Woningen hebben op de begane grond doorgaans de entree aan één van 
beide zijden, met daarnaast twee of meer verticaal gelede vensters. De bedrijfsbebouwing heeft meestal 
grote openslaande deuren in de begane grondgevel. In de verdieping onder de kap is bij woningen nog 
een vierkant of verticaal geleed venster aangebracht, bedrijfs bebouwing heeft daar vaak een horizontaal 
geleed venster. 

De vensters liggen iets verdiept in de gevel, en zijn van origine allemaal uitgevoerd in hout met een drie-, 
zes- ,negen- of twaalf-ruits indeling. Deze originele vensters zijn in enkele gevallen door kozijnvervanging 
verdwenen, waardoor soms ook de dieptewerking in de gevel verloren gaat. De detaillering van de gevels 
is doorgaans beperkt tot het nodige, maar is in enkele gevallen toch ook zeer uitbundig. 

De bebouwing in dit gebied is uiteraard aan veranderingen onderhevig. Gezien de relatief kleine maat van 
de woningen zijn uitbreidingen op en aan de woning veelgevraagd. De historische kwaliteit van de 
bebouwing vraagt echter om een zorgvuldige inpassing van nieuwe elementen. Dakkapellen kunnen veel 
extra ruimte opleveren, maar moeten (aan de straatzijde) wel zeer zorgvuldig worden ingepast. Rolluiken 
verschijnen ook steeds vaker in het straatbeeld, maar worden veelal óp de gevel gemonteerd, waardoor er 
een grote rolkast uitsteekt en bij gesloten rolluiken alle dieptewerking van de gevel verdwijnt.

De uiterst noordoostelijke rand van de historische kern, gevormd door de Touwbaan, bestaat uit 
voornamelijk vrijstaande villa-achtige bebouwing. Ook langs ’t Vrije is deze bebouwingsvorm aanwezig, 
hoewel daar ook geschakelde woningen, appartementencomplexen en scholen aan liggen. De villa-
achtige bebouwing bestaat uit twee bouwlagen en een derde verdieping in de kap of één bouwlaag met 
twee verdiepingen in de kap. De detaillering van deze panden is doorgaans vrij eenvoudig, en beperkt tot 
verbijzonderingen in vensters, geïntegreerde uitbouwen of teruggelegen geveldelen en grote 
dakoverstekken. 

In de noordwestelijke hoek van de historische kern is sprake van een grootschalig inbreidingsproject. Hier is 
een complete buurt van samenhangende rijwoningen in een open verkavelingstructuur gebouwd. Het 
stratenpatroon sluit hierbij aan op de historische bebouwingspatronen, maar de bebouwingsvorm wijkt 
daar aanzienlijk van af. De woningen bestaan uit één of twee bouwlagen met zadelkap in de langsrichting. 
In de meeste gevels is gebruik gemaakt van grootschalige geprefabriceerde gevelelementen met een 
verticale geleding, waardoor de gevelgeleding van de bouwblokken als geheel evenwichtig is.
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De lintstructuur langs de Lange Blokweg is wat betreft bebouwing het meest te vergelijken met de 
Touwbaan in de binnenstad. Ook hier is sprake van voornamelijk vrijstaande bebouwing, afgewisseld met 
wat twee-onder-één-kap woningen. De bebouwing staat hier enigszins teruggelegen van de weg op de 
kavel, en bestaat in de meeste gevallen uit één of twee lagen met een hoge kap. Ieder bouwblok is 
afzonderlijk vormgegeven, met een duidelijke eigen identiteit.

De lintstructuur langs het Havenkanaal is verder verdicht. Hier is sprake van geschakelde individuele 
panden, met ieder een eigen bouwmassa, goot- en nokhoogte en kapvorm. De bebouwing staat hier op 
de Havenkade, terwijl de achtergelegen woonwijk enkele meters lager is gelegen. Hierdoor is er vanuit de 
woonwijk op enkele plekken een goed zicht op de ietwat rommelige achterzijdes van deze lintstructuur.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
De historische kern van Zierikzee -binnen de begrenzing van grachten en Nieuwe Haven- is vanwege de 
uitzonderlijke hoge historische waarde van bebouwing en stedenbouwkundig patroon als geheel 
benoemd tot Rijksbeschermd stadsgezicht. De 14e eeuwse wallen en grachten zijn net als de 
stadsplattegrond vrijwel onaangetast gebleven. Eveneens is een aanzienlijk deel van de bebouwing uit die 
periode behouden gebleven en tot op heden in gebruik. Andere bebouwing is in de loop der eeuwen 
toegevoegd, waarbij vrijwel altijd rekening is gehouden met het historische beloop van straten, 
bouwhoogtes en traveematen. Hierdoor is een sterk samenhangende stad ontstaan, met een grote 
historische waarde.

Het onderscheid tussen het echte centrum van de stad en de omliggende woon- en handelsbuurten 
wordt geaccentueerd door het prominente verschil in maat, schaal en vormgeving van de bebouwing. De 
hoogteverschillen tussen de centrumzone en de omliggende buurten maken dit onderscheid alleen maar 
duidelijker. 

Zowel in de centrumzone als in de omliggende buurten is de individuele presentatie per pand van groot 
belang voor de beeldvorming. In de centrumzone zijn de grootschalige lijstgevels sterk beeldbepalend. De 
regelmatige rangschikking van verticaal gelede vensters in de rechthoekige gevels van afwisselend formaat 
is kenmerkend voor het gebied. 

In combinatie met de overwegend smalle straatprofielen met geheel gesloten bouwblokken levert de 
individuele presentatie in de achterliggende buurten een kleinschalig en gevarieerd beeld op. Dit wordt 
versterkt door de diversiteit van topgevels en detailleringniveaus. Echter, door de onderling gelijkende 
massa en gevelindeling vertoont de bebouwing toch een grote samenhang.

De bebouwing in het planmatige inbreidingsbuurtje kent geen individuele presentatie van de bebouwing, 
en sluit daarom minder goed aan bij het historische stadsbeeld. 

Het welstandsbeleid is gericht op het behoud en waar nodig versterking van de bestaande 
cultuurhistorische kwaliteiten. De eigen beeld aspecten van de verschillende delen van de historische kern 
zijn daarbij van doorslaggevend belang. Bij ontwikkelingen in de binnenstad moet het welstandsbeleid in 
eerste instantie waarborgen dat de bestaande kwaliteit behouden blijft. In een dynamische omgeving als 
deze betekent dit dat met zorg moet worden omgegaan met historisch gegroeide situaties, zonder dat 
eigentijdse ontwikkelingen daarbij worden uitgesloten. 
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Historische kern Brouwershaven

GEBIEDSBESCHRIJVING
De historische kern van Brouwershaven is gelegen rondom de historische haven, die in vroeger tijden een 
belangrijke handelshaven was. Deze voormalige vestingsstad wordt nog ten dele omringd door wallen en 
grachten. Vooral aan de noord- en oostkant van Brouwershaven is de vestingstructuur nog duidelijk te 
herkennen, aangezien daar de gracht en stadswallen nog gedeeltelijk aanwezig zijn. Het grootste gedeelte 
van de huidige bebouwde kom van Brouwershaven ligt binnen de begrenzing van de oorspronkelijke 
stadswallen. De historische binnenstad wordt aan de noordzijde begrensd door de stadswallen, maar strekt 
zich naar het westen en zuiden niet zo ver uit. 

de structuur van de historische kern is tamelijk orthogonaal, vrijwel alle straten zijn parallel aan of haaks op 
de havenkades gelegen. Opvallend is dat vrijwel de gehele historische kern is gebouwd op hoger gelegen 
delen, zoals de Havenkades en verschillende dijken. Binnen deze structuur vormen de Markt en de 
Havenkades het centrum van de historische kern. Hier bevinden zich de grootste en rijkste panden van de 
stad. Ook het grootste deel van de voorzieningen in Brouwershaven heeft hier een plaats gevonden. 

Achter beide Havenkades zijn zogenaamde achterstraten aanwezig: de Sleepstraat en de Nieuwstraat. In 
deze en de verdere achtergelegen straten is de bebouwing kleiner van schaal en minder rijk gedetailleerd 
dan rondom de Haven en de Markt. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de imposante kerk, die 
aan de rand van de historische kern ligt. De kerk is in vergelijking tot de grootte van Brouwershaven buiten 
proportioneel groot, en is daardoor vanuit de verre omgeving zichtbaar. 

In vrijwel de gehele historische kern staat de overwegend aaneen geschakelde bebouwing met de rooilijn 
direct aan de openbare ruimte. De rooilijn verspringt hierbij nauwelijks, waardoor een sterke wandwerking 
ontstaat. Zodra een kromming in de weg zich voordoet is er soms sprake van een forse rooilijn 
verspringing, maar meestal zijn de panden zelf iets gedraaid, waardoor de rooilijn meebuigt met de weg.

Bijzondere objecten in de historische kern van Brouwershaven zijn onder meer de Stadswaag, het Stadhuis, 
het Tonnenmagazijn, de Sint Nicolaas Kerk en korenmolen De Haan. 

De Stadswaag is een klein pand uit 1646 aan de zuidzijde van de Markt, waarvan de gevel met versierde lijst 
opgenomen is in de totale gevelwand.Het Stadhuis is één van meest opvallende en imposante panden aan 
de Markt. Het oudste gedeelte heeft aan de Marktzijde een renaissancegevel uit einde 19e eeuw met veel 
gevelversieringen en die volledig uit natuursteen is opgetrokken. De bakstenen achtergevel stamt 
oorspronkelijk uit de 15e eeuw en is voorzien van natuurstenen banden.  
Het Tonnenmagazijn aan de noordzijde van de Markt valt door zijn schaal op in de gevelwand. Het oude 
magazijn/ werkplaats voor bebakeningstonnen is momenteel in gebruik als gemeenschapscentrum. 

De N.H. Sint Nicolaaskerk is oorspronkelijk een bedehuis dat is verbouwd tot een driebeukige hallenkerk. 
Het grote bakstenen gebouw uit de 16e eeuw is gebouwd op de verwachte groei van Brouwershaven die 
echter uitbleef.

De korenmolen De Haan is een stenen grondzeiler uit 1724. De molen staat op één van de twee 
overgebleven bastions aan de Spuiweg.
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Aan de Markt en de Havenkades bestaat de bebouwing afwisselend uit één of twee bouwlagen met een 
kap. Er zijn slechts enkele uitzonderingen van drie bouwlagen met kap. Hierdoor is er sprake van continue 
in hoogte verspringende gevelwanden. In deze gevelwanden komen lijstgevels met daarboven een 
schildkap en topgevels met zadeldaken afwisselend voor. Verschillende traveematen en gevelindelingen 
dragen bij aan het diverse karakter van de bebouwingswanden. De gevelindeling wordt doorgaans 
gekenmerkt door een regelmatige rangschikking van verticaal gelede vensters met een drie-, zes-, negen- 
of twaalf-ruits indeling. De entree is daarbij soms met een natuurstenen privé-stoep ontsloten. 

De mate aan geveldetaillering rondom de Markt en de Havenkades is zeer wisselend. Waar het ene pand 
rijkelijk gedetailleerd is met natuurstenen stoep en plint, speciale metselverbanden, speklagen, rolbogen, 
gevelstenen, houten vensterluiken en gedetailleerde kroonlijsten heeft het naastliggende pand een zeer 
sobere baksteengevel met uitsluitend bouwkundig noodzakelijke detailleringen.

Enkele panden zijn, al dan niet vanwege een winkelfunctie, voorzien van grotendeels glazen puien over de 
begane grondgevel, waarbij de oorspronkelijke verticaal gelede vensters zijn verdwenen. Ook 
zonneschermen en reclames op en aan de gevel komen met enige regelmaat voor. Hierdoor worden de 
begane grond en bovengelegen verdiepingen soms visueel gescheiden.

De kleinere straatjes achter de Markt en Havenkades zijn bebouwd met meer kleinschalige bebouwing. De 
bebouwing is hier doorgaans niet hoger dan één bouwlaag met een tweede bouwlaag in de kap, slechts 
op een enkele plek is een volledige tweede bouwlaag aanwezig. De onderlinge hoogteverschillen zijn hier 
daarom minder groot. De individueel vormgegeven bebouwing is afwisselend met een topgevel of 
langsgevel en zadelkap aan de straat geplaatst. In geval van een topgevel is er meestal sprake van een 
tuitgevel.

De gevelindeling wordt doorgaans gekenmerkt door de regelmatige rangschikking van deur en twee 
verticaal gelede vensters in de beganegrondgevel en eventueel nog een extra venster centraal in de gevel 
onder de kap. De vensters hebben daarbij een twee-, drie-, zes-, negen- of twaalf-ruits indeling.

De geveldetaillering is sober en in deze straten doorgaans beperkt tot het uit bouwkundig oogpunt 
noodzakelijke. Dit betekent dat voornamelijk rollagen, muurankers en bakgoten op gootklossen het 
gevelbeeld bepalen. Op een aantal plaatsen is er sprake van meer moderne panden in het straatbeeld. 
Deze varieren van kleinschalige rijwoningen tot een appartementencomplexje van twee bouwlagen met 
plat dak.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
De gehele historische binnenstad van Brouwershaven is vanwege de hoge historische waarde van 
bebouwing en stedenbouwkundig patroon benoemd tot Rijksbeschermd stadsgezicht. De oorspronkelijke 
bebouwing in dit historische deel van Brouwershaven is voor een groot deel behouden gebleven, en tot 
op heden in gebruik. Vooral rondom de haven is het aantal vanuit historisch oogpunt zeer waardevolle 
panden erg hoog. In de achtergelegen straten is meer sprake van in de loop der jaren toegevoegde 
bebouwing. Hoewel ook hier doorgaans rekening is gehouden met het historisch beloop van straten en 
bouwhoogtes, is het de seriematige opbouw van deze objecten die door het schaalverschil en de 
herhaling enigszins afsteekt bij de historische bebouwing.

Juist de individuele presentatie per pand is kenmerkend voor de historische kern. Hierdoor ontstaan zeer 
gevarieerde gevelwanden, waarin ieder pand een eigen gezicht heeft. Rondom de haven zijn het 
voornamelijk rijk gedetailleerde lijst- en topgevels die het beeld bepalen. De wisselende traveematen, 
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bouwhoogtes en kapvormen zijn kenmerkend voor dit gebied. In de achtergelegen straten wordt het 
beeld meer bepaald door de smalle straatprofielen en de kleinschalig heid van de bebouwing. De 
ingetogen detaillering past goed bij het bescheiden karakter van de bebouwing.

Aanpassingen van panden aan winkel- of bedrijfsfuncties zijn in enkele gevallen goed ingepast in de 
oorspronkelijke gevelindeling. In andere gevallen is er echter sprake van aantasting van de historische 
gevelindeling, door puivergrotingen, zonneschermen of reclame toevoegingen.

Het welstandsbeleid is hoofdzakelijk gericht op het behoud van de waardevolle monumentale aanzichten. 
Daar waar sprake is van wijzigingen aan een bestaand object moet met extra zorg worden omgegaan met 
de historische context. Nieuwe invullingen moeten met zorg worden ingepast, zonder dat dit betekent dat 
eigentijdse vormgeving is uitgesloten.
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Historische kern Dreischor

GEBIEDSBESCHRIJVING
De kern Dreischor is een zeer goed voorbeeld van een ringdorp en wordt ook wel aangemerkt als de 
meest fraaie en het gaafst bewaarde voorbeeld van Zeeland. De historische kern is derhalve aangewezen 
als een Rijksbeschermd dorpsgezicht. Tot deze status behoort de kerkring met aanliggende bebouwing 
alsmede het gehele zuidelijke deel van de kern, rondom de D. Ockersestraat, Ooststraat, Zuidstraat en de 
Weststraat. Tevens behoren de zogenaamde ‘dreefjes’, zijstraten van de Welleweg –genaamd Papeblok– en 
de Bogerdweg met oudere bebouwing –uitgezonderd de Boogerdhof– tot de historische kern van 
Dreischor.

In de historische kern is sprake van een centrale kerkring en een nieuwere tweede ring eromheen, 
onderling verbonden door korte radiale straatjes en stegen. De Weststraat vormt hierop een uitzondering 
en doorbreekt dit patroon. Deze straat ‘buigt af’ in westelijke richting en voegt daarmee een extra element 
toe aan de radiale structuur van het ringdorp. 

De Hervormde Kerk neemt een prominente plaats in binnen de kerkring. Het kerkterrein is in Dreischor 
volledig omgracht en de bebouwing rond de ring is op een formele wijze geordend en bijna geheel 
aaneengeschakeld, slechts op enkele plaatsen onderbroken ten behoeve van de ontsluiting.

De bebouwing rondom de kerkring heeft een zeer sterke collectieve samenhang, wat wordt versterkt door 
het feit dat zij grotendeels aaneengesloten of zeer dicht op elkaar staat in overwegend één rooilijn zonder 
voortuin. Binnen dit samenhangende gevelbeeld zijn de panden echter individueel gebouwd en tevens 
vormgegeven. Daarbij is een grote variatie in bouwhoogte, gevel- en kapvorm en het kleur- en 
materiaalgebruik aanwezig. De meeste panden zijn logischerwijs georiënteerd op de kerkring met vooral 
kopgevels, waarbij gebruik is gemaakt van baksteen en incidenteel (blok)pleisterwerk. Veel voorkomende 
dakvormen zijn het schilddak, het zadeldak, met of zonder wolfseinden, en enkele mansarde kappen. Naast 
de voorkomende antracietkleurige pannen, is voor de dakbedekking toch overwegend de oranjerode 
gebakken dakpan toegepast.

Zoals bij veel ringdorpen is ook hier sprake van veel achterzijdes aan de openbare weg aan de ‘achterkant’ 
van de ring. Doordat de lange percelen van de bebouwing aan de kerkring vaak doorlopen tot aan de 
tweede ring, zijn daar allerlei informele achterkantsituaties ontstaan. Deze zorgen soms voor een rommelig 
en storend straatbeeld in de Achterstraat en aan de tweede ring. De gevarieerde bebouwing aan de 
tweede ring zelf bestaat uit afwisselend woningen en schuren, waarbij het zuidoostelijke deel het meest 
gave straatbeeld vertoont. Hier is in tegenstelling tot de kerkring, meer sprake van langsgevels met de 
kaprichting parallel aan de straat. 

De kleinschalige bebouwing aan de Weststraat vormt aan weerszijden een aaneengesloten straatwand 
met daartussen een smal straatprofiel.

De bebouwing aan de Zuid- en Ooststraat is eveneens kleinschalig, maar met afwisselend vrijstaande 
panden en korte geschakelde rijtjes woningen. De oriëntatie van panden en kaprichtingen aan de drie 
voor genoemde straten is sterk wisselend tussen haaks op en parallel aan de straat.
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Langs de zuidelijke uitvalsweg de Bogerdweg staan vlasboerderijen met hoge schuren afgewisseld met 
woonbebouwing in een bebouwingslint. Dit lint is gescheiden van het dorp door een begraafplaats. Hier 
en langs de Welleweg zijn haaks op de straat gelegen dreefjes ontstaan met daaraan kleine woonhuizen en 
boerderijen. De dreefjes combineren een collectieve openbare ruimte met individuele invullingen. 
Kenmerkend is het zicht op het polderlandschap aan einde van de dreef én tussen de bebouwing door. De 
bebouwing heeft een sterk verspringende positionering ten opzichte van de rooilijn, maar krijgt eenheid 
door de samenhang en plaatsing van de erfafscheidingen. De openbare ruimte daartussen is smal en 
beperkt ten opzichte van de omliggende ruime privé-erven.

In het algemeen is er in Dreischor sprake van een eenvoudige baksteenarchitectuur, waarbij de gevels een 
individueel karakter met overwegend verticale geleding hebben. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de vele smalle topgevels met hoge vensters, roedeverdeling en rolbogen. De oorspronkelijke houten 
kozijnen geven de gevels diepte en plasticiteit, kenmerkend voor de aanwezige historische bebouwing. 

Het detailleringniveau is overwegend hoog, vooral bij de bebouwing direct aan en rondom de kerkring. 
Veel panden zijn echter in het wit, grijs of andere lichte kleur geschilderd of gepleisterd. Hierdoor is de 
oorspronkelijke detaillering vaak aangetast of verloren gegaan. Andere gevels zijn nog (geheel) in 
oorspronkelijke staat en voorzien van een rijke detaillering in de vorm van hardstenen stoep en plint, 
gevellijsten, gekleurde speklagen, muurankers en tegelwerk.

Bijzondere objecten in Dreischor zijn het kerkgebouw en het raadhuisje aan de ring, de 
burgemeesterswoning aan de Slotlaan en de verschillende vlas boerderijen verspreid door de kern. 

Het gotische kerkgebouw van de Hervormde Kerk is een twee-beukige hallenkerk met aangebouwde 
toren. Het kerkgebouw is een grootschalig autonoom pand en vormt tevens het ruimtelijk en 
maatschappelijk middelpunt van het ringdorp. 

Het voormalige raadhuisje werd gebouwd in 1637. Het fraaie trapgeveltje wordt door verschillende 
gevelornamenten opgesierd, waaronder een drietal gevelstenen die relateren aan de voormalige functie 
van het pand.  
Bij de entree van het dorp via de Slotlaan ligt de riante ‘burgemeesterswoning’ op de plek waar vroeger het 
kasteeltje Windenburg stond. Dit vrijstaande woontoren-achtige pand markeert de entree van Dreischor en 
heeft en bijpassende afwijkende vorm geving en architectuur.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Het gehele historische deel van de kern Dreischor heeft haar originele cultuurhistorisch waardevolle 
karakteristiek weten te behouden. Het belangrijkste kenmerk is de centraal gelegen cirkel vormige ruimte 
rond de kerk, de zogenaamde kerkring. De bebouwing daaromheen bepaalt in zeer grote mate het 
karakter van de formele openbare ruimte in deze ring. De Hervormde Kerk is daarbij zowel het ruimtelijke 
als maatschappelijke middelpunt. De historische kern van Dreischor is vanwege de hoge historische 
bebouwingswaarde en de stedenbouw kundige structuur benoemd als een Rijksbeschermd dorpsgezicht. 
De vlasboerderijen alsmede de verschillende veelal gepotdekselde schuren rond de kerkring vormen 
daarbij een overblijfsel van de tijd dat Dreischor als het centrum van de vlascultuur gold.

Het dorp is wat betreft hoofdstructuur en beeld vergelijkbaar met andere ringdorpen. Door 
verbijzonderingen als afwijkende openbare ruimtes, zoals de dreefjes, accentueringen en bijzondere 
bebouwing is Dreischor echter als dorpskern individueel herkenbaar. Een ander belangrijk kenmerk van het 
ringdorp is de individuele vormgeving en herkenbaarheid van de verschillende panden binnen een 
samenhangend gevelbeeld. 
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Ter plaatse van de nieuwere tweede ring komen meerdere achterkant situaties voor, waar de lange percelen 
van de bebouwing aan de kerkring doorlopen tot aan deze tweede ring. De verschillende kleine 
bouwwerken zorgen daar herhaaldelijk voor een verstoord straatbeeld.

Het welstandsbeleid is er op gericht om de bestaande cultuurhistorische waarden van het ringdorp 
Dreischor te behouden en waar nodig te versterken. Zowel de stedenbouwkundige structuur als de 
historische bebouwing vertegenwoordigt een groot deel van deze cultuur historische waarden. Het 
individuele karakter van de onderlinge panden binnen het geheel van een gevelbeeld is daarbij een sterk 
beeldbepalende factor. Juist in het welstandstoezicht is het van belang deze herkenbaarheid te behouden 
en waar noodzakelijk verder te versterken.

Tevens dient er bij de welstandstoetsing te worden gestreefd naar meer eenheid binnen het rommelige 
beeld in de achterstraten door het aan- en uitbouwen, schuurtjes, erfafscheidingen en dergelijke, zonder 
daarbij de karakteristiek van de achterstraat aan te tasten. Door bij de beoordeling van alle toevoegingen 
aan een gebouw of op het erf, aandacht te schenken aan afstemming met het hoofdgebouw in vorm, 
detaillering, materiaal- en kleurgebruik wordt het straatbeeld minimaal aangetast en kan het bestaande of 
gewenste beeld zelfs worden versterkt. Hierbij kan door het stellen van een limiet aan de onderlinge 
variatie in verschijnings vorm van deze toevoegingen, de samenhang in het gevelbeeld worden versterkt 
en de kenmerkende individualiteit van bebouwing blijven bewaard.
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Historische kern Noordgouwe

GEBIEDSBESCHRIJVING
Noordgouwe is een kenmerkend voorbeeld van een ringdorp in het Nieuwland en is gelegen tussen 
Zonnemaire en de buitenplaats Schuddebeurs. De kern van Noordgouwe rondom de kerk is daarbij door 
het Rijk aangewezen als een beschermd dorpsgezicht.

Noordgouwe is ontstaan op de ingepolderde restanten van de getijdengeul Goude. Het is een klein 
ringdorp met een bebouwings concentratie rond de kerk, maar kent ook meer gespreide en vrijstaande 
bebouwing langs enkele polderwegen westelijk van de kern. Door de kleine schaal van het dorp is er geen 
sprake van duidelijke achterstraten met bijbehorende ruimtelijke problemen, zoals bij veel andere 
ringdorpen wel het geval is.

Het geheel omgrachte kerkterrein is cirkelvormig evenals de ring er omheen. De bebouwing aan de 
kerkring volgt echter een meer rechthoekig patroon. Hierbij vormen de Brouwerijstraat en het 
Oosterweegje de twee rechte straatzijdes van de ‘ring’. Aan deze straten is tevens de overige historische 
bebouwing buiten de kerkring gelegen. Doordat de bebouwing aan de ring bijna geheel aaneengesloten 
is, heeft de kerkring, ondanks de ligging in de open polder, een rustiek en zeer besloten karakter. 
Doorkijkjes naar het achterliggende agrarische landschap zijn schaars, mede door het gebogen verloop 
van de Brouwerijstraat. 

De bebouwing rondom de kerkring heeft een sterke collectieve samenhang, wat mede wordt bepaald 
door het feit dat zij grotendeels aaneengesloten staan in één rooilijn zonder voortuinen. Daarbij zijn veel 
van de gevels in een witte kleur geverfd of gepleisterd, waardoor de samenhang extra versterkt wordt. De 
bebouwing aan de Brouwerijstraat is gevarieerder, maar kent toch ook een duidelijke samenhang in het 
gevelbeeld aan de westzijde. Binnen beide gevelbeelden aan zowel straat als kerkring, zijn de panden 
echter individueel gebouwd en vormgegeven. Daarbij is een grote diversiteit aanwezig in bouwhoogte 
(één of twee lagen), pandbreedte, kapvorm en - richting en het kleur - en materiaalgebruik. 

In de kern komen naast woonbebouwing tevens enkele boerderijen voor. Hierdoor staan er bijvoorbeeld 
aan de oostzijde van de Brouwerijstraat enige beeldbepalende bakstenen en gepotdekselde schuren in 
een donkere kleur (zwart, groen) geverfd.

De meest voorkomende dakvormen zijn het schilddak, het (samengestelde) zadeldak met of zonder 
wolfseinden en een enkele mansardekap. De nokrichting van de diverse kappen is wisselend, waardoor er 
aan de straatzijde naast veel topgevels ook lijstgevels voorkomen. Naast (blok)pleisterwerk zijn deze over 
het algemeen in een eenvoudige baksteenarchitectuur vormgegeven. Hierbij is het detailleringniveau van 
de panden wisselend, waarbij de toepassing van decoraties en ornamenten beperkt is gebleven

Het materiaal- en kleurgebruik bestaat voornamelijk uit baksteen in rode en aardkleurige tinten. Op de 
daken zijn naast dakpannen in een grijsblauwe kleur, toch overwegend oranjerode gebakken pannen 
toegepast. De kozijnen en dak- en gootlijsten zijn doorgaans van hout en geschilderd in wit, bruin, groen 
en diverse lichte crèmetinten. 
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Bijzondere objecten in Noordgouwe zijn het kerkgebouw en de weduwehuisjes ‘De Pottere’ of 
‘Konyerhuisjes’ aan de Heereweg net buiten de bebouwde kom.  
Het Driekoningen kerk uit 1462 staat midden in de kerkring. Het gotische kerkgebouw heeft een eenbeukig 
schip met twee zijkapellen en een ingebouwde toren met gemetselde spits. Het geheel vormt een 
grootschalig autonoom bouwwerk en fungeert als middelpunt van het gehele dorp en de omgeving. 

De weduwehuisjes uit 1651 bestaat uit een éénlaagse rij van een vijftal kleine woningen onder een met 
donkergrijze pannen gedekt zadeldak. De witte gevels zijn op een fraaie, sobere wijze gedetailleerd met 
onder andere 30-ruitsvensters, boogvelden, bovenlichten en verschillende muurplaquettes boven de 
entrees.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Het historische ringdorp Noordgouwe heeft haar originele cultuur historisch waardevolle karakteristiek 
weten te behouden. De kern van Noordgouwe rondom de kerk is daarbij door het Rijk aangewezen als een 
beschermd dorpsgezicht Het belangrijkste element daarvan is de centraal gelegen cirkel vormige kerkring. 
De bebouwing daaromheen volgt niet de ringvorm, maar vormt een rechthoekige ruimte. Dit komt onder 
andere doordat de kerkring in de oksel van de T-aansluiting van twee straten is ontstaan. 
Een ander kenmerk van Noordgouwe is de individuele vormgeving en herkenbaarheid van de 
verschillende panden binnen het samen hangende gevelbeeld. Het gave karakter van het ringdorp is 
daarbij door de kleinschaligheid en een beperkte planmatige uitbreiding goed behouden en herkenbaar 
gebleven 

Bij de bebouwing in het historische ringdorp is nog weinig sprake van allerlei individuele aanpassingen van 
de panden aan de voorkant. Alleen in de Brouwerijstraat zijn enkele dakkapellen gebouwd, die echter qua 
maat en plaatsing in het dakvlak niet storend zijn.

Het welstandsbeleid is er op gericht om de bestaande cultuurhistorische waarden van het ringdorp 
Noordgouwe te behouden en waar nodig te versterken. De relatie met het omliggende landschap is 
daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het contrast tussen het open poldergebied en de rustieke 
beslotenheid van de kerkring dient te worden behouden en beschermd.

Het kleinschalige karakter wordt mede bepaald door de individuele vormgeving en herkenbaarheid van de 
onderlinge panden binnen het totale gevelbeeld. Juist in het welstandstoezicht is het van belang deze 
herkenbaarheid te respecteren en zoveel mogelijke te behouden. Daarbij dienen individuele 
woningaanpassingen aan de voorkant van de bebouwing zoveel mogelijk te worden geweerd. 
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Historische kern Schuddebeurs

GEBIEDSBESCHRIJVING
De lintbebouwing van de kern Schuddebeurs is een verzameling van riante landgoederen en villa’s in een 
bosrijke omgeving. Dit sterk van de omgeving afwijkende landschap is ontstaan op een ingedijkte 
zandplaat in de Gouwe. Hierop zijn vanaf de 17e eeuw buitenplaatsen aangelegd door rijke families uit 
Zierikzee. De bouw van deze buitenverblijven en de aanleg van de bijbehorende tuinen kostte veel geld. 
Aan het duchtig schudden met de beurs dankt Schuddebeurs dan ook zijn naam. 

De bebouwing staat in groot contrast met die van de overige kernen op Schouwen-Duiveland, omdat zij 
gericht is op een rustieke woonfunctie, en niet op de agrarische of stedelijke woon- of bedrijfsfunctie.

Door onder andere de cultuurhistorische waarde van de aanwezige landgoederen, de overige 
beeldbepalende panden en de aanwezige landschappelijke structuur en karakteristiek, is het 
bebouwingslint Schuddebeurs en omgeving voorgedragen als een beschermd dorpsgezicht. 

Schuddebeurs ligt grotendeels ingeklemd tussen de Kloosterweg en de Donkereweg. De Hanenweg, 
Heesterlustweg, Zuiddijk en Sint Joostweg vormen de tussenverbindingen tussen de voorgaande twee 
linten. In het oostelijke deel van de kern ligt tevens enige bebouwing aan de Roterydijk. De nieuwe villawijk 
Buitenplaats Schuddebeurs valt buiten dit beoordelingskader en behoort tot de planmatige uitbreidingen.

De historische kern van Schuddebeurs bestaat uit een kleine kern in het rondom de kruising van de 
Heesterlustweg, Zuiddijk en Sint Joostweg met de Donkereweg. Hier is een klein buurtschap ontstaan door 
de clustering van bebouwing. Verder lopen er twee bebouwingslinten, de Donkereweg en Kloosterweg, in 
noordoostelijke richting, waar het eenzijdige bebouwingslint langs de Hanenweg de overgang naar het 
poldergebied vormt. Ook ligt er nog enige bebouwing buiten het aaneengesloten bosareaal bij twee 
buitenplaatsen langs de Roterydijk genaamd De Roterie en Zandvlied.

De bijzondere objecten in Schuddebeurs zijn vooral de landhuizen op de grotere buitenplaatsen waarom 
de kern bekend staat en welke veelal als Rijksmonument zijn aangemerkt. Deze gebouwen zijn bijna 
allemaal gelegen op zeer grote, parkachtige kavels. Het gaat hier om de landgoederen Welgelegen, Mon 
Plaisir en Buitenrust aan de Donkereweg. Daarnaast is ook de villa ‘Huize Maja’ een beeldbepalend pand. De 
overige twee landgoederen Heesterlust en Rustenburg en het boerderijcomplex Weelzicht zijn aan de 
andere wegen gelegen. 

Welgelegen ligt aan de kruising van de Sint Joostweg met de Donkereweg. Het statige gebouw met 
witgepleisterde gevels en met donkerrode pannen gedekt schilddak ligt naast een vijverpartij die een 
groot deel van de resterende kavel beslaat. 

Het landhuis Mon Plaisir ligt op afstand van de Donkereweg op het landgoed. Het 18e eeuwse huis is 
gebouwd in Louis XVIII en XIX stijl met witgepleisterde gevel. Van deze negen traveeën brede lijstgevel 
komen de drie linkse als erker naar voren. Aan de rechter zijde bevindt zich een aangebouwde 
koepelkamer.
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Het landgoed Buitenrust heeft een landhuis in twee gedeelten. Beide gebouwen hebben een schilddak en 
zijn in een combinatie van Louis XVIII en XIX gebouwd, met de bijbehorende witgepleisterde gevels.

Villa ‘Huize Maja’ staat aan het begin van de Donkereweg bij de watergang langs de Schouwsedijk. De villa 
uit het begin van de 20e eeuw bestaat uit twee bouwlagen en een kaplaag. Aan alle zijden komen aan- en 
uitbouwen voor, waardoor de totale massa bestaat uit samengestelde bouwdelen. Als gevelmateriaal is 
roodbruine baksteen toegepast, met op de meeste grote dakvlakken roodbruine geglazuurde kruispannen. 
De witte uitvoering van kozijnen, daklijsten en ander houtwerk in combinatie met de groen/geelrode 
luiken ‘versieren’ de verder sober uitgevoerde gevels.

Heesterlust aan de Heesterlustweg 4 is een witgepleisterd landhuis uit begin 19e eeuw in Louis XVIII en XIX 
stijl met verdieping. In de lijstgevel van zeven traveeën breed springen op de begane grond de middelste 
drie er als erker uit. Het gehele gebouw wordt afgedekt middels een schilddak. 

Rustenburg op nummer 23 langs de Kloosterweg ligt redelijk dichtbij de weg voor op de kavel aan een 
ringvormige oprijlaan. Het gebouw heeft aan de voorzijde links een uitbouw en aan de achterkant aan de 
rechterzijde een uitbouw. 

Weelzicht aan de Zuiddijk nummer 1 en 2 bestaat uit een complex van meerdere bijgebouwen. Allereerst 
een schurencombinatie uit eind 19e eeuw opgetrokken uit gele en rode baksteen met zwartgeteerde 
gepotdekselde houten delen en daarboven meerdere parallelle zadeldaken. De dak- en raamlijsten zijn in 
de kenmerkende contrasterende witte kleur uitgevoerd.  
Verder een varkenshok annex kippenstal en een koetshuis met paardenstal. Beide bouwwerken zijn 
opgetrokken uit baksteen en hebben een zadeldak met wolfseinden. Het geheel van bouwwerken vormt 
een voorbeeld van een traditioneel geordend complex van bijgebouwen.

Naast bovenstaande beschreven landhuizen komen er nog meer waardevolle en beeldbepalende panden 
voor in Schuddebeurs. Het betreft veel woningen uit begin 20e eeuw voor de gegoede en vermogende 
burgerij op Schouwen-Duiveland, waaronder enige middenstandswoningen. Bijna al deze woningen zijn 
vrijstaand aan één van de bebouwingslinten. Aan de randen van Schuddebeurs komen tevens enkele 
boerderijcomplexen voor met karakteristiek agrarische bedrijfsbebouwing. 

De overige bebouwing wordt gekenmerkt door overwegend vrijstaande panden op ruime kavels. Met 
name langs de Donkere- en Kloosterweg worden deze kavels omgeven door dichte en hoge beplanting, 
waardoor het zicht op de verder naar achter gelegen panden wordt beperkt. 

De afwisseling in afstand tussen de panden onderling en ten opzichte van de weg is groot. De woningen 
zijn daarbij overwegend georiënteerd met de voorgevel parallel aan de weg. 

De verschillende woningen en villa’s hebben een zeer grote diversiteit in verschijningsvorm. Ze bestaan uit 
één en twee bouwlagen met een kap(laag). Hierbij komen allerlei kapvormen voor, van een eenvoudig 
zadel- of schilddak tot allerlei combinaties van dakvormen. In enkele gevallen met veel verschillende aan- 
en uitbouwen leidt dit tot een complex samengestelde dakvorm. De meeste daken zijn daarbij gedekt met 
(geglazuurde) dakpannen in een rode of donkergrijze en –blauwe kleur.

Naast de Louis-bouwstijlen bij de grotere landgoederen zijn er legio andere (combinaties van) bouwstijlen 
toegepast bij de overige panden. Binnen het gedifferentieerde bebouwingsbeeld komen zowel top- als 
brede lijstgevels voor. De bouwwerken zijn veelal uitgevoerd in gele, rode en aardetinten baksteen in 
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kruisverband, al dan niet later gepleisterd en witgekalkt of –geverfd. De gevels zijn daarbij vaak voorzien 
van gevelversiering en ornamenten, zoals een plint, (midden)-risaliet, erkervormige aanbouwen, banden, 
friezen en dergelijke. 

De overwegend fraai gedetailleerde vensterpartijen zijn uitgevoerd in hout met een drie-, zes-, negen- of 
twaalf-ruits indeling. De diepte werking die hierdoor ontstaat geeft het betreffende pand, samen met de 
aanwezige gevelversieringen en ornamentiek, een statig en verzorgd uiterlijk. 

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Schuddebeurs vormt met zijn landgoederen en riante bosareaal midden in het polderlandschap een 
bijzonderheid op Schouwen-Duiveland. De bebouwing vertegenwoordigt samen met de ruimtelijke en 
landschappelijke structuur enkele belangrijke cultuurhistorisch waarden. 

Door de afwisseling in de dichtheid van begroeiing en de in landschapsstijl aangelegde landgoederen, 
heeft het gebied overwegend een besloten karakter met echter op verscheidene plekken fraaie vista’s en 
doorzichten naar het omliggende polderlandschap. 
Belangrijk component hierin is de tegenstelling tussen de slingerende Donkereweg met zijn beslotenheid 
ten opzichte van de lange, overwegend rechte Kloosterweg met meer zichtrelaties naar de omgeving. 

De grotendeels vrijstaande bebouwing kent een grote vrijheid aan individuele vormgeving, 
bebouwingsmassa en positionering ten opzichte van de weg en onderling, waardoor de diversiteit van de 
bebouwing zeer groot is. De verschillende panden worden daarbij vaak gekenmerkt door een sterke 
architectonische verschijningsvorm, met een hoog detailleringniveau en rijk aan gevelversieringen en –
ornamenten. 

De openbare ruimte is eenvoudig ingericht, waardoor de openbare en particuliere groenvoorzieningen 
sterk beeldbepalend zijn en bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig woongebied. Daarbij dient te 
worden gestreefd naar een zodanige inrichting van het openbare gebied en bijpassend materiaalgebruik 
aansluitend op de historische en landschappelijke karakteristiek van het gebied.

Schuddebeurs is in 2001 door de vereniging Stad en Lande voor gedragen om te worden aangewezen door 
het Rijk als beschermd dorpsgezicht. Daarmee wordt getracht de momenteel nog aanwezige 
cultuurhistorische waarden en karakteristiek van het gebied te behouden en zoveel mogelijk te 
beschermen in de toekomst.

Het welstandsbeleid is gericht op het behoud en waar nodig versterken van de bestaande 
cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten. Bij verdere uitbreidingen van de nieuwe villawijk 
Buitenplaats Schuddebeurs wordt dan ook een grote zorgvuldigheid vereist ten aanzien van de 
positionering en vormgeving van de nieuwe bebouwing.

Door de beslotenheid van het gebied is het welstandstoezicht in eerste instantie vooral van toepassing op 
(delen van) bouwwerken die zichtbaar zijn vanuit het openbare gebied. Daarbij ligt het accent enerzijds op 
de aanwezige diversiteit tussen de verschillende bouwwerken onderling en anderzijds op de samenhang 
van de bebouwing apart. Alle kleine bouwwerken zoals aan- en uitbouwen en bijgebouwen, vormen 
daarbij een eenheid met het hoofdgebouw.
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Ringdorpen

GEBIEDSBESCHRIJVING
De ringdorpen in Schouwen-Duiveland zijn met een totaal van tien dorpen goed vertegenwoordigd. De 
ruimtelijke karakteristiek van een ringdorp is de centraal gelegen, meestal cirkelvormige ruimte rond de 
kerk, de zogenaamde kerkring. De dorpen komen vrijwel altijd voor op de hogere delen in het landschap. 
Tot de ringdorpen behoren Burgh, Haamstede, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noordwelle, Ouwerkerk, Renesse, 
Serooskerke, Dreischor en Noordgouwe. De laatste twee vallen, gezien hun status van Rijksbeschermd 
dorpsgezicht, buiten deze gebiedsbeschrijving en worden beide in een apart beoordelingskader 
beschreven. 

Burgh
De kern van Burgh en die van Haamstede zijn middels een door lopende lintbebouwing aan elkaar 
gegroeid. Van oorsprong echter zijn het twee aparte ringdorpen. De oorspronkelijke ring van Burgh ligt aan 
de rand van een Karolingische ringwalburg, die in het verleden is gebruikt om het dorp te beschermen 
tegen invallen van de Noormannen. Deze vluchtburcht bestond uit een aarden wal met een houten 
palissade en een gracht. De wal is gedeeltelijk geslecht en de gracht gedempt. Dit bijzondere 
verdedigingselement, waaraan het dorp haar naam te danken heeft, is deels goed bewaard gebleven en 
tegenwoordig geïntegreerd in de ruimtelijke structuur van het dorp. 

Tot het historische deel van de kern behoort de Burghse ring, de Kerkstraat, de straatjes Achterweg en 
Dreef en een deel van de lintbebouwing langs de Hogeweg en Burghseweg. 
Midden in de ring te Burgh is de kerk gelegen als het centrale object van het historische ringdorp. Deze 
Hervormde kerk uit 1671-1674 heeft met haar plattegrond gebaseerd op een Grieks kruis een afwijkende 
vorm in deze contreien. Het kruis heeft even lange zijarmen, waardoor de aandacht gericht is op het 
midden van de kerk.

Vooral de bebouwing in de directe omgeving van de ring is dusdanig verdicht dat er sprake is van 
aaneengeschakelde individuele woningen. Hierbij staat de bebouwing direct aan de openbare ruimte 
grotendeels in één rooilijn met slechts kleine verspringingen. De panden bestaan overwegend uit één 
bouwlaag met een tweede laag in de kap. Doordat de doorgaande weg via een deel van de kerkring loopt, 
bestaat de ring tegenwoordig uit twee delen. Dit komt mede tot uitdrukking in de profielmaat en de 
inrichting van de openbare ruimte. De woningen aan de kerkring hebben daarbij het historische karakter 
behouden. 

De detaillering van de gevels is doorgaans beperkt tot het nodige. Dit betekent dat voornamelijk venster- 
en rolbogen en muurankers het gevelbeeld bepalen. Bij de vensterpartijen is getracht de traditionele stijl te 
behouden door ze vaak uit te voeren met een vier-, zes-, negen- of twaalf-ruits indeling.

De overige bebouwing van het ringdorp is overwegend vrijstaand of in kleinere eenheden geschakeld. 
Door voortuinen en/of de plaatsing op de kavel staat de bebouwing hier tevens verder van de straat af. De 
meeste panden bestaan uit één bouwlaag met een tweede laag in de kap. Meest voorkomende kapvorm 
is het zadeldak, waarbij de nokrichting parallel aan de openbare weg en de voorgevelrooilijn gelegen is. 
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In veel van de gebouwen zijn ook winkel- of bedrijfsfuncties gevestigd. Hierbij is er tevens sprake van een 
mengeling van oude en nieuwere panden, waarbij deze laatste in de meeste gevallen wel op basis van 
traditionele architectuur zijn vormgegeven. Daarbij hebben de nieuwere panden wel een grotere massa en 
bestaan overwegend uit twee bouwlagen met een kap. 

Het materiaal- en kleurgebruik is zeer traditioneel, met veel gebruik van baksteen in de gevels, soms deels 
gepleisterd, afgedekt met gesmoorde pannen. Naast de aardetinten (oranje)rood en bruin komen ook 
donkergrijs en –blauw alsmede wit vaak voor. 

Haamstede
Haamstede ligt noordelijk van Burgh eveneens aan de binnenduinrand op de overgang van de duinen naar 
het agrarische landschap. Deze landschappelijke gradiënt is vanuit de kern op verschillende plaatsen 
duidelijk waarneembaar. 
Het slot Haamstede is een opvallend element in de kern, dat verwijst naar het verleden van het dorp. Het 
kasteel met slotgracht ligt bijna direct naast de kerkring, alleen daarvan gescheiden door een deel van de 
bebouwing aan de ring. Tot het historische deel van het ringdorp Haamstede behoren naast de kerkring 
ook enkele straten voornamelijk ten zuiden van de ring waaronder de Julianastraat en Zandweg. Tevens 
behoort de lintbebouwing langs de doorgaande weg via de Weststraat, Noordstraat en Hogezoom en de 
Kloosterweg tot het historische deel.  
De Hervormde kerk staat midden in de ring en domineert door haar grote schaal de gehele kerkring. Het is 
een gotische kruiskerk zonder koor.

De radiale straten zijn genoemd naar de vier windstreken. De bebouwing aan de ring zelf is gevarieerd in 
zowel schaal als aantal bouwlagen, kapvorm en –oriëntatie en gebruik. In veel panden zijn bedrijfs-, 
detailhandel- en horecafuncties gevestigd. Opvallend is dat veel panden aan de kerkring witte of licht 
crèmekleurig, gepleisterde gevels met of zonder schijnvoeg hebben. Reclametoepassingen en 
gevelwijzigingen hebben echter veel historische panden, met uitzondering van het Dal van Haamstede, 
aangetast. Gezien de horecagelegenheden zijn er veel terrassen aan de ring aanwezig. 

Aan de ring en er direct rondom, alsmede langs de gehele Noordstraat staan voornamelijk 
aaneengeschakelde woningen. Een groot deel daarvan is individueel vormgegeven, maar herhaling van 
grotendeels identieke panden komt met enige regelmaat voor. De meeste panden bestaand uit één 
bouwlaag met een tweede laag in de kap. Er is sprake van allerlei kapvormen, waarbij de meest 
voorkomende het zadel- en schilddak zijn. Tevens komt het vaak voor dat het dakvlak aan de voorzijde van 
een schilddak door een lijstgevel is afgesneden. 

Het materiaalgebruik is traditioneel van karakter met veel toepassing van baksteen, natuursteen en 
gesmoorde pannen. De gebruikte kleuren zijn naast voornamelijk aardetinten rood en bruin, ook geel en 
voor de daken oranjerode, donker blauwgrijze pannen en soms leien.

De overige bebouwing van het ringdorp Haamstede is overwegend vrijstaand of in kleinere eenheden 
geschakeld. Vooral bij de lintbebouwing staan de panden door voortuinen en/of de plaatsing op de kavel 
hier verder van de straat af. Hier wisselen oude panden en nieuwere villa-achtige bebouwing elkaar af. Elk 
pand is bijna individueel vormgegeven met een zeer grote onderlinge variatie in het materiaal- en 
kleurgebruik.

Een bijzonder bouwwerk is de travalje, een oude werkplaats van de hoefsmid, aan de Ring bij de 
Ooststraat. 
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Huis ‘Het Anker’ aan het Sluispad heeft een karakteristieke trapgevel uit 1617. 

Korenmolen ‘De Graanhalm’ ten zuidwesten van de dorpskern is een ronde stenen stellingmolen uit 1847. 
Het molencomplex ligt achter het bebouwingslint aan de Burghseweg.

Het slot Haamstede oogt als een 18e eeuws (namaak)kasteel, met echter daarachter verborgen een 
middeleeuwse donjon. Het kasteel is meerdere keren her- en verbouwd tot het huidige uiterlijk dat stamt 
uit de 18e eeuw, met een nieuwe vleugel, ingangspartij aan de zijkant, de gemoderniseerde vensterpartijen 
en aangebrachte kantelen. 

Kerkwerve
Kerkwerve ligt midden in het agrarische polderlandschap ten noorden van Zierikzee. De basis voor dit 
ringdorp is een natuurlijke hoogte of werf, waarop de kerk is gebouwd. De kerk is een afwijkend bouwwerk 
op Schouwen-Duiveland. 

Het historische deel van het ringdorp bestaat uit de bebouwing aan de kerkring en het bebouwingslint aan 
de doorgaande route gevormd door de Kerkweg en Weelweg. Dit is tevens de oude bebouwing die de 
watersnoodramp heeft overleefd. De latere dorpsuitbreiding heeft onder andere plaatsgevonden middels 
een tweede ring rond de kerkring en woningbouw in zuidelijke richting naast de Kerkweg met een uitleg 
westelijk ervan in de polder. Het gebouw heeft eenzijdig een door de achtergevel afgesneden schilddak en 
aan de voorkant een relatief klein opgebouwde klokkentoren met torenspits.

De bebouwing in Kerkwerve is grotendeels vrijstaand, maar vaak wel dicht naast elkaar gepositioneerd. De 
panden staan zowel met de kopgevels als langsgevel aan de straatzijde. De meeste bebouwing bestaat uit 
één bouwlaag met verdieping onder een eenvoudige kap die tevens de hoofdrichting van het bouwwerk 
volgt. Er is hoofdzakelijk sprake van zadeldaken met een enkele mansardekap of schilddak.

Het materiaalgebruik is traditioneel van karakter met veel toepassing van baksteen, natuursteen en 
gesmoorde pannen. De gebruikte kleuren voor de gevels zijn voornamelijk de rode en bruine aardetinten. 
De verschillende daken zijn overwegend met oranjerode en donkere blauwgrijze pannen gedekt. 

De bebouwing heeft haar historische karakter redelijk behouden. De detaillering van de gevels is sober en 
doorgaans beperkt tot het nodige. Dit betekent dat sporadisch venster- en rolbogen en kopgevels het 
gevelbeeld bepalen. Bij de vensterpartijen is getracht de traditionele stijl te behouden door ze uit te voeren 
met een vier-, zes-, negen- of twaalf-ruits indeling. Een enkel pand valt op door een rijkere geveldetaillering 
met bijvoorbeeld bakstenen speklagen en versierde daklijsten.

Nieuwerkerk
In Nieuwerkerk ligt de kerkring centraal in de huidige kern. Naast een kerkring is er aan de oostzijde tevens 
sprake van een dijkdorpachtige ontwikkeling aan de Hoge Kerkstraat. Doordat er volgens een soort 
strokenverkaveling haaks op de kerkring is gebouwd is er in feite sprake van een voorstraat met aan 
weerszijden achter straten. Een ander opvallend verschijnsel is de bebouwing aan de binnenzijde van de 
kerkring, iets wat een zeldzaam verschijnsel is. 
De verdere dorpsuitbreiding heeft in zowel oostelijke als westelijke richting langs de ontsluitingswegen 
plaatsgevonden. Rondom de organisch gegroeide historische kern liggen onder andere een aantal 
planmatige uitbreidingen uit verschillende perioden. Deze uitbreidingen isoleren de oorspronkelijke kern 
van de landschappelijke omgeving, waardoor op enkele plekken een minder representatief beeld van de 
kern ontstaat.
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Midden in kerkring staat de N.H.kerk uit de 15e eeuw los van de in 1976 herbouwde toren. De zeskantige 
toren is identiek aan én op de fundamenten gebouwd van de oorspronkelijke toren, die in WOII verwoest 
is.

De bebouwing in Nieuwerkerk heeft haar historische karakter goed weten te behouden. De grotendeels 
aaneengeschakelde bebouwing aan smalle straten geeft het centrum van het ringdorp een kleinstedelijk 
karakter. De positionering van de verschillende panden is afwisselend parallel aan of haaks op de straat, 
evenals de betreffende kaprichting. De panden bestaan uit één en twee lagen met een verdieping onder 
de eventuele kap. De meest voorkomende kapvorm is het zadeldak, met of zonder wolfseinden, en het 
schilddak. 

Het kleur- en materiaalgebruik is sterk traditioneel van karakter met veel toepassing van baksteen, 
natuursteen in de detaillering en gesmoorde pannen in voornamelijk oranjerode, maar ook een donkere 
blauwgrijze kleur. De gebruikte kleuren voor de gevels zijn voornamelijk de rode en bruine aardetinten met 
soms een witte of andere lichte kleur pleisterwerk. 

De detaillering van de gevels varieert sterk van beperkt tot het hoogstnodige tot aan een overdadige 
hoeveelheid gevelversieringen en –detaillering. Vooral in de straten aan de oostzijde van de kerkring zijn 
veel panden rijk gedetailleerd met venster- en rolbogen, speklagen, versierde daklijsten, plinten en 
dergelijke. Bij de vensterpartijen is getracht de traditionele stijl en uitstraling te behouden door ze uit te 
voeren met een drie-, vier-, zes- of negen-ruits indeling. 

De kleine bouwwerken aan de voorkant zijn beperkt gebleven tot enige dakkapellen. Door de bebouwing 
binnen de kerkring komen daar allerlei bijgebouwen, erfafscheidingen en dergelijke voor, die ondanks de 
begroeiing voor een rommelig beeld van de kerkring zorgen. Ook in de Oude Noordstraat en de Poststraat 
is sprake van achterkanten van de bebouwing aan de Hoge Kerkstraat. Het verdient de voorkeur de 
bebouwing in de gehele kerkring en aan de twee achterstraten als voorkant te beschouwen bij de 
welstandstoetsing van bouwplannen.

Noordwelle
Noordwelle is een klein ringdorp tussen Renesse en Serooskerke dat ontstaan is aan de oude doorgaande 
route gevormd door de Zuidwelleweg en Oude Slootweg. Het dorp is daarna sporadisch aan de 
noordelijke en zuidoostelijke zijde aangegroeid. De historische stedenbouwkundige en architectonische 
karakteristieken zijn in combinatie met de relatie met het open polderlandschap van bijzondere waarde. 
Noordelijk van de kern ligt een begraafplaats en ten zuidwesten ligt een boomgaard die het zicht op het 
dorp enigszins ontneemt. 

De belangrijkste openbare ruimte wordt gevormd door de kerkring die op een licht verhoging is gelegen. 
Midden in de ring staat de lange Corneliuskerk uit de 14e eeuw in oost-westelijke richting georiënteerd. Het 
volume van de laat-gotische kerk is geleed in twee delen, het schip en het koor, met aan de westzijde een 
aangebouwde toren uit 1450 met twee opvallende steunberen. Het kerkgebouw is het grootste gebouw 
van het dorp en domineert dan ook dorp en omgeving. 

Het historische deel van Noordwelle wordt gevormde door de bebouwing aan de kerkring en deels langs 
de Oude Slootweg en Zuidwelleweg. De panden bestaan uit één laag met verdieping onder voornamelijk 
zadeldaken. De bebouwing aan de ring staat veelal aaneengeschakeld met de gevel direct aan de 
openbare weg. De kaprichting is daarbij wisselend. 



22

Het kleur- en materiaalgebruik is zeer traditioneel van karakter met voornamelijk toepassing van baksteen 
en incidenteel witgeverfd of voorzien van (blok)pleisterwerk. De dakvlakken zijn gedekt met gesmoorde 
pannen in een oranjerode of donkere blauwgrijze kleur. De gebruikte kleuren voor de gevels zijn 
voornamelijk de roodbruine aardetinten.

De bebouwing heeft haar historische karakter goed kunnen behouden. De detaillering van de gevels is 
sober en doorgaans beperkt tot het nodige. Dit betekent dat sporadisch muurankers, venster- en rolbogen 
en kopgevels het gevelbeeld bepalen. Bij de vensterpartijen is getracht de traditionele stijl te behouden 
door ze uit te voeren met een vier-, zes-, negen- of twaalf-ruits indeling. Enkele panden vallen op door een 
iets rijkere geveldetaillering met bijvoorbeeld een trapgevel, luiken, gevelstenen en bakstenen 
gevelversieringen. 

Ouwerkerk
Het ringdorp ligt ten noorden van het natuurgebied Krekengebied Ouwerkerk. De kerkring in Ouwerkerk is 
in vergelijking met andere dorpen ruimer opgezet en volledig door bebouwing omsloten. Het historische 
deel van Ouwerkerk bestaat uit de bebouwing direct aan de kerkring, de Noordelijke Achterweg, de 
Zuidstraat en de enkele panden en de begraafplaats aan de Phoenixstraat. De Zuidstraat kent een 
voorstraat-achtige opzet met aan weerszijden de achterstraten Enschedeseweg en Westelijke Achterweg. 
Het dorp heeft zich nadien op planmatige wijze in zowel oostelijke als westelijke richting ontwikkeld. 

Het twaalfkantige kerkgebouw met een kleine vrijstaande klokkentoren staat aan de rand van de ring. De 
bebouwing aan de ring en de Zuidstraat vormt enkele gesloten gevelwanden, waarbij de panden 
grotendeels op korte onderlinge afstand staan of aaneengeschakeld zijn. De overige bebouwing is geheel 
vrijstaand. De panden bestaan één laag met verdieping onder de kap. Zowel de kapvorm als –richting 
wisselt, waarbij het zadeldak toch veruit het meeste voorkomt. De gesloten gevelwanden zorgen samen 
met de begeleidende haagjes en geschoren leilindes voor een fraai en verzorg straatbeeld, goed passend 
bij het karakter van een kerkring.

De historische bebouwing zorgt mede door de bijpassende inrichting van het openbare gebied voor een 
waardevolle historische karakteristiek in Ouwerkerk. De aanwezige geveldetaillering draagt daar ook haar 
steentje aan bij. 

Het detailleringniveau verschilt van pand tot pand. Bij enkele gebouwen blijft het sober en beperkt tot 
sierankers en een bewerkte gootlijst, terwijl bij andere panden er sprake is venster- en rolbogen, een 
hardstenen plint, goot- en daklijsten en een versierde topgevel. Bij de vensterpartijen is veelal getracht de 
traditionele stijl te behouden door ze uit te voeren met een vier-, zes-, negen- of twaalf-ruits indeling. 

Renesse
Renesse is gelegen in het noordelijke deel van het duingebied. De dorpskern is ontstaan rondom de 
Hervormde Jacobuskerk midden in de kerkring. Het is een sober gotisch, eenbeukig bedehuis, 
waarschijnlijk uit 1506. De aangebouwde onvoltooide toren stamt uit de 15e eeuw.

Het dorp heeft grote aanpassingen ondergaan ten behoeve van het toerisme, dat vooral in het 
zomerseizoen een zeer belangrijke rol speelt. Dit uit zich voornamelijk in meerdere detailhandel-
voorzieningen en horecagelegenheden met grootschalige reclames, opvallende kleuren en veel 
uitstallingen op straat. Het winkelcentrum ten zuidoosten van de kerkring is hier een goed voorbeeld van.
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Hierdoor is de cultuurhistorische karakteristiek van de bebouwing binnen de kern behoorlijk aangetast. 
Slechts rondom de kerk is er nog sprake van historisch betekenisvolle bebouwing. Het historische deel aan 
de kerkring Lange, Korte en Kromme Reke wordt begrensd door de Lindelaan, een deel van de Mauritsweg 
en Wilhelminaweg en door een achterstraat aan de zuidoost-zijde. 

De bebouwing aan de kerkring vormt een grotendeels rechthoekige ruimte, welke een grotere maat heeft 
dan de andere ringdorpen in de gemeente. De panden staan aaneengeschakeld en bestaan veelal uit één 
bouwlaag met verdieping onder de kap. Deze hebben wisselende vormen en richtingen, waarbij het 
zadeldak het meest voorkomt. De relatief lage bebouwing in combinatie met de grote kerkring zorgt voor 
een scheve onderlinge verhouding, waardoor er geen sprake is van een kleinschalige openbare ruimte met 
een rustieke, besloten sfeer.

Het kleur- en materiaalgebruik is zeer traditioneel van karakter met voornamelijk toepassing van baksteen 
en incidenteel witgeverfd of voorzien van een lichtgekleurde pleisterlaag. De dakvlakken zijn gedekt met 
gesmoorde pannen in een donkere bruine of blauwgrijze, maar voornamelijk oranjerode kleur. De 
gebruikte kleuren voor de gevels zijn naast wit hoofdzakelijk de geel- en roodbruine aardetinten.

Het detailleringniveau verschilt van pand tot pand. Bij enkele gebouwen blijft het sober en beperkt tot 
sierankers, bewerkte gootlijsten en dergelijke. Bij de meeste panden is echter sprake van een uitgebreidere 
detaillering met venster- en rolbogen, een hardstenen plint, goot- en daklijsten met klossen, versierde 
topgevels, et cetera. Bij de vensterpartijen is veelal getracht de traditionele stijl te behouden door ze uit te 
voeren met een drie-, vier-, zes-, of twaalf-ruits indeling. 

De kleine bouwwerken aan de voorkant van de woonpanden zijn hoofdzakelijk beperkt gebleven tot 
dakkapellen. Bij het grootste deel van de bebouwing aan de ring is wel sprake van een achterstandsituatie 
in de straten die het historische deel begrenzen. Het verdient de voorkeur de bebouwing aan de gehele 
kerkring en aan de verschillende ‘achterstraten’ als voorkant te beschouwen bij de welstandstoetsing van 
bouwplannen.

Een bijzonder element buiten de kerkring is Slot Moermond, een kasteel in een bosrijke omgeving dat 
vanuit de omgeving goed zichtbaar is. Van de middeleeuwse burcht resteren alleen de slotgracht, de 
fundamenten en het poortgebouw. Dit poortgebouw kreeg bij een grondige verbouwing in 1612 zijn 
huidige uiterlijk. Het werd toen voorzien van een toren en twee nieuwe vleugels met trapgevels.

Serooskerke
Het ringdorp Serooskerke ligt ten noorden van het natuurreservaat Schelphoek. De kerkring ligt redelijk 
centraal in het dorp. Het historische deel van de dorpskern bestaat uit de bebouwing aan de kerkring 
Dorpsplein en enkele panden aan de ontsluitingswegen van de ring. Tevens is er aan de zuidoostelijke 
dorpsrand een begraafplaats gelegen.

De N.H.-kerk in de kerkring stamt oorspronkelijk uit ca. 1425. In 1575 is de kerk grotendeels door brand 
verwoest, waarna het schip van de kerk in oude steen is herbouwd op de ruïne van het koor na. Op die 
plek is veel later een extra deel aangebouwd. 

De bebouwing aan het Dorpsplein bestaat uit korte rijtjes aaneen geschakelde panden van één bouwlaag 
met verdieping onder een eenvoudig zadeldak, waarvan een enkele met een wolfseind. De panden zijn 
overwegend in de langsrichting georiënteerd evenals de dakrichting. 



24

Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel van karakter met veel toepassing van baksteen, gesmoorde 
pannen en hout voor lijsten en kozijnen. De gebruikte kleuren voor de gevels zijn voornamelijk roodbruine 
aardetinten. De daken zijn bijna allen gedekt met oranjerode pannen.

De bebouwing heeft haar historische karakter redelijk goed behouden. De detaillering van de gevels is 
sober en doorgaans beperkt tot het nodige. Dit betekent dat sporadisch venster- en rolbogen en een 
enkele kopgevel het gevelbeeld bepalen. Het noordelijke rijtje bebouwing vormt hierop een uitzondering 
met versieringen als bakstenen speklagen, gootklossen, luiken en dergelijke, waardoor het historische 
karakter sterker naar voren komt. Bij de vensterpartijen is getracht de traditionele stijl te behouden door ze 
uit te voeren met roedes en een vier-, zes-, negen- of twaalf-ruits indeling.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
De verschillende historische delen van de ringdorpen hebben hun originele cultuurhistorische waardevolle 
karakteristiek redelijk tot goed weten te behouden. De belangrijkste ruimtelijke karakteristiek van een 
ringdorp is de centraal gelegen, meestal cirkelvormige ruimte rond de kerk, de zogenaamde kerkring. De 
bebouwing daaromheen bepaalt in grote mate het karakter van de formele openbare ruimte binnen de 
kerkring. De aanwezige kerkgebouwen verschillen onderling sterk qua positionering, massa, vormgeving 
en architectuur. Desondanks vormen zij allen het ruimtelijke en maatschappelijke middelpunt van de 
betreffende dorpskernen.

Een belangrijk kenmerk van de historische bebouwing is de veelal individuele vormgeving en 
herkenbaarheid van de verschillende panden binnen de aaneengesloten en samenhangende 
gevelbeelden. De dorpskernen verschillen onderling sterk van grootte en de mate van planmatige 
uitbreiding. De herkenbaarheid en het karakter van de verschillende kerkringen zijn echter bij allen 
bewaard gebleven en zij vormen nog steeds het hart van de verschillende dorpskernen. 

Bij de bebouwing direct aan de kerkringen is veelal weinig sprake van allerlei individuele aanpassingen van 
de panden aan de voorkant. Voor zover er wel sprake is van dakkapellen op het voordakvlak, zijn deze 
overwegend goed gepositioneerd met een bijpassende maatvoering. 

Bij de ringdorpen komen verschillende achterkantsituaties voor waarbij kavels zowel met de voorkant als 
de achterkant aan een straat grenzen, zoals onder andere bij de kerkring en in voorstraten. In de 
achterstraten zorgen de verschillende kleine bouwwerken herhaaldelijk voor een verstoord en rommelig 
straatbeeld.

Het welstandsbeleid is er op gericht om de bestaande cultuurhistorische waarden van de ringdorpen te 
behouden en waar nodig te versterken. De relatie met het omliggende landschap is bij de kleinere dorpen 
met beperkte planmatige uitbreidingen een belangrijk aandachtspunt. De aanwezige contrasten tussen 
het open poldergebied en de rustieke beslotenheid van de kerkring dienen te worden behouden en 
beschermd.

Het kleinschalige karakter wordt mede bepaald door de individuele vormgeving en herkenbaarheid van de 
onderlinge panden binnen het totale gevelbeeld. Juist in het welstandstoezicht is het van belang deze 
herkenbaarheid te respecteren en zoveel mogelijk te behouden. Daarbij dienen individuele 
woningaanpassingen aan de voorkant van de bebouwing zoveel mogelijk te worden geweerd. 

Tevens dient er bij de welstandstoetsing te worden gestreefd naar meer eenheid binnen het soms 
rommelige beeld in de achterstraten door de aan- en uitbouwen, schuurtjes, erfafscheidingen en 
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dergelijke, zonder daarbij de karakteristiek van de achterstraat aan te tasten. Door bij de 
welstandsbeoordeling van alle toevoegingen aan een gebouw of op het erf, aandacht te schenken aan 
afstemming met het hoofdgebouw in vorm, detaillering, materiaal- en kleurgebruik wordt het straatbeeld 
minimaal aangetast en kan het bestaande of gewenste beeld zelfs worden versterkt. Hierbij kan door het 
stellen van een limiet aan de onderlinge variatie in verschijnings vorm van deze toevoegingen, de 
samenhang in het gevelbeeld worden versterkt en de kenmerkende individualiteit van bebouwing blijven 
bewaard.
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Straatdorpen

GEBIEDSBESCHRIJVING
In Schouwen-Duiveland zijn drie dorpskernen aan te merken als zogenaamde straatdorpen, te weten 
Scharendijke, Oosterland en Sirjansland. Deze kernen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze 
gegroeid zijn langs een weg, waardoor er een lineaire vorm is ontstaan. Hierbij is er sprake van een 
hoofdstraat, die de basis vormt van het dorp. Meestal zijn daar één of meerdere straten parallel danwel 
haaks op gelegen die vervolgens als basis hebben gediend voor de verdere ontwikkeling. De zogenaamde 
achterstraten behoren tot deze laatste categorie. Zij lopen parallel aan de hoofdstraat en worden 
gekenmerkt door een soort strokenverkaveling, waardoor één straatgevel wordt gevormd door de 
bebouwing aan de achterzijde van deze kavels. 

Scharendijke
De basis van het dorp Scharendijke is de Dorpsstraat. Gezien de ligging dicht tegen de dijk is het dorp 
alleen ten zuiden van de Dorpsstraat ontwikkeld, langs de Platteweg en de Dijkstraat. Ook de route naar 
Elkerzee, de Elkerzeeseweg, is steeds verder verdicht met bebouwing. Hierdoor zijn in feite vier 
bebouwingsstraten ontstaan.

Vooral langs de Dorpsstraat en de Dijkstraat is de bebouwing dusdanig verdicht dat er sprake is van 
geschakelde individuele panden. De woningen staan vrijwel allemaal in de rooilijn aan de straat, zonder 
een voortuin, waardoor het straatbeeld hier een stenig karakter krijgt. Langs de Platteweg en de 
Elkerzeeseweg zijn voornamelijk vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen gebouwd, iets 
teruggelegen ten opzichte van de weg. De ontsluiting en oriëntatie van de panden zijn altijd op de straat 
gericht.

Vrijwel overal betreft het kleinschalige panden van één bouwlaag van wisselende hoogtes, met een 
zadeldak en een enkele keer met een schilddak of mansardedak. Afwisselend zijn langsgevels en kopgevels 
toegepast, waardoor een gevarieerd straatbeeld ontstaat. 

De panden hebben vrijwel allemaal een rechthoekig grondplan, met als uitzondering enkele panden aan 
de Elkerzeeseweg waarbij sprake is van een verspringende voorgevel.

In het algemeen is er sprake van een eenvoudige baksteenarchitectuur met verticaal gelede gevelvensters 
dicht tegen het gevelvlak. De vensters zijn doorgaans uitgevoerd met twee, vier, zes of meer ruiten. Boven 
de entree is in bijna alle gevallen een bovenlicht aanwezig. 

Het detailleringniveau verschilt van pand tot pand. Bij enkele panden blijft het beperkt tot sierankers en 
een bewerkte gootlijst, terwijl bij andere panden er sprake is van speklagen, rolbogen, een hardstenen plint 
en goot- en daklijsten. Een enkele keer is er ook sprake van een siergevel. 

Het materiaal- en kleurgebruik is beperkt tot roodbruine en zandkleurige baksteen (eventueel 
witgepleisterd), rode of antracietkleurige dakpannen, houten kozijnen en goot- en daklijsten in wit en 
verschillende andere kleuren, zoals bruine aardetinten, grijs en donkergroen. Schoorstenen zijn 
voornamelijk op de noklijn geplaatst.
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In beperkte mate is er sprake van aantasting van het originele gevelbeeld door het aanbrengen van 
winkelpuien, zonneschermen of luifels. Ook veranderingen aan het dakvlak zijn nog niet veel toegepast. 
Daar waar dergelijke aanpassingen wel zijn doorgevoerd is het oorspronkelijke beeld en de samenhang 
met de omliggende panden vaak ingrijpend verstoord.

Bijzondere objecten in Scharendijke zijn de dijkwerkershuisjes, met in de lange zijde van de woning aan de 
ene kant van de entree één en aan de andere kant twee vensters. In de zijgevels zijn twee vensters op 
begane grondniveau aangebracht en één in de zolderverdieping, centraal in het gevelvlak.

Oosterland
De historische basis van Oosterland is de Kerkstraat, met aan het zuidelijke einde het Torenplein met de 
kerk en aan het noordelijke einde de Markt. Vanaf de Markt zijn een tweetal bebouwingslinten ontstaan: 
één in noordelijke richting naar de molen, de Groenendaal-Molenweg, en één in oostelijke richting langs 
de Sint Joostdijk. 

Westelijk van de Kerkstraat ligt de Lange Achterweg, met achterzijdes van de Kerkstraat en voorzijdes van 
bebouwing daartegenover. De Lange Achterweg ligt tegenwoordig door een reconstructie in het 
verlengde van de Molenweg. De overgang van Molenweg in Lange Achterweg is zeer duidelijk zichtbaar, 
aangezien het van een traditioneel bebouwingslint overgaat in een typische achterstraat. Dit is eveneens 
het geval bij de overgang van de Lange Achterweg in de Nieuwstraat, zuidelijk van het Torenplein. Hier 
wordt de oostzijde gevormd door een dijk en is westelijk een agrarisch bebouwingslint ontstaan. Haaks op 
de Nieuwstraat ligt een doodlopend agrarisch bebouwingslint: de Langedreef met parallel daaraan nog 
een kort doodlopend straatje. Iets zuidelijker aan de overgang van de Nieuwstraat naar de Lage 
Rampertseweg ligt de begraafplaats van het dorp.

Oostelijk van de Kerkstraat ligt de Korte Achterweg. Aan deze weg waren oorspronkelijk alleen de 
achterzijdes van bebouwing aan de Kerkstraat gelegen. Ondanks de teruggelegen bebouwing die 
tegenwoordig aan de andere zijde staat, blijft de Korte Achterweg door een eenzijdige oriëntatie afwijken 
van de kenmerkende opbouw van een achterstraat. 

Voornamelijk in de Kerkstraat, Groenendaal en het westelijke deel van de Sint Joostdijk is de 
bebouwingsdichtheid redelijk hoog. Hier is vrijwel overal sprake van geschakelde, individueel 
vormgegeven bebouwing met rooilijnen direct aan de straat. Langs de verder van de Markt gelegen 
straten is de bebouwingsdichtheid wat lager. De bebouwing is hier doorgaans vrijstaand, en in een enkel 
geval vormgegeven als twee-onder-één-kap, waarbij de voorgevelrooilijn van de panden iets verder van 
de weg is teruggelegen.

De meest voorkomende bouwhoogte is één bouwlaag met een hoge kap waarin nog een verdieping is 
opgenomen. De kap is afwisselend als zadeldak, schilddak of mansardedak vormgegeven. De panden 
hebben vrijwel allemaal een rechthoekig grondplan. Zowel langsgevels als kopgevels aan de straat komen 
voor. 

In het algemeen is er sprake van een eenvoudige baksteenarchitectuur, waarin de vensters van origine 
vrijwel altijd verticaal geleed zijn en dicht tegen het gevelvlak liggen. De vensters zijn uitgevoerd met twee, 
vier, zes of meer ruiten. Boven de entree is vaak een bovenlicht aanwezig. 

Het detailleringniveau verschilt van pand tot pand. Bij enkele panden blijft het beperkt tot sierankers en 
een bewerkte gootlijst, bij andere panden is er sprake van speklagen, rolbogen, een hardstenen plint, 
siergevels en goot- en daklijsten. 
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Het materiaal- en kleurgebruik is beperkt tot roodbruine en zand kleurige baksteen (eventueel gepleisterd), 
rode of antracietkleurige dakpannen, houten kozijnen en goot- en daklijsten in vooral wit en verschillende 
andere kleuren, zoals bruine aardetinten, lichtgeel en donkergroen.

In beide Achterwegen is sprake van veel gesloten bebouwing aan de zijde van de Kerkstraat. De meeste 
bouwwerken zijn niet of nauwelijks voorzien van vensters en (garage)deuren zijn doorgaans geheel 
gesloten. De bebouwing aan deze zijde van de weg varieert onderling sterk in massa, bouwhoogte en 
vormgeving. Daar waar geen bebouwing aan de straat aanwezig is, is er zicht op de achterzijde van de 
panden aan de Kerkstraat. Door vele kleine woninguitbreidingen en diverse soorten erfafscheidingen is 
hier weinig sprake van samenhang. Hierdoor ontstaat een sterk besloten en onsamenhangende 
straatwand.

Door aanpassingen ten behoeve van winkelpresentatie of uitbreiding van woonruimte zijn diverse panden 
ingrijpend gewijzigd. Aanpassingen zoals een gevelwijziging, het aanbrengen van een extra verdieping of 
het plaatsen van een grootschalige dakkapel komen met enige regelmaat voor en verbreken de sterke 
samenhang en het oorspronkelijke beeld van het individuele pand. 

Bijzondere objecten in Oosterland zijn onder andere de kerk op het Torenplein, waarbij de toren los staat 
van het kerkgebouw. Het voormalige gemeentehuis is daarbij tussen de kerk en de toren in gebouwd. Deze 
bijzondere compositie wordt nog versterkt door het feit dat alle drie de objecten een duidelijke eigen 
bouwstijl hebben en in verschillende soorten baksteen zijn uitgevoerd.

Het gasthuis aan de Sint Joostdijk is een ander bijzonder object. Dit in 1754 gestichte gasthuis bestaat uit 
een rij van zes kleine éénkamer woningen. Centraal in het blok leidt een statige toegangspoort naar een rijk 
gedetailleerde dubbele entree, waarboven in de goot een fronton is geplaatst met daarin het familiewapen 
van de stichter. 

Eveneens bijzonder is de ronde stenen grondzeiler aan de Molenweg, op een 1,5 m hoge molenberg. Deze 
huidige korenmolen is een voormalige ambachtsmolen. De boven de zuidwest-deur aangebrachte 
gevelsteen herinnert aan de bouw van de molen in 1752.

Sirjansland
De Dorpsstraat vormt de basis van Sirjansland. Samen met de Korte Noordstraat en de Korte Poststraat 
vormt deze het historisch centrum van het dorp. De Lageweg, in feite deels een achterstraat van de 
Dorpsstraat, is de doorgaande verkeersroute door het dorp en heeft als basis gediend voor de verdere 
groei van Sirjansland. Aan de kruising van de Lageweg met de Bredeweg is de begraafplaats van het dorp 
gelegen.

In de Dorpsstraat en de Korte Noordstraat is sprake van geschakelde, individueel vormgegeven bebouwing 
met rooilijnen direct aan de straat. In de overige straten is de bebouwing vrijstaand van aard en meer 
teruggelegen van de straat.

De meest voorkomende bouwhoogte is één bouwlaag met een hoge kap waarin nog een verdieping is 
opgenomen. De kap is afwisselend als zadeldak, schilddak of mansardedak vormgegeven. Zowel 
langsgevels als kopgevels aan de straat komen voor. 

De gevelvensters zijn van origine vrijwel altijd verticaal geleed, liggen dicht tegen het gevelvlak en zijn 
uitgevoerd met twee, vier, zes of meer ruiten. Boven de entree is veelal een bovenlicht aanwezig.
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Het detailleringniveau verschilt van pand tot pand. Bij enkele panden blijft het beperkt tot sierankers en 
een bewerkte gootlijst, bij andere panden is er sprake van speklagen, rolbogen, een hardstenen plint, 
siergevels en goot- en daklijsten. Het materiaal- en kleurgebruik is beperkt tot roodbruine en zandkleurige 
baksteen (eventueel witgepleisterd), rode of antracietkleurige dakpannen, houten kozijnen en goot- en 
daklijsten in wit en verschillende aardkleuren.

Langs de Lageweg is ter hoogte van de Dorpsstraat sprake van achterzijdes aan de weg. Daar waar geen 
bebouwing aan de straat aanwezig is, is er zicht op de achterzijde van de panden aan de Kerkstraat. Door 
kleine woninguitbreidingen en diverse soorten erfafscheidingen is hier weinig sprake van samenhang. 
Hierdoor is er een rommelige en onsamenhangende straatgevelbeeld ontstaan.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Het belangrijkste kenmerk van de straatdorpen is dat zij organisch gegroeid zijn langs een straat als 
structuurdrager. Hierdoor zijn ze van oorsprong vrij langgerekt van vorm. Door de latere 
dorpsuitbreidingen is deze karakteristiek van het historische deel van het dorp echter vaak aangetast. 
Vooral bij Scharendijke is dit het geval. 

De historische delen van de verschillende straatdorpen hebben aan de voorzijdes hun originele 
karakteristiek weten te behouden. De langgerekte stratenpatronen en het gevarieerde gevelbeeld zijn 
daarbij belangrijke cultuurhistorische waarden, die inzicht geven in het ontstaan van de kernen. Naast de 
karakteristieke voorstraat zijn ook de achterstraten kenmerkend voor het historische deel van een 
straatdorp. Hier is namelijk sprake van een soort strokenverkaveling, waardoor één straatgevel wordt 
gevormd door de bebouwing aan de achterzijde van de kavels gelegen aan de voorstraat.

De dorpskernen van de straatdorpen zijn wat betreft structuur, beeld en beleving vergelijkbaar. De 
aanwezige hoofdstraat en achterstraten zorgen voor een duidelijk herkenbare basisstructuur. 
Verbijzonderingen als openbare ruimtes, accentueringen of bijvoorbeeld bijzondere bebouwing zijn echter 
mede bepalend voor de individuele herkenbaarheid van een dorpskern. Juist in het welstandstoezicht is 
het van belang deze individuele herkenbaarheid van de kernen te respecteren en zelfs te behouden. In de 
gebiedsbeschrijving van de dorpskernen worden de bijzondere en bepalende kenmerken en 
eigenschappen benoemd en gewaardeerd. Daarnaast 

Het welstandsbeleid is er op gericht om de bestaande cultuurhistorische waarden van de straatdorpen te 
behouden en waar nodig te versterken. Er dient te worden gestreefd naar meer eenheid binnen het 
rommelige beeld in de achterstraten door de vele aan- en uitbouwen, schuurtjes, erfafscheidingen en 
dergelijke zonder daarbij de karakteristiek van de achterstraten aan te tasten. Door bij de beoordeling van 
alle toevoegingen aan een gebouw of op het erf, aandacht te schenken aan afstemming met het 
hoofdgebouw in vorm, detaillering, materiaal- en kleurgebruik wordt het straatbeeld minimaal aangetast 
en kan het bestaande of gewenste beeld zelfs worden versterkt. Hierbij kan door het stellen van een limiet 
aan de onderlinge variatie in verschijnings vorm van deze toevoegingen aan gebouwen of op het erf, de 
samenhang in het gevelbeeld worden versterkt en de kenmerkende individualiteit van bebouwing blijven 
bewaard.
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Dijkdorpen

GEBIEDSBESCHRIJVING 
Dijkdorpen zijn, zoals de naam al aangeeft, ontstaan langs een dijk als structuurgevend element. Doordat er 
zowel bovendijks als benedendijks is gebouwd, ontstaan er beeldbepalende niveauverschillen in de 
bebouwde kom. Indien er sprake is van komontwikkeling in dijkdorpen vindt deze doorgaans benedendijks 
plaats. De kerk in een dijkdorp is vrijwel altijd het centrale punt van deze komvorming.

In Schouwen-Duiveland is de kern Zonnemaire als enige aan te merken als dijkdorp.

Zonnemaire
Dit dijkdorp is ontstaan langs de Dijk van Bommenede en de Veerdijk, die rond 1400 werden aangelegd om 
het water dat hier stroomde, het Zonnemaire, in te polderen. De eerste bebouwing heeft plaatsgevonden 
langs de dijk, waarbij aan de noordzijde van de dijk bovendijks werd gebouwd en aan de zuidzijde 
benedendijks. 

In de hoek tussen de Dijk van Bommenede en de Zuidweg heeft de eerste komvorming plaatsgevonden. 
Hier staat de kerk centraal in een soort ring die gevormd wordt door de Prof. Zeemanstraat. Het verschil 
met een kerkring zoals die in ringdorpen voorkomt is echter dat deze ring voor een groot gedeelte aan 
twee zijden is bebouwd, en de kerk daardoor slechts met één gevel naar de weg is gericht.

Vooral langs de noordzijde van dijk is de bebouwing in sterke mate verdicht. Hier is vanaf de kruising met 
de Rietdijk tot aan het begin van de Tuinweg sprake van nagenoeg aaneengeschakelde individuele panden 
in een licht verspringende rooilijn. Langs de Prof. Zeemanstraat, de Dreef, de Bermweg, de Zuidweg, het 
Breedveld en de Tuinweg is er wisselend sprake van aaneengeschakelde en vrijstaande individuele 
bebouwing. Op een aantal plaatsen heeft de historische en individuele bebouwing plaatsgemaakt voor 
een blok rijwoningen, maar door de kleinschaligheid van deze blokken worden deze goed in het 
bebouwingspatroon opgenomen.

Vrijwel alle bebouwing in de historische kern van Zonnemaire bestaat uit één bouwlaag met een kap. De 
kapvormen variëren hierbij van steile zadeldaken tot mansardekappen en schilddaken. De nokrichting van 
de diverse kappen is wisselend, waardoor er zowel topgevels als lijstgevels voorkomen. Vrijwel alle panden 
hebben een rechthoekig grondplan, hooguit aan de achterzijde van de woningen is er sprake van 
afwijkingen door een aanbouw. 

In het algemeen is er sprake van een eenvoudige baksteenarchitectuur, waarbij de gevels een sterke 
verticale geleding hebben. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge, smalle vensters met een 
traditionele roedeverdeling. De oorspronkelijke houten kozijnen geven de gevel een zekere dieptewerking 
die kenmerkend is voor de overwegend historische bebouwing. 

Het detailleringniveau van de woningen is wisselend. Bij veel panden zijn de gevels gepleisterd en 
witgeschilderd, waardoor van de oorspronkelijke detaillering weinig of niets meer te zien is. Andere gevels 
zijn nog in originele staat en zijn voorzien van en rijke detaillering in de vorm van een hardstenen stoep en 
plint, rolbogen, speklagen, gevellijsten, gootlijsten, siertegels, gevelstenen en/of sierankers.
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Het materiaal- en kleurgebruik bestaat voornamelijk uit roodbruine of zandkleurige bakstenen, al dan niet 
witgepleisterd, met daarboven een dak van rode of antracietkleurige dakpannen. Kozijnen en dak- en 
gootlijsten zijn doorgaans van hout en geschilderd in wit en diverse aardkleuren zoals donkerbruin en 
donkergroen.

Bijzondere objecten in Zonnemaire zijn de kerk, de molen, een villa aan de Zuidweg en enkele boerderijtjes. 
Molen De Korenbloem ligt iets ten noorden van het dorp, grenzend aan de open polder zodat er vrijwel 
altijd voldoende wind is. De villa aan de Zuidweg ligt als enige gebouw in de kern sterk terug gelegen van 
de weg op een ruime kavel. In combinatie met de relatief grote bouwmassa van meerdere lagen levert dat 
een afwijkend beeld op. De boerderijtjes die op verschillende plekken voorkomen zijn een variant van de 
Zeeuwsche Schuur boerderij, waarbij woonhuis en schuur kleiner van maat zijn, maar dezelfde 
architectonische kenmerken hebben. 

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Het belangrijkste kenmerk van een dijkdorp is de langgerekte bebouwingsstructuur langs de dijk, met de 
combinatie van bovendijkse en benedendijkse bebouwing. Hierdoor ontstaan hoogteverschillen die in 
sterke mate beeldbepalend zijn voor dijkdorpen. Ook in Zonnemaire is dat het geval. Staande op de dijk is 
er aan de ene kant zicht op de gevels van de bovendijkse bebouwing, terwijl er aan de andere kant kan 
worden uitgekeken over de dorpskom. Deze karakteristiek is in Schouwen-Duiveland nergens anders terug 
te vinden, en daarmee beeldbepalend voor de identiteit van Zonnemaire als afzonderlijke kern. 

De aan beide zijden bebouwde ringstructuur van de benedendijkse dorpskom is eveneens beeldbepalend 
voor Zonnemaire. De afwisselende en traditionele bebouwing die in de gehele historische kern is 
gebouwd geeft de kern een kleinschalig en rustiek karakter. Hoewel dit karakter nog nauwelijks is 
aangetast door wijzigingen aan gevels, toevoegingen aan woningen en andere bouwkundige ingrepen 
moet er wel voor gewaakt worden dat dit in de toekomst ook niet gaat gebeuren.

Het welstandsbeleid is er op gericht om de bestaande cultuurhistorische waarden van Zonnemaire als 
typisch dijkdorp te behouden en waar nodig te versterken. Er moet worden gestreefd naar behoud van de 
zichtbaarheid van de hoogteverschillen in de kern en het kleinschalige en diverse karakter van de 
bebouwing.

WELSTANDSNIVEAU 
Het dijkdorp Zonnemaire valt onder welstandsniveau 2; bijzonder welstandsgebied.
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Voorstraatdorpen

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

In Schouwen-Duiveland is Bruinisse als enige aan te merken als voorstraatdorp.

Bruinisse
Bruinisse is aangelegd aan de voormalige zeedijk, tegenwoordig bekend als de Havenkade. De voorstraat, 
beter bekend als Oudestraat, staat haaks op de Havenkade, en komt uit op de Ring. In de Ring lag vroeger 
alleen de kerk, in een later stadium is de Ring ook aan de binnenzijde bebouwd. 

De rationele opbouw van het voorstraatdorp is zowel oost als west van de Oudestraat en de Ring te 
herkennen. Aan de oostzijde is slechts één achterstraat aanwezig, De Deestraat. Aan de westzijde zijn dit er 
drie: de Kerkstraat, de Schoolstraat en de Molenstraat. Tussen deze achterstraten aan de westzijde liggen 
diverse haakse verbindingsstraten. 

Zuid van de Ring ligt ongeveer in het verlengde van de Oudestraat nog een sterk lineaire structuur: de 
Nieuwstraat/Dorpsweg. Het straten patroon hieromheen is echter minder rationeel dan dat van het 
traditionele voorstraatdorp. Mede door de aanwezigheid van de ring is hier een mengvorm ontstaan van 
een ringdorp en een voorstraatdorp. De Deestraat buigt hier iets af en gaat over in de Schipperslaan. De 
dwarsstraten liggen meer diagonaal, en passen hierdoor niet helemaal meer in het rationele grid.

In vrijwel de gehele historische kern is de bebouwing dusdanig verdicht dat er sprake is van geschakelde, 
individuele panden. De woningen staan vrijwel allemaal in de rooilijn aan de straat, zonder een voortuin. 
Naarmate men verder van de voorstraat verwijderd is, komen meer vrijstaande en twee-onder-één-kap 
woningen voor, iets teruggelegen ten opzichte van de weg. De ontsluiting en oriëntatie van de panden 
zijn altijd op de straat gericht.

Vrijwel overal betreft het panden van één of twee bouwlagen van wisselende hoogtes, met een zadeldak, 
schilddak of mansardedak. Afwisselend zijn langsgevels en kopgevels toegepast, waardoor een gevarieerd 
straatbeeld ontstaat. Op enkele plekken wordt dit beeld afgewisseld met kleine blokken met rijwoningen 
uit de periode na 1945. Deze woningen hebben gezamenlijk één onderbouw en één kap, waardoor er geen 
sprake meer is van individualiteit. Voornamelijk langs de achterstraten is er met enige regelmaat sprake van 
historische bedrijfsmatige bebouwing. Deze objecten hebben een meer gesloten karakter dan de meeste 
woningen. Aan de voorstraat komen deze niet voor, daar zijn oorspronkelijk alleen representatieve en 
verzorgde gevels op de weg gericht.
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In het algemeen is er sprake van een eenvoudige baksteenarchitectuur met verticaal gelede gevels. 
Topgevels komen voor in klok-, hals- en tuitvorm, langsgevels hebben meestal een stevige lijst. De verticaal 
gelede vensters zijn doorgaans uitgevoerd met twee, vier, zes of meer ruiten. Boven de entree is in bijna 
alle gevallen een bovenlicht aanwezig. 

Het detailleringniveau verschilt van pand tot pand. Bij enkele panden blijft het beperkt tot sierankers en 
een bewerkte gootlijst, terwijl bij andere panden er sprake is van speklagen, rolbogen, een hardstenen plint 
en goot- en daklijsten. Opvallend is dat een flink aantal gevels in de historische kern zijn witgepleisterd. 
Hierdoor is veel detaillering aan het oog onttrokken.

Het materiaal- en kleurgebruik is beperkt tot roodbruine en zandkleurige baksteen (eventueel 
witgepleisterd), rode of antracietkleurige dakpannen, houten kozijnen en goot- en daklijsten in wit en 
verschillende andere kleuren, zoals bruine aardetinten, donkerrood en donkergroen. 

In beperkte mate is er sprake van aantasting van het originele gevelbeeld door het aanbrengen van 
winkelpuien, zonneschermen of reclames. Zeer verstorende bouwsels komen echter niet veel voor.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Het belangrijkste kenmerk van een voorstraatdorp is de opbouw: één voorstraat haaks op de dijk als basis 
van een rationeel blokpatroon van achterstraten en verbindingen daartussen. In Bruinisse is deze structuur 
voornamelijk ten noorden van de Ring duidelijk herkenbaar, met de Oudestraat als voorstraat. Ten zuiden 
van de Ring is het stratenpatroon echter minder rationeel, en derhalve ook minder herkenbaar als horend 
bij een voorstraatdorp.

Het feit dat vrijwel alle straten in de historische kern aan beide zijden zijn bebouwd, waarbij de panden zijn 
georiënteerd op de straat, draagt bij aan een aantrekkelijk straatbeeld. De voornamelijk kleinschalige en 
individuele panden horen in dit beeld, dat een stenig karakter krijgt door het grotendeels ontbreken van 
privébuitenruimte aan de voorzijde. 

Het steeds variëren van bouwmassa, goot- en nokhoogte, geveltype en de afwisseling van rijk 
gedetailleerde met sober uitgevoerde panden maakt het beeld divers en aantrekkelijk. Op enkele locaties 
zijn op bescheiden wijze rijwoningen toegevoegd aan het straatbeeld. Hoewel het om relatief kleine 
blokken rijwoningen gaat passen deze minder goed bij het overheersende beeld van individuele, 
geschakelde panden. 

Het welstandsbeleid is erop gericht om de typische kleinschaligheid door individuele invullingen te 
behouden en waar mogelijk te versterken. Daarnaast is de cultuurhistorische waarde van het 
voorstraatdorp uniek voor het eiland Schouwen-Duiveland. Het rationele stratenpatroon met de 
karakteristieke bebouwing in voor- en achterstraten moet daarom zo veel mogelijk behouden blijven.
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Bijzondere woonconcentraties

GEBIEDSBESCHRIJVING
Op Schouwen-Duiveland zijn een drietal bijzondere woonmilieus aanwezig, te weten Nieuw-Haamstede, 
Westenschouwen en Grevelingenhout. Elk woonmilieu heeft daarbij zijn eigen karakteristieke 
eigenschappen. Zo is de ligging van de concentraties respectievelijk in het duingebied, in een bosrijke 
omgeving op de overgang van duingebied naar het polderlandschap en aan de kust van het 
Grevelingenmeer.

Nieuw-Haamstede
Nieuw-Haamstede ligt op de Kop van Schouwen in het duinlandschap. Het gebied is hierdoor redelijk 
dichtbegroeid, waardoor er nergens echt duidelijk zicht is op de bebouwing. De kern is enigszins planmatig 
ontwikkeld met villa’s en recreatieve (tweede) woningen. Het verkavelingpatroon is in grote lijnen 
orthogonaal, met als basis de Torenweg. Aan het eind van de Torenweg staat de Westerlichttoren. Deze 
vuurtoren uit 1840 is vanuit de omgeving regelmatig zichtbaar. 

Ten westen van de Westerlichttoren en ten noorden van de Torenweg liggen grote kavels met riante villa’s. 
In de rest van de kern zijn de kavels en de bebouwing kleiner. Hier is meer sprake van tweede en/of 
recreatieve woningen. Vrijwel alle bebouwing in Nieuw-Haamstede bestaat uit één bouwlaag, waarbij in de 
kap nog een tweede laag is opgenomen. De bebouwing varieert onderling sterk wat betreft architectuur.

Westenschouwen
Westenschouwen ligt op de bosrijke overgang van het duinlandschap naar het open polderlandschap. 
Door deze ligging heeft de kern een bijzonder karakter met zeer verschillende randen en uitzicht op het 
landschap. 

Deze bebouwingsconcentratie ligt rondom een centrale ontsluitingsweg Kraaijensteinweg, waarvandaan 
andere korte ringen en cul-de-sacs de woningen ontsluiten. De verkaveling lijkt enigszins 
ongestructureerd, wat het vrijstaande en individuele karakter van de bebouwing extra benadrukt. Net als 
in Nieuw-Haamstede is hier sprake van een mengeling van villa’s en recreatieve en/of tweede woningen. 
Vooral het deel ten noorden van de Kraaijensteinweg is bebouwd met villa’s op ruime kavels. Het gebied 
ten zuiden van de ontsluitingsweg is meer bebouwd met kleinere recreatieve en/of tweede woningen op 
kleinere kavels.

Westerenban
Grenzend aan de bestaande bebouwing ten noorden van de Westerenbanweg is in de jaren negentig een 
planontwerp gemaakt voor een 50-tal vrijstaande woningen. Het stedenbouwkundige plan gaat uit van de 
bijzondere ligging van het gebied. Het gebied ligt tussen de vroongronden, en de duinen op de beboste 
zoomgronden. Het heeft een hoge landschappelijke waarde. Het kenmerkende landschap van de vroon- 
en zoomgronden is hier overal aanwezig. De ligging van de percelen en de wegen zijn waar nodig ten 
behoeve van het behoud van waardevolle beplantingselementen verschoven. De Westerenban bestaat uit 
twee afzonderlijke woonlussen met diverse gekoppelde doodlopende zijtakken. Parkeren vindt in principe 
op eigen terrein plaats. De bosstrook langs de Kloosterweg heeft een forse breedte om het woongebied 
een stevige rand en buffer te geven tussen de percelen en het wandel/fietspad.
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Wat verkaveling betreft zijn hier vrijstaande woningen op ruime percelen, in een zeer groene voorziening 
voorzien. De grote kavels zijn in de buitenste zone gelegen. Het middengebied bevat enige kleinere kavels, 
daarmee ontstaat een geleidelijke overgang naar de bestaande woonbuurt aan de overzijde van de 
Westerenbanweg. 
De woningen aan de randen langs de Kloosterweg en de Westerenbanweg zijn in principe van de weg 
afgekeerd. Daarmee krijgt het gebied zijn beslotenheid en eigen karakter. De meest noordelijke percelen 
dienen met de tuinen op het aangrenzende natuurgebied aan te sluiten.

Grevelingenhout
Grevelingenhout is een bebouwingsconcentratie die rondom een golfbaan is gelegen. De basis van dit 
semi-openbare gebied wordt gevormd door een lintstructuur die de golfbaan aan twee zijden begrenst. 
Vanaf deze lintstructuur steken nog een aantal korte bebouwingslinten haaks het golfterrein in. De 
verschillende linten worden beëindigd met een zogenaamde cul-de-sac. Met uitzondering van het 
gedeelte dat parallel aan de dijk rondom het Grevelingenmeer ligt, zijn alle linten aan twee zijden 
bebouwd met riante villa’s. De stedenbouwkundige opzet heeft veel weg van die van een recreatief 
bungalowpark.

Nagenoeg alle bebouwing in dit gebied heeft één bouwlaag, met een verdieping in de kap. In een enkel 
geval is er sprake van twee volledige lagen met plat dak. Aangezien iedere woning in eigen beheer is 
ontworpen is de bebouwing wat betreft architectuur zeer uiteenlopend. Er is een variatie van zeer 
moderne villa’s tot sterk door de traditionele landelijke bouwstijlen geïnspireerde landhuisachtige 
bebouwing.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
De natuurlijke omgeving loopt bij alle bebouwingsconcentraties door in de bebouwde omgeving, 
waardoor een goede integratie ten opzichte van de landschappelijke omgeving heeft plaatsgevonden. De 
bebouwing heeft een zeer uiteenlopende architectonische vormgeving, maar door het vrijstaande karakter 
en de natuurlijke begroeiing op en tussen de kavels ontstaat overwegend een ingetogen en rustig beeld. 
Het meest belangrijke gemeenschappelijke bebouwingskenmerk is de hoofdvorm van één bouwlaag met 
een verdieping in de kap. Hierdoor wordt het beeld bepaald door bebouwing met een relatief lage goot 
en hoge noklijn.

Grootschalige ontwikkelingen zijn in deze gebieden niet te verwachten. Vervangende of op beperkte 
schaal aanvullende bebouwing ligt wel in de lijn der verwachtingen. 

Het welstandsbeleid voor de bijzondere concentraties is gericht op het behouden van het sterk individuele 
karakter van de bebouwing en een goede inpassing van nieuwe bebouwing in het landschap. 
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Planmatige uitbreidingen

GEBIEDSBESCHRIJVING
Tot de planmatige uitbreidingen worden de dorpsuitbreidingen buiten de historische kernen alsmede de 
afzonderlijke na-oorlogse uitbreidings wijken bij de steden gerekend. Doordat deze planmatige 
uitbreidingen in zeer verschillende periodes tot stand zijn gekomen, herbergen zij een grote variatie aan 
stedenbouwkundige en architectonische kenmerken.  
Daarentegen zijn deze voornamelijk op de woonfunctie gerichte uitbreidingen wel allen direct naast of in 
de nabijheid van de historische kern gelegen, waarbij zij tevens vaak onderdeel van de dorps- of stadsrand 
zijn. 

Planmatige uitbreidingen in Schouwen-Duiveland zijn op verschillende schaalgrootte toegepast. Zij 
variëren van enkele straten met de aanliggende bebouwing tot een geheel nieuwe wijk met bijbehorende 
voorzieningen. In de na-oorlogse bouwperiode tot aan de dag van vandaag zijn er veel verschillende 
stedenbouwkundige principes in zwang geweest. Elke stroming gaat gepaard met haar eigen ruimtelijke 
verschijningsvormen; van traditionele blokverkavelingen, tuinwijken en woonerven, tot het nieuwe 
bouwen en de thematisch georiënteerde nieuwbouwwijken van de afgelopen decennia.

Woningbouw in de verschillende dorpen komt vaak in kleine clusters voor in woonstraten of er is 
voortgeborduurd op het bestaande verkavelingspatroon dat is afgeleid van de aanwezige landschaps-
structuren. De architectuur is overwegend ingetogen en sober van opzet met verfijningen in de 
kleurtoepassing en detaillering. 

Het karakteristieke beeld van deze woningen staat vaak onder druk door de behoefte aan modernisering 
en vergroting van de woningen. De samenhang binnen de straten of bouwblokken kan worden aangetast 
wanneer woningen individueel worden gerenoveerd of gewijzigd. 

De woningbouw uit de jaren ’50, ’60 en ’70 is veelal gebaseerd op een eenvoudig patroon van rechte 
straten met een symmetrisch straatprofiel. Hierlangs zijn woningen gebouwd, veelal in rijtjes van drie of 
meer, afgewisseld met dubbele en vrijstaande woningen.  
Kenmerkend is het blokvormige stratenpatroon, waarbij het patroon veelal aangepast is aan de 
landschappelijke structuur en het verkavelingspatroon. De straathoeken zijn open met een duidelijk 
onderscheid tussen de voorgevel en zijgevel van de woningen. De herhaling en gelijkvormigheid van de 
woonblokken zorgen voor rust en samenhang.  
Verstoringen van het bebouwingsbeeld doen zich met name voor bij hoekwoningen, omdat aanbouwen, 
bijgebouwen en erfafscheidingen in de zijtuinen vaak op gespannen voet staan met de 
stedenbouwkundige karakteristiek van de wijk. Bij particuliere koopwoningen bestaat tevens het gevaar 
dat de architectonische samenhang in het straatbeeld langzamerhand verdwijnt.

Woonwijken uit de periode ’70- ’80 hebben als reactie op de vroegere blokverkavelingen een veel grilliger 
stratenpatroon met weinig hiërarchie of doorgaande wegen. De woningen zijn geclusterd in en rond 
woonerven, waarbij het onderscheid tussen voor- en achterkanten vaak slecht zichtbaar is. De variatie in 
oriëntatie, schakeling, verkavelings vormen en vormgeving van openbaarprivé is hier nagenoeg eindeloos. 
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De architectuur van de woningen is relatief ingetogen en sluit aan bij de jaren ’70-mode met donkere 
semi-ambachtelijke materialen, zoals bruin hout, rode baksteen en donkere pannen. De waarde van dit 
soort wijken schuilt in de groene stedenbouwkundige opzet met een veelal besloten karakter en veel 
variatie en afwisseling in bebouwing en openbare ruimte. Dit zorgt echter tevens voor het ontbreken van 
visueel-ruimtelijke aanknopingspunten voor de oriëntatie. Vooral weinig aantrekkelijke erfafscheidingen, 
uitbouwen en bijgebouwen aan de straatzijde zorgen voor verstoring van het bebouwingsbeeld.

De thematische uitbreidingswijken vanaf eind jaren ’80 hebben een opvallend uitgesproken architectuur, 
waarbij wordt teruggegrepen op allerlei vroegere stromingen. Per buurt komen daardoor meerdere typen 
woningen geclusterd voor met verschillende architectuurthema’s. Hierbij wordt naast de nieuwe 
woningtypes weer een rationele verkaveling toegepast met rechte woonstraten, (half)open bouwblokken 
en een duidelijk onderscheid tussen privé en openbaar. 

Individuele woningbouw is een regelmatig voorkomend fenomeen in Schouwen-Duiveland. Het betreft 
hier voornamelijk vrijstaande, gevarieerde woningbouw in rustieke woonbuurten in een ruime groene 
setting door een lage woningdichtheid en ruime kavels. Door de ligging aan de rand van een dorp of stad 
zijn doorzichten en zichtrelaties naar het aangrenzende landschap kenmerkend.

De woningen bestaan over het algemeen uit één of twee bouwlagen voorzien van een vaak 
samengestelde kapvorm. Deze variëren van klassieke mansarde- tot lessenaardaken. De bouwstijl is zeer 
divers en veelal gedetailleerd. Door de grote inbreng van de eigenaar is in veel gevallen een uitgesproken, 
individuele vormgeving, en daardoor een eigen gezicht, herkenbaar. Op deze manier zijn zowel traditionele 
gebaseerde tot modernistische architectuur binnen één wijk herkenbaar.

Als er voldoende ruimte tussen de panden aanwezig is, wordt een afwisseling in kleur- en materiaalgebruik 
als niet-storend ervaren. Indien de kavels kleiner zijn en de ruimten tussen de woningen minimaal, werkt 
diversiteit in het woningbeeld veelal negatief en is er meer samenhang in kleur en materiaal gewenst om 
een aantrekkelijk bebouwingsbeeld te creëren. Deze bouwwijze heeft in de gehele na-oorlogse periode 
plaatsgevonden, waarbij de laatste jaren zowel de populariteit als de mogelijkheid onder particulieren is 
toegenomen. Door de ruime opzet van woningen en kavels is deze woningbouw minder kwetsbaar dan 
de compacte woonwijken ten aanzien van individuele woningaanpassingen.

Dorpsuitbreidingen
Bij de verschillende dorpsuitbreidingen is sprake van voornamelijk kleinschalige woningbouw gelegen in 
de directe nabijheid van de historische dorpsbebouwing. De ruimtelijke structuur borduurt over het 
algemeen voort op het bestaande landschaps- en verkavelingspatroon, waarbij grotere uitbreidingen vaak 
in een naastgelegen deel van het poldergebied zijn uitgelegd.  
De bebouwing bestaat overwegend uit vrijstaande, dubbele of korte rijtjes van zo’n drie of meerdere 
woningen. De verkavelingsstructuur volgt en sluit aan op oude patronen zoals lintbebouwing, of is in een 
(veelal orthogonale) bouwblokstructuur in de polder gelegen. 

De dorpsuitbreidingen kennen een tijdsbeeld dat past binnen de hiervoor behandelde stromingen. Door 
de kleinschaligheid is de stedenbouwkundige grondslag niet als zodanig herkenbaar, maar wordt meer 
aangesloten op bestaande ordening. Daarnaast zorgt de kleinschaligheid van de uitbreidingen voor een 
afwisselend bebouwingsbeeld. Door bijvoorbeeld de afwisseling van rijwoningen met eenvoudige 
gevelindelingen en de meer expliciet vormgegeven eigentijdse nieuwbouw ontstaat een diversiteit in het 
beeld en daarmee beleving. Van samenhang is vaak weinig tot geen sprake, maar door de 
vanzelfsprekendheid in verkaveling, oriëntatie en relatie met het omliggende landschap ontstaat een 
herkenbaarheid die bijdraagt aan het totale dorpsbeeld.
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Stedelijke uitbreidingen
In de gerealiseerde grootschaligere woongebieden is een duidelijke functiescheiding aangebracht tussen 
onder andere wonen, werken, winkelen, groen en verkeer. De hiërarchisch opgezette wijken worden 
gekenmerkt door een veelvoud aan verkavelingsvormen, waaronder stroken- en hofverkaveling. Echter op 
een lagere schaal valt er meestal een zeer duidelijke samenhang in verkavelingsvormen, architectonische 
verschijningsvorm en woningtypologie te onderscheiden. 

Schendersweg en omgeving
De woonwijk ten zuidwesten van Brouwershaven, tussen Schendersweg en de Oude Schouwsedijk is 
gebaseerd op het landschappelijke verkavelingspatroon. In de wijk is een differentiatie in woonmilieu 
toegepast met in het noorden (half)open bouwblokken en zuidelijk kleinere bebouwingseenheden 
gelegen rond een gezamenlijke openbare ruimte. Deze zijn onderling van elkaar gescheiden door de 
groenstructuur waaraan vooral achterzijdes grenzen. 

Deze stedenbouwkundige opzet zorgt voor een besloten karakter met variatie in bebouwing en openbare 
ruimte. De architectuur van de woningen is ingetogen, waarbij overwegend gebruik is gemaakt van semi-
ambachtelijke materialen, zoals bruin hout, rode baksteen en donkere pannen. 

West-Bruinisse
De woonwijk ten westen van de historische kern van Bruinisse bestaat voornamelijk uit woningen met een 
grote architectonische samenhang. De wijk is opgezet rondom Dr. de Kockstraat middels een rationele 
bouwblokbenadering met zowel rijtjes als vrijstaande en (geschakelde) twee-onder-één-kap woningen. 
Hierbij zijn er per bouwblok geclusterde parkeervoorziening aanwezig. 

De woningen kennen onderling veel kleine verspringingen van de voorgevelrooilijn. Desondanks is er per 
bouwblok sprake van veel samenhang door het toepassen van herhaling, ritmiek en gelijke materialen en 
kleuren. De bouwstijl stamt duidelijk uit de jaren zeventig met veel toepassing van donkerbruin hout, naast 
roodtinten veel lichtgele en –grijze baksteen en een overwegend donkere kleur dakpannen, waaronder 
bruin, blauw en grijs. 

Het noordelijke deel van de wijk is ouder en daarmee ook afwijkend wat betreft het aantal bouwlagen 
(relatief vaak één met kap) en het kleurgebruik (overwegend rode baksteen en oranjerode dakpannen).

Riekusweel
De woonwijk Riekusweel, ten zuidoosten van de historische kern, kent eveneens een grote samenhang. 
Hoewel hier in verschillende perioden is gebouwd, zijn er duidelijke overeenkomsten in architectuur met 
verwijzingen naar de historische bouw in Bruinisse.  
Het noordelijke deel bestaat uit bouwblokken aansluitend op historische bebouwing van de dorpskern. De 
vormgeving is sober met voornamelijk toepassing van rode baksteen en (oranje)rode dakpannen. 

Het midden en zuidelijke deel van de wijk bestaat overwegend uit vrijstaande en twee-onder-één-kap 
woningen in een wisselende verkaveling met veel variatie in oriëntatie, rooilijnen, architectuur en het 
materiaal- en kleurgebruik. Het recentelijk gebouwde deel bestaat uit strokenbouw met de oriëntatie van 
de privétuinen gericht op het zuidwesten.

Calandweg
De wigvormige woonwijk rond de Calandweg in Zierikzee is een duidelijk product van de na-oorlogse 
wederopbouwperiode. De woningen zijn in zowel bouwblokken als enkele stroken rond de 
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hoofdontsluitingsweg gelegen. De gebruikte materialen en kleuren zijn typerend voor de bouwperiode. 
Door onder andere de toepassing van gevelpanelen in afwijkende kleuren krijgen de woningrijen veelal 
een verticale geleding. Bij sommige woningblokken is er sprake van een aparte architectuur met veel 
aandacht voor detaillering.  
Binnen de aanwezige mix van laag- en middelhoogbouw is er sprake van een zekere samenhang onder 
andere door de heldere structuur, de architectuur en het tijdsbeeld dat de gehele wijk uitstraalt. 

POORTAMBACHT

Algemeen
Poort-Ambacht ligt als autonome woonwijk westelijk van de binnenstad van Zierikzee. De wijk is 
opgebouwd uit een aantal buurten met elk hun eigen stedenbouwkundige opzet. De verschillende 
tijdsbeelden komen daarbij tevens tot uiting in gevarieerde verkavelingstypen, bebouwingsoriëntatie en 
woningtypologie, maar ook architectuur, detaillering en het materiaal- en kleurgebruik. Per buurt of cluster 
van bouwblokken is echter duidelijk sprake van een sterke samenhang in onder andere plaatsing en 
vormgeving van de woningen. 

De stedenbouwkundige opzet van de gehele wijk versterkt dit effect alleen maar. Recentelijk is aan de 
zuidzijde nog een nieuw deel aangebouwd waarbij water is ingezet als structuurdrager. Deze buurt wordt 
gekenmerkt door een rationele verkaveling met rechte woonstraten, open bouwblokken en een grote 
variatie in architectonische vormgeving. 

Bij de ontwikkeling van Poortambacht 10 en 11 is veel aandacht voor beeldkwaliteit en in het kader van de 
planvorming en –uitvoering worden specifieke welstandseisen meegegeven in het opgestelde 
kwaliteitshandboek behorend bij de betreffende bestemmingsplannen..

Onderstaand wordt poortambacht 10 en 11 uitgewerkt.

Poortambacht 10
Het Poostambacht 10 is gelegen ten westen van de Mierewekken en het grenst vervolgens aan het open 
landelijke gebied. De zuidkant grenst en is evenwijdig gebouwd aan de Levensstrijddijk. 
Het noorden is gelegen tegen Poortambacht 7 & 9 met een groene schil als buffer tussen de wijken. 
Het gebied wordt met name ontsloten door de Oosterscheldestraat die bijna direct een knik maakt ten 
westen van de Mierewekken.  
Het plan behelst ongeveer 230 woningen en bestaat uit vier deelgebieden. Hieronder volgt een 
beschrijving van de deelgebieden waarbij wordt ingegaan op de stedenbouwkundige context en de 
programmatische invulling.

Hoven
Aan de noordzijde zijn vijf hoven gelegen, langs deze hoven zijn vrijstaande woningen toegestaan die als 
zelfstandig, individueel gebouw waarneembaar zijn. Er zijn hoven met traditionele architectuur en er zijn 
hoven met eigentijdse architectuur. Per hof één kapvorm en richting ter ondersteuning van vorm openbare 
ruimte en ruimtelijke samenhang. In het bestemmingsplan is een bijlage met aanvullende welstandseisen 
van deze wijk opgenomen waaraan de woningen moeten voldoen.

Singel(10 meter brede beplanting naast de Oosterscheldestraat)
De singel woningen zijn gelegen ten zuiden van de Hoven direct gelegen aan de Oosterscheldestraat in 
vier bouwstroken. De bebouwing vormt één samenhangende wand. Deze wandwerking is noodzakelijk 
om de ruimte te begrenzen. Om de continuïteit van de ruimte te ervaren is het wenselijk dat de 
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bebouwing samenhang vertoont. De bebouwing heeft een lineair karakter. Ook een verbijzondering van 
de hoeken is noodzakelijk want de beëindiging van een strook is tevens een entree van de Hoven. 
De woningen ten zuiden van de singel/Oosterscheldestraat, de zogenaamde kopwoningen. Hierbij is er 
juist geen sprake van een bebouwingswand maar van een ritmiek van gelijkvormige koppen, deze 
beëindigen de singel.

Halve-cirkelvormige bebouwing 
Vrijstaande eengezinswoningen onderling gekoppeld door garages. Deze bebouwing dient 
compositioneel een geheel te zijn. De overige bebouwing in de woonstraten kan gevarieerd zijn. 

Poortambacht 11
Het gebied waarin Poortambacht 11 ligt, heeft vanouds een agrarische functie gehad. Met de ontwikkeling 
van Poortambacht 11 komt de laatste uitbreiding van de wijk Poortambacht tot stand. Het plangebied is ten 
zuidwesten van de historische kern van Zierikzee gelegen en grenst ten noordwesten aan de bestaande 
bebouwing van de gerealiseerde woonwijk Poortambacht. De zuidelijke grens van het plangebied loopt 
parallel aan de Havendijk. 
Het plan gebied bestaat uit acht verschillende deelgebieden. Onderstaand volgt een beschrijving van de 
deelgebieden waarbij wordt ingegaan op de stedenbouwkundige context en de programmatische 
invulling.

De Kade
De kade vormt een fysieke en duidelijke begrensde overgang tussen het woongebied en de campus(de 
groene schil rond de historische kern van Zierikzee). De kade heeft over de hele lengte een maritieme 
uitstraling. De aard, maat en schaal van de bebouwing langs de kade is zeer belangrijk voor de beleving 
van deze voor Poortambacht 11 zeer prominente plek, die de entree en tevens de begrenzing vormt van 
het woongebied. De bebouwing van de kade zal door een sterke individuele uitstraling, een verschil in 
korrelgrootte en bouwhoogte, tegenwicht moeten bieden aan de lange lijn die de kade vormt. De kade 
vormt een hedendaagse spiegel van de historische binnenstad van Zierikzee. Ook de kade is weer 
onderverdeeld in verschillende typologieën.

Haven en Singel
De singel is met name voor het bestaande deel Poortambacht 10 het belangrijkste structuurelement. De 
singel is dan ook doorgetrokken tot in Poortambacht 11 zodat de planvorming beter aansluit. De 
bebouwing wordt zo ontworpen dat er een grote samenhang bestaat tussen deze twee wijken 
doormiddel van dezelfde rooilijn, architectuur en uitstraling.

Hoven
Tussen de kanaalkade en de wijkontsluiting bevinden zich de besloten woonhoeven. De bebouwing en 
inrichting van de hoven dienen een eigentijdse variant van een begijnhof te vormen. Hier worden alleen 
natuurlijke en aardekleurige materialen toegepast. Een groot gedeelte is autoluw er kan geparkeerd 
worden in de parkeergarage van het seniorencomplex (3 bouwlagen) dit complex is tevens de scheiding 
van de twee hoven. Om de hovengedachte te versterken is de dakvoethoogte niet hoger dan 4.5 meter.

Binnensingel
De binnensingel vormt voor Poortambacht 9, 10 en 11 een belangrijke schakel met de overige delen van 
Poortambacht. Aan de Binnensingel bevinden zich door middel van garages geschakelde hafvrijstaande 
woningen. Deze woningen hebben royale tuinen en losse bebouwing en is hiermee een groene 
tegenhanger van de steenachtige kades.
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Schakel
De schakel markeert de plek waar de hoofdstructuur van de bebouwing van Poortambacht 11 overgaat in 
de hoofdstructuur van de bebouwing van Poortambacht 10. Het gebouw dat centraal in deze ruimte staat 
heeft een duidelijk onderscheid in een onder- en een bovenbouw, welke anticiperen op de verschillende 
richtingen. In de onderbouw kunnen in de toekomst diverse maatschappelijke voorzieningen gehuisvest 
worden. De bovenbouw heeft vierverdiepingen met een achttal grote appartementen.

Kop
De kop bevindt zich in het verlengd van de Sloestraat. Door plaatsing van de woningen tussen de rijbaan 
en het water in, ontstaat een bijzonder woonmilieu van wonen aan het water. Door het gebruik van 
bepaalde materialen zal er een maritiem karakter ontstaan. De woningen staan als lamellen langs de weg 
en verkrijgen hun privacy door de enigszins verhoogde kademuur. De woningen hebben een zeer 
eigentijdse en bijzondere positie aan het water.

Campus
De campus vormt met zijn groene en parkachtige inrichting een contrast met de aangrenzende 
woonwijken. In de campus zijn dan ook slechts in beperkte mate bebouwingsmogelijkheden aanwezig, 
drie complexen. De drie wooncomplexen bestaan uit maximaal vijf bouwlagen. De complexen kennen een 
eigentijdse architectuur. 

NOORDERPOLDER

Algemeen
Als recentelijke nieuwbouwwijk geldt de uitbreiding van woningbouw in de Noorderpolder nabij het 
Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis ten noorden van Nassaulaan in een voormalig tuinbouwgebied. De 
woningen in dit deelgebied sluiten aan op het woonmilieu van de bestaande naastgelegen villabuurt. Als 
bebouwing komen voornamelijk vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen op ruime kavels voor. 

De eerste fase van de wijk (Noorderpolder 1) is direct naast een grote groen- en recreatievoorziening 
gelegen en heeft door de ruime opzet een groen en rustiek karakter. Het plangebied is op te delen in twee 
stukken die in karakter verschillen. Het noordelijke deel van het plan gelegen aan de Singel en het gedeelte 
tussen de Singel en de Nassaulaan, de woonlanen. 

De tweede fase van de wijk (Noorderpolder 2) is gelegen aan de noordzijde van de historische kern van 
Zierikzee en grenst in het westen aan de lintbebouwing langs de Lange Blokweg. Ten oosten wordt het 
plangebied begrensd door de Schouwse Dijk, de Emil Sandstromweg in het zuiden en het noorden wordt 
grotendeels begrensd door de (verlengde) Korte Blokweg. Dit plan vormt de overgang van het stedelijk 
gebied naar het landelijk gebied. Deze vervolguitbreiding voorziet in circa 700 woningen. Het 
stedenbouwkundig concept is gebaseerd op het principe van de gefragmenteerde stad, waarbij 
verschillende woonmilieus als het ware los in het landschap liggen en die elk over hun eigen intrinsieke 
kwaliteiten beschikken. Deze verschillende elementen worden door middel van een gemeenschappelijke 
drager, de waterpartij ‘het waterveld’ verbonden met het centrum van Zierikzee.  
De hoofdstructuur sluit aan op de reeds gerealiseerde eerst fase van deze wijk. Binnen de wijk worden 
verschillende woonsferen gecreëerd. In de wijk zijn globaal de deelgebieden de ‘Velden’ en de ‘Lanen’ te 
onderscheiden.
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Procedure
Een nieuwe werkwijze voor deze uitbreidingsplannen is de invoering van een toetsteam. Dit toetsteam 
draagt er primair zorg voor dat een bouwplan strookt met de gedachtenlijn van het stedenbouwkundig 
plan. Daarnaast bewaakt het de ruimtelijke samenhang tussen de diverse bouwplannen. De toets wordt 
gedaan op basis van het kwaliteitshandboek dat ten grondslag ligt aan deze stedelijke uitbreidingen. Ook 
potentiële kopers worden op de hoogte gebracht van dit kwaliteitshandboek. Sommige kwaliteitseisen 
worden privaatrechtelijk verankerd middels een overeenkomst met kettingbeding.

Noorderpolder 1

Singel 
Het belang voor het stedenbouwkundig beeld is het begeleiden van de singel. Hierdoor ontstaat een 
duidelijk gebogen lijn. De bebouwingshoogten en gevelhoogten dienen langs de gehele singel nagenoeg 
gelijk te zijn, overeenkomstig het bestemmingsplan, hierdoor ontstaat een samenhangend beeld. De 
bebouwingsrichting en –ritme is van belang voor de beeldkwaliteit van de singel. Dit wordt gestuurd door 
de vastgestelde voorgevelrooilijn.  
Het materiaalgebruik van de woningen kan variëren waarbij wel voorop dient te staan de dat de 
woningenrij zich als een geheel manifesteert, dit wordt met name gerealiseerd door de platte daken. Kleine 
nuances kunnen het karakter van de woningen benadrukken terwijl hun situering ten opzichte van elkaar 
toch onderdeel van een reeks uitmaken.

Woonlanen 
De woningen achter de singel in de lanen zijn aan minder eisen gebonden. De specifieke bomenrij en 
heesterbeplanting zorgen in principe al voor voldoende structuur in het ontwerp. 
De bebouwingshoogten en gevelhoogten zijn lager dan bij de singel, zodat meer wordt aangesloten op 
de zuidelijk gelegen bungalowwijk. De woningen kunnen ook in een variërende voorgevelrooilijn worden 
gebouwd, binnen een bepaalde marge. Het is wel van belang dat de woningen op het middengedeelte 
van de kavel worden gesitueerd met voldoende ruimte (ongeveer 8 meter) tussen de woningen.

Noorderpolder 2

De Velden 
Binnen de velden worden vier kwadranten onderscheiden, die van elkaar gescheiden zijn door een Spie 
van groen en water. Bomen(rijen) en ander groen vormen een belangrijk dragende structuur in het 
stedenbouwkundige plan van de Velden. De hoofd elementen van De Velden wordt begrensd door 
formele bebouwing, die lange lijnen accentueren. Binnen de vier kwadranten is hierdoor ruimte voor meer 
informele bebouwing met een lagere goothoogte ook heeft ieder kwadrant weer een ander identiteit 
door de verschillende architectuur en dit zorgt voor differentiatie. 
In de twee westelijke kwadranten van de Velden worden elementen en materialen toegepast, die de 
Zeeuwse dorpse uitstraling van dit gebied moeten versterken. Baksteen, de kleuren rood en bruin, 
dakoverstekken en verticale gevelopeningen vormen in deze kwadranten de bindende factoren. In de 
oostelijke twee kwadranten van de Velden wordt, onder meer door de toepassing van hout in de 
materialisatie van de woningen, een relatie gelegd met de band tussen Zierikzee en Scandinavië. 
Horizontale en verticale houten rabatdelen in verschillende kleuren, baksteen in de kleuren rood en bruin 
en verticale gevelopeningen vormen voor deze kwadranten de bindende factor.
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De Lanen
Ten oosten van de waterpartij zal in het deelgebied van de Lanen een landelijke sfeer in de openbare 
ruimte en in de architectuur van de woningen tot uitdrukking komen. In de groene straatprofielen, die zijn 
georiënteerd op het omliggende landschap, bevinden zich voornamelijk vrijstaande woningen met diepe 
voortuinen. De woningen in het deelgebied kennen een grote onderlinge samenhang door de toepassing 
van een lage dakvoethoogte in combinatie met een relatief steile dakhelling. Incidenteel kan worde 
afgewisseld met varianten hierop die een flauwere kap en een hogere goothoogte. De materialisatie van 
de woningen bestaat uit een brons kleurige steensoort in combinatie met oranje/rode dakpannen.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
De planmatige uitbreidingen liggen allen direct naast of in de nabijheid van de historische kern. Door de 
kleinschaligheid van zowel de kern als dorpsuitbreiding, is deze laatste vaak onderdeel van de dorps- of 
stadsrand en ontstaat er een verweving van het dorps- en landschapsbeeld met een meer eigentijdse 
bebouwing. Het is dan ook belangrijk aandacht te schenken aan de situering en vormgeving van 
(vervangende) nieuwbouw. Hierbij kan men aansluiten op het bestaande verkavelingpatroon dat organisch 
gegroeid is of afgeleid van landschapsstructuren.

De stedelijke uitbreidingen zijn overwegend grootschaliger en bestaan uit een aantal buurten die door een 
onderlinge variatie aan verschijnings vormen als aparte ruimtelijke eenheden te onderscheiden zijn. De 
stedenbouwkundige structuur, het verkavelingspatroon en de tijdsbeelden binnen de wijken zorgen voor 
eenheid en samenhang op het niveau van de buurt en het bouwblok. De woonwijken zijn overwegend 
gefaseerd tot stand gekomen, waardoor dit effect nog duidelijker zichtbaar en herkenbaar is.

Voor het behoud van de aanwezige kwaliteiten dient men in de stedelijke uitbreidingen de accenten te 
leggen op het behoud van samenhang in de afzonderlijke woonblokken en de buurten als geheel. Hierbij 
zijn voornamelijk toevoegingen aan gevel en dakvlakken, gevelwijzigingen alsmede het behoud van 
ritmiek en herhaling belangrijke items. Ook de zichtbaarheid van het bouwwerk vanaf de openbare ruimte 
is een belangrijk aandachtspunt. 

Het welstandsbeleid voor alle planmatige uitbreidingen is er op gericht de aanwezige samenhang en de 
differentiatie daarin te handhaven. Daarbij is het mogelijk om, gerelateerd aan de bestaande context (in 
relatie met de omgeving), gericht nieuwe elementen toe te voegen rekening houdend met mogelijke 
accenten op stedenbouwkundige geëigende locaties. De gevoeligheden liggen voornamelijk in sterk 
afwijkende nieuw- en verbouw, alsmede in dissonante individuele toevoegingen of uitbreidingen van de 
woning die een verstorende werking op het straatbeeld hebben. 

Bij de vormgeving van uitbreidingen aan de woningen komt het namelijk regelmatig voor dat de 
samenhang van een woonblok niet wordt gerespecteerd. Het gaat bij deze kleine ingrepen niet alleen om 
het effect binnen de eigenlijke strook, maar ook op die ernaast of ertegenover. Verschillende behandeling 
brengt met zich mee dat een ensemble van samenhangende bouwblokken visueel ‘uit elkaar valt’. 
Toevoegingen aan de woning dienen daarom te reageren op de ritmiek en de leesbare herhaling van de 
bestaande blokken. Bij een reeds toegepaste toevoeging in het betreffende woonblok of het woonblok 
ertegenover dient het te realiseren bouwwerk qua plaatsing en vormgeving als gelijke te worden 
behandeld. Dakkapellen, -opbouwen en/of nokverhogingen op woningblokken, die één 
stedenbouwkundig geheel vormen, dienen dus eenduidig uitgevoerd te worden met een gelijke 
maatvoering, vormgeving en dakhelling.
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Bedrijfs- en haventerreinen

GEBIEDSBESCHRIJVING
De bedrijventerreinen op Schouwen-Duiveland zijn doorgaans relatief klein van schaal. Veelal is er sprake 
van clustering van een aantal bedrijven op een terrein net buiten de bebouwde kom. Bedrijfsterreinen 
komen voor bij Brouwershaven, Bruinisse, Burgh-Haamstede, Nieuwerkerk, Ooster land, Sirjansland en 
Zierikzee. In Zierikzee is tevens sprake van enkele grootschalige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het 
Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis, die bij de bedrijventerreinen zijn meegenomen.  
Naast jachthavens is er alleen in Bruinisse sprake van een kleinschalige vissershaven die buiten de kern aan 
de Zuid Grevelingen gelegen is.

Bedrijfs- en haventerreinen worden doorgaans gekenmerkt door een sterk op de functie gerichte, 
grootschalige bebouwing. De terreinen hebben veelal gemengde functies welke variëren van productie-
hallen en opslagloodsen tot een benzinepomp of garage met showroom. De kantoor- en kantinegedeelten 
zijn vaak in het bedrijfsgebouw geïntegreerd. De bebouwing is, enkele uitzonderingen daargelaten, veelal 
sober uitgevoerd. Door de grote, meestal gesloten gevels ontstaat een enigszins besloten beeld. 

De meeste bebouwing heeft een eenvoudige hoofdvorm: een rechthoekige plattegrond, een enkele 
meters hoge onderbouw en een zadelkap met flauwe hellingshoek. Andere kapvormen komen in mindere 
mate voor. Afwisselend zijn de bedrijfsgebouwen voor- of achter op de kavel geplaatst. Daar waar ze achter 
op de kavel staan is er meestal sprake van opslag en parkeren aan de voorzijde van het gebouw. 

Het materiaal- en kleurgebruik voor de bebouwing op bedrijfs- en haventerreinen is zeer uiteenlopend. Er 
komen afwisselend zowel beton- en baksteengevels voor. Ook plaatmateriaal of damwandprofiel als 
gevelmateriaal is veelvuldig toegepast. Daarbij zijn de kleuren vaak onderling sterk uiteenlopend, 
aangezien ieder bedrijf zijn eigen kleurkeuze maakt. 

Een uitzondering op bovenstaande beschrijving wordt gevormd door de voorzieningenzone rondom het 
Hatfieldpark en nabij de wijk Noorderpolder in Zierikzee. Hierin is meer publieksgerichte bedrijvigheid en 
dienstverlening gevestigd, waardoor de bebouwing meer op de omgeving is georiënteerd. Hierdoor is er 
overwegend meer aandacht aan de architectonische vormgeving geschonken met een transparantere 
gevelkarakteristiek, waardoor er minder sprake is van een besloten bebouwingsbeeld.

Op een aantal terreinen komen naast utilitaire bebouwing ook (bedrijfs)woningen voor. Meestal bestaan 
deze woningen uit één bouwlaag met een verdieping in de kap. Het materiaalgebruik is meestal 
traditioneel en beperkt tot bakstenen gevels, houten kozijnen en een pannendak. 

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Het ontwerp voor de bebouwing op bedrijfs- en haventerreinen is doorgaans sterk gericht op de 
functionaliteit. Het beeld wordt in deze gebieden veelal bepaald door gesloten gevels van eenvoudige 
materialen zoals damwandprofielen. Hierdoor worden deze gebieden doorgaans niet als aantrekkelijk en 
prettig ervaren. Een positieve uitzondering hierop wordt gevormd door de omgeving van het Hatfieldpark 
in Zierikzee, waar bebouwing door een transparante vormgeving en een interactie met de omgeving een 
meer open en toegankelijk karakter heeft.
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Woonbebouwing op deze terreinen is in veel gevallen traditioneel vormgegeven. Hierdoor ontbreekt vaak 
de samenhang met het utilitaire karakter van de overige bebouwing in deze gebieden.

Het welstandsbeleid is er voor deze gebieden op gericht een hoger beeldkwaliteitniveau te behalen, 
zonder dat daarmee de gebruiks mogelijkheden worden beperkt. Veel kan worden bereikt door middel van 
plaatsing op de kavel en oriëntatie, maar ook het zorgdragen voor transparantie in de gevels en het 
toepassen van meer hoogwaardige materialen kan bijdragen aan het verbeteren van de beeldkwaliteit.
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Grootschalige recreatieparken

GEBIEDSBESCHRIJVING
Over het gehele eiland verspreid, maar hoofdzakelijk in de zone langs het Grevelingenmeer en de kust, 
liggen diverse grootschalige recreatieparken ten behoeve van de verblijfsrecreatie. Deze variëren van 
kampeerterreinen (camping) tot bungalowparken en alle denkbare tussenvormen. Uiteraard is er op de 
kampeerterreinen minder bebouwing aanwezig dan op de bungalowparken. Utilitaire bebouwing is echter 
op vrijwel alle complexen aanwezig, en vertoont overal grote overeenkomsten. De verblijfsbebouwing op 
de diverse parken vertoont een grote onderlinge samenhang door herhaling en schakeling van identieke of 
sterk gelijkende bouwblokken en/of bouwwerken, toepassing van identieke materialen en kleuren en de 
eenvoudige, sterk op de functie gerichte architectuur.

De meeste parken zijn verkaveld op basis van symmetrische patronen, waarin een optimaal ruimtegebruik 
mogelijk is. Er is veel sprake van vrijstaande, twee-onder-één-kap en geschakelde woningen, rijwoningen 
komen vrijwel nooit voor. De bebouwing heeft een relatief eenvoudige basisvorm en bestaat doorgaans 
uit één bouwlaag met een tweede laag in de kap. Daarbij is vrijwel altijd gebruik gemaakt van een lichte 
kleur steen of in opvallende kleuren geschilderd hout. De daken zijn meestal gedekt met rood- of 
antracietkleurige dakpannen. 

Vanuit het omliggende landschap is de bebouwing op de parken veelal duidelijk zichtbaar, ook omdat 
door het intensieve ruimtegebruik niet altijd ruimte over is voor opgaande beplanting rondom de parken.

Port Greve bij Den Osse en Aqua Delta bij Bruinisse zijn qua oppervlakte twee van de meest grote 
recreatiecomplexen, beide met jachthaven. Beide recreatiecomplexen bestaan eigenlijk uit meerdere 
kleinere parken, die allen een eigen uitstraling hebben. Bij deze parken zijn ook appartementencomplexen 
aanwezig. Tevens zijn op deze parken grotere voorzieningencentra aanwezig. Deze zijn centraal gelegen, 
vaak bij de hoofdentree, en hebben doorgaans een wat grotere schaal dan de overige bebouwing op de 
parken. 

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
De belangrijkste kenmerken van de grootschalige recreatieparken zijn de optimale verkavelingpatronen 
met veelal homogene vrijstaande en geschakelde woningen. De kleur van de bebouwing is doorgaans 
contrasterend met de natuurlijke omgeving, waardoor de parken niet altijd passen in het landschapsbeeld. 
De parken die zijn opgedeeld in kleinere ruimtelijke eenheden passen beter in het landschap, doordat die 
een gevarieerder beeld bieden.

De grootschalige recreatieparken zijn in beperkte mate aan ontwikkelingen onderhevig. Daar waar 
bebouwing wordt vervangen of toegevoegd is een trend waarneembaar naar meer kleinschalig 
gedetailleerde bebouwing en meer onderlinge variatie. 

Het welstandsbeleid voor de grootschalige recreatieparken is er op gericht een ruimtelijkvisueel 
acceptabele inpassing van de parken in de landschappelijke omgeving te verkrijgen. Dit kan worden 
bereikt door middel van vormgeving, kleur- en materiaalgebruik, maar ook door opdeling in kleinere 
ruimtelijke eenheden of een passende terreininrichting aan de randen van het park.
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Jachthavens

GEBIEDSBESCHRIJVING
De jachthavens op Schouwen-Duiveland zijn gelegen in Brouwers haven, Scharendijke en Zierikzee en bij 
Den Osse en Aqua Delta te Bruinisse. Deze havens zijn allemaal in beheer bij individuele 
watersportverenigingen.

De havens variëren onderling in grootte en voorzieningenniveau: het aantal ligplaatsen varieert van enkele 
tientallen tot rond de 1400 plaatsen. De bebouwing bij de diverse havens vertoon echter wel overal 
overeenkomsten, en is vrijwel uitsluitend utilitair van aard. De meeste van deze gebouwen zijn vrijstaand, 
waarbij aan meerdere zijdes één of meer functies zijn gehuisvest zodat de gebouwen meerzijdig 
georiënteerd zijn. Hierbij kan worden gedacht aan kantoorruimte voor de havenmeester, 
horecavoorzieningen, sanitairvoorzieningen, winkel ruimte en werkplaatsen. Daarnaast is er veelal ook een 
bunkerstation in de haven aanwezig, waar brandstof en drinkwater kan worden ingeslagen. 

De meeste bebouwing in de havens bestaat uit één of twee bouwlagen, en is afgedekt met een zadelkap 
of plat dak. Hierbij is in de gevels regelmatig sprake van een combinatie van natuurlijke materialen zoals 
baksteen of houten betimmering in donkere tinten met plaatmateriaal in lichte tinten. Het dakvlak is 
doorgaans donker van kleur.

Opvallend is dat de bebouwing uit twee bouwlagen vaak een besloten karakter heeft op de begane 
grond, terwijl in de bovenverdieping de naar buiten georiënteerde functies zijn geplaatst. Dit onderscheid 
wordt veelal versterkt door een verschil in gevelmateriaal en –kleur. 

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Het beeld in jachthavens wordt voor een groot deel bepaald door het water en de ritmiek van de grote 
hoeveelheid boten langs de lang gerekte steigers. De bebouwing speelt in deze gebieden door de 
beperkte aanwezigheid ervan een kleine rol bij de beeldbepaling. 

Het ontwerp voor de bebouwing in jachthavens is doorgaans sterk op de functionaliteit gericht. 
Verzamelgebouwen waarin diverse functies zijn gehuisvest komen regelmatig voor. De naar buiten 
gerichte functies in deze gebouwen geven de bebouwing een transparant en toegankelijk karakter. Echter 
daar waar meer naar binnen gerichte functies zijn gehuisvest, doorgaans op de begane grond in verband 
met toegankelijkheid (sanitair et cetera), heeft de bebouwing een sterk besloten karakter. Een dergelijke 
besloten uitstraling wordt doorgaans niet als positief ervaren.

Gezien de beperkte invloed van de bebouwing op het beeld van de omgeving is het welstandsbeleid voor 
deze gebieden er op gericht een bepaalde basiskwaliteit te bewerkstelligen. Aandacht voor de uitstraling 
en transparantie van een gebouw speelt hierbij een belangrijke rol.
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Sportparken en -voorzieningen

GEBIEDSBESCHRIJVING
Sportparken en sportvoorzieningen komen bij een groot aantal kernen voor. In de meeste gevallen betreft 
het voetbal- en/of tennisvelden, maar in Zierikzee is ook een complex met een atletiek-, hockey- en 
korfbalvereniging aanwezig. Vrijwel overal zijn de complexen aan de rand van de kern gelegen, op de 
overgang naar het landelijke gebied. Het zijn doorgaans grote ruimtes, omringd met hoog opgaand groen 
dat in een aantal gevallen het zicht op de ruimte en de bijbehorende bebouwing ontneemt. 

De bebouwing op deze complexen is doorgaans zeer op de functie gericht en daardoor beperkt tot 
kleedkamers, clubgebouwen en opslagruimtes of combinaties daarvan. De meeste gebouwen bestaan uit 
één bouwlaag met plat dak of flauw hellend zadeldak. Ze zijn doorgaans als solitaire objecten in de ruimte 
geplaatst, waardoor meerdere gevels aan de openbare ruimte grenzen. Deze gevels zijn, afhankelijk van de 
functie van het gebouw(deel), zeer transparant of juist zeer gesloten. 

Het materiaalgebruik voor deze bebouwing is doorgaans beperkt tot baksteen en hout in de gevels en 
dakpannen of bitumen als dakbedek king. Kleuren variëren per complex of vereniging en zijn wisselend 
ingetogen en passend of hard en contrastrijk in de groene omgeving.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
De grote open ruimtes en groene omlijstingen bepalen voor een groot deel het beeld van de diverse 
sportparken en –voorzieningen. De bebouwing speelt in principe een kleine, maar niet onbelangrijke rol in 
de beeldbepaling van dergelijke complexen. 

Een functioneel ontwerp van de gebouwen hoort bij deze complexen. De relatie en interactie tussen open 
ruimte en bebouwing is daardoor in geval van een sportkantine meestal goed, terwijl er in geval van 
kleedruimtes doorgaans sprake is van een harde scheiding tussen gebouw en omgeving. Ook in 
kleurgebruik is er de ene keer sprake van passende en met de omgeving harmonierende kleuren, en de 
andere keer van sterk met de omgeving contrasterende kleuren. 

Het welstandsbeleid is er op gericht een bepaalde basiskwaliteit te waarborgen. Aandacht voor 
transparantie en kleurgebruik zijn hierbij de voornaamste uitgangspunten.
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Duingebied

GEBIEDSBESCHRIJVING
Het duingebied ligt op de Kop van Schouwen tussen de kuststrook en het agrarische landschap. In dit 
landschap zijn twee kernen gelegen –Nieuw-Haamstede en Renesse – terwijl Westenschouwen, Burgh en 
Haamstede op de overgang naar het polderlandschap liggen. Tevens is een groot deel van de recreatieve 
woningen op het eiland hier gelegen. 

Het gebied herbergt belangrijke en bijzondere natuurwaarden. Voornamelijk in de ‘oude duinen’, die het 
meest landinwaarts liggen, is er sprake van een zeer waardevolle flora en fauna. Door de afwisseling van 
droge gronden met poelen, graslanden en moerasgebieden is er in dit gebied een rijke mix van planten- 
en dierensoorten.  
Opvallend is het grote beboste gebied De Domeinen, met twee uitzichttorens en het voormalige 
waterpompstation, en het kleinere Het Zeepe in de Westerenban. In de Oosterenban van Schouwen ligt 
het natuurreservaat Vroongronden en tevens één van de weinige eendenkooien op het eiland.

Grote delen van het gebied zijn in gebruik als camping, waarbij de bijbehorende facilitaire bebouwing is 
gebouwd. Voor deze grootschalige recreatieparken is een apart gebiedsgericht beoordelings kader 
opgesteld. Deze zullen niet worden behandeld binnen dit kader. De overige bebouwing in het duingebied 
bestaat hoofdzakelijk uit solitaire woningen en boerderijtjes langs de diverse wegen die het gebied 
doorkruisen. 

Deze bebouwing is in verreweg de meeste gevallen nauwelijks zichtbaar gelegen op de kavel. Door de 
natuurlijke hoogteverschillen en de ruige, hoge begroeiing wordt de bebouwing aan het zicht onttrokken. 
Slechts af en toe is er een doorzicht naar de bebouwing mogelijk. 

De bebouwing bestaat in de meeste gevallen uit één bouwlaag met een hoge kap. De eenvoudige, 
rechthoekige bouwmassa is meestal opgebouwd uit baksteen en/of hout en afgedekt met een 
pannendak. Kleuren zijn vrijwel overal afgestemd op het landelijke karakter van de omgeving zoals groen, 
bruin en andere aardkleuren. Een enkele keer is er sprake van een sterke afwijking van deze omschrijving, 
met als resultaat een sterk contrast met het landschap.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Het duingebied is een bijzonder natuurgebied. De natuurwaarden zijn dermate uniek en van betekenis 
voor de gemeente dat behoud en bescherming ervan hoge prioriteit heeft. De bebouwing in het 
duingebied is wisselend van kwaliteit. Meestal is het goed ingepast in het natuurlijke landschap, maar er 
zijn ook voorbeelden te vinden die niet passend zijn of slecht aansluiten bij de natuurkwaliteiten. 

Voor de toekomstige ontwikkelingen in het duingebied, voor zover die bestemmingsplan technisch nog 
mogelijk zijn, is het daarom van belang dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan een goede inpassing 
in het landschap. Het welstandsbeleid is er dan ook op gericht de bebouwing zo veel mogelijk te laten 
aansluiten bij de natuurwaarden en een goede inpassing in het landschap te bewerkstelligen. 
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Agrarisch landschap

GEBIEDSBESCHRIJVING
Het agrarische landschap is qua oppervlakte het grootste gebied op Schouwen-Duiveland en ligt geheel 
ten oosten van het duingebied. Het landschap bestaat uit het Oudland en het Nieuwland. De scheiding 
hiertussen wordt gevormd door de Schouwse dijk en Schenkeldijk en loopt grofweg van Brouwershaven 
westelijk langs Noordgouwe naar het oosten van Zierikzee. Opvallend is dat de kernen allen in het Oudland 
gelegen zijn. Verder is het verschil tussen Oud- en Nieuwland tegenwoordig door grootschalige 
herverkaveling bijna niet meer zichtbaar. Wel heeft het Oudland wat betreft de schaal een opener karakter 
met langere zichtlijnen en vergezichten. Het open landschap van het Nieuwland wordt in kleinere 
eenheden verdeeld door dijken die het zicht belemmeren. 
Verspreid in het buitengebied liggen met regelmaat agrarische bedrijven. Deze clusters van 
woonboerderijen met agrarische bedrijfsbebouwing zijn goed zichtbaar in het overwegend open 
landschap, ondanks de bomenrij waarmee de meeste bedrijven zijn omzoomd.

De oudere agrarische erven nemen een eigen positie in binnen het landschap. Het zijn clusters van relatief 
forse bouwmassa’s die onregelmatig ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. Veel oude erven zijn daarnaast 
belangrijke schakels in de landschappelijke structuur. De oude gebouwen vormen een waardevol en 
cultuurhistorisch erfgoed. Op Schouwen-Duiveland komen alleen nog boerderijen voor van het type 
Zeeuwse Schuur. Dit boerderijtype bestaat uit een gescheiden woning en bedrijfsgedeelte. De woning, 
normaliter voor op de kavel, is opgebouwd uit steen, bestaat uit één bouwlaag en is afgedekt met een 
zadeldak. De kaprichting staat parallel aan de kavelrichting, waardoor een topgevel naar de straat is gericht. 
Tegen de woning aan of op iets afstand daarachter staat een grote langwerpige houten schuur 
(gepotdekseld), vaak iets breder dan de woning en met dezelfde of een hogere noklijn. Wanneer de schuur 
tegen de woning aan staat is deze normaliter bedekt met een zadeldak, vrijstaande schuren hebben veelal 
een schilddak. Bij veel boerderijen zijn er achter op het erf nog een aantal kleine bijgebouwen geplaatst. 
Deze zijn veelal haaks op de richting van woning en schuur gebouwd. Tegenwoordig worden steeds meer 
woonhuizen vervangen door vrijstaande exemplaren georiënteerd op de weg en dwars op de 
schuurrichting met een grotere variatie in gevels en kapvormen.

De ‘jongere’ erven liggen langs een weg. Meestal is het voorhuis naar de weg gekeerd en liggen daarachter 
(of daarnaast) de bijgebouwen en/of silo’s in een rechthoekig patroon. Sommige erven maken deel uit van 
een bebouwingslint. De laatste jaren vindt er een ingrijpende schaalvergroting plaats in de agrarische 
bebouwing, waardoor de behoefte aan meer en grotere bedrijfsruimten is ontstaan. De oudere houten 
schuren maken plaats voor grote loodsen van damwand profielen en daken van plaatmateriaal. In enkele 
gevallen is er sprake van een gemetselde wand. De dakhelling van deze schuren is veelal niet meer dan het 
minimaal benodigde, dat wil zeggen zo’n 25° tot 30°. De toegepaste kleurstellingen variëren tussen geel, 
groen, bruin en zwart voor de damwandprofielen en rood, oranje, groen en zwart voor de daken. Doordat 
deze nieuwe materialen niet of nauwelijks verweren blijft de oorspronkelijke kleur zeer lang behouden. Dit 
kan in bepaalde gevallen een contrast opleveren met het omliggende landschap.

De nieuwe bedrijfsbebouwing verhoudt zich vaak moeizaam met de van oudsher aanwezige bebouwing 
en de schaal van het landschap. Ook vindt er op voormalige boerenerven een functieverschuiving plaats 
naar wonen en andersoortige bedrijvigheid, waardoor de oorspronkelijke karakteristiek van de erven 
eveneens onder druk is komen te staan.
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Woonbebouwing in het buitengebied komt eveneens regelmatig voor. Deze bebouwing bestaat voor een 
deel uit voormalige boerderijen. Daarnaast is er ook sprake van steeds meer eigentijdse woonbebouwing 
zonder een agrarisch verleden. Bij clustering van deze bebouwing met een eigentijdse uitstraling, kan het 
karakter van de historische en landschappelijke structuren waarin zij is toegepast worden verstoort.  
De kernen liggen evenals de agrarische bedrijven verspreid over het gehele gebied. Zij bestaan uit kleine 
clusters van voornamelijk woningen, boerderijen en overige (agrarische) bebouwing en verschillen qua 
omvang vaak minimaal van de agrarische bedrijven. 

Beldert
Beldert ligt ten zuiden van Dreischor aan een kruising van wegen. De bebouwing bestaat uit een klein 
cluster van (agrarische) bedrijfs bebouwing en enkele woonpanden rondom een vliedberg. Dit is een 
aangelegde heuvel die vroeger als toevlucht diende bij overstromingen. Hiervan zijn er nog meerdere in 
de gehuchten en het buitengebied aanwezig. Het gehucht was vroeger een landbouwhaventje aan het 
Dijkwater.

Brijdorpe
Deze kleine kern is rondom een kruising ontstaan aan de Ringdijk even zuidelijk van Looperskapelle. Binnen 
de van oorsprong agrarische nederzetting is tevens nog een kenmerkende vliedberg aanwezig. 

Burghsluis
Burghsluis ligt benedendijks geclusterd rond de Meeldijk die uitloopt op een havenkom aan de 
Oosterschelde. De bebouwing bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen.

Elkerzee
Dit gehucht bestaat uit een cluster van een aantal boerderijen en woonhuizen aan weerszijden van de 
Elkerzeeseweg ten zuiden van Scharendijke.

Ellemeet
De oude kern van Ellemeet rond het pleintje aan de Dorpsstraat ligt in de oksel van een kruising van 
wegen. Rondom is sprake van vrijstaande bebouwing met aan de noordzijde een klein recreatieparkje en 
twee campings.

Kapelle
Het gehucht is gelegen tussen Zierikzee en Nieuwerkerk ten zuiden van de N59 in het verlengde van de 
Capelleweg. Het bestaat naast een kleine begraafplaats uit een clustering van woonbebouwing en een 
enkele boerderij.

Looperskapelle
Dit gehucht is als agrarische nederzetting ontstaan op de kruising van wegen. De bebouwing bestaat 
voornamelijk uit agrarische bedrijfs- en woonbebouwing rond een kleine begraafplaats.

Moriaanshoofd
Het gehucht Moriaanshoofd ligt langs de N59, maar is oorspronkelijk ook ontstaan aan een kruising van 
wegen. Tot de aanwezige panden behoort veel bedrijfsbebouwing, alsmede het overgebleven achtkantige 
onderstel van korenmolen ‘De Zwaan’ uit 1886. 

Nieuwerkerke (Schutje)
Deze kern ligt rondom een kruising van wegen met de Heuvelsweg. Binnen deze agrarische nederzetting 
is tevens nog een vliedberg aanwezig.
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Zijpe
Het gehucht Zijpe ligt ten zuiden van Bruinisse aan het einde van de Rijksstraatweg. Daar tussen de 
vluchthaven en veerhaven eindigt de bebouwing bij het vertrekpunt van de oude veerpont Zijpe - Anna 
Jacobapolder. Het tot restaurant omgebouwde veerhuis staat er nog als restant op de dijk. De rest van het 
gehucht bestaat uit agrarische bedrijfs- en woonbebouwing.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
Het agrarische landschap behoort deels tot het gebied dat is aangewezen als zogenaamd 
Belvederegebied. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de cultuurhistorische identiteit en waarden behouden, 
benut en waar nodig versterkt dienen te worden. Zowel de behoefte aan regionale eigenheid als het 
esthetische aspect van karakteristieke bouwstijlen en landschappen zijn daarbij belangrijke ingrediënten. 
De bebouwing speelt daarin weliswaar een belangrijke, maar visueel aan de landschappelijke kenmerken 
ondergeschikte rol. Tegelijkertijd is de bebouwing in het buitengebied van groot belang voor de agrarische 
activiteiten in het gebied. Het economisch produceren heeft tot gevolg dat standaard bedrijfsgebouwen 
opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen het beeld gaan bepalen. Bij de welstandstoetsing dient 
zorgvuldig met dit gegeven te worden omgegaan.

Bij het situeren van de agrarische bedrijfsbebouwing zijn aspecten als kavelafmeting, rangschikking en 
bedrijfsvoering bepalend. De geleding die hierdoor ontstaat, kan door juist gesitueerde beplanting 
versterkt worden. Belangrijk is, vooral bij verspreid en geïsoleerd staande complexen, het gevoel een 
afgeronde, beschutting biedende menselijke nederzetting te maken. Dit kan verloren gaan bij te grote 
volume- en vormverschillen.

De invoeging van het nieuwe volume in het landschap moet echter ook een vanzelfsprekende plaats 
verkrijgen in het landschap. Van belang daarbij is vanuit welke locaties het complex kan worden 
waargenomen. Bestaande oriëntatiemogelijkheden en zichtassen dienen zo veel mogelijk gerespecteerd te 
worden. Hierdoor wordt de bebouwing geen incident in het landschap, maar kan het door zich naar het 
aanwezige ruimtelijke patroon te voegen een meerwaarde zijn voor de bestaande ruimtelijke structuur. 
Zonder de agrarische groeimogelijkheden in de weg te staan is het dus belangrijk te streven naar een 
zorgvuldige inpassing van de nieuwe bebouwing in de landschappelijke en cultuurhistorische omgeving.

Het welstandsbeleid gaat voor het agrarische landschap primair uit van het behouden en waar nodig 
versterken van de cultuur historische identiteit door gebruik te maken van de aanwezige landschappelijke 
en historische structuren en elementen. Bij nieuwe ontwikkelingen in het agrarische gebied dient de 
karakteristieke openheid van het buitengebied met de zelfstandigheid van de dorpskernen gerespecteerd 
te worden. In het agrarische buitengebied komen tevens enkele kleine kernen, vrijstaande woningen en 
bedrijven voor. Ook voor deze bebouwing geldt als belangrijkste welstandsuitgangspunt de inpassing in 
relatie tot het omringende landschap. 

Voor de veel voorkomende agrarische bedrijfsbebouwing is een aparte aanvullende set welstandscriteria 
opgenomen.
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Natuurgebieden

GEBIEDSBESCHRIJVING
Tot het beoordelingskader natuurgebieden behoren het inlagen landschap en een viertal natuurgebieden 
bij Oosterland, Ouwerkerk, Serooskerke en Sirjansland. Bij de laatste vier gebieden is sprake van 
zogenaamde kreekrestanten; de restanten van oude getijdegeulen in zilte, drassige. Deze vier 
krekengebieden zijn allen ontstaan als gevolg van de watersnoodramp uit 1953.  
In het Grevelingenmeer ligt een drietal drooggevallen zandplaten, Veermansplaat, Stampersplaat en Dwars 
in den Weg. Op deze weelderig begroeide zandplaten met enkele aanlegmogelijkheden voor pleziervaart, 
komt (vrijwel) geen bebouwing voor en zij worden derhalve hier niet verder beschreven

Inlagenlandschap
Het inlagenlandschap bestaat uit een aantal verschillende inlagen voornamelijk gelegen aan de zuidwest-
zijde van Schouwen-Duiveland. Zij maken grotendeels onderdeel uit van Plan Tureluur, waarbij aan de 
Oosterschelde een groot vogelreservaat wordt ontwikkeld ter compensatie van de verminderde 
getijdenwerking door de bouw van de stormvloedkering. Van west naar oost betreft het de 
Westenschouwse inlaag, Koudekerksche inlaag, Flaauwers en Wevers inlagen, Kisters of Suzanna’s inlaag, 
Cauwers inlaag, inlaag Zuidhoek en de inlaag bij het krekengebied Ouwerkerk.

Deze veelal rechthoekige gebieden, gelegen achter de zeedijk, zijn ontstaan op plekken waar men een 
doorbraak of dijkval vreesde. Als de dijk in de stroomgeul dreigde te verdwijnen, werd er landinwaarts een 
reservedijk aangelegd. Voor de aanleg van deze inlaagdijk werd de zeeklei ter plekke van de inlaag 
afgegraven, waardoor er drassige stukken of waterplassen ontstonden. Een afgegraven stuk zonder 
inlaagdijk heet een karreveld.

Het gebruik van een inlaag is veelal afhankelijk van de hoogteligging. Hoger gelegen inlagen worden vaak 
gebruikt als bouwland, terwijl bij een lage ligging meer open water en drassig grasland met rietvelden 
voorkomen. Het kwelwater uit de Oosterschelde zorgt daarbij voor een milieu met variaties in het 
zoutgehalte, wat gunstig is voor een rijke, brak- en zoutminnende flora. In veel inlagen is een plas-
drassituatie aanwezig in combinatie met eilandjes, de zogenaamde hillen, waardoor de inlagen belangrijk 
zijn als broed- en foerageergebied voor moeras-, weide- en kustvogels. 

In de verschillende inlagen is sprake van zeer weinig bebouwing. Meestal betreft het enkele kleinschalige 
gebouwen voor opslag, zoals een dijkmagazijn bij de Zuidhoek en de Flaauwers en Wevers inlagen. Bij 
Ouwerkerk liggen in de dijk tussen het reservaat en de inlaag een viertal Phoenix-caissons uit WOII, die 
gebruikt zijn om in 1953 de laatste gaten in de dijk te sluiten. De caissons zijn elk 60 meter lang en 20 meter 
hoog en breed. In één daarvan is het Watersnoodmuseum ondergebracht.

Een uitzondering op bovenstaande vormt de Plompetoren in de Koudekerksche inlaag. Deze spitsloze 
bakstenen toren is het enige restant van het dorp Koudekerke dat in 1583 ten onder is gegaan. Van de 
dorpskerk, liggende op een verhoging, bleef na de afbraak als enige de toren over. Deze heeft lang dienst 
gedaan als baken voor het scheepvaart verkeer. De toren herbergt momenteel een informatie centrum over 
de verschillende verdronken dorpen in de streek. 

Op de zeedijk zijn als versteviging betonnen muurtjes aangebracht, de zogenaamde Muraltmuurtjes, die 
op meer plekken op Schouwen-Duiveland voorkomen.
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Krekengebieden
Tussen het dorp Oosterland en het Mastgat ligt het natuurgebied De Maire. Het betreft een drassig en 
moerassig gebied met in het zuiden één van in totaal twee eendenkooien van de gemeente. Het betreft 
een ouder natuurontwikkelingsgebied van halverwege 20e eeuw. 
Bij Ouwerkerk ligt het natuurreservaat Krekengebied De Vier Bannen. Hier sloeg in 1953 het water grote 
gaten in de dijken, die uiteindelijk slechts met de grootst mogelijke moeite weer gedicht konden worden. 
Achter deze stroomgaten waren door het maandenlang heen- en weer stromende water diepe geulen 
ontstaan, die nooit meer ‘drooggelegd’ zijn. Momenteel bestaat het reservaat uit kreekrestanten die aan 
weerszijden van het dorp het eiland insteken.  
Er direct omheen zijn een aantal campings en bungalow parken gelegen. Op de naastgelegen inlaagdijk 
liggen de vier caissons, waarvan één het Watersnood museum herbergt.

Bij Serooskerke ligt het natuurreservaat Schelphoek dat bestaat uit een groot krekengebied. Dit reservaat is 
ontstaan door de watersnoodramp in 1953 waarbij er 300 meter buitendijk verloren ging. De kreek die 
overbleef na de drooglegging, bleek een moerassige en zilte ondergrond te hebben waarin planten, 
bomen en struiken goed groeiden. Daardoor is een zeer gevarieerd en bijzonder natuurgebied met water, 
oeverlanden en bospartijen ontstaan. In het oostelijke deel ligt een oude vuilstortplaats die als 
heuvellichaam zo’n negen meter boven het poldermaaiveld uitsteekt. In het reservaat ligt het restaurant/
hotel de Schelphoek, een veldstudiecentrum en een overgebleven caisson op de Ringdijk. 

Ten noordwesten van Sirjansland ligt het natuurreservaat het Dijkwater. Het Dijkwater bestaat uit een 
voormalige vaargeul, zanderige oeverlanden en hogere schorgronden, ontstaan in 1288 tijdens de St. 
Aagtenvloed. In 1954 werd het Dijkwater definitief van de Grevelingen afgesloten door de aanleg van een 
nieuwe dijk. 
Het natuurreservaat bestaat voor de helft uit grasland en is deels aangeplant met bos. Ondanks dat de 
bovengrond grotendeels ontzilt is, zijn de zoutinvloeden nog duidelijk zichtbaar in de aanwezige flora en 
fauna. Het reservaat is daarbij een belangrijke slaapplaats voor veel water- en weidevogels. Bebouwing 
komt vrijwel niet voor op een bouwwerk bij de Stevensluis na. Ook komen hier de Muraltmuurtjes en 
betonnen dijkglooiingen voor, die destijds een belangrijke verbetering vormden in de strijd tegen het 
water. 

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
De krekengebieden en het inlagenlandschap vormen een belangrijk onderdeel van het natuurlijke 
landschap op Schouwen-Duiveland en in Zeeland als geheel. De gebieden hebben daarbij een hoge 
cultuurhistorische waarde, aangezien zij direct gevolg zijn van de Zeeuwse historische strijd tegen de 
dreiging van het water.  
De gebieden hebben zich in de afgelopen halve eeuw tevens ontwikkeld tot belangrijke natuurgebieden 
op het grensvlak van zoete en zoute milieus, waardoor er bijzondere natuurwaarden zijn ontstaan.

De Deltawerken hebben een grote invloed (gehad) op de aanwezige flora en fauna. 
Natuurontwikkelingsplan Tureluur, waar de natuurgebieden tussen Schelphoek en Zierikzee onderdeel van 
zijn, biedt daarom een evenwicht aan de gevolgen van de bouw van de stormvloedkering in de 
Oosterschelde. 

De natuurgebieden op Schouwen-Duiveland, uitgezonderd Dijkwater en de Westenschouwse inlaag, 
maken tevens onderdeel uit van het Nationaal Park Oosterschelde en behoren daarmee tot de 
kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland.
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In de natuurgebieden staan de natuurwaarden logischerwijs centraal. Veel gebieden zijn of worden echter 
ingericht voor het recreatief medegebruik. De zeedijk langs de Oosterschelde aan de Zuidkust van 
Schouwen-Duiveland neemt hier een belangrijke positie in als ruggengraat voor de langzaam 
verkeersstructuur. 

De vormgeving van de beperkt aanwezige bebouwing is sterk gerelateerd aan de omgeving en het 
functionele gebruik ervan. Deze relatie vormt één van de belangrijkste uitgangspunten bij eventuele 
nieuw- en/of verbouw.

Voor de toekomstige ontwikkelingen binnen de natuurgebieden, voor zover die 
bestemmingsplantechnisch mogelijk zijn, is het van belang dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan 
een goede inpassing in het landschap. Het welstandsbeleid is er derhalve op gericht bebouwing zo veel 
mogelijk te beperken en waar aanwezig of noodzakelijk, te laten aansluiten bij de landschappelijke 
structuur en/of het recreatieve gebruik met behoud van de aanwezige natuurwaarden.
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Deltawerken

GEBIEDSBESCHRIJVING
Tot het deel van de Deltawerken dat gelegen is in de gemeente Schouwen-Duiveland, behoort het 
zuidelijke deel van de Brouwersdam, het noordelijke deel van de Oosterscheldekering tot aan de 
Roggenplaat, de Grevelingendam en de Philipsdam met de Krammersluizen. De Zeelandbrug, eigenlijk niet 
behorend tot de Deltawerken, vormt wel één van de vier vaste oeververbindingen van Schouwen-
Duiveland met de buurgemeenten, en is derhalve in dit beoordelingskader meegenomen.  
Door de bouw van de Grevelingendam (voltooid in 1965) en de Brouwersdam (1972) werden Goeree-
Overflakkee en Schouwen-Duiveland met elkaar verbonden. Tussen deze eilanden en dammen ontstond 
het Grevelingenmeer. De verbinding met Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland kwam in 1965 als eerste 
tot stand middels de aanleg van de ruim vijf kilometer lange Zeelandbrug over de Oosterschelde en later 
met de stormvloedkering in de Oosterschelde (voltooid in 1986).

De bebouwing in deze gebieden is zeer beperkt en bestaat voornamelijk uit civieltechnische kunstwerken 
met de bijbehorende gebouwen ten behoeve van de bediening en allerlei technische installaties, 
windmolens, alsmede enkele horecagelegenheden bij de verschillende havens en 
dagrecreatiegelegenheden. 

De zes kilometer lange Grevelingendam verbindt Schouwen-Duiveland met Goeree-Overflakkee. De dam 
heeft een schutsluis en havens bij Bruinisse. Aan de noordzijde van de dam is het dagrecreatiegebied 
Noordplaten aan het Grevelingenmeer gelegen. Hier zijn een aantal horecagelegenheden verspreid over 
het recreatiegebied gesitueerd.  
Bij de aansluiting met de Philipsdam ligt een doorlaatsluis met een pleisterplaats en het restaurant 
Grevelingen er vlak naast.

De Philipsdam (1976-1987) splits zich als secundiare afsluitdam van de Grevelingendam af en vormt daarmee 
de verbinding met Sint Philipsland en Tholen. De dam maakt onderdeel uit van de 
Compartimenteringswerken die nodig waren als gevolg van het ‘open houden’ van de Oosterschelde. De 
dam bevat het Krammersluizencomplex met aparte sluizen voor de beroeps- en pleziervaart, waarbij het 
complex uitgerust is met een zoet- / zoutwater scheidingssysteem. 

Hiermee wordt het zoute water van de Oosterschelde gescheiden van het zoete Volkerak. Over het 
sluizencomplex bij de Philipsdam ligt een brug met een lengte van ongeveer 800 meter op een hoogte 
van zo’n 18½ meter boven NAP.

De 6½ kilometer lange Brouwersdam tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee vormt de 
scheiding tussen het zoute Grevelingenmeer en de Noordzee. De doorlaatsluizen in het zuidelijke deel van 
de dam blijven echter zorgen voor een uitwisselings mogelijkheid tussen beide wateren. 

De Zeelandbrug over de Oosterschelde behoort niet tot de Deltawerken. De wegen over de nieuwe 
deltadammen legden Zeeland open voor het verkeer, maar de Oosterschelde bleef echter een obstakel die 
volgens de plannen pas in 1978 zou worden afgedamd. Om al voor die tijd een vaste noordzuid-verbinding 
te hebben, werd besloten tot de aanleg van een ruim vijf kilometer lange brug tussen Zierikzee en 
Colijnsplaat op Noord-Beveland. De brug bestaat uit 54 pijlers met daartussen overspanningen van 95 
meter en een beweegbaar gedeelte van veertig meter voor de scheepvaart.
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De stormvloedkering in de Oosterschelde is als pijlerdam de enige niet-volledig afgesloten waterkering van 
Schouwen-Duiveland. De dam scheidt de Noordzee van de Oosterschelde, waarbij het noordelijke sluitgat 
Hammen tot en met de Roggenplaat tot het gemeentelijk grondgebied behoort. Het originele plan was 
een gesloten kering, maar door een groeiend milieubewustzijn is gekozen voor een naar wens afsluitbare 
stormvloedkering, waardoor het getij gedeeltelijk bewaard is gebleven. 

De pijlerdam bestaat uit zestien pijlers met daaroverheen een weg met twee rijbanen en naastgelegen 
fietspad. Tussen de pijlers vormen de vijftien beweegbare schuiven de eigenlijk waterkering. De lange rij 
pijlers vormt een imposant en markant beeld vanaf Westenschouwen. De stormvloedkering geldt derhalve 
als meest aansprekende voorbeeld van de gehele Deltawerken en wordt gezien als technisch hoogstandje 
en symbool van de strijd tegen het water in Zeeland.

Op de Roggenplaat is een windmolenpark gebouwd met een twaalftal slanke windmolens met driebladige 
wieken.

De bebouwing op en om de verschillende dammen en civieltechnische kunstwerken is zeer beperkt. Het 
betreft hier overwegend regel- en bedieningsgebouwen voor de aanwezige bruggen, sluizen en 
dergelijke. De meestal solitaire gebouwen staan naast, tussen of op de kunstwerken. De architectuur kent 
daarbij een gemeenschappelijk beeld, waarbij wordt verwezen naar het alom aanwezige water, de natuur 
en de ruigheid van beide. 

De gebouwen zijn overwegend robuust vormgegeven met een grove detaillering. De toegepaste 
materialen hebben derhalve, naast een technische, dan ook veelal een ruige en natuurlijke uitstraling. De 
verwering van de materialen door de tijd speelt hierbij een belangrijke rol. Er is veel gebruik gemaakt van 
glas, staal, beton en andere steenachtige materialen. 

Ook bij de kleurstelling is de relatie met de omgeving doorgezet. Er is veel gebruik gemaakt van natuurlijke 
kleurtinten zoals rood, bruin en groen. Tevens zijn de materialen waarbij dat mogelijk is, onbehandeld 
gelaten waardoor zij hun eigen ‘natuurlijke’ kleur hebben.

De bebouwing bij de verschillende recreatiegebieden is overwegend opgezet als een paviljoen of 
wegrestaurant. De oriëntatie van de gebouwen is veelal alzijdig of richting het water. Ze bestaan 
merendeels uit één en soms twee bouwlagen afgedekt door een plat, gekromd of zeer flauw hellend 
dakvlak. De kleuren zijn vrijwel overal afgestemd op het natuurlijk karakter van de omgeving zoals wit, grijs/
blauw, groen en roodbruine aardetinten. Een enkele keer is er sprake van een sterke afwijking van deze 
omschrijving, met als resultaat een sterke, opvallend contrast met het landschap.

WAARDEBEPALING, ONTWIKKELING EN BELEID
De Deltawerken vormen een belangrijke ingreep in het Zeeuwse landschap. De verschillende dammen en 
de stormvloedkering in het bijzonder, symboliseren de strijd tegen het water in Zeeland en vormen een 
visitekaartje ten aanzien van de civieltechnische geschiedenis en kennis in Nederland. Daarbij vormen de 
dammen de enige vaste verbindingen tussen de eilanden onderling, waardoor zij zeer belangrijke schakels 
in de infrastructurele ontsluiting van Zeeland en Schouwen-Duiveland zijn. 

De Deltawerken hebben tevens een grote invloed (gehad) op de aanwezige flora en fauna. Schouwen-
Duiveland wordt omringd door verschillende watermilieus; zowel zoet als zout, met en zonder 
getijdenwerking. Hierdoor is er een natuurlijke differentiatie aanwezig met natuurwaarden die dermate 
uniek en van betekenis zijn voor de gemeente, dat behoud en bescherming ervan hoge prioriteit heeft. 
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Daarbij dient genoeg ruimte geboden te worden aan de combinatie met het recreatieve (mede)gebruik 
van de dammen.

De vormgeving van de beperkt aanwezige bebouwing is sterk gerelateerd aan de omgeving en het 
functionele gebruik ervan. Deze relatie vormt één van de belangrijkste uitgangspunten bij eventuele 
nieuw- en/of verbouw. 
Voor de toekomstige ontwikkelingen op en om de Deltawerken, voor zover die bestemmingsplantechnisch 
mogelijk zijn, is het daarom van belang dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan een goede inpassing 
in de omgeving en het landschap. Het welstandsbeleid is er dan ook op gericht de bebouwing zo veel 
mogelijk te laten aansluiten bij het bestaande civieltechnische en/of recreatieve gebruik met behoud van 
de aanwezige natuurwaarden. 
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Overzicht reclamevormen

GEVELRECLAME
Reclame-uitingen aangebracht op of aan het gebouw. Deze kunnen bestaan uit borden, losse belettering, 
lichtbakken, doeken en andere uitingen die aan de gevel zijn bevestigd. Vaak maakt de beeldtaal, het 
lettertype, de kleur en de vorm deel uit van een herkenbaar bedrijfs- of productlogo. Ondernemers 
hebben belang bij het formaat, groot is altijd beter dan klein; en bij de opvallende plek, liefst op het dak, 
boven de voordeur of op een vanaf een afstand goed zichtbaar deel van de gevel.

Borden en losse letters
Een gevelbord of losse letters worden meestal geplaatst boven de winkelpui of op dakranden. Daarbij is 
onderscheid in evenwijdig geplaatste borden of dubbelzijdige (uithang)borden die dwars op de gevel 
wordt bevestigd. Afhankelijk van de hoeveelheid reclames, de afmeting en de vormgeving kan de reclame-
uiting een positieve of negatieve toevoeging vormen. De karakteristiek van de omgeving speelt daarbij 
een belangrijke rol. Bij losse belettering blijft meestal meer zichtbaar van de gevel dan bij omvangrijke 
panelen.

Lichtreclames
Er is een breed scala aan lichtreclames: verlichte reclamebakken, verlichte losse letters, beeldschermen, 
lichtkranten et cetera. Deze vorm van reclame trekt sterk de aandacht en is daardoor zeer beeldbepalend. 
Over het algemeen eist de gemeente om daar dan ook terughoudend mee om te gaan. Vaak hebben losse 
letters wederom de voorkeur boven lichtbakken.

Vlaggen, banieren en zonweringen
Stofachtige materialen loodrecht of langs de gevel opgehangen. Doordat de vlaggen loodrecht aan de 
gevel worden geplaatst veroorzaken ze, ook door het wapperende karakter, een druk straatbeeld. Banieren 
zijn vlaggen waarvan de hoogte groter is dan de lengte. Deze worden evenwijdig (enkelzijdig) of haaks 
(dubbelzijdig) aan de gevel opgehangen. Ook zonweringen worden gebruikt voor reclamedoeleinden. 
Zowel op het uitgerolde doek als op de markiezen kan reclame voorkomen. De gemeente kan als eis 
stellen dat de zonwering ingeklapt of ingerold moet kunnen worden om een permanente luifel te 
voorkomen.

Reclamedoeken en steigerdoeken
Betreft de grote reclamedoeken die blijvend aan de gevel of op het steigerwerk zijn bevestigd waar een 
verbouwing wordt uitgevoerd. Door hun afmeting, vaak tientallen meters breed en vijf verdiepingen hoog, 
hebben deze enorme doeken een groot, zij het tijdelijk effect op de omgeving.

Overige gevelreclame aan gebouwen
Naast borden, vlaggen en lichtbakken zijn er ook andere vormen van reclame zoals gevelbeschilderingen, 
billboards op gevels en (inpandige) raamplakkaten of raamfolie. Zeker ramen op de verdieping die geheel 
zijn dichtgezet met stickers, borden of folie ervaart men als storend voor het straatbeeld. 

Reclame in de openbare ruimte of vrijstaand op eigen terrein
Naast de gevelreclames zijn er vele reclamevormen die zich in de openbare ruimte bevinden of op eigen 
terrein zijn geplaatst. Het gaat dus om vrijstaande reclame-uitingen. 
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Reclamemasten 
Hoge masten met rondom vaak meerzijdige reclamevlakken. Deze masten zijn veelal gelegen langs 
snelwegen bij meubelboulevard en bedrijventerreinen in ieder geval in de nabijheid van de bedrijven 
waarop de reclame betrekking heeft.

Abri’s en mupi’s
Een abri is een bushaltehokje met verlichte tweezijdige vitrine met vaak dubbelzijdig reclameposters. Een 
mupi is een dubbelzijdig reclamebord waarbij één zijde wordt gebruikt voor commerciële doeleinden en 
één zijde voor publicaties van informatieve aard van de gemeente. Gemeenten besteden het plaatsen en 
onderhouden van beide elementen vaak uit in ruil voor het ‘gratis’ maken van reclame.

Billboards
Grote reclamevlakken (meestel van circa 8 m2) die los zijn opgesteld langs de weg. Door lamellen die met 
korte tussenpozen ronddraaien kunnen er meerdere reclameboodschappen worden getoond. 
Kenmerkend voor billboards is dat deze niet bedrijfsgebonden zijn. Er wordt geadverteerd ten behoeve 
van meestal landelijke campagnes voor merken, artikelen of bedrijven. Billboards worden ook op hoge 
masten (reclamemasten) of aan blinde muren van een gebouw bevestigd.

Lichtmastreclame
Verlichte of onverlichte reclamebakken bevestigd aan een lichtmast. De lichtmasten bevinden zich meestal 
langs grote doorgaande wegen. De reclames verwijzen soms naar bedrijven in de omgeving maar vaak zijn 
het gewoon algemene reclame-uitingen. De gemeente bepaalt waar het mogelijk is de masten te plaatsen, 
en stelt daarbij regels op betreffende de veiligheid, vormgeving van zowel lichtmast als reclamebak. 
Sommige gemeenten kiezen ervoor om dit type reclame uit te besteden aan één bedrijf. Dit komt de 
uniformiteit ten goede.

Vlaggenmasten
Net als informatieborden worden ook vlaggenmasten met één of meerdere vlaggen uitgerust. Net als 
informatiepanelen/-zuilen worden vlaggen veelal bij de entree van een bedrijf geplaatst, vaak met 
meerdere gegroepeerd voor het bedrijf of activiteit waar de reclame betrekking op heeft. Vlaggen zijn er in 
verschillende formaten, waarbij het laatste decennium steeds meer gekozen wordt voor banieren in plaats 
van de standaardformaat vlaggen.

Permanente reclamezuilen of -constructies
Permanent aan de grond bevestigde panelen in verschillende vormen en maten, veelal gelegen bij de 
entree van een bedrijf. De constructie bestaat veelal uit twee zijden met informatie/reclame over het 
bedrijf.

Driehoeks- en sandwichborden, stoepreclame en losse 3d-objecten 
Driehoeksborden bestaan uit drie borden met affiches in metalen frame rond lantarenpalen. 
Sandwichborden zijn twee borden met affiches rond lantarenpalen. Driehoeks- en sandwichborden 
komen veelal in aanmerking voor aanduidingen van evenementen. Ondernemers maken vaak gebruik van 
stoepreclame die bestaat uit een uitklapbaar bord of 3D-object. Deze objecten worden tijdens 
openingsuren voor de zaak op het trottoir geplaatst.

Reclame op terrasschermen en parasols
Op terrassen bij horecagelegenheden wordt vaak gebruik gemaakt van parasols, terrasschermen en 
-afscheidingen. De reclame-uitingen hebben betrekking op het horecabedrijf zelf of de bier- of 
ijsleverancier.
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Kleinere reclame-uitingen op papierbakken, schakelkasten, haltepalen et cetera
Reclame-uitingen aan haltepalen bij bus en /of tramhaltes. Ook ‘s nachts te zien door de toepassing van 
reflecterend materiaal. “Haltepalen zijn gedurende lange tijd en in grote aantallen tegelijk aanwezig in het 
straatbeeld. Ze realiseren daardoor een groot bereik met een hoge contactfrequentie”. (website PK media)

Mobiele reclameobjecten
Voertuigen met reclames op de auto geplakt of met voorwerpen op het dak. Ook wordt reclame op de 
aanhangwagen gezet en tijdelijk ergens neergezet. “Speciale aandacht verdient de ‘mobile’. Een knalgele 
reclameauto met aan beide zijden een 20m2 bord. De mobile is ook actiematig inzetbaar en trekt met de 
bewegende, kleurrijke en goedverlichte panelen continu de aandacht! Als de mobile voorbij komt, staat 
iedereen er wel even bij stil!” (website PK media).
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Begrippenlijst

Begrip Omschrijving
Aanbouwen Grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan een gevel 

van een gebouw. Een uit de gevel springend, in architectonisch opzicht 
ondergeschikt deel van een woning dat door haar indeling en inrichting is 
bestemd hoofdzakelijk te wroden gebruikt ten behoeve van de woning.

Aangekapt Met kap bevestigd aan dakvlak.
Aardtinten Natuurlijke tinten; meestal rood, bruin of groen. 
Achtergevellijn Denkbeeldige lijn die strak langs de achtergevel van een gebouw loopt 

tot aan de perceelsgrenzen
Achterkant De achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde van een 

gebouw; de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een ge-
bouw, gelegen tussen de voorgevelrooilijn en achtergevelrooilijn, voor zo-
ver die zijde niet gekeerd is naar de weg of openbaar groen. 

Afdak Hellend dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een gebouw of een 
muur, om als gedeeltelijke beschutting te dienen.

Afstemmen In overeenstemming brengen met.
Asymmetrische kap Zadeldak met twee ongelijke dakvlakken, ongelijkheid mogelijk in hel-

lingshoek en in lengte van het dakvlak.
Authentiek Overeenstemmend met het oorspronkelijke; ook wel origineel, eigen ken-

merken dragend of oorspronkelijk.
Bakgoot Goot, voor de gevel aangebracht, bestaande uit een bodem en opstan-

den aan binnen- en buitenzijde; meestal van hout.
Band Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, meestal natuur-

steen, kunststeen of baksteen.
Bebouwing Eén of meer gebouwen en/of andere bouwwerken.
Bebouwings blok Meerdere panden vormgegeven als één samenhangend geheel.
Beschot Houten bekleding van een muur; meestal niet tot de volle hoogte.
Bedrijfsbebouwing Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, werkplaatsen en lood-

sen; hebben meestal een utilitair karakter.
Behouden Handhaven, bewaren, in stand houden.
Belendende Naastgelegen, (direct) grenzend aan.
Beuk Romp of lichaam van een gebouw; gebruikt ter onderscheiding van ver-

schillende gebouwdelen.
Bijgebouwen Grondgebonden gebouw meestal van één bouwlaag dat los van het 

hoofdgebouw op de kavel staat; meestal bedoeld als schuur, tuinhuis of 
garage. Een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand ge-
bouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en door zijn ligging, 
constructie of afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

Blinde wand, muur of gevel Gevel of muur zonder raam, deur of andere opening.
Boeiboord Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout 

of plaatmateriaal.
Boerderij Gebouw/gebouwen op een erf met een (oorspronkelijk) agrarische func-

tie en het daarbij horende woonhuis.
Boog Een gebogen constructie, meestal in baksteen, om de drukkracht boven 

een opening op te vangen. 
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Boogveld Het vlak dat wordt begrensd door de binnenzijde van een boog en de 

(denkbeeldige) horizontale lijn die de aanzetten ervan verbindt.
Bordes Verhoogd platform dat uitspringt voor de ingang van een gebouw, be-

reikbaar over een aantal treden; meestal van natuursteen.
Borstwering Gedeelte van de muur tussen vloer en onderzijde van een venster.
Bouwblok Een geheel van geschakelde bebouwing.
Bouwen Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of verande-

ren of het vergroten van een bouwwerk. 
Bouwlaag Gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren, met uitzondering van 

souterrain of zolder.
Bouwvergunning Vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de Woningwet.
Bouwperceel Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop krachtens het bestem-

mingsplan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toege-
staan. Een aaneengesloten stuk grond dat een eenheid vormt in gebruik, 
waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar horende bebou-
wing is toegestaan.

Bouwwerk Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander mate-
riaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij di-
rect of indirect steun vindt in of op de grond.

Bovenbouw Het bovendeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op de schuine 
kap van een huis met de daarbij behorende kopgevels.

Bovenlicht Raam boven de voordeur.
Buitenplaats Buitenverblijf met herenhuis (kasteel of landhuis) met bijgebouwen en 

omringende privé-tuin of park, meestal met specifiek ontworpen aanleg; 
voornamelijk in de 17e en 18e eeuw gesticht. 

Bungalow Meestaal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken op de begane grond 
zijn gelegen. 

Carport Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of grenzend aan een 
woning.

Classicisme Stroming in de bouwkunst, bouwstijl.
Conformeren Zich voegen naar, gelijkvorming maken aan, aanpassen aan of afstemmen 

op.
Context Omgeving, situatie, geheel van omringende ruimtelijke kenmerken.
Contrasteren Een tegenstelling vormen.
Cul-de-sac Een doodlopende straat, eindigend in een lus.
Cultuurhisto rische waarde De aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde gekenmerkt 

door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop 
van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.

Dak Overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één of 
meer hellende vlakken (schilden) of uit een horizontaal vlak.

Dakafdekking Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop dakbedekking is 
aangebracht. 

Dakhelling De hoek van het dakvlak ten opzichte van de vloer.
Dakkapel Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld om de licht-

toevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten.
Daklijst Lijst tussen de bovenkant van de gevel en de voet van het dakvlak; meest-

al van steen of hout.
Dakopbouw Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok of 

dakrand van het dak, die het silhouet van het oorspronkelijke dak 
verandert.



64

Begrip Omschrijving
Dakoverstek Het ten opzichte van de gevel uitstekende deel van het dak.
Dakpan (beton) Een cementstenen tegel ter bedekking van het dak; in vrijwel alle kleuren 

mogelijk.
Dakpan (gebakken) Een uit klei gebakken tegel ter bedekking van het dak; roodkleurig.
Dakpan (geglazuurd) Een uit klei gebakken tegel ter bedekking van het dak, voorzien van gla-

zuurlaag; meestal in de kleuren zwart, rood, geel of groen.
Dakpan (gesmoord) Een uit klei gebakken tegel ter bedekking van het dak; door rooktoevoe-

ging tijdens het bakproces grijskleurig.
Dakraam Raam in een dak.
Daktrim Afwerking aan de bovenzijde van de dakrand ten behoeve van 

waterkering.
Dakvlak Een vlak van het dak/kap.
Damwandprofiel Metalen beplatingmateriaal met een damwandprofilering.
Detail Ontmoeting/aansluiting van verschillende bouwdelen zoals gevel en dak 

of gevel en raam.
Detaillering Kleine toevoegingen aan een gebouw ter decoratie.
Diversiteit Verscheidenheid, afwisseling, variatie.
Donjon De woontoren van een burcht; doorgaans zonder entree of ramen op de 

begane grond.
Drager en invulling De drager is de constructie van een gebouw, waaraan de invulling is toe-

gevoegd om te beschermen tegen weer en wind (heeft vooral betrekking 
op gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, waarbij het verschil tussen dra-
ger en invulling werd gebruikt om de woning in een groot gebouw of rij 
huizen te onderscheiden).

Ensemble Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel.
Entree Ingang van een gebouw.
Erf 
 

Al dan niet omheind stuk grond dat in ruimtelijk opzicht direct hoort bij, in 
functioneel opzicht ten dienste staat van, en in feitelijk opzicht direct aan-
sluit aan een gebouw en dat blijkens de kadastrale gegevens behoort tot 
het perceel waarop dat gebouw is geplaatst. (Artikel 1 Woningwet)
Voorerf
Gedeelte van het erf tussen de voorgevellijn en de aan de voorkant van 
die lijn gelegen perceelsgrens.
Achtererf
Gedeelte van het erf tussen de achtergevellijn en de aan de achterkant 
van die lijn gelegen perceelsgrens.
Zijerf
Gedeelte van het erf tussen een zijgevellijn en de aan de zijkant van de lijn 
gelegen perceelsgrens.

Erfafscheiding Een bouwwerk bedoeld om het erf of perceel af te bakenen van een 
buurerf of de openbare ruimte.

Erker Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan de gevel van een ge-
bouw, op de begane grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en 
glas.

Flat Groot gebouw met meerdere verdiepingen/woonlagen. De appartemen-
ten in de flat zijn meestal gelijkvloers en worden op hun beurt eveneens 
flat/flatjes genoemd.

Fronton Driehoekig of segmentvormige bekroning van een (klassiek) gebouw of 
van een onderdeel daarvan.
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Galerij Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang verschaft tot 

de afzonderlijke woningen.
Gebouw Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
Gepotdekseld Horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende gevelbeplating (oorspronke-

lijk houten planken).
Gevel Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen buiten en binnen.
Geveldetaillering Geheel van onderdelen van een gevel die samen het totaalbeeld van de 

gevel bepalen.
(Gevel)geleding Onderverdeling van de gevel in kleinere vlakken. Verticale, horizontale of 

figuratieve indeling van de gevel door middel van gevelopeningen, met-
selwerk, inspringingen of andere gevelkenmerken en -detailleringen.

Gevelsteen Een stenen plaat of blok in de gevel, waarin een bouwopschrift, afbeel-
ding of naam is opgenomen.

Goot(hoogte) Horizontale waterafvoer; meestal tussen gevel en dakvlak. 
Gootklossen Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter ondersteuning 

van goten.
Gootlijn Veelal horizontale lijn die een goot of meerdere goten aan de gevel 

vormen.
Halsgevel Een gevel waarvan het middendeel hoger is opgetrokken tot een recht-

hoekige hals.
Hardsteen Verzamelnaam voor verschillende soorten blauwgrijze, fossielenrijke 

natuursteen.
Hoekaanbouw Grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan de hoek van 

een gebouw.
Hoekkeper Snijlijn van twee aansluitende dakvlakken bij een naar buiten gerichte 

hoek.
Hoofdgebouw Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen 

als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. Een gebouw, dat op een 
bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de be-
stemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken.

Industriebebouwing Bebouwing met een industriële bestemming.
Inbreiding Nieuwbouw op een reeds bestaande open ruimte binnen de bebouwde 

kom.
Kap Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat de dakbedek-

king draagt.
Kaprichting Hoofdrichting van het dakvlak, meestal bepaald door de richting van de 

nok.
Kavel Grondstuk, kadastrale eenheid.
Kerkring Terrein rond een (dorps)kerk, meestal door een kerkgracht, straat en be-

bouwingswand omgeven.
Kern Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van een dorp of stad.
Kilkeper Snijlijn van twee aansluitende dakvlakken bij een naar binnen gerichte 

hoek.
Klokgevel Een gevel waarvan de top de vorm van de doorsnede van een klok of bel 

heeft.
Klossen Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter ondersteuning 

van uitstekende onderdelen van een gebouw zoals dakgoten.
Komvorming De verdichting van bebouwing op een bepaalde locatie, waaruit een ne-

derzetting ontstaat; meestal op een kruispunt van routes.
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Koofbord Gebogen vlak dat de overgang vormt van een vlakke zoldering of vlak pla-

fond naar de muur.
Kop In het algemeen gebruikt om de smalle kant van een rechthoekige vorm 

aan te duiden, bijvoorbeeld bij een gebouw.
Kopgevel De gevel aan de smalle zijde van een bebouwingsblok.
Kroonlijst Een uitdrukkelijk geprofileerde of geornamenteerde lijst.
Lak Afwerklaag van schilderwerk.
Landschappelijke waarde De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneem-

bare deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge 
samenhang en beïnvloeding van (niet levende en levende) natuur.

Langsgevel Een gevel zonder top of lijst; meestal in de lange zijde van een 
bebouwingsblok.

Latei Draagbalk boven gevelopening.
Lessenaarsdak Dak met één hellend, niet onderbroken dakvlak.
Lichtkoepel Raamconstructie in de vorm van een koepel; meestal in een plat dak.
Lijst Een versierde en/of geprofileerde rand of strook; meestal als bekroning 

van de bovenzijde van een gevel of omtrekking van een opening. 
Lijstgevel Een gevel die aan de bovenzijde wordt beëindigd door een lijst.
Lineair Rechtlijnig, langgerekt.
Lint(bebouwing) Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) bebouwing langs een weg of 

waterverbinding.
Luifel Een meestal plat uitgebouwd afdak, vaak boven een deur.
Maaiveld Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de grens tussen 

grond en lucht.
Makelaar Decoratieve bekroning van een geveltop, aangebracht als verbinding tus-

sen de afzonderlijke delen van de daklijst.
Mansardekap Een dak met aan twee zijden onder een stompe hoek geknikt of gebroken 

dakvlak.
Markies Opvouwbaar zonnescherm.
Massa Zichtbaar volume van bebouwing.
Metselverband Het zichtbare patroon van metselwerk. 
Middenstijl Verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn. 
Monument Aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 3 van de Monumen-

tenwet 1988.
Muuranker Een ijzeren penconstructie waarmee houten balken aan een muur beves-

tigd worden, om deze voor uitwijken te behoeden. 
Muurdam Op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur. 
Muurplaquette Een plaat op de gevel, waarin een bouwopschrift, afbeelding of naam is 

opgenomen.
Natuurlijke waarde De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, 

geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel af-
zonderlijk als in onderlinge samenhang.

Natuursteen Steen die in de aardbodem gevonden wordt als oergesteente of sedi-
mentgesteente; meestal gebruikt in bestrating, geveldetaillering of 
gevelbeplating.

Negge Het vlak dat wordt bepaald door de aanwezige ruimte tussen de buiten-
kant van de gevel en het kozijn. 

Nok Horizontale snijlijn van twee dakvlakken, de hoogste lijn van het dak.
Ondergeschikt Voert niet de boventoon.
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Onderbouw Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op de begane 

grond van een huis met meerdere verdiepingen. Een gedeelte van een 
gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant min-
der dan 1,20 meter boven peil is gelegen.

Ontsluiting De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein. 
Oorspronkelijk Origineel, aanvankelijke vorm, authentiek.
Oorspronkelijke gevel Gevel van een gebouw zoals deze als nieuw is gebouwd.
Organische groei Geleidelijke en individuele ontwikkeling van gebouwen binnen bestaande 

structuren.. 
Ornament Een element zonder constructieve functie dat is aangebracht ter verfraai-

ing van een bouwwerk.
Ornamentiek Mate waarin een bouwwerk is verfraait.
Orthogonaal Rechthoekig.
Oriëntatie De hoofdrichting van een gebouw.
Overstek Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel.
Palissade Omheining van palen, ter bescherming en verdediging aangebracht.
Paneel Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting.
Penant Gemetselde steunpilaar van het fundament van een gebouw, metselwerk 

in een gevel langs openingen.
Pilaster Weinig uitspringende muurpijler, die dient om een boog of hoofdgestel te 

dragen.
Plaatmateriaal Plaat van kunststof, staal of hout; meestal ten behoeve van 

gevelbekleding.
Planmatige uitbreiding Gelijktijdige en gezamenlijke ontwikkeling van gebouwen.
Plasticiteit De mate aan dieptewerking door het reliëf in de gevel, bijvoorbeeld door 

kozijnen, penanten, metselwerk en andere gevelelementen; veroorzaakt 
licht- en schaduwwerking in de gevel.

Pleisterlaag Een laag mortel die het oorspronkelijke bouwmateriaal bedekt, waardoor 
een gladde afwerking ontstaat.

Plint Een duidelijk te onderscheiden horizontale band aan de onderzijde van 
een gebouw; oorspronkelijk als stootlijst.

Portiek Gemeenschappelijk trappenhuis en/of een terugspringende ruimte voor 
de straat- of toegangsdeur.

Positionering Plaats van een bouwwerk op de kavel.
Pui De ondergevel van een gebouw; meestal door materiaalgebruik of invul-

ling afwijkend van bovengevel.
Punt-, piramide- of tentdak Dak gevormd door vier driehoekige dakschilden die in één punt 

bijeenkomen.
Puntgevel Gevel eindigend met een driehoekig bovendeel, overeenkomend met de 

vorm van het aansluitende zadeldak.
Raamdorpel Horizontal stenen element onder onderdorpel van een houten kozijn, dat 

ervoor zorgt dat water onder het kozijn buiten het muurvlak wordt 
afgevoerd.

Raamlijst Een lijst die een raamopening omtrekt.
Radialen Wegen die vanuit het centrum naar buiten lopen; meestal gecombineerd 

met een ringstructuur. 
Referentiekader Het geheel van waarden en normen binnen een bepaalde groep waar-

naar verwezen kan worden.
Renovatie Vernieuwing.
Respecteren Met eerbied behandelen, eerbiedigen, waarderen.
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Rijenwoningen Geschakelde eengezinswoningen in een rij.
Ritmiek Regelmatige herhaling.
Roedeverdeling De verdeling van horizontale en verticale latten (roeden) die de verschil-

lende kleine ruitjes binnen één kozijn op hun plaats houden.
Rolboog Een gebogen constructie in baksteen, om de drukkracht boven een ope-

ning op te vangen. 
Rolkast Kast waarin een rolluik wordt opgerold.
Rollaag Een in verband gemetselde laag van op hun kant of kop gemetselde ste-

nen. Horizontale rij stenen boven gevelopening of aan bovenzijde van ge-
metselde wand.

Rolluik Oprolbaar vensterluik van smalle latjes.
Rooilijn Denkbeeldige lijn die aangeeft waarbinnen gebouwd mag worden.
Schilddak Dak, gevormd door twee driehoekige schilden aan de smalle en twee tra-

peziumvormige schilden aan de lange zijde.
Selectiviteit Waarde als onderscheidingsmiddel, uitkiezend.
Sieranker Sierlijk gesmeed of gietijzeren muuranker.
Situering Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving.
Speklaag Lichte natuurstenen band als afwisseling in baksteenmetselwerk, door-

gaans van Brabantse arduin, later ook van zandsteen.
Steunbeer Massieve verticale steun voor een muur; gebruikt om zijwaartse druk op te 

vangen.
Stijl Architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of van een bepaal-

de stroming.
Stoep Geplaveide strook langs een straat, behorend bij het aangrenzende ge-

bouw; meestal in hardsteen.
Stoephek Hek als afscheiding tussen private stoep en openbare weg; meestal van 

smeedijzer.
Stoeppaal Hardstenen of ijzeren paal als afscheiding tussen private stoep en openba-

re weg; tussen de stoeppalen zijn meestal kettingen of stangen bevestigt.
Straatprofiel De verticale doorsnede van een straat, gezien van gevel tot gevel.
Straatwand De fysieke ruimtelijke beëindiging van een straat; meestal door bebou-

wing, soms ook door andere objecten.
Tableau Een gevelvlak waarin een afbeelding is opgenomen.
Tactiel Met de tastzin verbonden.
Tegelwerk Wandbekleding van tegels, meestal van gebakken klei.
Tent-, punt- of piramidedak Dak gevormd door vier driehoekige dakschilden die in één punt 

bijeenkomen.
Textuur De waarneembare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus de on-

effenheden van de steen en het voegwerk).
Timpaan In een fronton besloten veld.
Topgevel Gevel met een bekroning aan de korte zijde van het gebouw. De gevellijn 

volgt daarbij in grote lijnen het min of meer driehoekige dak. Hiertoe be-
horen de hals-, klok-, punt-, schouder-, trap- en tuitgevel.

Trapgevel Een gevel waarvan de top trapsgewijs smaller wordt.
Travee Het geveldeel dat zich tussen twee verticale elementen bevindt.
Tuitgevel Een puntgevel waarvan de top eindigt in een smalle rechthoekige hals.
T-venster Een venster waarvan het onderste gedeelte van een middenstijl is voor-

zien en waarin de roeden een T-vorm maken.
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Uitbouw Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit het ge-

bouw toegankelijk is. De vergroting van een bestaande ruimte in een 
woning.

Vensterluik Een draaibaar houten schot of paneel waarmee een venster aan de bui-
tenzijde geheel of gedeeltelijk kan worden bedekt.

Verdichten Het steeds verder invullen van open ruimtes met bebouwing.
Vestingstad Een met verdedigingswerken versterkte stad, doorgaans omringd door 

verdedigingswallen en grachten.
Vista Uitzicht, zichtlijn, uitzichtpunt.
Vleugelstuk Een houten of stenen klauw dat gewoonlijk ter verfraaiing paarsgewijs aan 

weerskanten van een geveltop of dakkapel is geplaatst.
Volant Strook stof als onderste beëindiging en versiering van zonnescherm of 

markies.
Voorgevellijn Denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van een bouwwerk loopt 

tot aan de perceelsgrenzen. Denkbeeldige dan wel op de plankaart aan-
gegeven lijn die strak langs de voorgevel van een gebouw tot aan de 
perceelsgrenzen

Voorkant De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een ge-
bouw; de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw, 
gelegen tussen de voorgevelrooilijn en achtergevelrooilijn, voor zover die 
zijde gekeerd is naar de weg of openbaar groen.

Wandwerking De mate waarin een gebouw of aantal gebouwen als straatwand 
fungeren.

Windveer Plank bevestigd langs de kanten van een met riet of pannen gedekt dak 
ter afdekking van de voorrand, meestal van decoratief houtsnijwerk.

Woning Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 
één afzonderlijke huishouding.

Wolfdak Meestal een zadeldak waarvan één of beide dakschilden op de kop een 
afgeknot dakschild heeft (wolfeind). 

Zadeldak Een dak dat aan twee zijden schuin is met een symmetrisch profiel.
Zijgevellijn Denkbeeldige lijn die strak langs de zijgevel van een bouwwerk loopt tot 

aan de perceelsgrenzen.
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