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Het landschap veranderde van een toendra-achtige omgeving grenzend aan landijs in een bosrijk gebied. De wind had vrij spel 
waardoor het zand over grote afstanden kon worden meegevoerd. Daar waar de vlakte begroeid was bleef het zand liggen achter 
bomen en struiken zodat daar na verloop van tijd zandduinen ontstonden die worden aangeduid als pleistocene dekzandruggen. De
diepte van deze laag loopt op Walcheren van noord naar zuid op van 10 tot 3,5 meter - NAP (Koudekerke op ongeveer 6 m - NAP)

Landschap 25000 – 11.000 v. Chr.
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In het begin van het Pleistoceen, zo'n 1,5 miljoen jaar geleden, lag Walcheren in of aan de 
rand van een zeer ondiepe zee die zich steeds verder terug trok. Er werden hierdoor vooral 
veel schelpen, laagjes zand en klei afgezet door de voorouders van de rivieren de Rijn, Maas 
en Schelde. 

Tijdens de ijstijden daalde de zeespiegel en lag de kustlijn ergens tussen Schotland en 
Noorwegen. In deze perioden vonden afzettingen door ijs, water en vooral wind plaats 
waardoor een dik zandpakket werd afgezet. Dit zandpakket, ook wel pleistoceen dekzand 
genoemd, werd gevormd in de laatste ijstijd ongeveer 25.000 tot 11.000 jaar geleden. 

Pleistocene dekzandruggen



Deze verandering van het landschap zette zich op Walcheren niet overal gelijktijdig in. De vorming van het basisveen vond vanaf 5500 
voor Christus vanaf het noorden van Walcheren richting het hoger gelegen zuiden plaats. De vorming van basisveen nabij Koudekerke 
wordt geschat omstreeks 4000 voor Christus. De zeespiegel is dan al weer bijna 5 meter gestegen sinds het begin van deze periode 
van transgressie (zeespiegelstijging).

Landschap 5000 v. Chr.
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Aan het begin van het holoceen, zo'n 10.000 jaar geleden, stond de zeespiegel ruim 
zestig meter onder NAP. De veranderingen in het landschap tijdens deze periode, waren 
het gevolg van een temperatuurstijging waardoor het landijs uit de laatste ijstijd begon 
te smelten en de zeespiegel weer begon te stijgen. Zo rond 5000 voor Christus was de 
Noordzee al weer was volgelopen tot circa 17 meter - NAP. Met het stijgen van de 
zeespiegel ontstond aan de kust tevens een stijging van het grondwater. 

Het zoete grondwater werd opgestuwd en langs de kust ontstonden moerasbossen. Deze 
vormden het basisveen wat op Walcheren qua diepte varieert en oploopt van noord naar 
zuid van 9 tot 5 meter onder NAP. Het water steeg vervolgens zo snel op dat een groot 
deel van laag Nederland veranderde in een waddengebied.

stijging



Vanaf 3000 voor Christus nam de zeespiegelstijging weer af en omstreeks 2300 voor Christus kwam aan de sedimentatie een einde. 
Er vormt zich dan een strandwal voor de huidige kustlijn.

Landschap 4300-2300 v. Chr.
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In de periode 4300 tot 3300 voor Christus bleef de bodem bij Koudekerke 
en Dishoek onveranderd en werd deze bedekt met zoute schorren en 
slikken die hier voor een dun veenlaagje hebben gezorgd.

Na 3300 voor Christus ontstond een zeearm met geulen tot wel 30m 
diep, waarin wad sedimenten werden afgezet met in snelstromende 
delen voornamelijk zandafzettingen en daar buiten vooral vette klei.



Dit veenpakket, dat tot de afzetting van Duinkerke I behoort, loopt qua dikte sterk uiteen, van plaatselijk enkele decimeters tot 3 
meter en in oude geulen tot soms wel 30 meter.

Landschap 2300 v. Chr. - 50 v. Chr.
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De rust keerde terug in het gebied. De diepe kreken werden gedurende 
ruim twee eeuwen langzaam opgevuld met achtereenvolgens zand, zavel 
en klei. Het gebied veranderde van een zoutwatermilieu in een brak- tot 
zoetwatermoeras. 

In het moeras werd een veenpakket gevormd en zo ontstond het 
Hollandveen dat op Walcheren tot ca 50 voor Christus doorgroeide.



Door de ontwatering van het veen nam de daling van het maaiveld toe en werd het gevaar voor overstromingen groter. Waarschijnlijk 
is dit van invloed geweest op de ontvolking van Walcheren. Uit de periode vanaf 275 tot 600 na Christus zijn nauwelijks sporen van 
menselijke activiteit bekend. In deze periode bleef Zeeland ten prooi vallen aan eb en vloed. De oude strandwal werd gereduceerd tot 
een zandbank (zie kaart Goos 1666) en in het daarachter gelegen land werden kreken in het veen uitgesleten en werd zeeklei afgezet.

Landschap 300 v. Chr. - 600 n. Chr.
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In deze periode werd Walcheren bevolkt 
door Romeinen waarvan talrijke sporen 
zijn teruggevonden in de bovenlaag van 
het veen. In Koudekerke dateren de 
vondsten van Romeins aardewerk uit de 
periode 70-161 jaar na Christus. 

In 1974 zijn ten noorden van Koudekerke 
resten van een Romeinse kalkoven 
gevonden en onlangs heeft men bij 
werkzaamheden voor de rondweg rond 
Koudekerke nog Romeins materiaal 
gevonden. 

Vooral uit de 2e en 3e eeuw na Christus 
zijn veel Romeinse vondsten op 
Walcheren bekend waaronder ook een 
munt uit de periode van keizer Antoninus
Pius (138-161) welke bij de hofstede
Paauwenburg is gevonden aan het begin 
van de 20e eeuw. 

Alle gevonden munten op Walcheren 
dateren van vóór het jaar 274. 



In de periode 900-1200 vindt de Duinkerke III transgressie plaats. Walcheren blijft grotendeels droog, maar wordt van de Bevelanden
gescheiden. Vanaf de 11de eeuw nam de bevolking op Walcheren weer verder toe maar werd ook het gevaar van overstromingen 
groter. De jonge duinenrij was nog niet op alle plaatsen gesloten en de stormvloeden van 1014 en 1134 die Zeeland teisterden deden 
de inwoners besluiten om woonplekken op te hogen, kreken af te dammen en dijken aan te leggen. 

Landschap 600-1200

8

Voor de huidige kustlijn van Domburg lag rond 600 een belangrijke 
handelsnederzetting, die tot in de 9e eeuw doorbloeide. Uit verhalen over 
de uit Engeland afkomstige predikant Willibrord, die zich omstreeks 690 
afspeelden in Domburg, Westkapelle, Zoutelande en Vlissingen, wordt 
afgeleid dat alleen de kuststreek bewoond was. 

De hoge duinen zoals we die nu kennen zijn pas na het jaar 1000 ontstaan 
door het steeds verder opwaaien van zand. Er was ook sprake van erosie van 
zand door de zee. Hierdoor werden tot de jaren tachtig van de vorige eeuw 
bij zeer laag water en gunstige wind nog sporen op het strand bij Dishoek 
waargenomen van oude klei- en veenlagen van de Duinkerke I en II 
transgressies. Door recente zandsuppleties zijn die sporen weer afgedekt.

www.koudekerke.info



Het was de dijk bij Dishoek die in januari 1393 en december 1396 op doorbreken stond en pas na inmenging van het Middelburgse
polderbestuur werd hersteld. Door deze en andere vroege waterbouwkundige werken werden de contouren van Walcheren in 
hoofdlijnen bepaald. In de jaren hierna worden bij Dishoek diverse malen herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder een 
dijkverhoging in 1403 en dijkversterking in 1422.

Dishoek - Dyckshoecke
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De Westerschelde is ontstaan uit de Honte en had al spoedig een vrij brede 
monding aan zee. Nadat de Honte in de loop van de dertiende eeuw een 
verbinding kreeg met de Schelde, werd de zee-arm nog breder en werden 
eilanden, zoals Wulpen en Coesant, door de zee opgeslokt en ontstond de 
Westerschelde.  De duinstrook aan de zuid-westzijde van Walcheren kende 
van oudsher enkele zwakke plekken, waar kreken hun water door de 
duinenrij richting zee afvoerden. Onder andere tussen Zoutelande en 
Valkenisse en ten zuiden van Dishoek was de jonge duinenrij smal en laag en 
daarmee een gevaarlijke plek in de kustverdediging. 

Het buurtschap Dishoek dankt zijn 
naam aan een dijk, die hier 
omstreeks 1293 moet zijn aangelegd 
om het zwakke stuk kust te 
verstevigen. 

Dishoek is een verbastering van 
'Dyckshoecke', wat de plek aangaf 
van de overgang van de jonge duinen 
in de dijk welke vervolgens in de 
richting van Vlissingen liep 

(zie vermelding op kaart 1652). 



Door dit inklinkingproces zijn de huidige kreekruggen ontstaan, die de basis voor de bewoning en het grondgebruik vormden, zo ook 
voor Koudekerke en Dishoek. De foto is gemaakt ter plaatse van het hoogste punt op een kreekrug. Hier zijn de bovenste twee lagen 
goed zichtbaar.

Landschap
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Het veenoppervlak kon door het inklinken en oxideren soms tot 2 cm per jaar dalen waardoor er nu plaatsen zijn met een totale
bodemdaling van meer dan 1 meter. Hierdoor kwam de kreekbedding die uit fijn zand bestond, en zelf niet verder kon inklinken, na
verloop van tijd hoger te liggen dan de oorspronkelijk hoger gelegen poelgronden. 

Met de bedijking en een verbeterde 
afwatering van Walcheren wilde men 
zich na de stormvloed van 1134 
beter beschermen tegen het water 
en kon men meer grond in cultuur 
brengen. Een gevolg van de 
verbeterde afwatering was een 
daling van de grondwaterstand.

Hierdoor werd vanaf dat moment 
echter ook het ondiepe veen 
blootgesteld aan zuurstof, waardoor 
het plantaardig materiaal kon gaan 
rotten. Door het gewicht van de 
relatief zware kleiafzettingen werd 
de onderliggende veenlaag 
gaandeweg samengedrukt en begon 
een proces van inklinking.



Kreekruggen op Walcheren.

Landschap
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De dorpen en steden op het Walcherse platteland liggen vrijwel allemaal op een kreekrug, zo ook Koudekerke. Ook de oudste wegen 
volgen de kreekruggen grotendeels

Landschap
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Vermoedelijk na een stormvloed op 28 september 1014, besluit men op Walcheren werven ofwel vliedbergen aan te leggen om zich 
beter te kunnen beschermen tegen de invloeden van de zee. De ligging van tien vliedbergen binnen de oorspronkelijke grenzen van 
Koudekerke is bekend. Opmerkelijk is dat er drie direct rond het huidige dorp lagen.

Landschap
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Uit de overloper van 1574 blijkt de tweede vliedberg nabij de dorpskern, de Cithershill geheten, eigendom te zijn geweest van de 
markies van Veere. Van deze verhoging in het landschap ten westen van de kerkring is bekend, dat hier in het verleden kralen en een 
spinsteen zijn gevonden en dat er een oude hofstede nabij heeft gestaan. De berg werd ook wel aangeduid als Sitershil, Siperhill of 
Ciperhill, waarnaar de Cithershillsingel later is vernoemd. De naam herinnert aan de Engelse bezetting in 1809.

Landschap verdwenen vliedbergen
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De derde vliedberg, ook wel Welleberg genoemd, lag ten zuidoosten van de dorpskern, nabij de huidige Dahliastraat en Welle. Tijdens 
de inundatie zijn hier mensen begraven omdat dit een van de weinige onbebouwde stukjes grond was die toen droog bleven. Op 
enkele oude foto's waarvan er hier links een uit 1954 staat afgebeeld vanaf de dakruiter op de kerk, is de welving in het landschap 
nog goed zichtbaar.

Landschap verdwenen vliedbergen
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www.koudekerke.info



Vast staat, dat ten minste één van de vliedbergen, bij het Noordhof, ten noorden van de Middelburgsestraat heeft gelegen. Deze 
vliedberg was in het bezit van een lokale ambachtsheer en was vermoedelijk omgracht, de vroegere gekromde kavelgrens deed hier 
nog aan herinneren. Mogelijk waren de andere twee vliedbergen nabij de dorpskern ook in bezit van ambachtsheren.

Landschap verdwenen vliedbergen
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Er wordt aangenomen, dat de aanwezigheid van een parochiekerk als een voorwaarde gold voor de vorming van een zelfstandige 
ambachtsheerlijkheid door een ambachtsheer.

Ambachtsheerlijkheid Koudekerke
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Dishoek

In de oudste bron (1198) waarin Koudekerke wordt genoemd, wordt 
gesproken over de 'ambachtsheren van Koudekerke'. Om te begrijpen welke 
rol deze ambachtsheren vervulden is het van belang om een beeld te 
schetsen van de situatie op Walcheren en het verband met de stichting van 
kerken.

Aan het eind van de tiende eeuw was de Westmonsterkerk in Middelburg de 
enige parochiekerk op Walcheren. Voor 1100 splitsten zich vier dochter-
kerken af (Westkapelle, Oostkapelle, West-Souburg en de Noordmonsterkerk
te Middelburg), waarna er sprake was van vijf parochiekerken op Walcheren. 
Vanaf de dertiende eeuw zette de kerkafsplitsing versneld door, zodat er bij 
het begin van de veertiende eeuw sprake was van 31 afgesplitste kerken, 
waarvan de kerk in Koudekerke dus al voor 1198 is ontstaan. 

Doordat het kerkelijk en grafelijk grondbezit afnam kon een nieuwe groep, 
de zogenaamde ambachtsheren, in het bezit komen van veel gronden 
waardoor Zeeland in ambachtsheerlijkheden werd verdeeld, waarvan de 
grenzen tot de veertiende eeuw samenvielen met de grenzen van de 
parochies. 



De  kaart van Bernaerds uit 1641 is de eerste betrouwbare kaart van de (ambachts)heerlijkheid Koudekerke.  Deze strekte zich vanaf 
de duinen bij Dishoek uit tot aan de singels van Middelburg en in zuidelijke richting tot aan Oud-Vlissingen. Koudekerke was destijds 
de grootste (ambachts)heerlijkheid van Walcheren
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Het hierboven getoonde fragment van het Panorama van Walcheren, dat vermoedelijk Antoon van Wijngaerde in 1550 maakte, is het 
oudste bekende schilderij waarop een redelijk betrouwbare weergave is te zien van Walcheren. Dit ruim 10 meter lange, met 
waterverf vervaardigde panorama, beslaat de gehele Walcherse kust en geeft een indruk van de in die periode kenmerkende 
activiteiten waarbij voor de visserij een hoofdrol lijkt te zijn weggelegd. Hierop staan zowel Koudekerke als Dishoek aangegeven.

Bewoning
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Koudekerke

Dishoek



Het schilderij toont ook de oude gotische kerk van Koudekerke. Deze kerk had een laag schip, hoog koor en zware stenen toren met 
hoge spits, welke op het westen was gericht. De oude gotische kerk van Koudekerke raakte tijdens het beleg van Middelburg in 1572 
ernstig beschadigd door schermutselingen tussen de Spanjaarden en de Geuzen maar werd na de overgave van Middelburg 
provisorisch hersteld en ingericht voor de hervormde godsdienst. 

Bewoning
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Na de nodige verbouwingen moet de Michaëlskerk zo rond 1650 zijn huidige vorm hebben gekregen als een zaalkerk opgetrokken uit 
Zeeuwse moppen. De oudst bekende afbeelding van de huidige kerk is een gravure van Bulthuis uit 1790. Hierop is de kerk vanuit het 
noordoosten te zien vanaf de huidige Badhuisstraat. Tegen de kerk is een ruimte gebouwd, vermoedelijk is dit een consistorie, met 
een schuin oplopend dak, tegen het midden van de oostgevel en een dakruiter.

Bewoning
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Oorspronkelijk is de kerk, net als veel andere Walcherse dorpen, omringd geweest door een kerkhof. Dit kerkhof was lange tijd met 
een stenen muurtje afgescheiden van de ommegang, het latere Dorpsplein. De kerkmuur bestond al in veertiende eeuw zo blijkt uit 
de gerechtelijke archieven. Ene Lauwerijns moest in 1505 voorkomen omdat zijn varkens op het kerkhof hadden gescharreld. "De 
muur is vervallen, wat kon ik er aan doen?" was zijn verweer voor de rechter. Het onderhoud van de muur hield te wensen over.

Bewoning
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Op steenworp afstand van het Dorpsplein is aan de Kerkhoflaan de oude begraafplaats te vinden welke in de jaren ‘20 van de vorige 
eeuw is gesloten. Er bevinden zich nog talrijke grafmonumenten en een grafkelder van enkele voorname inwoners. Ook nu is er 
weinig onderhoud. Er zou meer aandacht moeten zijn voor een gemeentelijk visie op de drie begraafplaatsen (‘meer dan een plek van 
begraven!’).  Dit in het algemeen, los van de actuele kwestie van ophogen of uitbreiden van de huidige begraafplaats. 
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De bevolkingsgroei van Koudekerke en Dishoek ontwikkelde zich aanvankelijk langzaam maar kwam omstreeks 1890 in een 
stroomversnelling. De Tweede Wereldoorlog en annexaties van grondgebied in 1941 en 1966 hadden een groot negatief effect op de 
bevolkingsomvang. Na 1966 nam de bevolking explosief toe. Sinds 1995 daalt de bevolking van Koudekerke gestaag.

Bevolkingsgroei en -krimp
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Dishoek



Koudekerke was aanvankelijk dunbevolkt, met alleen in ‘t Zand en Koudekerke een dichtere bewoningsconcentratie. Buiten het 
dorpsplein was er vrijwel alleen verspreide bebouwing in de vorm van boerderijen, ook in Dishoek. Als er nieuwe woningen gebouwd 
werden dan gebeurde dat vrijwel altijd aan de directe uitvalswegen van het Dorpsplein.

Bewoning omstreeks 1823
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Koudekerke was aanvankelijk dunbevolkt, met alleen in ‘t Zand en Koudekerke een dichtere bewoningsconcentratie. Buiten het 
dorpsplein was er vrijwel alleen verspreide bebouwing in de vorm van boerderijen, ook in Dishoek. Als er nieuwe woningen gebouwd 
werden dan gebeurde dat vrijwel altijd aan de directe uitvalswegen van het Dorpsplein. 

Bewoning 1823-1878
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Deze luchtfoto uit 1973 geeft een fraai overzicht van het Dorpsplein te Koudekerke. In het midden staat de kerk met de consistorie 
met daaromheen de druppelvormige bebouwing.  Koudekerke heeft in vergelijking met andere Walcherse kerkringdorpen een relatief 
groot dorpsplein, dankzij de vroegere vrij grote gotische kerk en ommegang voor processies. Tegenwoordig is de kerk en het plein
eromheen meer dan alleen een ontmoetingsplek voor gelovigen.

Bewoning
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Het historische hart van het dorp en de plek waar van oudsher de meeste dorpsactiviteiten plaatsvinden. Gelukkig resteren nog een 
aantal interessante panden maar het plein is in het tweede deel van de vorige eeuw erg in kwaliteit achteruit gegaan door in onze 
ogen te conservatief beleid. Karakteristieke gevels zijn daardoor verloren gegaan en nieuwbouw is van een te laag architectonisch 
niveau gebleken om het Dorpsplein tot een aantrekkelijke plek te maken.

Bewoning Karakteristieke gebouwen aan het Dorpsplein
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Koudekerke was in de periode 1890-1940 sterk in omvang toegenomen waarbij lintbebouwing ontstond langs de Biggekerksestraat/ 
Schuttestraat, het Lange en Kort Weegje, Middelburgsestraat, Tramstraat-Dishoekseweg, Kerkhoflaan en Brouwerijstraat. Bijzonder is 
de lintbebouwing aan de Stationsstraat doordat deze als één van de weinige overblijfselen uit het ‘tramtijdperk’ bewaard is gebleven.

Bewoning omstreeks 1949
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Aan de uitvalswegen van het dorp werden vooral na 1900 woningen en publieke voorzieningen gerealiseerd zoals een kerk en diverse
scholen. Er vestigden zich ook bedrijfjes.  

De bebouwing is deels geschakeld en vrijstaand en bevat enkele karakteristieke panden die het behouden waard zijn. 

Bewoning Karakteristieke gebouwen aan bebouwingslinten

30

1963

1872 1924 ~1900 1926~1930

1920 1910 1905

1901 en 19201891 1910 1914 1968



Wat kun je doen om Koudekerke weer/meer allure te geven?
Het pand van eetcafé Dorpszicht is één van de vele voorbeelden op het Dorpsplein van panden die door verbouwingen qua 
architectuur en detaillering veel minder aantrekkelijk zijn geworden en het straatbeeld hebben verschraald. In plaats van consolidatie 
van dergelijke ‘aangetaste’ panden zou kwalitatief hoogstaande vernieuwing mogelijk moeten zijn.

Consolidatie of vernieuwing? Voorbeeld Café Centraal (ca 1906) - Eetcafé Dorpszicht (2012)
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Reeds in 1936 bestonden er al gemeentelijk plannen om de uitbreiding van het dorp langs de uitvalswegen tegen te gaan en 
planmatige woningbouw te realiseren aan nieuwe straten. De Tweede Wereldoorlog zorgde er voor dat de realisatie ervan pas jaren 
later startte. Al deze plannen karakteriseren hoofdzakelijk de stedenbouw in Nederland in de naoorlogse periode tot heden en niet 
zozeer de Koudekerke in het bijzonder.

Bewoning na-oorlogse uitbreidingen
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Het landelijk karakter van Koudekerke is kwetsbaar door de nabijheid van het stadsgewest. De akkerbouwgebieden direct rond het 
dorp en de parkachtige omgeving rond de buitenplaatsen zorgen enerzijds voor een natuurlijke buffer naar het stadsgewest en 
anderzijds accentueren ze juist ook het compacte karakter van de bebouwing van het dorp zelf. Hierdoor voelt Koudekerke nog steeds 
aan als een dorp.

Buitengebied kenmerkende elementen
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Het cluster van landhuizen bij Der Boede is een mooi voorbeeld van een groen woongebied voor de welgestelden van weleer en 
mogelijk ook de toekomst. Het groene karakter dient wat ons betreft hoe dan ook behouden te blijven en het zou mooi zijn als de 
bewoners van Koudekerke ook in de toekomst toegang tot de parkachtige omgeving zouden behouden.

Buitengebied buitenplaatsen
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Het buitengebied van Koudekerke kent een aantal historische objecten die de geschiedenis van het 
gebied kenmerken. Huis Der Boede is daar misschien wel de bekendste en tevens de oudste van. 
Van oorsprong stond hier een ridderhofstede uit de dertiende eeuw. Het landhuis zoals we het nu 
kennen stamt uit 1752. Het is gelegen aan de Vlissingsestraat waar in de negentiende en twintigste 
eeuw meerdere landhuizen zijn gebouwd.

- Huis Der Boede (1752)
- Huis Moesbosch (1871)
- Huis Ter Schelde (1910)
- Huis Albertine (1913)

Het Huis Moesbosch kent nog een koetshuis en een grafkelder die de familie Van Doorn toebehoort. 
Bij zowel Huis Der Boede als Huis Moesbosch behoort van oudsher een boerderij die er in beide 
gevallen nog is*. Voor Der Boede wordt momenteel een herverkaveling voorbereid.



Iets meer cultuurhistorisch besef bij eigenaren van dit soort panden zou fijn zijn. 

Gelukkig zijn er ook nog enkele fraaie karakteristieke boerderijen en schuren die er beter voor staan.

Buitengebied boerderijen
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Bron foto: SCEZ 2012

Met de inundatie zijn veel oude boerenbedrijven verdwenen en is veel erfgoed verloren gegaan. Het behoud van karakteristieke panden 
blijkt echter in de afgelopen decennia ook geen vanzelfsprekendheid in Koudekerke. Er zijn namelijk diverse traditionele boerderijen en 
schuren in de dorpskom verdwenen door sloop of verval. Ook in het buitengebied wordt het voortbestaan van de oude boerderijen
bedreigd. Denk bijvoorbeeld aan de in verval geraakte schuur bij Moesbosch. Hier bevond zich tot voor kort nog een van de laatste 
traditionele met riet gedekte schuren van Koudekerke.



Fraai voorbeeld van de instandhouding van een boerderij is deze oude hofstede aan de Dishoekseweg 30. Dit hofje heeft 
tegenwoordig de status van rijksmonument en is ook wel bekend onder de naam ‘Hof Buytenhof’ en ‘Hof van Krijn van Floor’. Oude 
muurankers tonen het jaar 1658, de historie van deze hofstede gaat echter terug tot voor 1574! Dit is een van de vele ‘goede’
voorbeelden die Koudekerke gelukkig ook rijk is.

Buitengebied boerderijen
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Enkele voorbeelden van nog bestaande traditionele boerderijen en schuren in Koudekerke en Dishoek. Kort na de verwoestende 
inundatie van Walcheren in 1944 werden in Koudekerke specifiek hiervoor ontworpen noodboerderijen gebouwd. Hiervan zijn nog 
exemplaren aanwezig, onder andere op Het Blauwe Hof aan de Breeweg en aan de Groenweg 1. De hofstede aan de Strandweg (Hof 
aan Zee) betreft een zeldzame Scandinavische noodboerderij. 

Buitengebied boerderijen
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Zuiderhoeve - Dishoekseweg

Breeweg

Vlissingsestraat

Ter Poorteweg Hof aan Zee - Strandweg

Vlissingsestraat



Introductie van nieuwe voetpaden die cultuurhistorische elementen met elkaar verbinden zou van toegevoegde waarde kunnen zijn
voor het aantrekkelijker maken van Koudekerke. (zie deel II Hans Sakkers)

Behoud van de karakteristieke heggentunnels en het open karakter rond Koudekerke

Buitengebied heggentunnels en voetpaden
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De verbindingen tussen de dorpen bestonden in de 19e-eeuw vooral uit onverharde wegen met 
daarnaast een voetpad. Verder bestond er een stelsel van vrij liggende voetpaden, dat via 
hofsteden en vliedbergen tussen de bouw- en weilanden doorslingerde en meestal recht naar de 
kerk liep. De eigenaars en pachters van aangrenzend land waren door de ambachtsheren en later 
de gemeenteraden verplicht om het onderhoud van dergelijke voetpaden te verzorgen.

Om de grootschalige veenwinning te doen verminderen en de landeigenaren aan een 
alternatieve brandstof te helpen, werd door Karel V in 1527 toegestaan, dat grondeigenaren de 
bermen van de weg waaraan hun land grensden, met houtgewas mochten beplanten om 
zodoende over voldoende goedkoop brandhout te kunnen beschikken. 

De aanplant van dergelijk houtgewas heeft geresulteerd in de voor Walcheren zo kenmerkende 
heggentunnels, die samen met de talrijke tuinen bij buitenplaatsen, bijdroegen aan de naam 
'Tuin van Walcheren‘.



deel II: Dishoek en overblijfselen Atlantikwall
door: Hans Sakkers

Vervolg Presentatie
Historische identiteit Koudekerke en Dishoek



Vesting Naarden
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Vesting Naarden
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Stelling van Amsterdam
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St.P. Kolberg
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Luchtfoto Koudekerke
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Brug over de tankgracht bij de Zwichtmansweg te Koudekerke
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Bunker aan de tankgracht te Koudekerke
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Bunker aan de tankgracht te Koudekerke
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Bunkers nabij de Verbrande Hofweg (St. P. Von Kleist)
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Bunkers in het water tijdens de inundatie

50



Oorlogsmonument bij de begraafplaats te Koudekerke
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Graven oorlogsslachtoffers
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Eetcafé Pension Duinlust te Dishoek
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Oorlogsmonument op de Emmauskerk te Dishoek
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Straatnaam ter nagedachtenis aan John O. Forfar
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John O. Forfar
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Rodekruisbunker
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Voorstel voor een nieuwe wandelroute rond Koudekerke als verbindend element tussen cultuurhistorische objecten
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