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TOELICHTING	OP	DE	BESTAANDE	SITUATIE		
 
De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de gebiedsopgave. 

	
Code	

		
Beschrijving	

	
Bron	

	

Primaire	waterkering	
De	dijk	is	een	karakteristiek	landschapselement	voor	de	
Zeeuwse	delta.	Het	scheidt	water	en	land,	en	heeft	
tegelijkertijd	een	verbindende	functie.	Vanaf	de	dijk	
heb	je	een	prachtig	uitzicht.	
De	kruin	en	het	binnentalud	zijn	over	de	gehele	lengte	
met	gras	bekleed.	Op	het	buitentalud	ligt	een	berm	als	
onderhoudspad	en	fietspad.		
Delen	van	de	dijk	zijn	verpacht	of	in	gebruik	gegeven	
aan	particulieren/bedrijven,	die	het	beheren	met	
schapen	of	het	als	hooiland	gebruiken.	
Ook	wordt	een	deel	van	de	dijk	beheerd	door	de	
gemeente,	die	het	gras	kort	maait.		
	

	
	

	

Droogvallende	slikken	
Grote	delen	van	de	Westerschelde	langs	de	dijk	vallen	
droog	bij	laag	water.	

	

	

Diep	open	water	
Het	grote	open	water	van	de	Westerschelde	geeft	een	
enorme	ruimtelijke	dynamiek	aan	het	Zeeuwse	
landschap.	De	Westerschelde	is	een	open	zeearm	
tussen	de	Noordzee	en	de	rivier	de	Schelde.	Er	is	
ongeveer	4,50	meter	getijdewerking,	van	+2,40m	NAP	
naar	-2,10m	NAP	
De	Westerschelde	is	een	belangrijke	zeetransportroute	
van	en	naar	Antwerpen.	De	vaargeul	van	de	
zeeschepen	maakt	een	scherpe	bocht	zeer	nabij	
Hansweert.		
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Code	

		
Beschrijving	

	
Bron	

	

Buitengebied	
Het	landschap	rond	Hansweert	is	ruimtelijke	zeer	open	
en	bestaat	voornamelijk	uit	akkerland.	Op	enkele	
plekken	liggen	graslanden,	bossen	en	boomgaarden.		

GeoWeb	

	

Primaire	watergangen	(A)	
De	belangrijkste	sloten	en	watergangen	wateren	af	
naar	het	gemaal	Schore	bij	de	Westerscheldedijk.	

GeoWeb	

	

Secundaire/tertiaire	watergangen	(B/C)	
De	secundaire	en	tertiaire	watergangen	wateren	af	
naar	de	primaire	watergangen.		

GeoWeb	

	

Windmolens	
Er	staan	twee	windmolens	naast	de	dijk.	Deze	zijn	
eigendom	van	E-Connection.		

GeoWeb	

	

Schore	
Schore	is	een	dorp	met	485	inwoners,	behorend	bij	de	
gemeente	Kapelle.	Het	heeft	dorpsraad.	Schore	is	voor	
de	meeste	functies	aangewezen	op	Hansweert	en	
Kapelle.		

CBS,	
Waterschap	
Scheldestromen	

	

Bos	
Op	verschillende	plekken	is	bos	aangeplant.	Dit	zijn	
bossen	zonder	onderbeplanting,	met	de	bomen	in	
strakke	rijen.	

	

	

Fruitkwekerijen	
Er	zijn	verschillende	fruitkwekerijen.	Deze	zijn	
voornamelijk	gesitueerd	op	de	zanderige	
stroomgordels.	Rond	de	fruitkwekerijen	staat	een	
singel	met	hoge	beplanting.	Deze	staat	er	om	zoveel	
mogelijk	te	voorkomen	dat	bestrijdingsmiddelen	buiten	
het	perceel	waaien.	
	

GeoWeb,	
www.ruimtelijkeplannen.n
l	

	

Hansweert	(zie	ook	de	toelichting	aan	het	eind	van	
deze	tabel)	
Hansweert	is	een	dorp	met	1640	inwoners,	behorend	
bij	de	gemeente	Reimerswaal.	Een	aantal	basisfuncties,	
zoals	basisscholen,	zorgcentrum,	bibliotheek,	huisarts	
en	een	supermarkt,	zijn	in	Hansweert	aanwezig.	Voor	
andere	functies	is	Hansweert	aangewezen	op	Kapelle.		

CBS	
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Code	

		
Beschrijving	

	
Bron	

	

	

Dorpsrand	west	
De	westelijke	dorpsrand	is	erg	groen.	Dit	is	beplanting	
rond	de	sportvelden	en	de	volkstuinen.	Ook	de	
achterkant	van	de	huizen	aan	de	Maartenbroersweg	is	
beplant.		

	

	

Dorpsrand	zuidwest	-	park	
De	groene	westelijk	dorpsrand	loopt	langs	de	dijk	door	
in	een	klein	parkje.	Het	park	loopt	mooi	over	in	het	
dijktalud,	waardoor	de	ruimte	groter	lijkt	dat	dat	die	
eigenlijk	is.	

	

	

Dorpsrand	zuidwest	-	bebouwd		
De	zuidwestkant	van	het	dorp	is	op	een	bijzondere	
wijze	op	de	dijk	georiënteerd.	Op	één	na	staan	de	
huizenblokken	namelijk	loodrecht	op	de	dijk.	Dit	geeft	
ruimtelijk	en	functioneel	een	sterke	relatie	tussen	dorp	
en	Westerschelde.	
	

	

	

Dorpsrand	oost	
Aan	de	oostkant	van	het	dorp	is	hoekig.	Hier	ligt	een	
wijkje	in	het	oude	kanaaltracé.	Opvallende	hoge	
bebouwing	is	het	appartementencomplex	en	de	
achterliggende	kerk.	Een	beplante	oude	kade	schermt	
de	bebouwing	van	het	kanaal	af	
	

	

	

Dorpsrand	noord	
Aan	de	noordelijke	dorpsrand	liggen	2	
bedrijventerreinen:	de	hoog	liggende	werf	langs	het	
kanaal	en	het	bedrijventerrein	aan	de	Tramperweg.	
Ruimtelijke	is	het	dorp	aan	de	noordzijde	niet	echt	
begrensd.	Hierdoor	oogt	er	deze	(hoofd)entree	van	het	
dorp	enigszins	rommelig.		
	

	

	

Sluiscomplex	Hansweert	
Het	schutsluizencomplex	Hansweert	(1988)	vormt	de	
entree	van	het	Kanaal	door	Zuid-Beveland.	Het	heeft	
twee	sluiskolken.	Deze	kunnen	geopend	en	gesloten	
worden	met	roldeuren.	Het	complex	is	280	m	lang	en	
34	meter	breed.	Er	passeren	elk	jaar	ruim	44.000	
vaartuigen.	Hiervan	zijn	bijna	10.000	
recreatievaartuigen.	

https://nl.wikipedia.org/wi
ki/Kanaal_door_Zuid-
Beveland	
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Code	

		
Beschrijving	

	
Bron	

	

	

Bedrijfsgebouwen	bij	de	sluis	
Rond	de	sluis	liggen	verschillende	hoge	gebouwen	die	
in	het	oog	springen.	Dit	zijn	de	gebouwen	van	de	
voormalige	werf	'	Reimerswaal',	het	bedieningsgebouw	
van	de	sluis	en	het	gebouw	van	de	KNRM.	De	
reservesluisdeur	die	op	het	bedrijventerrein	naast	de	
sluis	staat	is	een	opvallend	object	in	het	landschap.	
	

	

	

Kerk	
De	Rooms-Katholieke	kerk	ligt	in	het	centrum	van	het	
dorp.	Hij	staat	in	een	lange	zicht	as	(wandelpad)	die	bij	
de	dijk	uitkomt.	

	

	

Appartementencomplex	
Het	appartementencomplex	in	de	wijk	Kanaalarm	valt	
op.	Het	is	hoger	en	moderner	dan	de	omringende	
historische	bebouwing	van	het	centrum.	Het	valt	
daardoor	en	een	beetje	uit	de	toon.	Bijzonder	is	dat	het	
gebouw	tegen	het	historisch	sluizencomplex	aan	ligt,	
maar	er	niet	op	georiënteerd	is.	
	

	

	

Bedrijfsgebouwen	van	Van	der	Straaten	
Aan	de	Werfdijk,	half	op	de	dijk,	ligt	het	
bedrijventerrein	van	Aannemersbedrijf	Van	Der	
Straaten.	Het	bedrijf	ligt	hoog	en	buitendijks.	Vroeger	
was	hier	de	scheepswerf	Reimerswaal	gevestigd.	Enkele	
oude	gebouwen	van	de	scheepswerf	staan	er	nog.	In	
2016	is	het	nieuwe	kantoorpand	in	gebruik	genomen.		
		

	

	

Boomdijk	
De	Boomdijk	vormt	één	van	de	assen	van	Hansweert.	
Vroeger	was	het	een	secundaire	waterkerende	dijk,	
maar	in	1978	is	de	dijk	afgegraven.	Het	bestaat	nu	een	
weg,	parkeerplaatsen	en	een	groenzone.	
Reden	voor	het	afgraven	was	dat	de	dijk	het	dorp	
ruimtelijk	en	sociaal	gezien	in	twee	delen	splitst	en	de	
dijk	zorgde	voor	verkeersonveilige	situaties.	
De	Boomdijk	ligt	daarom	nu	op	maaiveldniveau.	De	
bomen	die	aan	weerszijden	van	de	Boomdijk	stonden	
zijn	vervangen	voor	verschillende	beplantingstypen	die	

https://krantenbankzeelan
d.nl/issue/pzc/1977-12-
12/edition/0/page/2?quer
y=Boomdijk%20afgraven&
sort=relevance	
	
https://krantenbankzeelan
d.nl/issue/pzc/1978-04-
25/edition/0/page/29?que
ry=Boomdijk%20afgraven
&sort=relevance	
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Code	

		
Beschrijving	

	
Bron	

geen	aaneengesloten	lijn	meer	vormen.	

	

Zanddijk	
De	Zanddijk	was	voor	het	kanaal	werd	gegraven	het	
verlengde	van	de	Boomdijk.	Deze	ligt	nu	aan	de	
oostzijde	van	het	kanaal	en	is	nog	wel	verhoogd	en	
beplant	met	bomen.	

	

	

Hoofdstructuur	van	dorp	
De	hoofdstructuur	van	Hansweert	hangt	aan	twee	
wegen:	de	Maartenbroersweg	en	de	Boomdijk.	Deze	
zijn	ruimtelijk	en	verkeerskundig	gezien	op	dit	moment	
niet	gelijk	aan	elkaar.	De	Boomdijk	is	breder	en	
groener,	aan	de	Maartenbroersweg	staan	huizen.		
	

	

	

Historisch	sluizencomplex	
Als	een	verzonken	pareltje	in	het	landschap	liggen	de	
oude	sluizen	van	Hansweert	(1853,	1872,	1916)	nu	
binnendijks,	tussen	de	dijk	en	de	dorpkern.	
Sluishoofden	van	alle	drie	de	sluizen	zijn	nog	zichtbaar	
en	geven	een	uniek	beeld	van	de	historisch	groei	van	
het	waterwerk	waar	Hansweert	zijn	karakter	en	
identiteit	aan	ontleend.	Sommige	delen	van	het	
complex	waar	vroeger	water	stond	zijn	nu	rietland,	het	
overige	is	gras.	Er	loopt	een	wandelpad	over	het	
sluiscomplex	heen.	
Het	oude	tracé	van	het	kanaal	van	het	sluiscomplex	is	
nog	redelijk	goed	zichtbaar.	Deels	is	het	bebouwd.	
	

	

	

Zichtpunten	
Op	verschillende	plekken	kan	men	de	dijk	op,	met	de	
auto,	fiets	of	te	voet.	Daar	heeft	men	dan	een	weids	
uitzicht	over	de	Westerschelde	en	kanaalzone	met	
natuur	en	scheepvaart.	
	

	

	

Scheepswrak	
De	James	A.	Duffy	was	een	oude	Amerikaanse	
sleepboot,	die	gebruikt	werd	voor	het	ruimen	van	
mijnen.	Volledig	van	hout	gebouwd.	Het	wrak	ligt	al	
ruim	50	jaar	in	de	voormalige	scheepshaven	die	
tegenwoordig	is	dichtgeslibt	en	niet	meer	gebruikt	
wordt.	De	werf	gebruikte	het	schip	destijds	ook	om	de	
vaargeul	open	te	houden.	

http://www.binnenvaartin
beeld.com/nl/Wrakken/ca
ptain_james_duffy	
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Code	

		
Beschrijving	

	
Bron	

	

Amos	
Amos	is	een	kunstwerk	van	Omer	Gielliet.	Het	staat	op	
de	kop	van	de	met	havenslib	dichtgestorte	voormalige	
voorhaven	van	het	kanaal.	Het	is	een	boomvorm	
waarvan	de	takken	wijzen	naar	de	polders	en	de	hemel.	
Oorspronkelijk	op	19	juli	1991	in	hout	geplaatst.	Omdat	
het	hout	slecht	bestand	was	tegen	het	zilte	klimaat,	is	
het	in	2007	vervangen	door	een	bronzen	replica	van	
Eric	Odinot.		
Het	kunstwerk	maakt	deel	uit	van	een	serie	houten	
beelden	van	een	protestbeweging	tegen	de	vervuiling	
van	de	Schelde.	Andere	beelden	staan	bij	de	bron	van	
de	Schelde	in	Frankrijk	en	bij	Breskens.	
Er	staat	een	begeleidende	tekst	bij	het	kunstwerk:		
	Langs	de	Schelde	van	bron	tot	zee	staan	wachters.		
	Hier	staat	Amos,	
	de	fruitteler	en	schapenfokker	in	Israël	(+750	v	Chr.)	
	Hij	waarschuwde	tegen	de	vernietiging	van	het	
leven.	
	Nog	klinken	zijn	woorden.	Ze	staan	in	de	Bijbel.	

Een	rondje	‘Amos’	wandelen	is	een	begrip	voor	veel	
inwoners	van	Hansweert.	

http://www.bijbelencultu
ur.nl/bijbelboeken/amos/
5/14/amos-in-kruiningen	

	

	
Korte karakteristiek van het dorp Hansweert 1 

In	1353	wordt	er	voor	het	eerst	melding	gedaan	van	wat	later	Hansweert	wordt	
genoemd.	Niet	met	deze	benaming	want	Hansweert	heeft	steeds	weer	een	andere	naam.	
Zo	wordt	er	bijvoorbeeld	gesproken	van	Hannekinswaerde,	Hannekijnswaard	en	
Hanzwartz.	Uit	die	laatste	naam	is	waarschijnlijk	ook	de	populaire	benaming	Answest	
ontstaan.	Hansweert	is	lange	tijd	een	kleine	agrarische	gemeenschap,	onderdeel	van	de	
gemeente	Kruiningen.	De	toenmalige	buurtschap	is	eigenlijk	alleen	noemenswaardig	door	
het	veer	Hansweert-Walsoorden	naar	Zeeuws-Vlaanderen.	

In	1866,	als	het	Kanaal	door	Zuid-Beveland	in	gebruik	wordt	genomen,	begint	de	groei	
van	Hansweert.	Het	kanaal	liep	toen	midden	door	het	dorp	en	verdeelde	het	dorp	in	een	
westelijk	en	een	oostelijk	gedeelte,	en	de	sluizen	in	Hansweert	brachten	veel	
bedrijvigheid	met	zich	mee.	

Het	kanaal	en	de	sluizen	vergden	veel	onderhoud,	de	schippers	deden	veel	inkopen	in	het	
dorp	en	ook	waren	er	veel	parlevinkers	actief	op	het	sluisplateau.	Weinig	dorpen	kenden	
in	die	tijd	zo'n	uitgebreide	middenstand.	Het	aantal	bakkers,	slagers	en	cafés	was	

																																																								
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Hansweert 
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aanzienlijk	te	noemen	voor	zo'n	relatief	klein	dorp.	Daarom	werd	Hansweert	ook	wel	
"klein	Antwerpen"	genoemd.	Ook	de	veerdienst	op	Walsoorden	zorgde	voor	veel	verkeer.	
Om	die	reden	reed	tussen	het	spoorwegstation	Vlake	en	het	veer	naar	Walsoorden	
tussen	1913	en	1933	een	stoomtram.	

Lange	tijd	lag	Hansweert	als	knooppunt	op	de	kortste	route	tussen	de	haven	van	
Rotterdam	en	de	haven	van	Antwerpen,	maar	dat	veranderde	nadat	in	oostelijk	
Reimerswaal	het	Schelde-Rijnkanaal	werd	gegraven.	De	kortste	route	tussen	de	steden	
Antwerpen	en	Rotterdam	werd	hiermee	verlegd	van	Hansweert	naar	het	gebied	tussen	
Bath	en	de	Brabantse	Wal.	De	plaatselijke	economie	in	Hansweert	kreeg	hiermee	een	
enorme	klap	te	verwerken.	Na	een	bruisend	tijdperk	begon	hiermee	een	lange	periode	
van	verpaupering	en	verval.	In	deze	periode	werd	ook	het	gedeelte	van	het	dorp	gelegen	
aan	de	oostzijde	van	het	kanaal	(Hansweert-Oost)	geheel	gesloopt	om	plaats	te	maken	
voor	de	nieuwe	voorhaven.	Dit	was	onderdeel	van	de	verlegging	van	het	kanaal	door	
Zuid-Beveland,	waarmee	het	kanaal	ook	verder	van	het	dorp	kwam	te	liggen.	
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TOELICHTING	OP	OPTIES	VOOR	HERONTWIKKELING	
	
De codes in de linkerkolom verwijzen naar het bijbehorende kaartbeeld van de bouwsteen. 

	
Code		

	
Beschrijving	

	
Bron	

	

Versterken	identiteit	Hansweert	
Hansweert	is	een	dorp	met	weinig	voorzieningen.	Het	
dorp	ligt	heel	bijzonder	in	de	oksel	van	kanaal	en	
Westerschelde,	maar	is	ook	erg	afgeschermd	van	het	
water	door	de	zee-	en	kanaaldijk.	Karakteristiek	voor	
de	identiteit	van	het	dorp	is	het	historische	
binnendijkse	sluizencomplex.	De	uitdaging	is	om	de	
identiteit	van	het	dorp	verder	te	versterken	dankzij	de	
aanwezigheid	van	het	water.	

Gemeentelijke	
structuurvisie	
https://www.reimerswaal.
nl/	
home/bestemmings-en-
ruimtelijke-
plannen_42947/item/stru
ctuurvisie-kernen-en-
bedrijventerreinen-
reimerswaal_29881.html		

	

Vervalt	 	

	

	
Vervalt	

	

	

Herkenbaar	maken	historisch	sluizencomplex	
Het	historisch	sluizencomplex	ligt	op	dit	moment	half	
verscholen	in	de	dorpsrand.	Door	het	sluizencomplex	
herkenbaarder	te	maken	wordt	de	identiteit	van	
Hansweert	versterkt.		

	

	

Vergroten	recreatieve	gebruiksmogelijkheden	
(uitloopgebied)	
Het	oude	kanaaltracé	en	in	het	bijzonder	het	
historische	sluizencomplex	biedt	ruimte	en	aanleiding	
voor	recreatief	medegebruik.		

Gemeentelijke	
structuurvisie	
https://www.reimerswaal.
nl/home/	
bestemmings-en-
ruimtelijke-
plannen_42947/item/stru
ctuurvisie-kernen-en-
bedrijventerreinen-
reimerswaal_29881.html		
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