
Aanleiding
In de Toekomstvisie Koudekerke  - Dishoek (2016) 
heeft het dorp Koudekerke aangegeven graag 
meer levendigheid te willen op het Dorpsplein: 
“meer uitstraling en gezelligheid op en rond het 
Dorpsplein (vrolijke terrasjes, culturele activiteiten, 
goed aanbod van winkels en voorzieningen)”. Om 
dit te realiseren, is meer open ruimte nodig. Op dit 
moment is het lastig een feesttent neer te zetten, 
omdat er veel obstakels op het plein staan (bomen, 
muziektent, meubilair, muurtje). Ook is er de wens 
om het parkeren en het verkeer beter te regelen.

Historie
Koudekerke is een ringdorp, waarbij de Michaëls-
kerk het centrum van het dorp vormt. Oorspron-
kelijk is de kerk omringd geweest door een kerkhof. 
Dit kerkhof was lange tijd met een stenen muurtje 
afgescheiden van de ommegang, het latere Dorps-
plein. De kerkmuur bestond al in de veertiende 
eeuw (bron: www.koudekerke.info), maar is op een 
gegeven moment vervallen en afgebroken. Bij de 
herinrichting van het plein in 1993 is de muur weer 
teruggezet. 
De ring rond de kerk was in de agrarische gemeen-
schap Koudekerke lange tijd de vestigingsplaats 
voor ondernemers, zoals de bakker, herbergier 
en de kruidenier. Activiteiten vinden van oudsher 
plaats op het centrale dorpsplein.  

Visie dorpsbewoners
OP 14 februari 2019 heeft de dorpsraad aan de be-
woners gevraagd of zij achter een herinrichting van 
het plein staan. Daarbij zijn aan vijf gesprekstafels 
huidige kwaliteiten en kansen voor verbetering 
geïnventariseerd. Opvallend daarbij was, dat er 
over een heleboel zaken consensus bestaat: zo wil 
men graag de bestrating op één niveau, voldoende 
plek voor de feesttent (8x20 m groot) en mogen 
de leilindes om de feesttent weg. De historische 

waarde van het muurtje tussen het gazon rondom 
te kerk en het plein wordt erkend, maar een brede 
opening in de muur zou kansen bieden voor een 
beter gebruik van de ruimte.
Op onderstaande afbeeldingen is weergegeven 
waarover men het eens is, en waarover op 14 
februari discussie was:
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In een volgende dorpsraadsvergadering op 4 april 
2019, heeft Bianca de Vlieger van MaGRID op basis 
van deze uitkomsten twee concepten gepresen-
teerd. Het doel hiervan was, om concreet te krijgen 
welk ontwerp het beste aansluit bij de wensen van 
de bewoners. De concepten verschilden bijvoor-
beeld in de maat van de open ruimte, het al dan 
niet laten staan van de muziektent en het gebruik 
van borders rondom de kerk.

Aan de hand van de reacties op de twee concep-
ten, is uiteindelijk dit schetsontwerp gemaakt. 
Zo is er verschil gemaakt tussen het kort en lang 
parkeren en is de suggestie overgenomen om al-
leen de bovenkant van de muziektent te verplaat-
sen en de verhoging af te breken, ten behoeve van 
een beter gebruik en het creëren van een grotere 
ruimte.

Schetsontwerp
Uitgangspunt van het ontwerp is een groter plein 
met meer gebruiksmogelijkheden. Om dat te 
bereiken wordt een brede opening gemaakt in het 
muurtje rondom de kerk en worden de bomen in 
de ruimte tussen de kerk en de zuidelijke punt van 
het plein gekapt. De jonge Koningslinde wordt ver-
plaatst naar de noordwestzijde van de kerk. In het 
gazon worden doorgroeistenen gelegd, om het ook 
(intensief) te kunnen gebruiken bij dorpsfeesten. 

De bestrating van het plein komt op één niveau 
te liggen (dus geen stoepranden), tussen de Kerk-
straat en de Brouwerijstraat. Referentiebeeld daar-
bij is de situatie rond de kerk van Oostkapelle: de 
rijbanen zijn gemarkeerd door lichtgrijze banden, 
maar er is geen hoogteverschil. 

De rijbaan in Koudekerke wordt ook smaller (ca 
3.50 m), wat niet alleen beter past bij éénrichtings-
verkeer en een lage verkeerssnelheid, maar ook 

de mogelijkheid biedt om aan de buitenzijde meer 
parkeervakken en een groter terras te maken. 
De voorzieningen voor het ringrijden blijven be-
houden.

De tuin rondom de kerk is zoveel mogelijk open 
voor wandelaars. De tuin wordt opgefleurd met 
vaste planten borders. De huidige lantaarns en 
bankjes hebben een klassieke uitstraling, die goed 
past bij de oude kerk. Aanvullend daarop zullen 
strakke zitelementen worden gebruikt, die multi-
functioneler zijn (in groepen zitten, spelen, etc.). 
Om de dorpssfeer te versterken worden de 
lantaarns versierd met bloemkorven en krijgen de 
leilindes in de winter verlichting. 
 
Het bushokje wordt verplaatst naar een andere 
plek in het dorp. De muziektent wordt van de ver-
hoging gehaald en meer naar de zuidelijke punt 
verplaatst, tegenover het restaurant. Eventueel 
kan de muziektent de functie als terrasoverkapping 
vervullen. 

Huidige situatie: 
Minder elementen zal een rustiger beeld geven.
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Referentie = Oostkapelle 

Parkeervak

Doorgroeimatten

Zitrand

Verplante
Koningslinde Kerstverlichting

Vaste planten borders
(schaduwminnend)

Zitelementen

Bloemkorf

Muziektent op 
maaiveldniveauLavandula angustifolia

‘Hidcote’ 




