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ALGEMEEN
In 2018 had het bestuur, naast geregeld informeel overleg, acht reguliere vergaderingen. Jaap van
der Slik is wegens verhuizing afgetreden als voorzitter, zijn functie wordt nu waargenomen door Rita
van den Nieuwendijk. Er wordt evenals voorgaande jaren gezocht naar uitbreiding en verjonging van
het bestuur. De Stichting kan haar werk doen dankzij u als trouwe donateurs en door bijdragen van
de gemeente voor de inventarisaties die de Stichting op haar verzoek heeft verricht. De site
www.dorpsgezicht.net is door Jan Verbiest regelmatig van nieuws voorzien en wordt ook goed
bezocht, evenals de Facebookpagina.
De Stichting heeft bijgedragen aan de verplaatsing van en het herstel van de uienren en de hooiberg
in Ouddorp door de Stichting Juunrenne. Dit project is nu met succes afgerond.

de opening van de hooiberg

de uienren

INVENTARISATIES
De inventarisaties, die de Stichting op verzoek van de gemeente uitvoert naar als karakteristiek in de
bestemmingsplannen te beschermen elementen, zijn voortgezet. Voor het dorp Dirksland en voor de
buitengebieden van Dirksland en Oostflakkee zijn lijsten bij de gemeente ingeleverd met een
beoordeling per pand op een vijftal aspecten. Om praktische redenen is hierna een eenvoudiger
procedure gevolgd: voor Melissant is een lijst met adressen ingeleverd en voor Oude Tonge,
Achthuizen en Ooltgensplaat wordt nog aan zulke adreslijsten gewerkt.
Er blijken grote verschillen te bestaan tussen de verschillende bestemmingplannen op GoereeOverflakkee voor wat betreft de regels die van toepassing zijn op panden en elementen met de
aanduiding “karakteristiek”. Dat leidt tot onduidelijkheid en rechtsongelijkheid. Incidenteel is de
bescherming gewoon niet goed geregeld. De gemeente is gevraagd om deze regels in de
verschillende bestemmingsplannen gelijk te maken.

de nog geheel onbeschermde entree van Dirksland

wagenloods Kranendijk, onbeschermd

duiker Molenweg/Oudelandsedijk Sommelsdijk, 1781, status gemeentelijk monument aangevraagd
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Op dit moment loopt de aanvraag voor de status van gemeentelijk monument voor 27 panden en 2
duikers, als begin om de achterstand in te halen die Flakkee in dit opzicht heeft ten opzichte van
Goeree.
Voor vrijwel al deze panden had de Stichting deze status al aangevraagd in 2016. Van de vijf die toen
met prioriteit waren aangevraagd is deze aanvraag afgewezen, twee hiervan zijn inmiddels gesloopt
en zoals het er nu naar uit ziet volgt een derde binnenkort.

spoedige restauratie aanbevolen in 2006, nu status gemeentelijk monument aangevraagd

Als de gemeente dit tempo van verlenen van deze beschermende status aanhoudt, getuigt zij van
een zeer langetermijnvisie van tientallen jaren...

Molenweg 44 Ouddorp
VERLIES
Het afgelopen jaar is weer een aantal cultuurhistorisch interessante panden gesloopt zoals de
arbeidershuisjes Westdijk 12 en Staakweg 217 Dirksland, de woning Kaai 5 Dirksland, het spulletje
Molenweg 44 Ouddorp, de boerenwoning Molenblok 11 Ouddorp en de witlofloods Peuterdijk 52
Herkingen. Geen van deze panden had planologische bescherming als karakteristiek; een melding
aan de gemeente is voldoende om tot sloop over te gaan. In het beschermde dorpsgezicht van
Sommelsdijk zijn de oostelijke mendeuren van de schuur Kortewegje 7a vervallen.
Van het Rijksmonument de boerderij Zeldenrust, Groeneweg 2 den Bommel, verdwenen de beide
rechter dampalen met inscriptie.

de verdwenen dampalen van Zeldenrust: “Rust” en “1768”
Hoewel er meermalen om is verzocht, blijkt het voor onze gemeente technisch niet mogelijk om de
door haar ontvangen sloopmeldingen aan Dorpsgezicht door te geven ….

afgraven 1e deel van de Helledijk Oude-Tonge
Het meest bizarre verlies van 2018 was het afgraven van de middeleeuwse Helledijk (1478, herdijkt
1534) aan de westzijde van Oude Tonge. De Stichting heeft de gemeente gewaarschuwd dat het
graafwerk zoals het daar werd uitgevoerd in strijd was met de verleende omgevingsvergunning,
volgens welke de dijk zou worden verkleind tot haar vorm zoals die tot ca. 20 jaar geleden was. Het
werk is toen in mei stilgelegd, maar in het najaar weer hervat. De dijk is nu helemaal afgegraven, dus
de originele opbouw van de dijk is helemaal verdwenen. De Stichting heeft dit in een persbericht aan
de orde gesteld. Voor een deel is er wel weer een nieuw aanzienlijk kleiner dijkje aangelegd met
afvalgrond van elders, maar een historische dijk is echt méér dan een voorraad grond. In
tegenstelling tot in veel andere gemeenten hebben de Flakkeese dijken helaas geen
cultuurhistorische bescherming, en meer dan 10 kilometer Flakkeese dijk is erg kwetsbaar omdat er
geen weg op ligt. Wordt vervolgd.

het nieuwe Helledijkje

ingezaaide middendeel van de voormalige Helledijk

Kaai 5 Dirksland vroeger en nu, zoek de 8 verschillen (afgezien van de verbeterde ramen)
NAMAAK
De onbeschermde woning Kaai 5 Dirksland is weer in de oude vorm opgebouwd. De uitvoering doet
gelukkig wel recht aan de entree van het dorp, dit in tegenstelling tot de westelijke entree van
Sommelsdijk. Nieuwbouw in de oude vorm is ook toegestaan bij karakteristieke panden.
Zelfs is dit toegestaan in de beschermde dorps- en stadsgezichten van Goedereede, Sommelsdijk en
Middelharnis. Hoewel de cultuurhistorische waarde van de panden daar beschermd lijkt, is dat in
feite niet het geval. De regels in het bestemmingsplan beschermen alleen de vorm van een pand, de
bescherming van de cultuurhistorie is vaag: er mag alleen geen “onevenredige afbreuk worden
gedaan aan de cultuurhistorische waarden”. Hierdoor gaat vaak het originele beeld verloren, evenals
historische informatie over de bouwgeschiedenis. De Stichting blijft zich inzetten voor behoud van
cultuurhistorisch erfgoed in plaats van dit na te maken, om te voorkómen dat hele beschermde
dorps- en stadsgezichten op den duur namaak worden.
Namaak geldt ook voor het helaas toenemende verschijnsel van vernieuwing van daken, waarbij
meestal de originele Oud-Hollandse pannen worden vervangen door moderne industrieel
vervaardigde soortgelijke pannen. Deze nieuwe pannen missen echter de variatie in vorm die de
uitstraling van de oorspronkelijke daken bepaalde. Zo worden ook karakteristieke panden en
beschermde dorpsgezichten aangetast.

droogschuur voor uien, Doetinchemsestraat Middelharnis
BEHOUD
Gelukkig zijn er ook panden behouden gebleven doordat particuliere eigenaren er de waarde van
inzagen en hun eigendom hebben gerestaureerd of gewoon goed onderhouden. Zo is de toekomst
van de rijksmonumentale droogschuur aan de Doetinchemsestraat Middelharnis veilig gesteld, en is
in Ouddorp het pand Molenblok 17 goed gerestaureerd.

Molenblok 17 Ouddorp

BESTEMMINGSPLANNEN
Bestemmingsplan “Drie kernen den Bommel, Herkingen, Stad aan’t Haringvliet”:
De inspraakreactie van de Stichting op het voorontwerp bestemmingsplan is door de gemeente
nauwelijks gevolgd: van de 139 als karakteristiek aan te geven panden en elementen is dit in maar 10
gevallen gebeurd. Er is een nu zienswijze ingediend met onder andere het verzoek om 74 panden en
elementen alsnog als karakteristiek te bestemmen, zoals de hierbij afgebeelde panden.

Stoofhof 13 den Bommel

3 Februariweg 1 Herkingen

Bestemmingsplan “Diverse compensatielocaties”:
Het behoud van de arbeiderswoning Westdijk 12 is door de Raad van State afgewezen. De
cultuurhistorische waarde van dit pand was (nog) niet officieel vastgesteld en telde dus niet. Wat
wel telde waren de paar vierkante meters die voor de compensatie onmisbaar zouden zijn. Naar
aanleiding hiervan tracht de Stichting nu om de toepassing van de Verordening ruimte zo te laten
aanpassen, dat cultuurhistorische waarden hierbij niet mogen worden aangetast. In de voorganger
van deze verordening, de regeling Ruimte-voor-ruimte, was cultuurhistorie wel beschermd.

Westdijk 12 Dirksland

Bestemmingsplan “Hazersweg 25”
Dit betreft de boerderij Welgelegen in Ouddorp. Een op initiatief van de Stichting ingediend voorstel
voor restauratie van de schuur is door de projectontwikkelaar afgewezen. De voor het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze van de Stichting leidde wel tot een bouwvlak achter de
boerenwoning dat nu gelijk is aan dat van de oude schuur. Poging om tot een nieuw plan voor
restauratie te komen lukte de Stichting niet, omdat haar de toegang tot de schuur werd ontzegd.

detail van te restaureren wagenhuis van Welgelegen
TANDHEUGELS
Recent verdween er alweer een tandheugel, nu aan de Galathesedijk te Ooltgensplaat. Na onze
melding heeft de gemeente de tandheugel nog kunnen opsporen en deze wordt mogelijk herplaatst.
Tandheugels zijn (maar bijna: waren) kenmerkend voor de waterhuishouding op Flakkee.
Planologische bescherming van de paar resterende tandheugels in het buitengebied is wel
aangevraagd maar nog niet gerealiseerd. Als ze geen functie meer hebben, en ook geen
planologische bescherming, worden deze elementen door het Waterschap verwijderd.

Galathesedijk Ooltgensplaat

Battenoordsedijk Nieuwe Tonge

MEIJER THEATER
Van het Meijer theater is aan de buitenzijde de voorgevel en de algemene vorm behouden gebleven.
Binnen, buiten zicht, zijn het dakbeschot, de spanten en delen van de zijmuren nog origineel. De
eigenaar heeft in eigen beheer de muurschildering ‘Vrij Vreugde’ veilig gesteld, de Stichting
Juunrenne maakt nu een plan voor de toekomstige opstelling hiervan. De muurschilderingen in de
aanbouw van het Meijer theater waren aangebracht ter gelegenheid van de verjaardag van koningin
Wilhelmina, 31 augustus 1945, het eerste Oranjefeest na de bevrijding.

muurschildering van vlaggetjes en ‘Wilhelmina’,
nu verborgen achter de zijgevel van Meijer theater

transport ‘Vrij Vreugde’

OVERIGE
In de procedure voor de omgevingsvergunning voor de schuur Oudelandsedijk 13 Sommelsdijk was
schriftelijk toegezegd dat er diverse originele elementen behouden zouden blijven. Omdat dit in veel
opzichten niet is gebeurd, heeft de Stichting de gemeente en de eigenaar hierop gewezen. Helaas is
van geen van beiden een reactie ontvangen.
Verder heeft de Stichting zich onder andere bezig gehouden met verbeteringen aan de 2 e druk van de
erfgoedkaart, de nota groenstructuren Middelharnis/Sommelsdijk, het nu gesloopte gemeentelijke
monument het bakhuisje Westduinweg 21 Ouddorp, de toegankelijkheid van het slop SpuistraatSoldatenplein Middelharnis, het plan voor het Spuiplein Middelharnis en de toekomst van Zandpad
48-52 Middelharnis, “de drie huusjes”.

zomerhuis/bakhuis Westduinweg 21 Ouddorp, inmiddels gesloopt
nog onbeschermd in Stad aan’t Haringvliet:

het hofje Zevenster 1-7

Gedenksteen havenkom “drooggemaakt en hersteld dijkgraaf JB Koert Cz MCM XVI”

Staakweg 217 Dirksland, gesloopt

Kortewegje 7a Sommelsdijk, mendeuren verdwenen
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