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Algemeen

Met dank aan onze donateurs hierbij een overzicht van de belangrijkste 
activiteiten van de stichting in 2013. U was gewend rond deze tijd een 
Nieuwsbrief van ons te ontvangen. Het nieuws over ons culturele erfgoed 
wordt nu op onze website bijgehouden, daarom krijgt u nu een 
Jaarverslag. Voor een betere bekendheid hebben wij een folder gemaakt 
die u hierbij vindt ingesloten. 
Een van de oprichters van de stichting, P. van den Boogert, heeft om 
persoonlijke redenen het bestuur verlaten, er wordt nu naar vervanging 
en uitbreiding gezocht. Het bestuur kwam dertien keer in vergadering 
bijeen.

Verlies

Een 17e-eeuws huisje aan de Ring 71 van Dirksland is gesloopt. Door de 
vereenvoudiging van de regels is een sloopvergunning alleen nog vereist 
bij monumenten, beeldbepalende panden en binnen beschermde stads- of 
dorpsgezichten, in alle andere gevallen volstaat een melding. Die melding 
wordt niet gepubliceerd. Zo kan er nog veel cultureel erfgoed onverwacht 
verdwijnen als het (nog) niet planologisch is beschermd. Zo verdwenen 
ook o.a. een wagenloodsje bij de boerderij Tilsedijk 2 den Bommel en een 
wagenloods bij Oudelandsedijk 8 Middelharnis.
De voormalige remise in Middelharnis is gesloopt, restanten zijn ter 
plaatse geconserveerd. 
Bomen hebben nu een veel betere planologische bescherming dan huizen, 
maar de verwachting is dat hieraan ook een eind komt. 

Ring 71 Dirksland

Ring 71 Dirksland: gesloopt



Bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan Buitengebied Dirksland  hebben wij in onze 
zienswijze gevraagd om planologische bescherming van diverse 
cultuurhistorische elementen, zoals een sluisje met 18e-eeuwse steen aan 
de Oosthavendijk. De gemeente Goeree-Overflakkee is hierin nergens 
gevolgd, zelfs niet voor diverse elementen aan het havenkanaal waarvan 
de gemeente Dirksland zich blijkens de toelichting had voorgenomen ze 
een beschermende status te geven. Ook niet voor de in de inventarisatie 
van Landschapsbeheer Zuid-Holland van 2006 als te beschermen 
aangegeven zaken, waarvan er overigens inmiddels twee ondanks hun 
hoge cultuurhistorische waarde waren verdwenen: de uiendroogschuur bij 
het Korteweegje in Dirksland en de Muraltmuur op de Oude Herkingse 
Zeedijk. 

Tandheugel sluisje Oosthavendijk Dirksland



In het bestemmingsplan Sommelsdijk hebben wij tevergeefs verzocht om 
bescherming van het centrale deel van De Goede Ree. Een persbericht om 
aandacht te vragen voor de voorgenomen sloop en mogelijke 
herbestemming is door de pers helaas beperkt opgenomen, zie hiervoor 
onze website. De huidige eigenaar wil het complex in mei ’14 slopen.

Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee

In het kader van de provinciale ontwikkeling van een erfgoedlijn voor 
Goeree-Overflakkee zijn diverse bijeenkomsten hierover bijgewoond. In 
samenwerking met o.a. Rethorica wordt nu gewerkt aan een project om 
diverse cultuurhistorische elementen langs de fietsroutes over het eiland 
van informatie te voorzien, met nadruk op aan het water gerelateerde 
zaken zoals dijkdoorbraken en de geschiedenis van de bedijking.  

Gemeente Goeree-Overflakkee

Met de nieuwe gemeente is  overleg gevoerd over het gemeentelijk beleid 
ten aanzien van cultuurhistorie. Het is de bedoeling dat de gemeente 
binnenkort komt met een cultuurhistorische waardekaart voor Flakkee, 
zoals die er al is voor de vroegere gemeente Goedereede. Deze kaart
dient dan als basis voor de bescherming van cultuurhistorische elementen 
in de bestemmingsplannen.

De Goede Ree, Sommelsdijk



Boerderij Rosmolen, Tilsedijk 2 den Bommel

Het verzoek om dit pand als gemeentelijk monument aan te wijzen is door 
de monumentcommissie gesteund, maar de eigenaar (Vestia) was tegen. 
Door bemiddeling van de advocaat van Vestia is het nog tot overleg 
gekomen. Hierbij is overeengekomen dat wij de door ons gestarte 
juridische procedures hebben gestopt. In ruil hiervoor is het woonhuis in 
originele staat behouden: geen verlies van schoorstenen, geen gewijzigde 
voordeur en herstel van de luiken. Ook is hierbij overeengekomen om het 
laatste segment van de schuur te laten vervallen, zodat de schuur niet 
met een vrij uitstekend dak eindigt maar met een meer passende 
gepotdekselde achtergevel met enkele originele ramen. De houten 
gevelwand van de schuur uit 1898, een zeldzaam gaaf voorbeeld van zo’n 
schuurgevel, kon niet worden behouden vanwege de geluidseisen 
gecombineerd met de ter plaatse toegestane snelheid van 80 km/u. Het 
originele hang- en sluitwerk van deze gevel hebben wij opgeslagen t.b.v. 
toepassing bij restauraties elders.

Boerderij Rosmolen, Den Bommel



Zweedse woningen Middelharnis

De niet meer bewoonde woningen die geen gemeentelijk monument 
waren zijn inmiddels gesloopt. De woningbouwvereniging heeft bezwaar 
aangetekend tegen de aanwijzing van zes woningen als gemeentelijk 
monument. Wij hebben bij de commissie voor de bezwaarschriften een 
pleitnota tegen dit bezwaar ingediend. In hierna volgend overleg met de 
gemeente en de woningbouwvereniging is geen overeenstemming bereikt. 
De argumenten die de woningbouwvereniging aanvoert tegen behoud van 
zes Zweedse woningen zijn vooral financieel. Op de door haar 
aangevoerde berekeningen van de kosten voor behoud van deze woningen 
hebben wij kritisch commentaar gegeven. Ter ondersteuning hebben wij 
een deskundigenrapport bijgeleverd, waarin wordt aangetoond dat behoud 
van zes Zweedse woningen zelfs een batig saldo voor de eigenaar 
oplevert.

Overige

De toekomst van het Meijer theater, Vissersdijk 63 Middelharnis, is nog 
steeds onzeker, wij hebben aangedrongen op onderhoud om het pand niet 
verder te laten vergaan. 
Het door brand ernstig beschadigde rijksmonument Voorstraat 3 te 
Sommelsdijk is hersteld, zij het niet overal zoals het was. 

Sloop Zweedse woningen Middelharnis. Foto: Hans Villerius, Eilandennieuws



Voor de uienren en de hooischuur aan de Havenweg 3 in Ouddorp wil de 
gemeente een plan maken. Lukt dat niet dan worden deze kwetsbare 
agrarische elementen alsnog gesloopt, omdat bescherming ontbreekt. Van 
deze voor Zuidwest Nederland karakteristieke uienrennen zijn er nog maar 
een paar over. 
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