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Geacht College, 
 
De Erfgoedvereniging Heemschut heeft zich georiënteerd op de plannen voor herontwikkeling van 
Slot Oostende in Goes, met name de ruimtelijke onderbouwing die ten grondslag ligt aan de 
gevraagde omgevingsvergunning. Daarbij  gebruik makend van de deskundige toelichting die 
ambtelijk van de kant van de gemeente Goes is gegeven tijdens bezoek ter plaatse. 
Heemschut heeft in de plannen, ondanks enkele twijfels op onderdelen, geen aanleiding gezien een 
formele Zienswijze in te dienen in de procedure die moet leiden tot een omgevingsvergunning. 
De reden hiervoor is dat Heemschut het van groot belang vindt dat de kansen die er zijn om 
belangrijk historisch erfgoed in Goes te behouden dankzij de inbedding in een nieuw 
(horeca)initiatief nu eindelijk, na vele jaren van aandacht voor het gebied, kunnen worden benut.  
Het betreft immers een omvangrijke investering waarbij ook van de zijde van de initiatiefnemers de 
cultuurhistorische elementen ter plaatse als drager van het plan worden omarmd. Dat is o.i. de juiste 
insteek die Heemschut wil steunen.  
Dit alles neemt niet weg dat wij met de Rijksdienst C.E van mening zijn dat er nog winst kan zitten in 
enkele verbeterpunten. Voor twee daarvan vragen wij uw aandacht en die van de initiatiefnemers.  
Een van de meest waardevolle elementen van het complex betreft de kelder met kruisribgewelven. 
Het huidige vloerniveau is al eeuwenoud en toont aan dat de grondwaterproblematiek ook in het 
verleden al speelde. Het verhogen van de gebruikswaarde van de kelder in een horeca-exploitatie 
vraagt echter om een verdiepte vloer. Het zou mooi zijn als daarmee ook de fraaie basementen van 
de zuilen, en het oorspronkelijk vloerniveau  permanent in het zicht zouden kunnen komen.  Of dit 
een realistische wens is zou naar onze mening ter beoordeling  voorgelegd kunnen worden aan een 
deskundige op het gebied van geo-hydrologie. Is het oplossen van grondwaterproblemen op de 
vierkante meter haalbaar of riskant? Is een beheersing van grondwater vanuit een ruimere context 
realistisch en betaalbaar? In ieder geval  behoort ook dit tot  de gebruiksgeschiedenis van Slot 
Oostende.  
Naar onze mening verdient dit herkenbaar te worden verteld door de verschillende vloerniveaus in 
de herontwikkeling te betrekken.  Wellicht kan de R. C. E. bemiddelen in een deskundig advies op dit 
onderdeel. Daarom zenden wij deze brief ook in afschrift aan deze dienst. 
 
Een ander punt vormt de vloer van de “Ridderzaal”. Het  benutten en (deels?) herstellen van de 
huidige vloer in een nieuwe exploitatie zou o.i. meerwaarde hebben, de gebruikswaarde verhogen en 
tevens recht doen aan de historische karakter van de vloer. 



 
Wij onthouden ons bewust van een mening over de historiserende aanpak van sommige onderdelen 
van het plan, o.a van de buitengevel. De visie hierop is o.i. te zeer afhankelijk van opinies en 
architectonische opvattingen en maakt daarom geen deel uit van de kern van onze betrokkenheid. 
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