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Inleiding 
Gedurende het jaar zijn er drie vergaderingen van de pc Zeeland geweest  en  een vijftiental 
meldingen behandeld. Voor het meldpunt bedreigd erfgoed Zeeland van de SCEZ zijn twee 
bijeenkomsten bijgewoond en acht meldingen over 2015 en vier nog lopende van voorgaande jaren 
behandeld. Dit heeft  onder meer geresulteerd in een reeks artikelen in de PZC , BNdeStem en 
plaatselijke kranten. Samenwerking met het Nationaal Instrumentenfonds (NMF) heeft geleid tot een 
drietal concerten in historische gebouwen. Alle activiteiten zijn uitgevoerd met steun van de Stichting 
Cultureel Erfgoed (SCEZ) en de Provincie Zeeland. 
 
Concerten 
In twee historische woonhuizen in Tholen Markt 24 en Middelburg Koepoortstraat 6 en het 
badpaviljoen in Domburg zijn in samenwerking met het NMF  goed bezochte concerten gegeven. 
Deze werden voorafgegaan door een inleiding over de aard en werkwijze van beide organisaties. In 
Domburg is een lezing verzorgd over  het ontstaan, de kuurinrichting van Dr Mezger en de 
kunstenaarskolonie van het badpaviljoen met als titel ‘Baden in weelde’. Het concert van het trio Igor 
Ruhadze  in de kuurzaal vond veel bijval. In Middelburg had de pianist een groot deel van de ochtend 
druk geoefend , maar na de eerste  maten schoot het pedaal los. Gelukkig was er een 
muziektechnicus in de zaal die het euvel ter plekke kon verhelpen. Hiermee was het ijs gebroken en 
werd bij een goed verzorgd drankje en hapje geruime tijd nagepraat.  
Het concert in een historisch pand  Markt 24 in Tholen was geheel uitverkocht en ook daar waren de 
ervaringen positief.  
Veel nieuwe leden hebben deze concerten niet opgeleverd, maar de naamsbekendheid van 
Heemschut is door deze actie wel  toegenomen. 
 
Excursie 
Op 10 oktober is een excursie ‘De slag om de Schelde’ georganiseerd met  na de lunch in Koudekerke 
een inleiding door een specialist in de militaire strategie en historie. Door een persbericht was de 
belangstelling van buiten Heemschut relatief groot en dit heeft  enkele nieuwe leden opgeleverd. 
Vooral de heringerichte bunkercomplexen, die een beeld geven van het dagelijks leven in de 
commandobunkers , gevechtsopstellingen in de bunkers van de Atlantikwall en het museum met 
films over de slag om Vlissingen, werden hoog gewaardeerd. Tijdens de afsluitende borrel  in 
Middelburg zijn de ervaringen en wetenswaardigheden van amateur historici uitgewisseld. Opvallend 
was de grote belangstelling voor Wereldoorlog II  bij de jongere generatie. Er zullen acties worden 
ondernomen om de ‘Slag om de Schelde’ ook landelijke bekendheid te geven. 
 
Beschermingswerk 
Aandacht is besteed aan de introductie van de vereisten waar gemeenten aan moeten voldoen bij de  
introductie cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening, omschreven in de Omgevingswet. Enkele 
gemeenten hebben ons de cultuurwaardebepaling van monumenten en ensembles ter beoordeling 
verstrekt. Hierbij wordt, bijvoorbeeld op een schaal van 1-5, de betekenis van alle bebouwing en 
andersoortig  erfgoed, zoals parken, wallen, grachten en havens binnen en buiten de bebouwde kom 
aangeduid. Deze beoordeling zal in de plaats komen van de aanwijzing gemeentelijke monumenten n 
mogelijk ook beschermd stads- en dorpsgezicht. Het is dan wel de bedoeling dat dit gekoppeld wordt 
aan een zekere vorm van bescherming, zoals een verbod op slopen, in de zogenaamde 
dubbelbestemmingen. Het voordeel is dat bij restauraties en herbestemmingen de strakke 
voorschriften van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed behoeven te worden gevolgd, maar het 
motto van de nieuwe wet is behoud door ontwikkeling. 
De gevolgen van de plannen voor het verzilten van Grevelingen, Krammer en Volkerak hebben de 
revue gepasseerd, waarbij de vrees is geuit voor een hernieuwde  aanpassing van het ecosysteem 
aan de veranderende omstandigheden waardoor over een periode van minimaal  vijf jaar er opnieuw  
milieubelasting zou kunnen ontstaan. Er kan juist worden waargenomen dat de blauwalg in 
belangrijk mindere mate optreedt en weinig hinder meer veroorzaakt. In overleg met een aantal 
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natuurverenigingen en milieugroeperingen is  een stuk opgesteld, waarin tevens op de grote 
financiële risico’s, die verzilting met zich brengt, wordt gewezen.  
Onderstaand is een selectie gemaakt van de meldingen die bij de pc Zeeland zijn binnengekomen. 

 

1. Mogelijke sloop praktijkgedeelte van de Zeevaartschool in Vlissingen. 

Samen met de vereniging van oud-leerlingen heeft Heemschut in 2000 de rijksmonumentenstatus 
voor de Zeevaartschool aangevraagd bij de toenmalige RACM (nu RCE), mede naar aanleiding van 
een positief advies, uitgebracht door de Raad voor de Cultuur (RvC) in 1999. Hierop heeft de 
Rijksdienst  in juni 2005 negatief beslist, met als argumentatie dat de beide gebouwen Boulevard 
Bankert 156 en 154 niet monumentwaardig zouden zijn. Zij laat ons weten dat deze gebouwen beter 
als gemeentelijk monument kunnen worden beschermd. Na het nemen van een aantal hindernissen 
is in 2007 door de gemeenteraad van Vlissingen met miniem verschil de gemeentelijke 
monumentenstatus voor Boulevard Bankert 156 goedgekeurd. Heemschut heeft daarna ook een 
beschermde status voor Boulevard Bankert 154 aangevraagd, die daarop is afgewezen. Vervolgens is 
door toenmalig minister Plasterk de Zeevaartschool het gedeelte Boulevard Bankert 156 opgenomen 
in de voorlopige lijst van 100 wederopbouw monumenten. De Hogeschool Zeeland heeft vervolgens 
contact met ons opgenomen om toe te stemmen in volledige afbraak van beide gebouwen bij monde 
van de toenmalige directeur, wat wij geweigerd hebben. Reeds in 2003 waren er plannen van 
bouwmeester Wytze Patijn om de Zeevaartschool ‘ in te lijsten’ met hoogbouw. 

Een nieuw plan is eveneens gebaseerd op het ontwerp van Wytze Patijn. Juist door afbraak van 
Boulevard Bankert 154 en de plaatsing van een torengebouw op die plaats wordt de zichtlijn op het 
monument geweld aan gedaan. Dit druist ook in tegen de strekking van de nieuwe monumentenwet 
MoMo, waar het monument in zijn omgeving centraal wordt geplaatst. Evenals in 2003 stelt 
Heemschut in een zienswijze voor  de nieuwbouw zodanig te situeren dat genoemd probleem zich 
niet voordoet. Dit kan door de uitbreiding van Boulevard Bankert 154 te projecteren op de 
aansluitende vrije grond aan de landzijde (Deltaweg), met behoud van de huidige voorgevel. 
Daarachter kan in beperkte mate hoogbouw plaats vinden.  Dit alternatief  is met de gemeente 
Vlissingen overeen gekomen. Dit jaar werden wij echter opnieuw benaderd met het bericht dat 
genoemde voorgevel toch gesloopt gaat worden, wat door de gemeente niet wordt ontkend.  
 

2. Behoud en restauratie van paviljoen  Britannia in Vlissingen 
 

Met de projectontwikkelaar van Britannia is, nadat de gemeente Vlissingen in een aantal rechtszaken 
het onderspit heeft moeten delven en daarbij vele miljoenen is kwijtgeraakt, een gesprek 
georganiseerd over de mogelijkheden voor behoud van het paviljoen. Al  eerder was met onze 
toestemming  de hoteltoren gesloopt, nadat de daarop aanwezige mozaïeken overigens niet zonder 
slag of stoot waren verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf. Aangezien deze 
projectontwikkelaar het niet alleen voor elkaar kon krijgen zijn verschillende partijen benaderd om 
hierin steun te verlenen. Het uitgangspunt was behoud van de mozaïeken, maar de restauratie van 
het paviljoen, die al behoorlijk was gevorderd,  is niet bedongen. Nog steeds bestaat de kans dat een 
van de internationale partijen, die volgens de projectontwikkelaar het geheel zal overnemen, tot 
sloop zal overgaan. Door de politiek te benaderen en publiciteit te genereren willen wij proberen 
onze plannen voor herstel en herbestemming van het paviljoen, met daarin de mozaïeken uit de 
hoteltoren,  te realiseren.  
 

3. Sloop en hoogbouw  aan Plein 28-29 Zaamslag 
 

In de loop van de tijd zijn twee historische panden Plein 28 en 29 en achterliggend schoolgebouw in 
Zaamslag zwaar verminkt door de vestiging van een garagebedrijf. Onder de moderne schil zitten 
echter nog restanten van de originele gevels en daken.  De overige panden aan dit centrale Plein van 
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Zaamslag zijn nog in redelijke tot goede staat en vormen een karakteristiek ensemble, waar een 
aantal monumenten deel van uitmaken.  De gemeente Terneuzen, waartoe Zaamslag behoort, heeft 
het voornemen beide panden en de voormalige school te slopen en daar hoogbouw voor een 
zorgcentrum te plegen, die sterk uit de toon valt bij de omringende bebouwing.  
Inwoners van Zaamslag hebben hun bezwaren daartegen gemeld en wij hebben dit verwoord in een 
schrijven aan de gemeente. Daarin wordt gepleit om aan de hand van afbeeldingen van de 
oorspronkelijke panden aangepaste nieuwbouw te plegen en zo mogelijk de nog aanwezige gevel- en 
kapdelen daarin terug te brengen. Van het  schooltje aan de Veerstraat is de oorspronkelijke gevel 
nog aanwezig. Daarvoor staat een onderwijzerswoning uit de 19e eeuw. Het gebouw daarnaast (Plein 
29),  is een oude herberg met als huisnaam 'De Vergulde Appel'. Deze herberg dateert uit de 18e 
eeuw, maar alleen de kap is nog origineel. 
Naast aangepaste nieuwbouw en gedeeltelijke reconstructie vragen wij ook uitvoering van een 
verplicht bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. 
  

4. Redding van de St. Gregoriuskerk in Axel 
 

Door de inkrimping en daarop volgende herschikking van de parochies in de gemeente Terneuzen zal 
de ‘Gregorius de Grote’ kerk in Axel haar religieuze functie verliezen. Deze kerk is een belangrijk 
regionaal voorbeeld van vroege neo-gothiek, gebouwd in 1862-63 door architect P. Soffers. Samen 
met de naastliggende pastorie, kerkhof en park is dit complex beeldbepalend voor het centrum van 
Axel. Met parochiebestuursleden is een inspectie uitgevoerd, waaruit bleek dat het schip en de 
geslaagde uitbreiding door Te Riele van omstreeks 1920 in goede staat verkeren. De bakstenen toren 
en de natuurstenen bekroningen zijn echter behoorlijk vervallen, met uitzondering van de spits die al 
eens was vervangen. Met het parochiebestuur, die het ensemble zo lang mogelijk in stand wil 
houden, de stadsraad en de gemeente Terneuzen wordt overleg gevoerd over financiering van 
onderzoek naar een mogelijke herbestemming en gegadigden hiervoor.  
Afgelopen jaar heeft de eigenaar van de naburige pastorie, ook het gehele kerkgebouw gekocht om 
er horeca in te vestigen. Aanvankelijk was hiertegen verzet vanuit het bisdom, maar toen 
overeenstemming met de parochianen om een deel van het gebouw voor de eredienst te behouden 
is de kerk met deze bestemming verkocht en daarmee is dit karakteristieke gebouw mogelijk gered. 
Wel zal een deel van de tuinen worden veranderd in parkeerterrein voor het winkelcentrum, dat 
grotendeels in handen is van genoemde eigenaar. 
 

 

 
 
 
  


