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Van Baardwijkse Overlaat tot Drongelens kanaal 
Leven met water in de Langstraat

Gini van Wijk beschrijft in zijn boek met bo-
venstaande titel de strijd tegen het water in de 
oostelijke Langstraat. Als het weer eens zo-
ver was, lagen de dorpen Vlijmen, Nieuwkuijk, 
Haarsteeg, Bokhoven, Elshout, Drunen, Herpt 
en Hedikhuizen op een soort eiland. Ze leidden 
dan een geïsoleerd bestaan met gammele veer-
schuiten als enige verbinding met de buitenwe-
reld.
In	 de	 loop	 der	 eeuwen	 zijn	 regelmatig	 plannen	
uitgewerkt	om	de	wateroverlast	 tegen	 te	gaan.	 In	
1766	werd	de	Baardwijkse	Overlaat	aangelegd	en	
een	eeuw	geleden	(1906-1911)	werd	door	het	over-
laatgebied	van	Den	Bosch	naar	Drongelen	een	af-
wateringskanaal	gegraven,	het	Drongelens	kanaal.

Dit	boek	wijdt	ook	een	hoofdstuk	aan	de	eeuwen-
oude	Loonse	Turfvaart	die	door	dit	overlaatgebied	
liep	en	die	naast	het	vervoer	van	turf	als	brandstof-
voorziening	 voor	 Den	 Bosch	 ook	 een	 (beperkte)	
functie	 had	 als	 afwateringskanaal.	 In	 de	 plannen	
is	 deze	 oude	 vaart	 herhaaldelijk	 onderdeel	 ge-
weest	van	een	mogelijke	oplossing	om	 te	komen	
tot	 een	 betere	waterafvoer.	Onder	meer	 is	 eraan	
gedacht	 het	water	 van	Den	Bosch	 en	 omstreken	
via	de	Bossche	Sloot	en	de	Loonse	Vaart	 verder	
te	leiden	naar	vermoedelijk	de	Donge	en	zo	via	de	
Biesbosch	naar	zee.	Dan	zou	met	regelmaat	een	
grote	 hoeveelheid	 water	 door	 het	 noordelijk	 deel	
van	de	heerlijkheid	Loon	op	Zand	zijn	gestroomd.	
De	heer	van	de	heerlijkheid	Loon	op	Zand	stak	hier	
echter	een	stokje	voor,	waarmee	ze	in	Kaatsheuvel	
en	omgeving	zeker	blij	zullen	zijn	geweest.

Gini	van	Wijk	heeft	in	deze	uitgave	van	de	heem-
kundekring	 Onsenoort	 te	 Nieuwkuijk	 een	 verhaal	
verteld	van	een	gebied	met	een	zeer	rijke	cultuur-
historische	 en	 waterhuishoudkundige	 geschiede-
nis,	die	zich	bovendien	nog	altijd	verder	ontwikkelt.
Nog	steeds	wordt	gewerkt	aan	de	verbetering	van	
de	waterafvoer.	

Deze	 geschiedkundige	 studie	 bevat	 uitbundig	
beeldmateriaal	 van	 oude	 kaarten,	 documenten,	
foto’s	 en	 satellietbeelden	 van	Google	 Earth.	 Een	
aanrader	voor	ieder	die	zich	met	dit	gebied	verbon-
den	voelt	of	geïnteresseerd	 is	 in	de	geschiedenis	
van	de	strijd	tegen	het	water	in	de	Langstraat.

Gini	van	Wijk,	Van Baardwijkse Overlaat tot Dron-
gelens Kanaal. Leven met water in de Langstraat,	
Heemkundekring	Onsenoort	2015,	
210	pp.	in	kleur,	A4-formaat,	
Prijs:	€	22,50,	verzendkosten	€	4,-

Verkrijgbaar	bij:
•	 Boekhandel	Plantage,	Grotestraat	279	 te	Waal-
wijk.

•	 Secretariaat	HKK	Onsenoort,	Grotestraat	103	te	
Drunen,	mailadres:	bestuur@hkkonsenoort.nl	

Jan van Iersel

Secretariaat heemkundekring:

Theo	Schroemges,	Scorpius	7,
5175	XM	Loon	op	Zand.	Tel.	363030.	Email:	
secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl	□	
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Vorsten van Salm-Salm, heren van Loon op Zand

Waarom gaat de heemkundekring op excursie naar Anholt en waarom is er in Loon op Zand een Van 
Salm-Salmstraat? 

Van	1753	tot	1856	waren	
vorsten	 van	 Salm-Salm	
eigenaar	 van	 de	 heerlijk-
heid	 Loon	 op	 Zand.	 In	
die	 periode	 werden	 de	
heerlijke	 rechten	 (groten-
deels)	 afgeschaft	 door	
het	 Franse	 bestuur	 dat	
na	 de	 Franse	 Revolutie	
ook	 in	Nederland	aan	de	
macht	 kwam,	 maar	 het	
kasteel	en	een	groot	deel	
van	het	heerlijk	grondbe-
zit	 bleef	 in	 het	 bezit	 van	
Van	Salm-Salm.

Vooral	 Ludwig	 Karl	 Otto	
van	 Salm-Salm	 (1721-
1778),	die	als	eerste	van	
zijn	 familie	 de	 heerlijk-
heid	in	bezit	kreeg,	is	van	
groot	 belang	 geweest	
voor	Loon	op	Zand.	Het	meest	zichtbare	resultaat	
daarvan	 is	dat	hij	het	kasteel	grondig	 liet	verbou-
wen	tot	een	voor	die	tijd	passend	landhuis	waar	hij	
zich	hoopte	te	vestigen	om	te	leven	als	heer	van	de	
heerlijkheid.	Dat	pakte	anders	uit	 toen	hij	 in	1771	
daadwerkelijk	werd	erkend	als	hoofd	van	zijn	fami-
lie	en	dus	vorst	van	Salm-Salm	werd.	Als	zodanig	
trad	hij	toe	tot	de	hoogste	adel	van	het	Duitse	Rijk	
en	werd	Loon	op	Zand	hem	een	maatje	te	klein.

Eerder	 familiebezit	 in	 de	 Vogezen	 was	 door	 de	
Franse	Revolutie	 onteigend	 en	 het	 familiekasteel	
in	Anholt	 werd	 nu	 de	 nieuwe	 residentie.	 Daar,	 in	
Anholt,	woont	ook	nu	nog	de	huidige	vorst.
Ludwig	Karl	Otto	van	Salm-Salm	staat	ook	bekend	
als	de	belangrijkste	verzamelaar	van	kunst	 in	zijn	

familie.	Mede	daardoor	 is	de	kunstcollectie	 in	An-
holt	nu	een	van	de	grootste	privé-kunstverzamelin-
gen	in	Duitsland	en	de	enige	met	een	echte	Rem-
brandt.	Naast	kunsthistorisch	waardevolle	werken	
zijn	 er	 ook	 veel	 familieportretten	 en	 schilderijen	
van	de	verschillende	kastelen	die	ooit	 in	het	bezit	
van	de	familie	waren,	waaronder	ook	Batenburg	en	
Hoogstraten.

In	de	lezing	gaan	we	in	op	het	hoe	en	waarom	van	
de	Van	Salm-Salms	in	Loon	op	Zand	en	ook	op	de	
residenties	van	deze	familie	in	Anholt	en	in	Seno-
nes	in	de	Vogezen.	Daarbij	besteden	we	speciaal	
aandacht	 aan	 Ludwig	 Karl	 Otto	 van	 Salm-Salm.	
Zijn	levensverhaal	zou	in	een	roman	niet	misstaan	
en	 het	 is	 aan	 hem	 te	 danken	 dat	 de	 heerlijkheid	

Loon	op	Zand	kort	voor	de	intocht	van	
de	 Fransen	 nog	 één	 keer	 een	 glori-
euze	opbloei	beleefde.	Hij	was	het	ook	
die	 de	 familie	 Verheyen	 in	 Loon	 op	
Zand	 binnenbracht	 en	 het	was	 onder	
zijn	bewind	dat	de	veelzijdige	band	met	
Hendrik	Verhees	tot	stand	kwam.

Lauran Toorians

Er zijn voor deze excursie nog enkele 
plaatsen beschikbaar voor de snelle 
beslisser. U kunt zich melden bij het 
secretariaat. 

Verdere informatie over het program-
ma enz. vindt u in de Nieuwsflitsen van 
1-3-2015, te vinden op onze website:
www.heemkundekringloonoptsandt.nl	
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Monumentennieuws uit onze omgeving
Herbestemming als sociale innovatie?

Het bruist in de Tilburgse spoorzone. Niet om-
dat er nieuwe meeslepende plannen worden 
gemaakt, maar omdat de gemeente ervoor koos 
om ruimte te geven aan tijdelijk initiatief.

Sinds	enige	tijd	bivakkeer	 ik	voor	mijn	werk	 in	de	
Tilburgse	Spoorzone:	om	precies	te	zijn	in	Gebouw	
88,	 onderdeel	 van	 de	 oude	 smederij	 van	 de	NS-	
werkplaats.	 Het	 is	 vanuit	 erfgoedperspectief	 niet	
alleen	een	inspirerende,	maar	ook	uiterst	boeiende	
plek.	Het	industriële	gebouw	bevindt	zich	namelijk	
in	 de	 frontlinie	 van	 de	 nieuwe	 herbestemmings-
praktijk.	 In	Gebouw	88	botst	de	pre-crisis	aanpak	
op	 de	 nieuwe	 post-crisis	 realiteit.	 Het	 gebouw	
vormt	onderdeel	van	de	grootschalige	gebiedsont-
wikkeling	van	de	Tilburgse	spoorzone,	die	voor	de	
crisis	is	ingezet.
Het	oorspronkelijke	masterplan	was	gericht	op	re-
alisatie	 van	 rendabele	 planonderdelen	 door	 een	
publiek	 private	 samenwerking	 tussen	 gemeente	
en	 ontwikkelaar	 Volker-Wessels.	 In	 dat	 plan	 zijn	
gedetailleerde	afspraken	gemaakt	 over	 het	 te	 re-
aliseren	 programma	 en	 taakstellende	 opbreng-
sten	 uit	 bouwvolumes.	 De	 stagnerende	
vastgoedeconomie	en	de	veranderende	
maatschappelijke	 ontwikkelingen	 gooi-
den	echter	roet	in	het	eten.	De	blauwdruk	
van	 grootschalige	 gebiedsontwikkeling	
moest	 noodgedwongen	 worden	 aange-
past	aan	de	nieuwe	omstandigheden.	Er	
kwam	meer	aandacht	en	ruimte	voor	tij-
delijk	gebruik	en	programmering	van	de	
spoorzone.	 Zo	 is	Gebouw	 88	 benoemd	
tot	 broedplaats	 waar	 tijdelijke	 functies	
ruim	 baan	 krijgen.	 Een	 coöperatie	 van	
partijen,	verenigd	in	het	Midpoint	Center	
for	 Social	 Innovation,	 geeft	 vanuit	 een	
gedeelde	mindset	 van	 sociale	 innovatie	
op	dit	moment	vorm	aan	de	broedplaats.	

Door	 de	 coöperatie	 worden	 nieuwe	 creatieve	
verbindingen	 gesmeed	 die	 elkaar	 versterken	 en	
waardoor	nieuwe	projecten	van	de	grond	komen.	
De	 broedplaats	 past	 niet	 alleen	 goed	 binnen	 de	
nieuwe	manier	van	werken	–	professionals	uit	de	
creatieve	klasse	organiseren	zich	steeds	vaker	 in	
kleine	verbanden	of	werken	als	ZZPer	–	maar	ook	
bij	de	veranderde	praktijk	van	gebiedsontwikkeling.	

De	crisis	is	voor	de	ontwikkeling	van	het	Midpoint	
Center	for	Social	Innovation	een	voordeel	geweest.	
Het	 stelde	de	gemeente	en	ontwikkelaar	 voor	de	
keuze:	 leegstand	 of	 een	 broedplaats?	Die	 keuze	
was	snel	gemaakt.
De	 coöperatie	 zorgt	 voor	 levendigheid.	 Het	 helpt	
verpaupering	 voorkomen	 en	 zet	 opbrengsten	 te-
genover	 de	 beheerkosten	 voor	 de	 gemeente.	
Daarnaast	geeft	 het	 vorm	aan	het	 ideaal	 van	Til-
burg	als	hoofdstad	van	sociale	innovatie.	Maar	nu	

de	 economische	 crisis	 langzaam	 uit	 beeld	 raakt	
en	 de	 vastgoedeconomie	 weer	 wat	 aantrekt,	 lijkt	
de	gemeente	haar	aangepaste	plannen	alsnog	te	
willen	uitvoeren.	Het	gebouw	moet	daarvoor	op	de	
schop.	Dat	wringt	met	de	coöperatieve	beweging	
van	 onderop.	De	 spannende	 vraag	 is	 nu	 hoe	 de	
gemeente	zich	daartoe	verhoudt?

Hoe	 gaan	 de	 nieuwe	 gemeentelijke	 plannen	 om	
met	het	bestaande	gebruik?	Is	het	mogelijk	om	in	
de	 voorgestelde	 herontwikkeling	 het	 bestaande	
gebruik	een	plek	te	geven	en	tijdelijk	gebruik	slim	
te	 verbinden	met	 een	 stapsgewijze	 ontwikkeling?	
Dat	 is	de	uitdaging.	Niet	alleen	voor	de	Tilburgse	
Spoorzone	 maar	 voor	 veel	 herbestemmingsloca-
ties	 in	 Nederland.	 Zijn	 we	 in	 staat	 om	 een	 alter-
natieve	 ontwikkelingsstrategie	 te	 bepalen,	 waarin	
tijdelijke	 gebruikers	 een	 volwaardige	 positie	 krij-
gen	in	de	ontwikkeling?	Zijn	we	in	staat	oude	ge-
bouwen	 stapsgewijs	 met	 kleine	 investeringen	 te	
ontwikkelen	 volgens	 een	 model	 dat	 zich	 steeds	
aanpast	 aan	 de	 tijd?	 En	 als	 het	 model	 klaar	 is,	
het	 open	 source	 beschikbaar	 te	 stellen	 voor	 ie-

°°Gebouw°88°Tilburgse°spoorzone

dereen?	Tijdelijkheid	niet	 langer	als	een	gelegen-
heidsargument	om	gebouwen	te	beheren,	maar	als	
een	 volwaardig	 model	 voor	 herbestemming	
en	 herontwikkeling.	 Een	 nieuw	 Tilburgs	 Model	
wellicht?	Dat	zou	pas	echt	sociale	innovatie	zijn!

Joks Janssen

Joks	Janssen	is	hoogleraar	ruimtelijke	planning	en	
cultuurhistorie	 aan	Wageningen	 University	 en	 di-
recteur	van	het	kennisplatform	BrabantKennis.	Hij	
publiceert	met	 enige	 regelmaat	 over	 nieuwe	 ont-
wikkelingen	in	de	erfgoedzorg.	Zo	is	hij	medeauteur	
van	Karakterschetsen,	de	nationale	onderzoeksa-
genda	Erfgoed	en	Ruimte,	die	in	opdracht	van	de	
Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed	is	opgesteld.	

Erfgoedstem 4 juni 2015
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Middeleeuwse nederzetting in Til-
burgse wijk Jeruzalem

Het	scheelde	niet	veel	of	op	het	stuk	grond	-	van	cir-
ca	50	bij	100	meter	-	aan	de	Caspar	Houbenstraat	
in	wijk	Jeruzalem	waren	de	sporen	uit	de	historie	
van	Tilburg	uitgewist.	Het	was	dat	amateur-archeo-
loog	Frans	van	Nuenen	het	al	voor	bouw	vrijgege-
ven	terrein	nog	aan	een	onderzoekje	onderwierp.	
„En	toen	bleek	dat	er	hier	nog	resten	zijn	te	vinden	
van	een	twaalfde,	dertiende	eeuwse	nederzetting”,	
vertelt	 archeoloog	Bart	Ter	Steege	van	Diachron,	
het	archeologisch	onderzoek	en	adviesbureau	van	
de	Universiteit	van	Amsterdam.

Spieken
In	de	grond	heeft	zijn	team	putten	gegraven.	Hoewel	
het	houtwerk	van	de	palen	die	er	ooit	stonden	volko-
men	is	weggerot,	heeft	het	hout	een	verkleuring	in	het	
zand	achtergelaten.	Door	alle	verkleuringen	te	no-
teren	op	een	kaart	worden	langzaamaan	de	contou-
ren	zichtbaar	van	de	nederzetting	die	er	ooit	stond.	
Vier	stippen	die	samen	een	vierkant	vormen,	wij-
zen	er	op	dat	er	ooit	een	hooiberg	stond.	„De	zo-
genaamde	 spiekers”,	 vertelt	 Ter	 Steege.	 „En	 de	
bootvormige	omtrekken	die	je	op	de	kaart	ziet,	dat	
waren	vroeger	de	woningen.”

Maagdelijk
Het	is	een	verrassend	maagdelijk	stukje	Tilburg.	De	
gelige	grond	vormde	sinds	de	ijstijd	de	bovenlaag	
van	het	gebied.	Sporen	van	andere	tijden	-	de	Ro-
meinse	bijvoorbeeld	-	zijn	er	niet	te	vinden.	„Voor-
alsnog	hebben	we	alleen	sporen	van	een	nederzet-
ting	uit	de	12e	en	13e	eeuw	aangetroffen”,	aldus	
Ter	Steege.	„Vrij	bijzonder.”	Zijn	team	-	aangevuld	
met	zes	vrijwilligers	-	is	tot	19	augustus	in	de	weer	
geweest.	De	archeologische	vondsten	werden	ge-
documenteerd	en	uit	de	grond	gehaald,	daarna	kon	
de	bouw	gewoon	beginnen.
Samen	met	andere	vondsten	uit	de	Middeleeuwen	
in	Tilburg	moet	het	onderzoek	uiteindelijk	antwoord	
geven	 op	 vragen	 als:	 waarom	woonden	 ze	 hier?	
Maar	 in	 het	 ‘nu’	 ziet	 de	 archeoloog	 er	 vooral	 de	
schoonheid	van	in.	Hij	wijst	op	de	nieuwbouw,	een	
meter	hoger:	„Hier	sta	je	in	de	twaalfde	of	dertiende	
eeuw.	Daar	in	2015.”

Erfgoedstem 13 augustus 2015

Petitie tegen winkels in stadskan-
toor Tilburg

In	1971	is	het	oude	stadhuis	van	Tilburg,	een	ont-
werp	 van	 Hendrik	 van	 Tulder	 (1849)	 gesloopt.	
Het	 stadhuis	 stond	 de	 aanleg	 van	 de	 Cityring	 in	
de	weg.	Het	oude	stadhuis	heeft	122	 jaar	als	zo-
danig	 gefunctioneerd.	 Veel	 Tilburgers	 betreurden	
de	sloop	van	het	oude	stadhuis.	In	datzelfde	jaar,	
1971	is	het	nieuwe	stadhuis,	een	ontwerp	van	het	
architectenbureau	Kraaijvanger	opgeleverd.	Nu,	in	
2015,	wordt	het	gebouw	van	Kraaijvanger,	ook	wel	

de	Zwarte	Doos	genoemd,	grondig	verbouwd	om	
het	aan	de	eisen	van	deze	tijd	te	laten	voldoen.

Het	 college	 van	 Burgemeester	 en	 Wethouders	
werkt	 aan	 plannen	 om	 in	 de	 Zwarte	 Doos	 7.000	
m2	aan	winkelruimte	 te	 realiseren	 terwijl	er	op	dit	
moment	14.000	m2	aan	winkelruimte	elders	in	het	
centrum	van	Tilburg	leeg	staat.	Om	die	winkels	te	
realiseren	moet	een	kostbare	 ingrijpende	verbou-
wing	van	de	Zwarte	Doos	plaatsvinden,	waarbij	de	
architectonische	kwaliteit	van	zowel	het	Stadskan-
toor	als	het	Paleis	ernstig	wordt	aangetast.	Ruim	
40	bomen	die	bij	het	Paleis-Raadhuis	staan	moe-
ten	worden	gekapt	en	de	open	ruimte	tussen	Pa-
leis	 en	 Stadskantoor	 en	 tussen	 Stadskantoor	 en	
Kattenrug	wordt	geminimaliseerd.	Het	waardevolle	
interieur	met	veel	kunst	dreigt	verloren	te	gaan.

Het	uiterlijk	van	de	Zwarte	Doos	in	combinatie	met	
het	witte	Paleis	 (gebouwd	door	Willem	 II)	voldoet	
nog	uitstekend.	Paleis	en	stadskantoor	vormen	sa-
men	 het	 icoon	 van	 het	moderne	Tilburg.	Het	 on-
derzoek	naar	de	cultuurhistorische	waarde	van	de	
Zwarte	Doos	bevestigt	dat.	Dit	stadhuis	scoort	op	
alle	vijf	criteria	van	de	Rijksdienst	voor	Cultureel	Erf-
goed,	namelijk	1.	cultuurhistorisch,	2.	architectuur-
historisch,	3.	situationele	en	ensemblewaarden,	4.	
gaafheid	 en	herkenbaarheid	 en	5.	 zeldzaamheid.	
Het	gebouw	is	de	moeite	van	het	behoud	meer	dan	
waard.	Restauratie	ligt	dus	voor	de	hand.	Maar	op-
nieuw	staat	het	stadhuis	de	vooruitgang	in	de	weg,	
althans	volgens	het	college	van	Burgemeester	en	
Wethouders.

Circa	 1.000	mensen	 hebben	 een	 petitie	 onderte-
kend,	waarin	het	gemeentebestuur	wordt	gevraagd	
om	 respectvol	 om	 te	 gaan	met	 het	 Paleis	 en	 de	
Zwarte	 Doos	 en	 de	 directe	 omgeving	 ervan	 en	
geen	 winkelruimte	 in	 de	 Zwarte	 Doos	 (stadhuis/
stadskantoor/raadhuis)	te	realiseren	maar	de	win-
kelleegstand	in	het	centrum	aan	te	pakken.
De	petitie	 is	opgesteld	door:	Projectgroep	Naoor-
logs	 Erfgoed	 Tilburg,	 Heemkundekring	 Tilburg,	
Erfgoedvereniging	 Heemschut,	 Het	 Cuypersge-
nootschap,	 de	 Stichting	 tot	 behoud	 van	 Tilburgs	
Cultuurgoed	en	het	Architecten	Inspiratiemanifest.
"Wij	laten	niet	ten	tweede	male	ons	stadhuis	teloor	
gaan	vanwege	tomeloze	ambities	van	het	stadsbe-
stuur.	Blijf	van	ons	stadhuis	af.	Ga	zorgvuldig	met	
ons	erfgoed	om!"

Erfgoedstem 2 juli 2015
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Agenda 
23	september	19.30	uur	*):
Lezing	 door	Birgit	Mommers	 en	 Lauran	Toorians	
over	de	excursie	naar	Anholt.

10	oktober	14.00	uur	*)
Presentatie	35e	editie	van	Straet	&	Vaert.	Na	af-
loop	kan	men	Straet	&	Vaert	ophalen.

31	oktober	en	1	november
Tentoonstelling	Bidprentjes	in	De	Venloene.

12	november
Lezing	in	ServiceResidentie	Molenwijck.

*)	Locatie:	Gilde	St.	Hubertus,	Klokkenlaan	21.□

Nieuwsflitsen 2015-2016

  verschijnt	op							kopij	inleveren	t/m
Nr.	7	 	 1	november	 20	oktober
Nr.	1	 	 1	januari	2016	 15	dec.	2015□

Schenkingen

De	heemkundekring	kreeg	in	de	afgelopen	periode	
schenkingen	van:

•	 Siem	de	Ridder:	 rouwkaarten,	 rouwadvertenties	
en	bidprentjes;

•	 Wim	 Beerens:	 jubileumboekje	 van	 het	 50-jarig	
bestaan	van	voetbalvereniging	Uno	Animo;

•	 Ans	Steverink:	 Proclamatierollen	 van	 de	 jeugd-
prins	en	prins	van	C.V.	De	Heerlijckheid;

•	 Familie	Dierckxsens:		een	aantal	jaargangen	van	
het	tijdschrift	De	Brabantse	Leeuw;

•	 Cees	 van	 den	 Dries:	 fototoestel	 en	 flitser	 met	
lampjes;

•	 Fam.	Van	der	Hoven:	Pelgrim,	aantal	Straet	en	
Vaertnummers	en	boeken	over	Brabant;

•	 Jan	Bruiner:	digitale	bidprentjes;
•	 Egi	van	der	Heijden:	klok;	
•	 Annie	van	de	Ven-Leermakers:	historische	foto’s	
en	documenten;

•	 Fam.	Bol:	fototoestel	en	flitser;
•	 Annie	Hamers:	 diploma's	 en	 cijferlijsten	 van	de	
opleiding	 coupeuse	 van	 het	 huishoudonderwijs	
in	1952;

•	 Johan	Coomans:	 documentatie	 over	 de	 verhui-
zing	van	pluimveebedrijf	 van	Berkel	 in	1981	en	
over	de	Centrale	Antenne	 Installatie	 in	Loon	op	
Zand;

•	 Leo	van	der	Vaart:	documentatie	van	het	comité	
Oranjevieringen	over	de	50-jarige	herdenking	van	
de	bevrijding	van	Loon	op	Zand	in	1994-1995.

Alle	gevers	hartelijk	dank!□

Openingstijden De Kletterenhoef
De normale openingstijden (behalve op feest-
dagen) van onze werkruimte zijn:

• Dinsdag: 9.00-12.00 uur;
	 Bovendien op de eerste en derde dins- 
 dag van de maand: 13.30-16.00 uur;

• Woensdag: 13.30-16.00 uur;

• Donderdag: 13.30-16.00 uur.□

In Zeeland is het goedkoper om een 
kerk te kopen dan een woning
Zeeland	gooit	een	groot	aantal	kerken	in	de	uitver-
koop.	De	prijzen	 liggen	aanzienlijk	 lager	dan	een	
gemiddelde	koopwoning	waarvoor	je	in	Zeeland	
€	185.000	betaalt.	Zo	staat	de	Cuyperskerk	aan	de	
Markt	in	Sas	van	Gent	te	koop	voor	een	vraagprijs	
van	€	139.000.	De	afgelopen	 jaren	zijn	er	aardig	
wat	 kerken	 gesloten	 en	 een	 deel	 daarvan	 is	 ook	
al	 verkocht.	Ondanks	de	 lage	 vraagprijs	 loopt	 de	
verkoop	van	de	kerken	niet	altijd	even	gemakkelijk.	

Hoe	komt	dit?
Wanneer	je	een	kerk	koopt	heb	je	niet	alleen	te	ma-
ken	met	de	vraagprijs,	maar	ook	met	het	feit	dat	het	
gebouw	in	de	meeste	gevallen	een	rijksmonument	
is.	Dat	betekent	dat	 je	als	nieuwe	eigenaar	wordt	
belast	met	de	plicht	om	het	pand	te	restaureren.	Dit	
kost	veel	geld,	 in	sommige	gevallen	wel	het	drie-
voudige	van	het	aankoopbedrag,	maar	 levert	ook	
beperkingen	op	van	de	mogelijkheden	die	er	 zijn	
met	een	gebouw.	Je	kunt	bijvoorbeeld	niet	zomaar	
een	muurtje	uitbreken	om	een	kamer	te	vergroten.	
Hierdoor	kan	een	geïnteresseerde	huiverig	worden	
en	toch	besluiten	de	kerk	niet	te	kopen.

Kerkprijzen
De	Cuyperskerk	 in	Sas	van	Gent	 is	pas	recent	 in	
de	verkoop	gegaan.	Per	1	januari	2013	sloten	ook	
de	kerken	 in	het	Zeeuwse	Axel,	Hoek,	Sluiskil	en	
Westdorpe	en	deze	kerken	zijn	inmiddels	allemaal	
verkocht.	Sinds	 kort	 staat	 ook	de	katholieke	 kerk	
in	Hoofdplaat	te	koop	voor	€	150.000	en	de	katho-
lieke	kerk	in	Eede	voor	€	250.000	euro.
Als	we	de	prijs	per	vierkante	meter	van	de	aange-
boden	kerken	vergelijken	met	woningen	in	Zeeland	
kunnen	we	concluderen	dat	de	prijs	voor	een	kerk	
ruim	20x	goedkoper	 is.	De	kerk	 in	Eede	staat	op	
een	perceel	van	3300	m2	tegen	een	vraagprijs	van	
€	250.000.	Dit	betekent	een	prijs	van	€	75,80	per	
m2.	 Een	 Zeeuwse	woning	 heeft	 een	 gemiddelde	
vierkante	meter	prijs	van	€	1600.

Nog meer lege kerken
Niet	alleen	in	Zeeland	sluiten	veel	kerken	hun	deu-
ren,	dit	is	een	trend	in	heel	Nederland.	De	verwach-
ting	 is	 dat	 er	 de	 komende	 jaren	 elke	 week	 twee	
kerken	zullen	sluiten.	Dit	betekent	een	grote	hoe-
veelheid	metrage	extra	leegstand.

Vastgoedjournaal 20-3-2015


