Mini-valorisatie-Waterlandkerkje, november 2011
Waterlandkerkje heeft onlangs de hoofdfase van het project Eigen Wijs Landschap afgesloten, zie
o.a. www.waterlandkerkje.com. Een van de aardige bijverschijnselen van een dergelijk project is dat
het de gemeenschapszin, die in Waterlandkerkje al niet onder de maat is, bevordert en dat bewoners
nog eens goed om zich heen kijken wat nog aan het uiterlijk van het dorp zou moeten en kunnen
gebeuren. Belangrijk daarbij is de verbinding met de omliggende natuur en polders en het behoud
van de weinige markante architectuur die het dorp rijk is. Het dorp kent 3 inschrijvingen op de lijst
van rijksmonumenten, 2 boerderijen in particulier bezit en de Nederlands Hervormde Kerk, in
bezit/beheer van de Stichting Oude Zeeuwse kerken. Niet op de lijst van rijksmonumenten maar wel
historisch: In Den Koning, in gebruik als woon- en bedrijfspand met een horecafunctie.
Het pand dat zeker aandacht verdient, is het voormalige gemeentehuis, liefst in combinatie met het
Dorpshuis, de voormalige lagere school.

Zo zag het pand er tot de jaren zeventig van de vorige eeuw uit: een fraaie gevel, met ambachtelijk
en artistiek metsel- en voegwerk. Op de foto is de pomp te zien, die tegenwoordig aan de westzijde
van het dorpshuis, vlakbij de tiendpaal staat, daarover later meer. Het gemeentehuis is in gebruik als
peuterspeelzaal en is intern verbonden met het dorpshuis, dat als gemeenschapsruimte en

gymzaaltje voor de basisschool dienst doet. In het dorpshuis is het sanitair aan vervanging toe. Om
het pand energiezuinig te maken, dienen de slechte kozijnen te worden vervangen en voorzien van
dubbelglas. Hieronder wat afbeeldingen die laten zien hoe mooi het gemeentehuis eigenlijk is, maar
ook dat een opknapbeurt zeer welkom zou zijn.

Zoals hierboven al vermeld, heeft het gebouw geen aparte status. Het pand maakt onderdeel uit van
een inventarisatie waardevolle objecten die in opdracht van de gemeente is uitgevoerd.
Aan de westzijde van het dorpshuis vinden we de pomp terug, de tiendpaal en de openbare
vlaggenmast. De detailfoto van de pomp spreekt voor zich. De vlaggenmast kan een behandeling
met de waterpas gebruiken en de bestrating zou mooi tot een geheel kunnen worden omgevormd.
Als dan ook nog de afvalcontainer van het dorpshuis een plekje zou kunnen krijgen achter het
muurtje van de invalideningang, krijgen we met relatief weinig middelen een prachtig hoekje.

Aan de overkant van de weg nog een aandachtspuntje wat de bestrating betreft

Dan is er het punt van de straatverlichting. De twee antieke gaslantaarns worden in het kader van
het gemeentelijke onderhoudsplan vervangen door 2 nieuwelingen in nostalgische stijl. Daar zijn we
blij mee, zeker ook omdat we de antieke lantaarns mogen houden. We zullen zelf een mogelijkheid
zoeken ze te restaureren en een mooi plaatsje in of nabij het dorp te geven, zonder de functie van
openbare straatverlichting te verstoren. Blijft nog een allegaartje van 11 lantaarns over. Ter
illustratie enkele foto’s:

De twee lantaarns vlak bij de bistro lijken enigszins op elkaar, maar zijn niet hetzelfde.

In de PC Boutensstraat weer 2 andere types. Het zou mooi zijn als in het gebiedje PC Boutensstraat /
Molenstraat / Molenweg overal hetzelfde soort nostalgische lantaarns komt. Op sommige punten
binnen dit kleine stukje van ons dorp heb je 4 types straatlantaarns in het zicht.
Wellicht is het fraai de “duurzaam veilg paaltjes” te vervangen door een type dat past bij de
nostalgische lantaarns.
Waterlandkerkje is altijd bereid vrijwilligers en zo nodig materieel ter ondersteuning van de minivalorisatie in te zetten. Het verleden heeft bewezen dat het dorp deze belofte vrijwel altijd waar
kan maken.

Voor meer informatie:
Johan Faes, dorpsraad Waterlandkerkje.

