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Betreft: sloop van een historische schuur te Scharendijke

Geacht College,
Bij deze dient onze vereniging een zienswijze in tegen de door u verleende omgevingsvergunning voor de
sloop en verwijdering van de historische schuur, eigendom van de gemeente, op het adres Inlaag 8 te
Scharendijke, lokaal bekend als de Napoleonschuur.
Onze vereniging bepleit uit oogpunt van bijzondere landschappelijke- en cultuurhistorische waarden het
behoud en de renovatie van de Napoleonschuur. Wij verzoeken u dan ook om deze omgevingsvergunning
niet te verlenen.
Eerder, middels een brief, c.q. een persbericht van 22 januari 2019, heeft het Erfgoedplatform SchouwenDuiveland en de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland u opgeroepen de Napoleonschuur te
behouden en te renoveren.
Hieronder lichten wij kort ons standpunt toe.
Voordat de gemeente in 1992 eigenaar van deze schuur werd was het een werkschuur van het Waterschap
Schouwen-Duiveland. Uit landschapshistorische oogpunt is de omgeving van de Napoleonschuur erg
waardevol, in het bijzonder wat betreft de eeuwenlange strijd tegen het water.
Zo staat de schuur in een inlaag, is er op de aangrenzende zeedijk nog een Muraltmuur aanwezig en is de
binnenglooiing van de dijk voorzien van betonplaten, ook aangebracht in het begin van de 20ste eeuw.
Iets verderop staat het markante koepeltje van Repaer, dat vroeger gebruikt werd door het waterschap als
uitzichtpunt op het sterk gevreesde Brouwershavense Gat.
De dennenaanplant op de duintjes van Repart is ook historisch. Het was de eerste duinbeplanting op
Schouwen, die hier in 1894 als proef werd aangebracht. Later volgden aanvullende beplantingen in wat
toen de ‘Plantage’werd genoemd.
Tijdens de Watersnoodramp van 1953 vormde de aangrenzende Rampweg een grote rol voor de verbinding en het transport tussen de Westhoek en de rest van het eiland.
Als recent waterstaatkundig monument in deze omgeving bepaalt de aanzet van de Brouwersdam hier het
landschapsbeeld.
Het boeiende verhaal van deze eeuwenoude waterstaatkundige historie ter plaatse, die veel verder is uit te
werken dan de voorgaande samenvatting, zou goed in een gerestaureerde Napoleonschuur, al of niet in
combinatie met een andere functie, naar voren gebracht kunnen worden.
Naast de historische steun- en voorlichtingspunten aan de Schouwse zuidkust, in het bijzonder het professionele Watersnoodmuseum en de Plompe Toren, ‘verdient’ ook de Schouwse noordkust een dergelijke
voorziening. Deze vorm van ‘edu-tainment’ zal bovendien de toeristische waarde van SchouwenDuiveland ten goede komen.
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Wat betreft natuurwaarden zal de schuur ongetwijfeld gebruikt worden door vleermuizen en mogelijk
boerenzwaluwen en/of een kerkuil. Met de juiste inrichtingsmaatregelen zal de biodiversiteitswaarde van
een gerestaureerde Napoleonschuur en de omgeving hiervan versterkt kunnen worden.
U heeft een gelegenheidswerkgroep even de tijd gegeven om gebruiksmogelijkheden en een toekomstplan
voor de Napoleonschuur uit te werken. Enkele bestuursleden van onze vereniging maken hiervan deel uit.

Hoogachtend,

Drs. J.W. Beijersbergen, bestuurslid

Dr. G.J.C. Buth, bestuurslid
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