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Zierikzee, 7 augustus 2020 
 
Betreft:  Zienswijze inzake uw voornemen om een omgevingsvergunning 
                 te verlenen voor het restaureren van de kademuur aan de  
                 Oude Haven te Zierikzee.  
 
Geachte College, 
 
De gemeente Schouwen-Duiveland is voornemens om de oude kademuren aan de Oude Haven 
in Zierikzee te herstellen. De noodzaak tot herstel onderschrijft Stad & Lande volledig. De 
vereniging is dan ook verheugd met dit initiatief. 
 
Desondanks voelen wij ons genoodzaakt een zienswijze over de uitvoering van dit project onder 
uw aandacht te brengen. Op grond van onze doelstelling “het bewaken, bewaren en bevorderen 
van het erfgoed op Schouwen-Duiveland”, richten wij ons onder meer op het voorkomen van 
schade aan de historische gevelwanden van de Oude Haven en op het zo mogelijk voorkomen 
van het kappen van bomen. 
 
Naar aanleiding van het doornemen van de stukken die ter inzage liggen, komen wij tot de 
conclusie dat het toepassen van Tubex-gi palen volgens “gewijzigd plan Oude Haven 
d.d. 29-04-2020” grote voordelen biedt in vergelijking met de geogrid-oplossing.  
De voordelen genoemd door de aannemer, die wij ook onderschrijven, zijn onder andere: 

- De levensduur en het behoud van het monument (kademuur) wordt langdurig verbeterd. 
- De kans op verzakkingen en schades aan de monumentale panden is vrijwel uitgesloten 

doordat dit een beproefde en trillingsvrije uitvoeringsmethode betreft. 
- Omdat de grond vrijwel onberoerd blijft, is er minder verlies aan archeologische waarden 

en historisch materiaal. De grootste risico’s voor de monumenten zijn grote 
hoeveelheden geroerde grond, die met deze methode wordt vermeden. 

- Het aanbrengen van een tijdelijke stalen damwand op de kop van de haven is overbodig. 
- Er is een grote kans dat de beeldbepalende bomen grotendeels kunnen worden 

behouden. Het bomenrapport van Terra Nostra geeft ook aan dat het grootste deel van de 
bomen behouden kan worden. Hierbij worden grote hoeveelheden grond verplaatst. Het 
rapport rept met geen woord over de consequenties die de voorgestelde maatregelen 
voor de funderingen van de monumenten kunnen hebben. 

 
Gezien het vorenstaande verzoeken wij u dringend qua uitvoeringsmethode te kiezen voor het 
toepassen van Tubex-gi palen volgens de matrixtabel situatie A en de grootschalige bomenkap 
met de nieuwe aanplant te heroverwegen. 
 
Hartelijke groet, namens het bestuur 
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