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DONATEURS & BOMEN
Een mooie uitspraak van de
rechtbank Zeeland- West
Brabant over de anti-hagelkanonnen en een prijs van het
Prins Bernard Fonds als ondersteuning en waardering voor
werk op het terrein van beleid
beïnvloeding. Dat geeft het BZZB
bestuur inspiratie.

Heb je een mening, idee of visie?
Kom het uitdragen in de participatie maatschappij. We nemen
het serieus, want we denken
werkelijk een steentje bij te kunnen dragen. Ook zijn we nog
steeds bereid een knuppel in elk
hoenderhok te gooien.
Het enige probleem is de menskracht. Wie durft ons te versterken? Wij zoeken een nieuwe
voorzitter en bestuursleden. De
BZZB plantte onlangs nog een
grenslinde op de Stelsedijk, die
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we stiekem Rinus noemen. Blijkt
dat zo’n prachtige boom helemaal niet zo duur is.
De jubileumbijdrage van NM
geeft ons nog meer kansen. Je
vraagt je af waarom landschappelijke inpassing zo’n heet hangijzer moet zijn. De kosten voor
de groene voorziening hoeven
het niet te zijn.

Toch blijven bomen kwetsbaar.
Ze zijn te groot, te klein, niet
mooi genoeg; geven wortelopdruk, schaduw, bladerval; zijn
ziek, gevaarlijk of een sta-in-deweg. Er is altijd wel een reden
tot last te bedenken.
De BZZB pleit voor veel mooie
bomen. Die onderhouden worden
als het nodig is. Die mogen
groeien en oud worden. Mensen
houden van bomen: ze geven
ons rust en natuurbeleving en ze
zijn gezond voor ons.

van het bestuur

De donateurs zijn voor ons als
bomen, ze steunen en versterken
ons. Ze houden de BZZB gezond
en vitaal. Het bestuur dankt al
haar trouwe donateurs weer voor
hun bijdrage. Bent u nog vergeten uw jaarbijdrage voor 2016
(tenminste € 8,- ) over te maken, doe het alsnog. Het rekeningnummer vindt u in de kop
van deze mei nieuwsbrief.
Onze financiën worden goed
beheerd en verantwoord, dankzij
onze penningmeester! We denken al weer na over de invulling
van de donateur dag. Daar hoort
u over in de volgende nieuwsbrief.

Grenslinde ‘Rinus’

Linden op de Driedijk
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WEETJES I

dat NM met zorg en beleid haar bezit goed probeert te beheren. Hun keuzes hierbij kunnen ze
overtuigend toelichten. NM organiseert van
april tot november tal van excursies en
activiteiten in Zuid- Beveland waar iedereen na opgave aan mee kan doen (vleermuizen, nachtvlinders, wadlopen, proef de natuur,
weerworkshops etc.). Meer informatie is te vinden bij infopunt Zwaakse Weel, Zwaaksedijk 5,
Kwadendamme of via website NM / infopunt
Zwaakse Weel. U kunt daar natuurlijk terecht
om te wandelen, maar ook om de ontstaansgeschiedenis te ontdekken, voor warme dranken,
om uit te rusten en om de kerkuil met webcam
te bewonderen. Van 16 juli tot 11 september
vindt u in het natuurgebied het lustrum kunstproject van Dijken van Wijven “er was eens …”
(www.dijkenvanwijven.nl)

l De BZZB staat waarschijnlijk 21 mei met een
kraam op de jaarmarkt in Borssele. Het dorp
viert haar 400-jarig bestaan met tal van mooie
initiatieven. Een ommetje en historische verdieping bij de Berg van Troye met SCEZ en SLZ.
Er zijn ook 4 grenslinden geplant. Zelfs de dijk
spreekt over het jubileum.
(www.borssele400jaar.com)
l Met Natuurmonumenten (NM) hebben we regelmatig contact. In een regulier overleg houden
we elkaar op de hoogte en maken we afspraken. NM wil meer voor haar leden betekenen.
Zo informeerden ze over Bomenkap op dijken
en over het Beheer van graslanden en boomdijken. Als je zo’n bijeenkomst bezoekt, hoor je

l De BZZB was aanwezig bij de feestelijke oprichting van het Zeeuws Steenuilfonds op 21 april.
Dit fonds richt zich, behalve op bescherming
ook op onderzoek en het vergroten van de
bekendheid van het steenuiltje. De activiteiten
beperken zich in eerste instantie tot ZuidBeveland. Het is een voortzetting van het werk
dat eerder succesvol met subsidie van provincie
en steun van natuurorganisaties (slz) werd uitgevoerd.

Het beheer van het fonds is in nu in handen van
Het Zeeuwse Landschap. Op de website meer
informatie en mogelijkheden om het fonds te
steunen: www.zeeuwssteenuilfonds.nl.
De BZZB beraadt zich op samenwerking en een
vorm van steun.
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GOESSCHE DIEP FONDSPRIJS VOOR
BZZB SECRETARIS MAATJE VAN DER STEL
Mensen met doorzettingsvermogen, die vind je wel als je ze
zoekt. En ook aan liefhebbers van natuur en cultuur is geen
gebrek. Echt hard hoef je ook niet te speuren naar types die
een gezond wantrouwen koesteren tegen de overheid. Maar
vind er eens eentje die al die kwaliteiten in zich verenigt. En
dan ook nog eens een tomeloze inzet heeft. De BZZB heeft zo
iemand in de persoon van secretaris Maatje van der Stel.
Zelf wisten we het al, maar vorig
jaar bleek dat het ook de rest
van de Zeeuwse samenleving is
opgevallen. Maatje kreeg, met elf
anderen, de Goessche Diep Prijs
voor de groene vrijwilliger.

De Goessche Diep Prijs wordt
regelmatig uitgereikt aan een
Zeeuw die zich buitengewoon
verdienstelijk heeft gemaakt voor
natuur en milieu in de provincie.
Een echtpaar dat anoniem wil
blijven heeft er een fonds voor
opgericht. 2015 was het jaar van
de vrijwilliger en daarom werd de
prijs voor een keer verdeeld onder twaalf groene vrijwilligers,
voor elke maand één. Het Prins
Bernhard Fonds en Het Zeeuwse
Landschap hielpen met de selectie.
Er waren genomineerden met
groene vingers, natuurgidsen en

OMGEVINGSPLAN

Borsele is een van de eerste
gemeenten die een Omgevingsplan nieuwe stijl ontwikkelt, een
plan dat het oude Bestemmingsplan Buitengebied uit 2007 moet
vervangen.

De opzet is om procedures minder ingewikkeld en tijdrovend te
maken. Daar is natuurlijk weinig
mis mee. Toch is het voor de
BZZB belangrijk de zaak goed in
de gaten te houden. In het concept was al een aparte procedure
ingeruimd voor hagelkanonnen.
Dat kan natuurlijk niet. Geluid is
geluid en daar zijn wettelijk vastgestelde normen en procedures
voor.
Voor alle mogelijke initiatieven
zullen in het Omgevingsplan
toetsingscriteria worden vastgelegd. De BZZB zal erop blijven

mensen die zich bestuurlijk hebben ingezet gedurende vele jaren. Maatje viel onder degenen
die onvermoeibaar het beleid
hebben helpen beïnvloeden.

Chiel Jacobussen, zelf enkele
jaren geleden ook gelauwerd,
adviseerde in de symbolen die
voor de prijswinnaars gekozen
werden. Maatje kreeg het predicaat ‘wollige distel’: een plant
van de bloemdijken, waarvoor
Maatje zich al meer dan tien jaar
inzet. Jazeker, een prikkelend
plantje, maar heel mooi en vooral zeldzaam.

De Goessche Diep Prijs werd in
januari overhandigd door
Commissaris van Koning Han
Polman tijdens een bijeenkomst
in het museum Terra Maris in
Oostkapelle. In een dankwoord
zei Maatje te hopen dat vrijwilli-

gers aan de slag blijven om de
Zeeuwse natuur, het landschap
en onze cultuurhistorische erfenis
te beschermen. Het zijn immers
de vrijwilligers die economische
belangen niet voorop stellen.

aandringen dat een kwalitatief
oordeel moet zijn gebaseerd op
kwantitatieve gegevens; meten is
per slot van rekening weten.
Aspecten als ecologie, landschap,
cultuurhistorie, archeologie,
geluid en veiligheid moeten
steeds in aanmerking worden
genomen.

begin dat ze altijd belanghebbend is als er iets in het Borselse
buitengebied gebeurt. Dat neemt
niet weg dat we immer constructief zullen samenwerken. In de
aanloop naar het Omgevingsplan,
dat in 2017 moet gaan vigeren,
zullen we dan ook regelmatig bij
de gemeente aanschuiven.

Economische belangen mogen
nooit prevaleren boven die van
natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie. In bepaalde gevallen
wordt het initiatiefnemers gemakkelijker gemaakt om een
bedrijf of een andere onderneming te starten.
Zo mogen initiatiefnemers soms
zelf het draagvlak in de buurt
onderzoeken. In andere gevallen
worden alleen belanghebbenden
geraadpleegd.
De BZZB onderstreept vanaf het
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HOE HET VERDER GING MET CROP
Het convenant uit 2005 dat bedrijfsverplaatsing voor Crop
Alliance beoogde, bleek een wassen neus. Niemand had toen
blijkbaar op aanzienlijke kosten
gerekend. Het zusterbedrijf van
miljoenenbedrijf TOP gaat daarom vrolijk verder op de plek
waar het niet hoort; midden in
de polder tussen het dorp Baarland, camping en recreatieterrein
Scheldeoord.
Het laaggelegen gebied met
agrarische bestemming, met nog
enige natuurlijke uitstraling en
dicht bij de Westerschelde zal
zoals het ernaar uitziet ook in de
toekomst met uienverwerking en
verkeer belast blijven.
Het bestemmingsplan, dat onder
andere voorziet in de bouw van
een loods van 10 meter hoog, is
ondanks 3 bezwaren geaccepteerd in de gemeenteraad van
februari.

De toezegging aan de gemeenteraad tot een betere landschappelijk inpassing dan bij de vergunningverlening overeengekomen,
bleek enige weken nadien van
weinig betekenis. In het belang
van enkele buren was al een
‘schaamgroen’ scherm bedacht
in een u- vorm op een half perceeltje aan de andere kant van
de Dierikpolderweg tegenover
het bedrijf. Dit perceel, reeds in
bezit van CROP, gaat een rol
spelen bij nieuwe uitbreiding
deels voor zeer noodzakelijke
voorzieningen, waarvan waterzuivering en parkeergelegenheid
al genoemd zijn. Voor het verbeteren van de volstrekt onvoldoende bestaande landschappelijke inpassing - nu een soms

ongezond ogend allegaartje bleek weinig animo bij de aanwezige directie en adviseur van
CROP. Ook de gemeente vond de
minimale bijdrage blijkbaar voldoende.

ZMf en BZZB hebben geen juridisch beroep ingediend. De loods
kon niet aangevochten, omdat
deze in het bestemmingsplan
kleinschalige bedrijventerreinen
van 2011 stond.
Wij nemen genoegen met het
verder meedenken over de toekomstige inrichting van dit gebied vol tegengestelde belangen.
De BZZB ziet de gang van zaken
als een leerpunt voor de nieuwe
omgevingswet waarbij draagvlak
een doel is. Het resultaat vinden
we allerminst bemoedigend.

HOE STAAT HET MET TOP?
Het beroep tegen de milieuvergunning van TOP is door ZMf en
BZZB wel voortgezet.

Gesteund door omwonenden zien
we mogelijkheden om via de
rechtbank verbeteringen op het
gebied van geur en geluid te
bewerkstelligen. De bewoners

van ‘s-Gravenpolder hebben
recht op verbetering.
De nieuwe vergunning gaat
immers weer heel lang gelden.

Top heeft tot nu toe nog niet
eens aan de eisen van de voorgaande vergunning uit 1991 voldaan. Het is tijd voor wat
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Meer eensgezinde voorbereiding
van bezwaarmakers kan vast een
beter resultaat opleveren.
De gemeente Borsele laat de
verplaatsing van het uienbedrijf
op de ‘projectatlas’ van de ‘verbeterplannen’ staan en wacht op
een ‘kans’!
Doet die kans zich al op 20 mei
voor als de toekomst van het
hele gebied aan de orde komt?
Een inventarisatie van wensen
en mogelijkheden volgt, waarbij
het volgens zeggen van wethouder Schenk zelfs tot het verleggen van wegen kan komen!
Kwam de boete wegens kartelvorming van een miljoentje of
zes voor TOP en ruim een miljoen voor CROP maar ten goede
aan de kwaliteitsimpuls voor de
omgeving van die bedrijven.

scherpte naar dit bedrijf. De
behandeling is in handen van
een advocaat.

Natuurmonumenten heeft in
overleg met het Waterschap
betere monitoring en handhaving
bij watervervuiling bewerkstelligd.

OP WEG NAAR SLOEPOORT
OF HET ‘S-HEERENHOEKSE BOS
geval toekomstbestendig, riepen B en W van
Borsele blij.

De BZZB heeft een brief naar B en W van Borsele
gestuurd over de aansluiting Sloeweg - Sloepoort.
U leest de brief in zijn geheel op www.bzzb.nl bij
Actueel. Gemeenteraad, Provinciale Staten, GS van
Zeeland, Dorpsraad ‘s-Heerenhoek, ZMf en
Natuurmonumenten hebben we een kopie
gestuurd.

De BZZB heeft voor deze Haarlemmermeervariant
in haar brief toch maar gewaarschuwd. Het bedrijventerrein Sloepoort bestaat namelijk niet.
BZZB en dorpsraad ‘s-Heerenhoek zorgden in
2008, dat die plannen van tafel gingen; er was al
genoeg ruimte voor bedrijven beschikbaar. Het
bestemmingsplan Sloepoort is vernietigd.

Voor de kruising van de verbrede Sloeweg en
Bernardweg ontbreekt het benodigde geld. Voor
die kruising is een kunstwerk bedacht, waarbij een
gewoon mens zich in de Randstad waant.
Toekomstbestendig! Noodzakelijkerwijs zijn er ook
goedkopere varianten bedacht. Eén van die varianten, die met name het bedrijventerrein Sloepoort
ontsluit, werd speciaal genoemd door de Gedeputeerde van kruisingen. En dat is dan toch in ieder

Sindsdien is de grond in agrarisch gebruik. Van de
BZZB mag het ook een stukje Sloebos worden.
Voldoende ruimte voor bedrijven is er ook nu nog.
Waarom het industriegebied verlaten en de weg
oversteken om een mooie groene hoek, als contrast tegen al dat asfalt, te offeren?

GEEN HOOGSPANNING IN DE GEMEENTE BORSELE
Het wekt verbazing dat de gemeente Borsele geen kanttekeningen plaatst bij de plannen
van Tennet met de dubbele
hoogspanningslijnen door de
Zak.

Evenmin sluit het braafste jongetje van de klas zich aan bij de
bedenkingen en alternatieven
van de buurgemeenten, weinig
solidair! Wethouder Schenk is
tevreden met een twee-rijen
hoogspanningstraject dwars door
mooie delen van ons gebied.
Het aanbod van de afbraak van
de zuidelijke 380 KV en de bomencompensatie in het landschapsplan vanaf het begin in
het verleidingspakket van Tennet, vindt hij voldoende. De
combinatie van ouderwetse en
moderne hoge masten gaat er
zeker bijzonder uitzien.

Een attractie voor toeristen?
Een goed netwerk voor het vervoer van stroom, al of niet
groen, al of niet van Delta of
Wind op Zee en een leveringszekerheid voor de bewoners en
bedrijven in Zeeland geeft aanleiding om mee te werken met
Tennet.
De houding van het gemeentebestuur van Borsele is echter wel
in hoge mate gevoed met
‘zwakstroom’.

‘De Zak wordt gespaard’ is een
kreet die niet echt opgaat. De
BZZB, die niet de kennis en
menskracht bezit om heel diepgaand de stapel stukken te
bestuderen, heeft de ontwikkelingen zoveel mogelijk gevolgd
en wél een zienswijze ingediend.
Dat betekent in ieder geval, dat
je verder kan meedenken als de
definitieve besluiten er liggen.
Wij gaan zeker de duurzaamheidsslag in Zeeland niet tegen
werken, maar de discussie over
hoe en wat is nog in volle gang.

Of gemaakte keuzes de beste en
noodzakelijke zijn, willen we
beter onderbouwd zien. Zorg
heeft de BZZB in haar zienswijze
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geuit over de aantasting van de
beeldkwaliteit, maar we pleiten
ook al voor een kortdurende en
zorgvuldige uitvoering met groot
respect voor het gebied.

Mochten de plannen doorgaan
dan gaat er heel veel op de
schop en de werkzaamheden
kunnen wel drie jaar beslaan.
Voorlopig liggen er ruim 1100
bezwaren tegen het ontwerpbesluit, de MER en het ontwerpinpassingsplan. ZMf, Natuurmonumenten en Zeeuws Landschap leggen in hun zienswijze
nauwelijks prioriteit bij de
bescherming van de Zak. Wie
wel, zal nog blijken bij de
besluitvorming. Onze zienswijze
staat op www.bzzb.nl bij Actueel.

EEN KNALLEND EINDE
De uitspraak van 7 maart 2016
van de rechtbank Zeeland-WestBrabant maakte een einde aan
de negen vergunningen voor de
anti-hagelkanonnen. Een korte
samenvatting van de tekortkomingen, die leidden tot vernietiging leest u op onze website
www.bzzb.nl bij Actueel.

Een hoofdpijndossier en een
ingewikkelde materie als het op
wetgevingsregels, geluidsnormen
en berekeningen aankomt. Daar
vallen we u al lang niet meer
mee lastig. Wel zijn onze beweegredenen en zorgen bekend.

De veronderstelling dat we tegen
fruitkwekers zijn, is onjuist. Het
is eerder omgekeerd. De gemeente, vertegenwoordigd door
de RUD (Regionale Uitvoering
Dienst), zien we als een instantie
die tot nu toe kost wat kost de
vergunningen wil verlenen. Maar
nu lijkt het tij te keren. De gemeente heeft geen beroep aangetekend en laat de zaak met
een nieuwe gang naar de Raad
van State over aan de fruitkwekers zelf en de ZLTO. Misschien
is de laatste wel de echte stimulator van het kanongeweld. In de
achterhoede nemen we ook de
RUD- spreekbuis nog waar.

Maar: de BZZB werd benaderd
voor een gesprek met een aantal
fruitkwekers met anti-hagelkanon, die zeggen het apparaat
niet meer leuk te vinden. Zij
hebben er eveneens letterlijk en
figuurlijk slapeloze nachten van.
Ze willen een nieuwe weg

inslaan. Ook de gemeente, die
ons nog nauwelijks zag staan,
bleek ineens een gesprek over
een nieuwe aanpak van de
materie te willen. We gaan er
vanuit dat dit eerlijke pogingen
zijn om verder te komen.

De opening lijkt te gaan om het
‘stille kanon’, dat kan voldoen
aan wet- en regelgeving. Dat is
naar verwachting en na een
zorgvuldige besluitvorming inzetbaar. De hagelbestrijders die
kanonnen gebruiken denken de
buien te verstoren en zo hagelschade te voorkomen.
De effectiviteit van zowel luidruchtig als stil kanon blijft de
BZZB betwijfelen. Toch mag de
BZZB helpen gesprekken op
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gang te brengen om als BBT (de
best beschikbare techniek) de
inzet van het ‘stille kanon’ te
bevorderen.

De fruittelers en de ZLTO hebben
bij de Raad van State een verzoek tot voorlopige voorziening
vanwege hun spoedeisende belang ingediend.Dat verzoek is
door de rechtbank toegewezen.
De vraag is nu hoe lang we moeten wachten op de bodemprocedure; dus wanneer de Raad van
State ons weer oproept voor de
echte behandeling in hoofdzaak.
We zijn benieuwd wat de gemeente en ZLTO dan weer bedenken.
In ieder geval zijn er nu (nieuwe) fruitkwekers die het stil
kanon willen gaan gebruiken.

BESCHERM DE KUST
Speciaal voor lokale natuurgroepen en actievelingen, die zich
inzetten voor een mooi kustlandschap en in actie komen tegen
kustbebouwing, hebben de partners in de actie Bescherm de
Kust op 9 april een ontmoeting
georganiseerd. Ervaringen zijn
uitgewisseld en lessen gedeeld.
Inmiddels hebben ruim 100.000
liefhebbers hun steun betuigd
voor een mooi en open kustlandschap en tegen kustbebouwing.
Hierdoor heeft de minister het
bouwverbod op kust en strand
overeind gelaten
Daarmee is de kust is nog niet
veilig; provincies en gemeenten
hebben nog veel ruimte om te
kunnen bouwen. Daarom werken

de Bescherm de Kust-partners
eraan dat de provincies in hun
Omgevingsvisies - en soms de
Kustvisies die daaraan ten
grondslag liggen - de kust zoveel
mogelijk als één geheel beschouwen. Ze moeten daarin dan ook
een visie (met kaders tot behoud
van onze open stranden) opnemen.

Iedereen is welkom om mee te
doen op één van de Kustontmoetingen de komende maanden. De
eerstvolgende is in Zeeland en
wel op 11 juni.

jaar van het experiment, het
succes moet zich nog bewijzen. Van 14 juli tot 29
augustus rijdt volgens dienstregeling ook in Land van
Borsele de hop-on-hop-of
cabriobus voor toeristen . Met
een Zeelandpas kunnen ook
bewoners hoppen.
www.zomerbus-zeeland.nl

ge vrouwelijke bezoekers en
de verkoop aan een manlijke
bezoeker van één schapenkaart, omdat die sprekend op
zijn vrouw leek. Mieke en
Maatje ontdekten alle twee
familie in de fotoverzamelingen
en ook in levende lijve!

Dat gebeurt ook in de provincie
Zeeland waar de ZMf het voortouw heeft voor het opstellen
van deze visie.

Ook de Stichting Behoud Zak
van Zuid Beveland kwam in actie
tegen ‘bijzondere overnachtingsplaatsen op het strand’ en houdt
de kust van de Westerschelde in
de gaten. Het bestuurslid
Mariette Bos is onze Baywatcher.

WEETJES II

l Stichting Redt de Kaloot hangt
de lier aan de wilgen; ze gaan
in sluimerstand. Omdat
Zeeland Seaports de WCT uit
haar plannen schrapte, is Redt
de Kaloot overbodig, meent
het bestuur. Het strandje bij
Borssele wordt niet langer bedreigd. De Stichting heeft zich
jarenlang geen moeite getroost
om het unieke van het fossielenstrandje te benadrukken en
het te behouden. Dat hebben
we met bewondering gade
geslagen en naar vermogen
gesteund. Goed gedaan mensen!!

l Met Land van Borsele verloopt
het contact moeizaam. Over de
BOPS zijn we nog steeds niet
geïnformeerd. Wel heeft de
minicamping de Zwaakse Weel,
midden in het natuurgebied
‘een knus ingerichte woodlodge’ in de aanbieding. Dat lijkt
er al een beetje op.
Verder heeft Land van Borsele
de Toeristische gids 2016 uitgegeven. Bovendien verscheen
een handig foldertje met de
bekendste Borselse uitjes;
www.dagjeborsele.nl.
Zoals eerder gemeld waren we
betrokken bij de Zomerbus
plannen. Het is het tweede

l Een lollige dag met paaseitjes
had de BZZB op 19 maart bij
de Nederlandse Genealogische
Vereniging (NGV) van Zeeland
in Kapelle. Een genealogische
en oudheidkundige markt leek
geschikt voor onze kraam en
de kaartverkoop. Dat betekende verkoop van een setje
kaartjes aan een van de weini-
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l Met ontroering hebben we de
afscheidsdienst van Sabine
Euler-Künsemüller bijgewoond.
Sabine, bijzondere kunstzinnige vrouw, was jarenlang
bestuurslid. Zij nam deel aan
de planologiewerkgroep van de
KNNV. Het idee van verkoop
van fotokaarten van de Zak
kwam van haar. We zullen haar
zeker herinneren als we met
de kraam op pad zijn.

PUBLIEKE WERKEN
Veel van onze donateurs zullen
de roman van Thomas Rosenboom hebben gelezen of de film
hebben gezien. Het verhaal behandelt de geschiedenis van de
twee oude pandjes die nog in de
kolossale gevel van het Victoriahotel in Amsterdam zijn blijven
staan.
De eigenaar wilde zijn huis duur
verkopen en gokte verkeerd. Nu
zijn we eigenlijk allemaal blij dat
de geschiedenis zich zo duidelijk
laat zien in het stadsbeeld.

Op een heel andere manier heeft
ook de Zak van Zuid-Beveland
zo’n fraaie kwinkslag van de ge-

schiedenis: ’het huis van Cappon’ aan de Dorpsstraat in Heinkenszand.
Niet vanwege gokken op geld is
dat huis blijven staan tussen de
moderne rijtjeshuizen, maar gewoon omdat de bewoners het
een prima huis vonden. Dat ruim
je niet op voor een rijtje huizen
dat ook in Dokkum of in Coevorden had kunnen staan. Het karaktervolle huis wordt opgeknapt
en komt opnieuw in de verkoop.
De familie Cappon heeft ons wel
meer cultureel erfgoed nagelaten. De smederij die uitgroeide
tot een landbouwmechanisatie-
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bedrijf, was tot aan de jaren
negentig aan de Dorpsstraat
gevestigd. De loods, die begin
vorige eeuw werd gebouwd, was
een schitterend voorbeeld van
een jong industrieel monument.
Toen het bedrijf naar bedrijventerrein Noordland vertrok, werd
de loods waardig genoemd voor
het Openluchtmuseum in Arnhem. Maar zover is het niet
gekomen.
En we komen Cappon wel vaker
tegen. De ploegen waarom het
bedrijf bekend was, ploegen elk
jaar mee bij provinciale, nationale en internationale wedstrijden.

