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onderwerp: 't Wachtlokaal
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WVM De BZZB(Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland) ziet graag verregaande inspanning
WV..l.... om 't Wachtlokaal te behouden. Wij wisten dat dit gebouwtje aandacht zou krijgen in het
BB. overleg met Bureau Zeeweringen. Wij weten dat gemeente Borsele, de Heemkundige
BFM Kring, het dorp en dorpsraad Hoedekenskerke hechten aan het behoud. De kosten van
BHR verplaatsing mee te nernen in het totaalpakket van de dijkversterking was daarbij naar
BlO onze mening een haalbare suggestie. Wij zijn dan ook benieuwd naar het besluit hierover.
BBD Het moet niet moeilijk zijn een bestemming te vinden aansluitend bij het verhaal van de
BCT geschiedenis van het Haventje van Hoedekenskerke, bij het nieuw op te richten Café De

Steiger, de nieuw aangelegde steiger en bij de ambities van de SGB(Stoomtrein Goes
EXTERN Borsele), die versterking en bundeling van toeristisch aanbod hoog in het vaandel heeft.
Distrieren . Een ults1:äpjeover de dijk naar de waterkant is toch ook een echte attractie voor Zeeuw
AXD hk en niet-Zeeuw. De pogingen om het pontje weer nieuw leven in te blazen,weliswaar met
AXH wisselend succes, moeten we ook niet als beëindigd zien. Ook die optie blijft open, telkens
WVD • als de toeristische mogelijkheden van de Zak van Zuid-Beveland in kaart gebracht worden .

....!'" 't Wachtlokaal blijft daarbij een welkome attractieve eyecatcher.

• In de uitgave van informatieblad Scheldestromen 3, winter 2010 lazen wij het artikel in de
t~ubriek 'bijzonder gevonden' over 't Wachtlokaal in Hoedekenskerke. Het artikel doet ons
• vermoeden dat bij de dijkversterking in 2012dit gebouwtje helaas toch ernstig risico loopt
• te verdwijnen."Misschien zit de meeste waarde wel in de herinneringen" Hoe tijdelijk
• maakt de schrijfster met deze suggestievezin de waarde van cultuur en historisch erfgoed.
• leder, die zich inspant voor behoud van cultureel historisch erfgoed weet hoe tastbare
• (voor)- beelden oud en jong aanspreken en tot de verbeelding spreken. Zij weten ook dat
.' keer op keer de juist wat jongere voorbeelden ('nog maar een mensenleven oud' )
~ verdwijnen, terwijl een dergelijk gebouwtje juist de recente historie, die na zo'n

tijdspanne van een mensenleven toch ook verloren dreigt te gaan, kan vasthouden en
opnieuw tot leven kan brengen!

Kortom de BZZBwil met nadruk aangeven, dat het laten verdwijnen van 't Wachtlokaal
nooit onze keus zal zijn. Het blijft een interessant object waar nostalgie en creatieve
toekomstmogelijkheden samen kunnen gaan. Wij hopen dan ook dat de suggestie in het
artikel in het waterschapsblad Scheldestromen door ons niet juist begrepen is. Graag horen



we hoe het verder gaat met de bijzondere cultuurhistorjsche- en landschapsobjecten bij de
inventarisatie langs de Westerschelde in de gemeente Borsele. Of zijn we te vroeg met
deze vraag?

Met vriendelijke groet
namens het bestuur van de BZZB

Kopie:
Rijkswaterstaat
Bestuur Waterschap Scheldestromen

. B.en W. gemeente Borsele
Gemeenteraad Borsele
Dorpsraad Hoedekenskerke
Heemkundige Kring de Bevelanden
SGB




