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Beheff Vemietiging waardevol cultuurlandschap
GeaehtCollege.
Woensdag 12 maartj.i. hebben wij moeten coÍstateFen dat er een belangri.ik cuituurlandschap op de Kop
van Gosre€ is vemietigd (geegaliseerd / gladgetrokken). Het beh'eft een eeuwenoude Haa5..rneete, met
greppels, op de Klarebeek (boerderij) aan het Klarekeksepa{ ter lroogte van de KlarebÊeks€rveg 4. De
laatste decennia is dit gebiedje beweid met koeien. Vroeger was er een bosperceel. De waarde van het
gebiedje is vergeiijkbaar rnet de veetr geroernde Macend aan de Kelderweg.
We hebben reeds mondeling uw nnedew.erker Krijn Grinwis (handhaver bouw- en ander toezicht) op de
hoogte gesteld, maar wij vinden het te belangri.ik om ook u hiervan in kennis te stellen. Van deze
cultuurlzurdschappen zijn er weinig uneer ol'er- Het gebied is ook besproken in de inventarisatie
cultuurelementen van de voormalige gemeente Coedereede.
F{et betreft één van de prachtigste, en tot cleze week toe goed be-waarde. vaorbeelden uit de verviogen

tiiden.
Sinds 2013 ra,crdt er gesproken over Erfgoedlijnen op Goeree Overflakkee. Achtergrond hierbi.i is dat
bepaalde gebieden en objecten zoveel cultuurhistorische waande hebben, dat we {bevolking én gemeente}
hier op Goeree Overflakkee erg zuinig op moeten zijn en maabegelen moeten ilernes om hun waarde te
beschermen en wellicht te vergroten.
Toch ervaren wij, als nafirurverenigrng dat die erkenning van cultuurhistorische rvaarden uiet door
iedereen wordt gedeeld. t eest u het verslag van een discussie in de gerreenteraad {Eilanden Nieuws vart ?
maaÍt en Crroot Goeree Overflakkee van L i rnaart 2014) over het zandrvallenlandschap (groensrook of
Kroor{uweel}" OngexwijfÊld heeft dit te maken met onbekendheid met het gebied- Maar als er in
ailertrande rapporten wcrdt gesproken over Kroonjuwelerr, dan moet het Callege en het genneentelljk
ambtelijk appanaat hiervan toch ook goed op de hoogXe zijn.
Het gax ook in het huidige geval ona een zeer ernsgige handeling waarop wij van de gemeente
verwachten, dat hierop luachtig wordt gereageerd- lVij vinden daarbii dat het gebiedje, zo goed en zo
kw'aad als dit nog gaat, in de oude luister moet worden hersteld en verzoeken daaóij orn handhaving"
Graag vememen wij van u welke maatregelen u gÊat nemen in het onder*ravige geval. Maar ook welke
maatregelen u gaaf nemen om dit soort onverwachte en drieste ingrepen in het landschap te voorkornen-

\

Lloogachtend, nafttens het bestuur,
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