
Blik op    H e e r j a n s d a m
                                       Van MONUMENTENZORG tot MONUMENTENDAG. 

Geruime tijd geleden verscheen er van Adviesbureau RBOI uit Middelburg een rap-
port waarin de monumenten en verdere kenmerkende eigenschappen van Heer-
jansdam worden verwoord. Tevens worden er de nodige aanbevelingen gedaan om 
het alles in stand te houden. 

Het rapport vermeldt: Het karakter en de kwaliteit van Heerjansdam zijn de beeldbepalende 
panden langs de vroegste bebouwingslinten, de Dorpsstraat, Develsluis, Lindtsedijk en is 
het sterkst zichtbaar langs de Molenweg met zijn talrijke rijks- en gemeentelijke monumen-
ten. 

Ik voeg hieraan toe de vele ontspanningsmogelijkheden langs diezelfde Molenweg: het 
zwembad, sportpark en de ijsbaan. Ontspanningsmogelijkheden te over.  Natuurlijk mag 
hierbij het “natje en droogje” bij restaurant “Het Waaltje” niet worden vergeten. 
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DAAR BIJ DIE MOLEN. 
Kort geleden kwam het gemeentelijke monumenten-
beleid uitgebreid in de raad ter discussie. Rijksmo-
nument Molen Landzicht werd in een column bewust 
genoemd. Burgemeester Hein van der Loo bleek zeer 
geïnteresseerd en wilde het naadje van de kous we-
ten. In de schitterende introductiefolder van de nieuwe 
Stichting Molen Landzicht, schreef hij: 
“Korenmolen Landzicht in Heerjansdam is een rijksmo-
nument dat we moeten koesteren, liefst met wieken. 
Daarom juich ik de initiatieven van de gelijknamige 
stichting van harte toe. Veel succes.”

De lange en vaak niet gemakkelijke weg die de eigena-
ren van de molen in de loop der jaren hebben moeten 
afl eggen, heeft, naar iedereen hoopt, zijn langste tijd 
gehad. In gezamenlijk overleg tussen de eigenaren 
van de molen, de gemeente en de bestuursleden van de
nieuwe stichting Korenmolen ‘Landzicht ‘ zoekt men naar een defi nitieve en positieve uit-
komst. 

Het stichtingsbestuur bestaat uit Aly Dassen (voorzitter), Ad Plaizier (secretaris), Martin 
Dorsman (penningmeester), Sacha Eikenboom en Bernard Wolters.
Het moet gezegd worden, dit gezelschap kunnen we om een boodschap sturen. Zij hebben 
al veel voorbereidend werk verzet om zo de volgende stappen te ondernemen met betrek-
king tot de restauratie van de molen. Onder meer de subsidie aanvraag, het werven van 
donateurs en sponsors, de haalbaarheid van de molenbiotoop en het duurzaam houden 
van de korenmolen en het gebied eromheen voor de toekomst. 
Op de website www.molenheerjansdam.nl kan men onder de knop ‘nieuws’
deze ontwikkelingen volgen. Ook verschijnt er vier keer per jaar een nieuwsbrief waar men 
zich voor op kan geven door een mail te sturen naar info@molenheerjansdam.nl zodat je 
persoonlijk op de hoogte wordt gehouden.

MONUMENTENDAG.
Op zaterdag 10 september 2022 was er weer de jaarlijkse monumentendag. Voor de stich-
ting een uitstekende gelegenheid om zich ook hier te presenteren in samenwerking met 
het Historische Genootschap Heerjansdam en de klokkenluiders Gilde Heerjansdam. Bij 
de molen was een stand ingericht waar alle informatie werd gegeven en er tevens een 
kijkje in de molen mogelijk was. Bij drie andere rijksmonumenten te weten de Dorpskerk, 
Kijfhoekkerk en het Poortgebouw bij de begraafplaats was een bestuurslid van het Histo-
rische Genootschap aanwezig en werden de bezoekers van informatie voorzien. Onder 
begeleiding van deze vrijwilligers kon men de toren van de dorpskerk beklimmen. Alles bij 
elkaar een zeer geslaagd optreden.
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