Uitnodiging aan alle inwoners van Bergen op Zoom en omstreken
‘De Waterschans, haar geschiedenis en betekenis’
Een boeiende uitleg door Prof. Dr. Han Leune
Woensdag 31 augustus om 20.00 uur
in koffiehuis den Enghel,
Grote Markt 19 Bergen op Zoom.
Toegang: gratis, consumpties voor eigen rekening

De Waterschans is, na de Gevangenpoort, het
laatste restant van de oude vestingwerken van
vóór het moment dat Menno van Coehoorn de
nieuwe vesting ontwerpt. Velen kennen de
schans als ’Kop van ’t Hoofd’.
Als vestingstad aan het zuidelijke front maakt
Bergen op Zoom deel uit van ons nationale
erfgoed door de waterlinie en de forten. De
recente restauratie van de Liniewal met de
forten de Roovere en Pinssen is niet voor niets
van grote betekenis voor stad en land en een
monument om –letterlijk—bij stil te staan.
Datzelfde geldt voor de Waterschans, nu een
plek overwoekerd door planten maar
herkenbaar door haar ligging aan de voormalige
monding van de haven van de stad.

Luchtopname anno 2010 Waterschans ingeklemd tussen Binnenschelde
en Noordland. De dam tussen Binnenschelde en Zoommeer leidt naar de
Molenplaat

Bergen op Zoom bezit met deze schans een vestingwerk van historisch belangrijke waarde.
De schans is het waard om
gerestaureerd te worden en
behouden te blijven, daar over is
iedereen -ook het stadsbestuur - het
eens. Maar de plannen beschreven in
het project ‘Bergse Veste’ voorzien naast restauratie van een deel van de
Schans- op het binnenterrein (de
terre) in een bebouwing met ca. 160
woningen. Dit betekent een
intensieve stedelijke bebouwing, wat
geen recht doet aan het
oorspronkelijke karakter van de
gebouwen op de Schans.

Vogelvlucht perspectief van de havenmonding met de Waterschans (Zuijdt
Schans) op de voorgrond en de Noordschans aan de overzijde van de vaargeul.
Getekend omstreeks 1635 door Bonaventura Peters

Waarom nu deze uitleg?
In onze stad zijn vele culturele en recreatieve organisaties die zich
zorgen maken over deze ontwikkelingen en pleiten voor
restauratie en een gepaste bebouwing voor met watersport
verbonden activiteiten en toeristische en recreatieve doeleinden.
Een herstelde Waterschans met een blijvende publieke
toegankelijkheid is een welhaast ideale plek voor de
watersportverenigingen maar ook voor schutterijen en dergelijke.
Daarnaast is volop ruimte voor andere culturele initiatieven. De
schans wordt zo een aanwinst voor het toeristische en
recreatieve imago van onze stad.
Om de Schans te plaatsen in het historisch kader en haar
betekenis in het geheel van forten en linies van Antwerpen tot
Bergen op Zoom meer bekendheid te geven, hebben de
gezamenlijke organisaties Prof. Dr. Han Leune bereid gevonden
daarover een uitleg te geven aan alle inwoners en
belangstellenden uit de wijde regio.
U bent hartelijk welkom op deze avond
en stel gerust uw vragen na de pauze:
Bergen op Zoom en de Waterschans zijn uw interesse waard!

De in het initiatief samenwerkende organisaties

Prof. Dr. Han Leune (oudSteenbergenaar) is als emeritus
hoogleraar sociologie verbonden
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Hij heeft veel
onderzoek gedaan naar militaire
en
vestingbouwkundige
ontwikkelingen in het gebied
tussen Bergen op Zoom en
Antwerpen. Van zijn hand
verscheen een achtdelige serie
boeken over de Scheldeforten
Lillo en Liefkenshoek. Onlangs
publiceerde hij een lijvige studie
over het in 1682 verdwenen en
nabij Zandviet gelegen fort Sint
Martijn op Hoogerwerf. Voor
meer bijzonderheden over hem
wordt verwezen naar zijn
website: http://www.hanleune.nl

