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door Mirjam Noorduijn
DUSSEN – Ooit, eind negentiende
eeuw, stonden er keten en barak-
ken, gebouwd voor ‘de gravers’
van de Bergsche Maas voor wie
het geen doen was naar en van het
zware werk te lopen. Nu staat op
De Loswal in Dussen het ‘klavertje
vijf’ van Jaap Smits (62) en Corrie
Schalken (55). Een uniek, riant riet-

gedekt landhuis op het zuiden
met vijf ronde erkers, vijf ‘klaver-
blaadjes’, waarin zich het kantoor
(Van Schalken en Smits Vastgoed
bv), de eethoek, zithoek, hal en
keuken bevinden.
Daar, aan de kersenhouten keuken-
tafel, die de vorm van de erker
heeft, vertellen Jaap en Corrie over
hun liefde voor De Loswal, het wa-
ter en de weidsheid van het land-
schap.
„We woonden nog niet zo lang in
Waspik”, vertelt Jaap, „in een
nieuw gebouwd huis. Op een wil-
lekeurige zondag fietsten we over
de dijk langs de Bergsche Maas
richting Dussen en stuitten op een
leegstaand, oud bouwvallig huisje
bovenop de dijk. We hadden hele-
maal geen verhuisplannen, maar
toen ik hoorde dat het te koop
stond wist ik onmiddellijk: op de-
ze ultieme plek wil ik wonen.”
Hij wijst door de hoge lange erker-
ramen naar buiten, waar de zon

de groene weilanden doet oplich-
ten. Op het water varen vracht-
schepen, zeilbootjes en motorjach-
ten voorbij. „Waar tref je nog zo’n
mooi uitzicht?”, vervolgt Jaap.
„Moet je zien hoe ver je kunt kij-
ken. Van Waalwijk tot Keizersveer.
Naar boten. Naar vogels … Ik kom
oorspronkelijk uit de polders bij
Vreeswijk. En mijn vader was bin-
nenvaartschipper. Daarom houd
ik zo van het water en die weids-
heid. Bovendien is het hier nog

rustig en stil. Niet zoals in Loosd-
recht, of langs de Vecht, waar je 's
zondags in de file staat om je eigen
huis te kunnen bereiken. Dat moe-
ten we niet hebben.”
De bouwval (uit 1953) werd ge-

Een ‘klavertje vijf’

SLEEUWIJK – De bouwvergunning
die J. Voute uit Sleeuwijk heeft
aangevraagd om een bijgebouw te
veranderen in een berging/ hobby-
ruimte, is terecht door de gemeen-
te geweigerd. Ook mag Werken-
dam Voute een dwangsom opleg-
gen, om hem te dwingen bepaalde
voorzieningen in het gebouwtje
weg te halen.
Dat vindt de onafhankelijke be-
zwarencommissie, die advies uit-
brengt aan B. en W. Het college
wees bezwaren van Voute tegen
de besluiten van de gemeente af.
De commissie wijst die kritiek van
Voute nu van de hand. De argu-
menten daarvoor worden later be-
kend.
B. en W. moeten formeel een
nieuw besluit nemen, maar dat zal
naar verwachting niet afwijken
van het eerdere standpunt.
Voute bracht in het verleden een
aantal voorzieningen aan in het bij-

gebouw, waaronder ruimten voor
douche, toilet en keuken. Dat ge-
beurde stapsgewijs en in goed over-
leg met de gemeente. Werkendam
stelde echter op een bepaald mo-
ment vast dat door de ‘opeenstape-
ling’ van voorzieningen, een bouw-
vergunning nodig was. Die vergun-
ning werd ook verleend, maar
door de rechter vernietigd. De
rechter stelde dat alleen al het aan-
brengen van voorzieningen vol-
doende is om te veronderstellen
dat het bijgebouw voor bewoning
of verblijf gebruikt gaat worden.
Voute diende een nieuwe bouw-
aanvraag in. Hij liet weten van een
gastenverblijf af te zien en het bij-
gebouw te willen gebruiken als
hobbyruimte voor zijn vrouw, die
de prachtige tuin van de familie
aan het Kerkeinde bijhoudt. Daar
zouden een douche en toilet voor
nodig zijn, onder meer vanwege
de mensen die in de tuin werken.

H et was 1 december 1992. In alle vroegte liet de gemeen-
te Aalburg een ploeg slopers aanrukken. Om een illega-
le houten keetwoning, aan het Spijk tussen Wijk en

Aalburg en Veen, te laten afbreken. Bewoner Jan Vos was
kwaad en haalde flink uit naar Aalburg, die zou meten met
twee maten.
De actie typeerde het begin van het einde van de ‘goeie ouwe
tijd’ in Aalburg. De tijd dat ruimtelijke ordening-regels er voor-
al waren om je níet aan te houden. Met oogluikende toestem-
ming, dan wel achteraf goedkeuring van de gemeente. ‘Ruimte-
lijk rommelen’, zoals het heette in de volksmond, was sche-
ring en inslag.
De nieuwe wind waait anno 2007 nog steeds. Aalburg zit er de
laatste tijd in elk geval weer bovenop. Wie regels en vergunnin-
gen aan z’n laars lapt, kan rekenen op hard optreden door Aal-
burg. Schouder aan schouder optrekkend met allerlei inspec-
ties en keuringsdiensten. Kaasboer Bert den Dekker kan er

over meepraten. De broertjes
Hans en Jan Vos (ja, dezelfde
van het illegale houten huis) in-
middels ook; ze worden er be-
roerd van. Het moet eens stop-
pen met al die controles, dwang-
sommen en procedures.

Hans Vos zette zijn ongenoegen kracht bij door een ezel, een
schaap en wat konijnen voor het gemeentehuis te stallen. Hij
zou ze ‘opeens’ niet meer mogen houden, door een wijziging
in het bestemmingsplan. ‘Waar heen?’, schreef Vos op een
bord. Voor alle duidelijkheid: volgens Aalburg moeten de Vos-
sen de oorzaak van de ellende vooral bij zichzelf zoeken.
Hoe dan ook, het was een vredig plaatje daar bij het gemeente-
huis. Net een kerststal. Maar Kind en kribbe ontbraken. En
‘vrede’ zal het voorlopig ook wel niet worden. Het verzet te-
gen regels en ‘gemeentelijke bemoeizucht’ is sommige Aalbur-
gers immers aangeboren. En de gemeente blijft er bovenop zit-
ten, als een terriër die z’n prooi niet meer loslaat.

Over bovenop zitten gesproken, dat deed ook een 27-jarige
Gorkumer. Hij fietste midden in de nacht vanuit Giessen naar
huis toen hij twee personen, voorzien van bivakmutsen, op
het dak van de Rijswijkse kerk zag. Een derde stond op wacht.
‘Dat deugt niet’, dacht de beste man. Hij kwam gelijk in actie,
belde de politie en zette de achtervolging in. Het lukte ‘m om
één dader te grijpen: een 16-jarige jongen uit Andel.
De Gorkumer bleek niet alleen kordaat, maar nog creatief ook.
Want ja, hoe hou je iemand zo lang vast tot de politie er is?
Oplossing: je gaat gewoon bovenop ‘m zitten. Zo gezegd, zo ge-
daan. Onderzoek leerde al snel dat de twee andere koperdie-
ven ook uit het Land van Heusden en Altena kwamen: een
16-jarige Rijswijker en een leeftijdsgenote uit Genderen.
Waarmee we gelijk van het fabeltje af zijn dat dieven, inbre-
kers en ander gespuis steeds ‘van buiten komen’, via de A27,
en zich weer snel uit de voeten maken. Maar dit terzijde.
Wat te doen met de dieven, die ook bij zorgcentrum De No-
tenhoff al koper hebben gestolen?
Misschien moeten we ze maar een dag of wat vastbinden. Er-
gens midden in het dorp. Net als de veestapel van Hans Vos.
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NIEUWENDIJK – Basisschool De Re-
genboog in Nieuwendijk heeft de
schooldienst van morgen in de ge-
reformeerde kerk voorbereid. Het
thema is: ‘Trouw aan jezelf’ en
gaat over Daniël in de leeuwen-
kuil. Aanvang: 10.00 uur.

door Dik de JoodeCOLUMN

Jaap Smits kijkt vanuit zijn woning aan de Loswal uit over de Bergsche Maas.
 foto Patrick Guitjens

‘Terechte weigering
bijgebouw Sleeuwijk’

Schooldienst in
kerk Nieuwendijk
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Als enige bovenop een
dijk wonen in een zelf
ontworpen landhuis.

Verzet tegen gemeen-
telijke ‘bemoeizucht’
en regels blijft.
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WAALWIJK – Bij een aanrijding op
de kruising Midden-Brabantweg /
Professor Kamerlingh Onnesweg
in Waalwijk is gisteravond een
23-jarige automobilist uit die
plaats ernstig gewond geraakt. De
bestuurder van het andere voer-
tuig, een 36-jarige Almkerker, raak-
te lichtgewond. Beide mannen
zijn overgebracht naar het Tilburg-
se Elisabethziekenhuis.
Door het ongeluk was het verkeer
op de doorgaande Midden-Bra-
bantweg circa een half uur ge-
stremd.
De beide auto’s kwamen door on-
bekende oorzaak omstreeks 18.15
uur met elkaar in botsing. De poli-
tie vermoedt dat een van beide
mannen door een rood verkeers-
licht is gereden.

Het Brabants Dagblad maakt deze zo-
mer een rondje langs mensen met
een bijzondere woning.

BIJZONDER WONEN

COLOFON

‘Ik wist het onmiddellijk: op
deze ultieme plek wil ik
wonen’

Almkerker bij
botsing gewond

Aan de ketting
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kocht. En ook de onderliggende
grond, die eigendom was van het
Waterschap Alm en Biesbosch. In
mei 2002 stond 'het stuk dijk' van
zeventienhonderd vierkante meter
met burgerwoning op naam van
Smits.
In januari 2004 trokken Jaap en
Corrie in een woonunit om 'kam-
perend' toe te zien hoe het oude
huis werd gesloopt en hun 'klaver-
tje vijf ', dat ze samen met architec-
tenbureau Van Galen uit Waalwijk
hadden ontworpen, langzaam
vorm kreeg.
Jaap: „Tijdens de bouw hebben we
nog allerlei interessante archeologi-

sche vondsten gedaan. Ik heb een
granaat uit de Tweede Wereldoor-
log opgegraven. En we zijn op de
kelders gestuit van de boerderij

die hier de eerste helft van de
twintigste eeuw stond en in de
oorlog is platgebombardeerd. Met
teksten van Duitse soldaten die
zich hier schuil hielden, toen de ge-
allieerden vanuit het zuiden opruk-

ten”.
Ook onder de huidige woning zijn
kelders. Te bereiken via de gemar-
merde gang en een roodgranieten
trap. Een daarvan is bestemd voor
de 'machinekamer'. Daar staat een
machine voor waterontkalking en
een milieuvriendelijke warmte-
pomp: voor verwarming én koe-
ling van het huis en buitenzwem-
bad. Want gas is er niet.
Of Jaap en Corrie oud zullen wor-
den op De Loswal? „Het leven
kunnen we niet voorspellen”, al-
dus Jaap. „Maar voorlopig brengt
een 'klavertje vijf ' meer geluk dan
een klavertje vier”.

bovenop Dussense dijk

BREDA – Aalburg maakt zich schul-
dig aan willekeur. Dat zei advocaat
mr. H. Visser gisteren bij de recht-
bank in Breda, waar hij namens A.
't Lam optrad in een beroepsproce-
dure tegen de gemeente.
't Lam heeft een recreatiewoning
aan de Veense Put. De woning is
groter dan in de bouwvergunning
toegestaan. Aalburg sommeerde
de man het huis te verkleinen. Hij
geeft daar echter geen gehoor aan.
Nadat de ‘begunstigingstermijn’
drie keer is verlengd, wil de ge-
meente de eerder opgelegde
dwangsommen innen.
't Lam vindt dat niet eerlijk: vol-
gens hem zijn andere recreatiewo-
ningen groter dan de toegestane
50 vierkante meter, waartegen de
gemeente niet optreedt.
Bovendien, betoogde zijn advo-
caat, geven recente ontwikkelin-
gen in de planologische visie op
de Veense Put 'concreet uitzicht

op legalisering'. „De woning nu af-
breken is pure kapitaalvernieti-
ging”, concludeert Visser.
Maar bestuursrechter mr. A. Woer-
deman wees de advocaat erop dat
hij dit argument eerder had moe-
ten gebruiken. „We hebben het
hier niet meer over het besluit van
de dwangsom. Dat is onherroepe-
lijk. Het gaat vandaag alleen om de
begunstigingstermijn.”
Aalburg bestrijdt dat er sprake is
van willekeur. „We treden regelma-
tig handhavend op. Er zijn in de af-
gelopen maand twee aanschrijvin-
gen de deur uit gegaan”, hield ge-
meentejurist Verweij de rechter
voor. „Het geeft geen pas om com-
mentaar te leveren op ons handha-
vingsbeleid zonder eerst onder-
zoek te doen.” Om de woning gele-
galiseerd te krijgen vroeg 't Lam
een nieuwe bouwvergunning aan.
Die is geweigerd.
Uitspraak over zes weken.

WOUDRICHEM – Muziekvereniging
Kunst Na Strijd (KNS) uit Woudri-
chem krijgt geen gemeentelijke bij-
drage in de kosten van
Woudrichem@Proms. Het concert
is in april gehouden.
KNS is het niet eens met de afwij-
zing en heeft bezwaar aangete-
kend. Deze week kreeg de vereni-
ging de gelegenheid die bezwaren
toe te lichten bij de onafhankelijk
bezwarencommissie, maar er was
niemand van KNS aanwezig. „We
waren verhinderd”, laat voorzitter
Cor van Vuuren desgevraagd we-
ten.
Dat betekent allerminst dat de mu-
ziekvereniging het geld niet meer
nodig heeft, benadrukt Van Vuur-
en. „We hebben ons bezwaar per
email aangevuld. Er is nog een be-
hoorlijk tekort, het geld is hard no-
dig.” Hoe groot het tekort precies
is, kan hij niet zeggen. In de subsi-
die-aanvraag was sprake van een

gat van 3.000 euro.
KNS krijgt voor de proms geen bij-
drage, omdat het niet past binnen
de gemeentelijke subsidieregels.
De fanfare krijgt wel een jaarlijkse
subsidie. „De gemeente heeft de
proms-aanvraag daarom behan-
deld als een verzoek om een inci-
dentele subsidie. Maar dan moet
het evenement een gemeentelijk
belang dienen. Dat vonden B. en
W. onvoldoende aanwezig”, aldus
een gemeentewoordvoerster tij-
dens de zitting.
Van Vuuren vindt die argumenta-
tie maar niks. „De paar centen die
we jaarlijks krijgen hebben er niks
mee te maken. Bovendien loopt
die subsidie van de gemeente
stapsgewijs al terug van 2.400 naar
1.800 euro.”
De bezwarencommissie geeft B.
en W. een advies over de bezwa-
ren van KNS. Het college neemt
daarna een nieuw besluit.

ANDEL – Alle emoties bij de Andel-
se voetbalclub Sparta’30 lijken ge-
zakt. Naar aanleiding van de ver-
hitte discussie over een nieuw
sportpark bij de Rietdijk waren
aanvankelijk drie bestuursleden op-
gestapt, maar ze zijn nu weer te-
rug op hun post.
De gemeente heeft plannen voor
een nieuw sportcomplex voor
Sparta’30, Giessen, Rijswijkse
Boys en Altena Road Runners.
Het bestuur van Sparta’30 stond
in eerste instantie positief tegen-
over een onderzoek naar zo’n
sportpark, maar veel leden van
Sparta’30 kwamen in opstand te-
gen een mogelijke verhuizing.
Het leidde tot een zeer emotionele
ledenvergadering en uiteindelijk
een negatief advies over een onder-
zoek naar zo’n brede accommoda-
tie. Drie bestuursleden, onder wie
voorzitter Frans Sterrenburg, stap-
ten hierna op. Nu keren ze terug,
mede op verzoek van de andere be-
stuursleden. Volgens Sterrenburg
zijn alle emoties gezakt en groeit
bij diverse leden ook wel het be-
grip voor het plan De Rietdijk. Dat
er discussie blijft, is volgens hem,
logisch.
Eind augustus besluit de Woudri-
chemse politiek of het plan verder
onderzocht moet worden.

NIEUWENDIJK – Welzijnsstichting
Trema geeft dit najaar weer een
cursus over het omgaan met de-
pressies.
‘In de put, uit de put’ bestaat uit
elf bijeenkomsten van 2,5 uur. Het
is geen gespreksgroep of psycho-
therapie.
Deelname aan de cursus kost €33,
inclusief cursusboek. Aanmelden
voor ‘In de put, uit de put’ kan via
Henk van Bebber, telefoonnum-
mer 0183 - 408444.

Jaap Smits en Corrie Schalken voor hun dijkwoning.  foto Patrick Guitjens

Trema-cursus leren
omgaan met depressies
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KNS heeft nakijken
bij subsidie Proms

‘Breuk’ bij
Sparta’30
gelijmd

‘Willekeur van Aalburg
bij aanpak Veense Put’

� De rietgedekte villa van Jaap
Smits en Corrie Schalken is in
2004 gebouwd op voormalige
grond van waterschap Alm en
Biesbosch.

� De woning aan De Loswal in
Dussen staat als enige bovenop
de Bergsche Maasdijk.

� De woning met vijf ronde er-
kers is ontworpen door archi-
tectenbureau Van Galen.

� Binnen zijn veel natuurlijke ma-
terialen gebruikt (marmer, gra-
niet, natuursteen).

SALE
biggiebesthome.nl
Engelse woninginrichting

gordijnen, blinds, 
stoffen, meubels

Vughterstraat 96, ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6142117

‘We hebben hier nog allerlei
interessante archeologische
vondsten gedaan’

Dijkwoning


