BZZB-prijsvraag over tijd en plaats van oude luchtfoto op
Erfgoeddag Hoeve Van der Meulen 20 september 2014
Het dorp op de foto is Nisse.
De foto is genomen op 18 juni 1973.
Over de ruilverkaveling De Poel- Heinkenszand is bij stemming in 1967 beslist. (1791
stemgerechtigden, 401 aanwezig: 145 voor, 256 tegen. Thuisblijvers werden toen als
vóórstemmers beschouwd). In het rapport De Poel Eliminatie of Conservatie”? (1972) werd
gewezen op de landschappelijke, natuurweten-schappelijke, historische en recreatieve
waarden van “De Poel”, een vrijwel ongeschonden gebied met een Middeleeuws patroon.
Dit leidde tot een discussie over het moeilijkste en mooiste deel van de ruilverkaveling,
namelijk De Poel. Uiteindelijk is meer van het waardevolle landschap bewaard gebleven,
zodat we er nu nog van kunnen genieten.
De luchtfoto toont het dorpje Nisse met onder in beeld een deel van het heggengebied. De
Drieweg is er tot de Gerbernesseweg. De schuur van Nieuwenhuijse moet nog worden
afgebroken. Die staat in de weg voor de verlenging van de route naar Heinkenszand. Dit deel
van de Drieweg werd pas in 1975 aangelegd.
In de Diaconielaan staat de nieuwe school De Meidoorn. Aan het eind van de straat zijn twee
huizen gebouwd: de één gereed gekomen eind 1971 en de ander in 1972.
Boven Nisse is het poelgebied zichtbaar met de A58. Er is amper een auto te bekennen,
maar wel het viaduct bij ’s-Heer Hendrikskinderen nog zonder het Poelbos. De A58, tussen
Kapelle en Arnemuiden is geopend op 18 december 1970.

Er werd op de erfgoed dag enthousiast gepuzzeld en gediscussieerd over de goede
antwoorden op de vragen: welke plaats staat op deze foto en wanneer is deze genomen?
Er waren 45 deelnemers. 42 van hen hadden het dorp Nisse juist. Niemand heeft het juiste
jaar genoemd!
Toch reiken we drie prijzen uit aan de mensen die het dichtst bij het goede antwoord zaten.
De winnaars zijn: Ria Bos, Joke de Priester en Roos Walrave. Zij ontvangen een setje BZZB
fotokaarten met opnames uit de Zak. Gefeliciteerd!

