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Stichting Juunrenne

Behouden voor de toekomst,
zoals uien in een juunrenne
Er is een huwelijk gesloten, er waren muzikale uitvoeringen en tijdens de KunstKijk
zijn er kunstwerken te zien. Allemaal onder de kap van de bijna honderd jaar oude
hooiberg in de tuin van De Overkant in Ouddorp. Dat dit agrarisch erfgoed en het
langwerpige droog- en bewaarbouwwerk voor uien behouden zijn gebleven, is te
danken aan de Stichting Juunrenne. Na de restauratie – en de ingebruikname in
2018 – is de stichting verder gegaan. Niet alleen om de hooiberg en uienren te
onderhouden en in stand te houden, maar ook om ander erfgoed te bewaren voor de
toekomst.
Uienrennen waren ooit in groten
getale in het agrarische landschap
te vinden. Boeren gebruikten ze
om uien en sjalotten in te drogen
en te bewaren in de winter. De
open zijwanden waren voorzien
van gaas. Ging het vriezen, dan
voegde de uienboer stro toe om de
vorst buiten de deur te houden.
In de jaren vijftig van de vorige
eeuw raakten de uienrennen
buiten gebruik toen er mechanisch
gekoelde ruimtes in schuren
kwamen. De oude vertrouwde
uienrennen verloren hun functie
en werden massaal afgebroken. Op

een enkel exemplaar na – in Ouddorp staan er nog drie – zijn ze uit het
landschap verdwenen.
Welgelegen

Reden waarom Jaap van der Slik, Jan Verbiest en Thijs Loosjes zich
ontfermden over de juunrenne en de hooiberg die bij Welgelegen aan
de Hazersweg in Ouddorp stonden. Het drietal was bestuurslid van de
Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en richtte om financiële
redenen een nieuwe stichting op om de restauratie en het behoud
mogelijk te maken: de Stichting Juunrenne.
Om het ensemble van Welgelegen te behouden was veel geld nodig. De
stichting begrootte ooit 25.000 euro, maar in de loop der tijd bleek er
minder nodig te zijn. De stichting wist sponsors en donateurs te vinden
en kon een mooi bedrag bijschrijven nadat de Rotary GO Classic de
juunrenne had uitgeroepen tot goed doel. Ook het Prins Bernhard
Cultuurfonds en bijvoorbeeld de Stichting Stad Goedereede deden een

duit in het zakje. Er is voorts heel
behoorlijk gesponsord in natura.
Alleen al met het opknappen
van de juunrenne waren circa
vierhonderd uren vrijwilligerswerk
gemoeid. Voor de hooiberg waren
minder uren nodig, maar alles
bij elkaar denkt de stichting uit te
komen op zeker zeshonderd uren,
naast de professionele inbreng van
Bouwbedrijf P. van den Boogert.
Het RTM-museum in Ouddorp
restaureerde het loopwerk van de
hooiberg.
Flink exemplaar

Nu zijn de juunrenne en de
hooiberg alweer enkele jaren te
bewonderen in de tuin van De
Overkant aan de Dijkstelweg.
Eigenaar Peter Grinwis wilde in
de tuin graag plaats bieden voor
het erfgoed nadat het terrein van
het Blaeuwe Huus, eveneens in
Ouddorp, als optie was afgevallen
wegens een gebrek aan ruimte.
De ren, van na 1900, is voorzien
van houten aftimmerwerk en

makelaartjes aan beide zijden.
Oorspronkelijk was het bouwwerk
ongeveer 2 meter breed, 2,5
meter hoog en 28 meter lang, en
daarmee een flink exemplaar. Na
de restauratie heeft de juunrenne
een lengte van 14 meter. Er staan
enkele attributen in, waaronder
een ‘schudmachientje’ en een
paar kratjes van de veiling in
Middelharnis.
De hooiberg is minder uniek,
hoewel toch ook steeds minder
zichtbaar, maar de stichting wilde
die met de juunrenne behouden
als cultureel erfgoed-ensemble.
De zeskantige hooiberg op drie
poten met verstelbare kap was
er slecht aan toe. De stichting
wilde het object aanvankelijk als
geheel van de Hazersweg naar de
Dijkstelweg vervoeren, maar nadat
de hooiberg was ingestort volgde
een demontage ter plekke en een
wederopbouw bij De Overkant. De
hooiberg is in 1929 gemaakt door
de firma Haring, die de gewoonte
had een metalen windvaantje met
jaartal bovenop de kap te plaatsen.

