
Nieuws-brief

we in de vorm van dochterstichting Stichting Monu-
menten negen bijzondere historische bouwwerken 
in eigendom. Al deze gronden, terreinen, gebouwen 
en bezittingen – met de stads- en commerciewerf 
als laatste aanwinst – moeten beheerd en geadmini-
streerd worden. Een grote verantwoordelijkheid die 
voortreff elijk en zeer nauwgezet wordt uitgevoerd 
door Dick”, aldus de voorzitter. 

Met drie symbolische cheques bood de voorzitter 
Dick, zijn vrouw en zijn kinderen de mogelijkheid om 
het eiland van drie nieuwe kanten te gaan zien. Vanaf 
het land met paard en huifkar, vanaf de zee met de 
Reddingsbrigade van Westerschouwen en vanuit de 
lucht met een helikopter. Naast deze wat ludieke ver-
rassing bood het bestuur hem nog een bureau aan,  
een cadeau waar Dick zelf voor heeft gekozen.

Nieuws-brief
Jubilarissen in het zonnetje

Canonherziening afgerond 
De Stichting Renesse heeft met de Vereniging van 
Erfpachters ‘De Meeten’ (complex R) overeenstem-
ming bereikt over de canon voor de periode 2010 
t/m 2015. De erfpachters in dit complex heb-
ben inmiddels allemaal individueel een brief ge-
had met daarin het voor hen geldende nieuwe 
canonbedrag. Deze is berekend op basis van de 

oppervlakte van het betreff ende perceel. De Stich-
ting Renesse beheert in complex R ongeveer 4,5 
hectare erfpachtsgrond met in totaal 50 perce-
len. Het betreft het gebied Duinweg, Wilgenmeet, 
Eikenmeet, Bremweg en Elzenmeet in Renesse. De 
canon kan worden herzien per 1 januari 2016.

Het is niet eerder voorgekomen in de geschiedenis 
van de Stichting Renesse: twee jubilarissen in een half 
jaar tijd. Het 25-jarig dienstverband van onderhouds-
man Jan Zomer werd eind vorig jaar feestelijk gevierd 
met een receptie. Onlangs was het de beurt aan Dick 
Kooman, de administrateur van de stichting. Voorzit-
ter Renger Erenst constateerde in zijn toespraak dat 
de loopbaan van Dick voor een belangrijk deel paral-
lel loopt met de ontwikkeling van de stichting.

“Aanvankelijk was Renesse alleen het werkgebied, la-
ter breidde het zich uit tot de gemeente Westerschou-
wen en vanaf 1997 werd geheel Schouwen-Duiveland 
het werkterrein. Tegelijk met deze werkzaamheden 
groeide ook het vermogen. De stichting beschikt nu 
over gronden, gebouwen, eff ecten en bezittingen. 
Vandaag de dag beheren en administreren we zo’n 
52 hectare aan gronden in erfpacht. Daarnaast is de 
stichting eigenaar van twee sportcentra en hebben 
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Sportcentrum Westerschouwen krijgt nieuwe speel-
toestellen. Maar liefst vier in getal. De oude toestellen 
voldeden niet meer aan de huidige strenge keurings-
eisen. Om de kinderen weer veilig te kunnen laten 
spelen, volgt een grondige aanpak.

In de speeltuin aan de Kraaijensteinweg liggen de 
nieuwe, moderne speeltoestellen al klaar. Absolute 
topper is de Vivarea: een multifunctioneel speeltoe-
stel bestaande uit een overdekt platform met twee 
halfronde platforms, voorzien van klimnet, hulplad-
der, glijbaan en schommelbrug. Een ware uitdaging 
voor kinderen van 2 tot 8 jaar. 

Verder komt er een glij- en klimhuisje, een veertoestel 
en een speelhuisje. Alles in frisse kleuren en geschikt 
voor de allerkleinste en de wat oudere bezoekertjes. 
Ook de midgetgolfbaan, gelegen vóór het Sportcen-
trum ondergaat een metamorfose. De 18-holes baan 
wordt compleet gerenoveerd en gemoderniseerd. 
Er wordt kunstgras gelegd en er komen nieuwe 
bestratingsattributen. Pas als midgetgolfbaan en 
speeltuin zijn opgefrist, vindt de offi  ciële heropening 
plaats. Naar verwachting zal dit half april zijn. De toe-
gang tot de speeltuin blijft gratis. De midgetgolfbaan 
kost € 4,– p.p. Uiteraard kan er na of voor het spelen 
een drankje en een hapje worden genuttigd in het 
sportcentrum. 

En spelen maar!

Een ware uitdaging voor de allerkleinsten: het multifunctionele 
speeltoestel Vivarea.

Aan het einde van de Zeeanemoonweg in Renesse 
ligt de Vroonplas. De plas is eigendom van de Stich-
ting Renesse en wordt verpacht aan hengelsportver-
eniging ‘de Krabbe’. 

De Vroonplas heeft een oppervlakte van 3 hectare 
en is ontstaan door een zandafgraving na de 
watersnoodramp in 1953. Eind 2010 start het water-
schap Zeeuwse Eilanden met het uitbaggeren ervan. 
Dit is nodig omdat de Vroonplas op dit moment te 
ondiep is, waardoor er te weinig doorstroming en 
dus te weinig zuurstof in het water is. De gevolgen 
zijn: vissterfte en algengroei. 

Door de baggerspecie te verwijderen, verbetert de 
waterkwaliteit. Maar dat niet alleen. De Vroonplas 
is ook van belang voor de opvang en afvoer van 
regenwater. Nu het klimaat verandert en er steeds 
meer hevige buien met veel neerslag voorkomen, 
is het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden 
voor waterberging zijn. Daarom moeten wateren 
goed worden onderhouden. In het water komen vis-
soorten voor als: karper, paling, voorn, forel en baars. 
Het baggeren schaadt de vissen niet. 

Het baggerwerk wordt uitgevoerd met hydraulische 
graafmachines, die de baggerspecie op een strook 
langs het water leggen. De baggerspecie wordt ver-
volgens met vrachtwagens afgevoerd naar een depot 
van het waterschap.

Baggerwerkzaam-
heden aan Vroonplas 



Cool rollen ze naar beneden om in luttele seconden 
later aan de andere kant weer boven te komen. De 
echte lefgozers schieten boven de rand uit om in de 
lucht een draai te maken en vervolgens weer veilig 
op de baan te landen. 

Zierikzee heeft zijn eigen skatepark. Op het terrein 
aan de Scheldestraat zijn maar liefst vijf skate-ele-
menten aangebracht. Zowel de beginnende als de 
ervaren skater kan er mee uit de voeten. Voor beide 
groepen zijn er voorzieningen. Voor beginnende ska-
ters zijn er vooral kleinere, alleenstaande skate-ele-
menten, zoals een miniramp  – een soort halve buis –  
of een halfpipe. De ervaren skater kan zich uitleven 
op de ‘quarter’ (een kwartrond element) en de ‘bank’ 
(een element waar vanaf skaters vaart kunnen maken 
om allerlei trucs uit te voeren). De elementen van het 
skatepark zijn opgetrokken uit hout, verzinkt staal en 
kunststof ‘skatelight’-rijplaten. Vandalismebestendig, 
duurzaam en populair bij skaters.

De Strandreddingsbrigade Westerschouwen krijgt 
er dit jaar een reddingspost bij. Aan het druk-
bezochte strandgedeelte aan de Brouwersdam komt 
een ‘dagpost’. Dat is nodig omdat daar veel kite-
surfers en windsurfers actief zijn. Zij onderschatten 
regelmatig de wind en stroming en kunnen daar-
door in de problemen komen. De reddingsbrigade 
beschikt al over drie vaste reddingsposten, deze 
zijn in het seizoen dag en nacht bemand. Ze staan 
op het strand bij de rotonde, bij de strandovergang 
Wilhelminahoeve en bij de strandovergang Jan van 
Renesseweg.  De Stichting Renesse heeft een bedrag 

van € 50.000,– beschikbaar gesteld om de vierde 
reddingspost mogelijk te maken. Zo kan het 21 
kilometer lange strand vanaf de Oosterschelde-
kering tot aan de Brouwersdam optimaal worden 
bewaakt.

Chillen op het 
skateboard 

Wie de Zierikzeese skate scene aanschouwt, hoort dat 
muziek een onmiskenbaar onderdeel van het skaten 
is. De stijlen lopen uiteen, maar het moet in elk geval 
hard zijn. Ook kleding is van belang. Het meest opval-
lende aan de skatekleding is het formaat. De kleding 
bij het skaten moet altijd wijd zijn en vooral opvallen. 
Futuristische zonnebrillen en een nonchalante look 
dicteren de mode. Chillen op het skateboard: het is 
helemaal in.

De Stichting Renesse heeft het skatepark samen met 
de gemeente mogelijk gemaakt. De stichting droeg 
maar liefst € 136.000,– bij aan de realisatie ervan. 
Naast het vaste skatepark zijn er ook twee mobiele 
units in gebruik genomen. Deze rouleren in vier ker-
nen: Brouwershaven, Serooskerke, Kerkwerve en 
Noordgouwe. 

Vierde reddingspost aan Brouwersdam
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De Stichting Renesse ondersteunt instellingen in de gemeente Schou-
wen-Duiveland, die activiteiten organiseren van recreatieve, toeris-
tische, culturele, educatieve of sportieve aard. De Stichting Renesse 
bezit gebouwen, gronden, terreinen en eff ecten. Met de inkomsten van 
deze bezittingen fi nanciert de stichting haar activiteiten. De Stichting 
Renesse heeft twee sportcentra op Schouwen-Duiveland in eigendom: 

Sportcentrum Westerschouwen in Burgh-Haamstede en Sportcentrum 
Onderdak in Zierikzee. Meer informatie op stichtingrenesse.nl. De 
Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, een dochterstich-
ting van de Stichting Renesse, zet zich in voor behoud van cultu-
reel en monumentaal erfgoed. Meer informatie op: stichtingmo-
numenten.nl

Ondanks de aan de samenstelling van deze nieuwsbrief bestede 
zorg aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele scha-
de die zou kunnen voortvloeien uit informatie in deze uitgave. Aan 
deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.  
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Rail rond torentrans

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, 
een dochterstichting van de Stichting Renesse, 
is sinds september 2008 eigenaar van de Plompe 
Toren. Vanaf dit markante herkenningspunt heeft 
men een prachtig zicht op de Koudekerksche 
Inlaag en de Oosterschelde. 

De Vereniging Natuurmonumenten, huurder van 
de toren, heeft in de Plompe toren een klein maar 
charmant informatiecentrum ingericht. Langs 
de omgang van de toren (de torentrans) wordt 
binnenkort een cirkelvormige rail aangebracht met 
daarop verrekijkers. Daardoor kunnen bezoekers 
vanaf de toren nog meer genieten van het weid-
se uitzicht over het omringende natuurgebied, 
waar veel steltlopers als kluut en grutto en andere 
watervogels te zien zijn.

Lift voor Grand Café 
‘De Scheepswerf’
Velen zijn al een kijkje komen nemen in grand café 
‘De Scheepswerf’, dat eind februari open ging voor 
het publiek en waarvan men volgens de exploitant 
‘van negen tot negen’ kan genieten. De begane 
grond en de eerste verdieping zijn reeds in gebruik 
genomen. Daar komt dit najaar de tweede verdie-
ping bij. Deze ruimte van zo’n 140 m² met circa 70 
zitplaatsen zal worden ingezet voor vergaderin-
gen, recepties, diners, feesten en bruiloften etc. 
Inmiddels zijn hiervoor de nodige vergunningen 
afgegeven. Een personenlift, uitgevoerd  in een 
glazen behuizing,  is in aanbouw. Daarmee wordt 
het ook voor mensen die slecht ter been zijn ge-
makkelijk gemaakt om straks vanaf de etages van 
het prachtige uitzicht op het poortencomplex te 
genieten.

“Daar zat een wever aan z’n getouw, grauw van de 
honger en blauw van de kou”. Dat waren de begin-
regels van een rijmpje dat in meerdere versies in 
het midden van de 19e eeuw in Nederland opgeld 
deed. Armoede en wevers waren twee begrip-
pen die bij elkaar hoorden. Ook Zierikzee had zijn 
wevers. Zij werkten in de periode 1838 - 1856 in de 
katoenweverij van de fi rma Salomonson aan het 
Kerkhof Zuidzijde. In de fabriek werden katoentjes 
geweven, ook wel ‘callicots’ genoemd. Fijn geweven 
doeken van katoenen garens. 

Het bleek al gauw dat in de textielsector veel geld 
te verdienen was. Veel katoentjes gingen naar Indië. 
De Nederlandse Handels Maatschappij, opgericht 
door de regering, was een belangrijke afnemer. 
De callicotnijverheid bloeide en het aantal wevers 
groeide. Dit tot grote blijdschap van het stads-

bestuur, want armoede en werkloosheid verdwe-
nen.  De katoenweverij kende topjaren en was suc-
cesvol. Maar toen in 1855 de steun van de regering 
wegviel en daarmee een vast afzetkanaal, daalde de 
productie van katoentjes. Het werd het begin van 
het einde van de katoenweverij. 

Het pand dat voorheen economisch zo van belang 
was en dat zoveel historische betekenis heeft, krijgt 
nu een nieuwe bestemming. Zeeuwland en de Stich-
ting Renesse gaan er samen een bruisende culture-
le voorziening van maken. Het gebouw wordt ge-
restaureerd tot een multifunctionele ruimte (foyer). 
Achter De Weverij wordt een gloednieuwe fi lmzaal 
met een kleinpodiumvoorziening gebouwd. Daar-
mee is een nieuwe culturele voorziening geboren. 
Het nieuwe theater krijgt 99 stoelen. In de volgende 
nieuwsbrief meer hierover.

De Weverij krijgt een culturele bestemming


