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bij hun publiek komen, waardoor het publiek meer 
betrokken is bij de voorstelling. De toneelrand is dus 
niet meer de harde grens.  Het toneel heeft een afme-
ting van circa 7 x 5 meter, achter het toneel hangt het 
projectiescherm voor fi lms (7 x 3 meter). Het nieuw 
te bouwen gedeelte heeft een voorportaal met kassa 
en garderobe (circa 19 m²) en een goed geoutilleerde  
keuken (circa 12 m²). Ook is er een kleedruimte annex 
badkamer voor de artiesten, een verblijf voor perso-
neel en een toiletgroep. Technische ruimtes en een 
opslagruimte completeren het geheel. 

Inmiddels is de bestemmingsplanprocedure opge-
start. De bouwaanvraag wordt medio maart inge-
diend. Als alles meezit, zal in september 2011 met 
de bouw worden begonnen. De verwachting is dat 
in september 2012 de deuren van de nieuwe fi lm- en 
podiumvoorziening opengaan.

Doorsnede van de nieuw te bouwen fi lm- en theaterzaal van 
‘De Weverij’.

Nieuws-brief
Bouwaanvraag ‘De Weverij’ spoedig ingediend

Woningcorporatie Zeeuwland en de Stichting Renesse 
zijn hun plannen voor de realisatie van een podium-
voorziening voor fi lm-, theater en muziekuitvoeringen 
aan het concretiseren. Het monumentale pand ‘De 
Weverij’ aan het Kerkhof 3 in Zierikzee wordt gerestau-
reerd en verbouwd tot een multifunctionele ruimte 
(foyer). Achter het bestaande pand komt nieuwbouw: 
een fi lmzaal met een kleine podiumvoorziening. Deze 
theaterzaal staat in verbinding met het te restaureren 
hoofdgebouw. 

Het monumentenpand heeft een unieke houten 
spantconstructie. In dit hoofdgebouw komt de foyer 
met een grootte van circa 100 m². Aan de wanden 
komt lambrisering met wandverwarming. De beton-
nen vloer krijgt een stenen afwerking en wordt voor-
zien van vloerverwarming. Het dak heeft een hou-
ten dakbeschot en is aan de bovenzijde met kalzip 
bekleed. Kalzip is een aluminium daksysteem. 

In de nieuwbouw komt de fi lm- c.q. theaterzaal. Deze 
heeft een omvang van circa 150 m². De buitenkant 
van het dak heeft een zinken look. Aan de binnen-
kant heeft het een akoestisch houten afwerking. Het 
nieuwe theater wordt een vlakke vloer theater met 99 
stoelen. Een vlakke vloer theater is een theater waar-
bij het publiek op hetzelfde niveau zit als het toneel, 
in tegenstelling tot een lijsttheater waarbij de eerste 
rijen zich lager bevinden. De acteurs kunnen zo dicht 

Het restaurant van Sportcentrum Westerschouwen is 
voorzien van nieuw meubilair. De tafels zijn vervangen 
door nieuwe houten exemplaren en ook de rieten stoeltjes 
hebben plaats gemaakt voor eigentijdse, modern vormge-
geven stoelen. ‘Stoelen die heerlijk zitten’, zegt bedrijfslei-
der Edward Bourdrez.  ‘Dat is belangrijk want lekker zitten 
is een factor voor het succes van een restaurant, temeer 
als je een avondje gaat spiderwokken of gourmetten’. 
De investering is onderdeel van een fors meerjaren 
investeringsplan in het sportcentrum. Vorig jaar waren de 
buitenaccommodaties aan de beurt.  De speeltuin onder-

ging een metamorfose en de midgetgolfbaan werd opge-
knapt. Dit jaar gaat de aandacht uit naar het verbeteren 
van de binnenaccommodaties. Behalve in horeca-meubi-
lair, wordt er dit jaar ook geïnvesteerd in de aankoop en 
het onderhoud van sportmateriaal. De combinatie sport 
en beweging zit in de lift. Vooral de balsporten zijn po-
pulair. Basketbalvereniging Mevo ‘80 mag zich de laatste 
jaren verheugen in een toenemend aantal leden. Om 
deze sport zich goed te laten ontwikkelen, wordt geïn-
vesteerd in nieuwe verrijdbare basketbaltorens. Hiermee 
is een bedrag gemoeid van circa € 7.000,--.

Facelift voor restaurant
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torische elementen van het ringrijden. Zo is het voor 
deelnemers en medewerkers verplicht om zich te 
kleden in authentiek Zeeuwse klederdracht en dient 
men te rijden op originele Zeeuwse trekpaarden. De 
paardenmarkt is een eeuwenoude traditie. De eer-
ste offi  ciële paardenmarkt werd in 1389 gehouden. 
Dit recht werd aan Zierikzee verleend door hertog 
Albrecht van Beieren, graaf van Holland en Zeeland. 

Tot de Tweede Wereldoorlog stond de markt in het 
teken van de handel in paarden en kleinvee als ko-
nijnen, kippen en ganzen. Na de Tweede Wereldoor-
log verdween het paard van de paardenmarkt. De 
naam paardenmarkt bleef weliswaar behouden maar 
inhoudelijk was de paardenmarkt niet meer dan een 
reguliere warenmarkt. In de jaren negentig van de 
vorige eeuw werd een nieuwe invulling gegeven aan 
het evenement. Het paard maakte zijn rentree op de 
markt, maar niet in de vorm van handelswaar maar 
meer ter aankleding van het evenement. 

Inmiddels is het ringsteken op de paardenmarkt uit-
gegroeid tot een ware trekpleister. De Stichting Re-
nesse heeft winkeliersvereniging ZZ Neptunus een 
bedrag van € 3.200,-- beschikbaar gesteld voor de 
organisatie van het evenement.

Het Sociaal Economisch Advies Platform (SEAP) nam in 
2009 het voortouw om met de bewoners van Schouwen-
Duiveland te onderzoeken hoe het eiland er in 2039 uit zou 
moeten zien. Dit omdat het eiland volgens het SEAP kampt 
met sluipende problemen zoals o.a. een terugvallend voor-
zieningenniveau, afnemend toerisme, opkomende verste-
delijking (ontgroening), vergrijzing en een toenemende 
waterbergingsopgave. 

Het platform ervaart deze ontwikkelingen als een be-
dreiging voor de economische vitaliteit. Schouwen-Dui-
veland moet oppassen niet in een negatieve spiraal te-
recht te komen, zo vindt het SEAP. Het rapport: ‘De Kering 
2039’ moet hierin verandering brengen. Doel van het 
project is het eiland de komende 30 jaar te transforme-
ren tot een: ‘watergestuurd trots eiland met een buiten-
gewone aantrekkingskracht’. 

Tien concrete, toekomstbepalende projecten moeten de 
beoogde nieuwe dynamiek in gang zetten.  De projecten 
richten zich op een onderzoek naar onder meer de mo-

gelijkheden voor een waterdorp, een demodijk, aqua-
cultuur, duurzame energie. Ook wordt de mogelijkheid 
onderzocht voor wonen op zowel gangbare als minder 
gangbare plekken en de optie voor een andere ontslui-
ting van het eiland (zogenaamde Visgraatweg tracé). De 
Stichting Renesse steunt het onderzoek naar vernieuwen-
de voorzieningen met een éénmalige fi nanciële bijdrage 
van € 10.000,–. 

Onlangs kwamen zo’n 80 studenten met 12 begeleiders 
van de bouwacademie in Rotterdam naar Schouwen-
Duiveland. Deze academie organiseert éénmaal  per jaar 
een winterschool waar laatstejaars studenten hun afstu-
deren voorbereiden. De studenten kregen als taak een 
aanbeveling te maken hoe Schouwen-Duiveland er uit kan 
komen te zien over twintig jaar. Dit in het kader van het 
rapport ‘De Kering 2039’.  Uit de ontwikkelde ruimtelijke 
visies werden acht projecten concreet uitgewerkt. Ook ver-
scheen een rapport met aanbevelingen. De Stichting Re-
nesse ondersteunde fi nancieel deze winterworkshop, die 
vijf dagen duurde. 

Op woensdag 1 juni 2011 wordt de Zierikzeese paar-
denmarkt gehouden. Op het plein bij de Nieuwe Kerk 
zal de Zeeuwse Ringrijders Vereniging de gehele dag 
een demonstratie ringrijden verzorgen. De paarden-
markt trekt ieder jaar veel toeristen. 

Een ware attractie omdat bij de demonstraties vooral 
de nadruk wordt gelegd op de folkloristische en his-

Steun voor folkloristisch evenement

Sociaal Economisch Advies Platform 
kan verder 



Hulp bij herstel
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) zet zich in 
voor behoud van kleine landschapselementen, zoals 
knotbomen, hooilandjes, drinkputten en kleine cul-
tuurhistorische elementen. Omdat houtwallen zowel 
een hoge landschappelijke waarde hebben als een 
hoge cultuurhistorische waarde is het logisch dat SLZ 
zich ook inzet de houtwallen beter te beschermen. 

Om eigenaren en pachters van percelen waarop hout-
wallen liggen te ondersteunen, is SLZ het meerjarige 
‘houtwallenproject’ gestart. SLZ kan in goed overleg 
een beheersplan voor de wal schrijven, waarin dik-
wijls ook de directe omgeving van de wal wordt mee-
genomen. Vaak kan ook een vrijwilligersploeg een 
dag komen helpen bij het herstel van een bestaande 
houtwal. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van 
dominante soorten zoals de Amerikaanse vogelkers, 
de Grauwe abeel en de Gewone esdoorn. Ook kun-
nen zij helpen bij de aanplant van soorten zoals de 
Wilde liguster en de Egelantier, om zo het evenwicht 
in de wal geleidelijk aan weer te herstellen.

Informatie
Wilt u, als eigenaar/pachter van een houtwal, mee-
doen met dit project, neem dan contact op met SLZ. 
Mondeling advies is altijd gratis. Voor het maken van 
een plan inclusief een dag hulp van de vrijwilligers-
ploeg, wordt € 200,-- gevraagd. Verder kan ook plant-
materiaal gesubsidieerd worden.

De contactgegevens zijn: Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland (SLZ), postbus 286, 4460 AR  Goes, telefoon: 
0113-23 09 36, e-mail: info@slz.landschapsbeheer.nl

Wallen zijn lijnvormige hoogtes in het landschap. Ze 
zijn door mensenhanden opgeworpen in de tijd dat 
er werd ontgonnen. Oude wallen dateren vaak al uit 
de middeleeuwen, jonge uit de 19e eeuw. Als een wal 
begroeid is met bomen en struiken spreekt men van 
een houtwal.

Locatie
Wallen zijn voornamelijk op de hogere zandgronden 
te vinden. In Nederland zijn ze daarom vooral in de 
provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelder-
land te vinden en verder in het duingebied. In Zee-
land komen ze voor op de Kop van Schouwen. De 
meeste Schouwse houtwallen bevinden zich in het 
oude duingebied tussen de hoge jonge duinen en 
het laaggelegen polderland.

Streekgebonden
Er zijn duidelijk verschillen te zien tussen wallen in 
verschillende streken, zelfs al tussen die van de Kop 
van Schouwen en Goeree. De verschillen zitten on-
dermeer in de afmetingen. In vergelijking met vroe-
ger zijn sommige houtwallen in de laatste decennia 
smaller geworden door afgraven of erosie. Oorspron-
kelijk waren de wallen op Schouwen één meter hoog 
en tweeënhalve meter breed.

Waarde
Tegenwoordig hebben houtwallen meestal geen 
direct aantoonbare economische waarde meer. Wel 
zullen ze ongetwijfeld een positief eff ect hebben op 
toerisme door  hun vaak nog hoge landschappelijke 
waarde, waar bovendien de natuur van mee profi -
teert.

Houtwallen

Dubbele houtwal in Renesse
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De Stichting Renesse verwerft regelmatig schilde-
rijen, tekeningen, prenten en boeken die het heden 
of verleden van Schouwen-Duiveland illustreren. 
Onlangs heeft de Stichting Renesse haar collectie 
verrijkt met negen aquarellen van Ad Kikkert (1914 - 
1995).  Het water en de gebeurtenissen rondom het 
water vormden de wereld van Ad Kikkert. De kusten 
van de Oude Maas, de Nieuwe Waterweg én... de wa-
teren die Schouwen-Duiveland omringen. 

Kikkert verbleef 36 jaar op Schouwen-Duiveland. 
In die periode schilderde hij het eiland precies zo-
als hij het zag. Van de watersnoodramp in 1953 tot 
de realisatie van de Deltawerken. In veel opzich-
ten schept zijn werk een tijdsbeeld. Havens, dijken, 
sluizen en dorpjes. De Stichting Renesse vindt dat 
Kikkerts’ werk daarom niet alleen een kunstzinnige 
waarde heeft, maar ook historisch van belang is. 

De negen aquarellen tonen: de Deltawerken, de ha-
vensluis van Brouwershaven, zicht op de haven van 
Brouwershaven, de gasfabriek met de Noord- en Zuid-
havenpoort van Zierikzee, de haven van Burghsluis, 
zeilboten op de Grevelingen, zicht op Scharendijke, 
de haven van Burghsluis en zicht op Zonnemaire en 
zicht op de molen bij Zonnemaire. De aquarellen ge-
ven een fraai historisch tijdsbeeld met bijzondere de-
tails. Het is werk dat volgens voorzitter Renger Erenst 

voor het nageslacht behouden dient te blijven. 
Bovendien vormen deze nieuwe aanwinsten een 
waardevolle aanvulling op de andere drie aquarellen 
van de kunstenaar, die de Stichting reeds in vorige 
jaren aankocht. Deze werken zijn tentoongesteld in 
het visserijmuseum in Bruinisse en het Brouws Muse-
um in Brouwershaven. De aquarellen waren particu-
lier bezit. De Stichting Renesse besloot de historisch 
interessante werken aan te kopen. Met de aankoop is 
een groot deel van de aquarellen daar waar zij thuis 
horen: op Schouwen-Duiveland. 

En er is meer. De Stichting Renesse heeft een bijzonder 
schilderij aangekocht van Martin Immerzeel. Immer-
zeel (1944) woont en werkt in Brijdorpe en schildert 
onder meer stillevens en landschappen. Hij schildert 
in een combinatie van verschillende technieken. Het 
aangekochte schilderij toont het voormalige theater 
Mondragon in het centrum van Zierikzee. Het werk 
is aangekocht met een knipoog naar dit voormalige 
intieme theater. Plannen om het theater nieuw leven 
in te blazen, liepen op niets uit. De herinnering aan 
Mondragon blijft echter wél levend, want het doek 
zal een prominente plaats krijgen in het toekomstige 
theater ‘De Weverij’. ‘Zie het als een eerbetoon aan 
dat kleine theater, dat Zierikzee jarenlang heeft ge-
had’, zo motiveert bestuurslid Jan Kogelman de keu-
ze van de stichting.    

Het aangekochte schilderij ‘Mondragon’.
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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 
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 dochter-
stichting van de Stichting Renesse, zet zich in voor behoud van 
cultureel en monumentaal erfgoed. Meer informatie op: stich-
tingmonumenten.nl . 
Ondanks de aan de samenstelling van deze nieuwsbrief bestede 
zorg aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade 
die zou kunnen voortvloeien uit informatie in deze uitgave. Aan 
deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Credits: foto 
pagina 2: dank aan organisatie- en evenementenbureau Guusje Poot. 
Foto pagina 3: Iman Labruyère. Tekst, vormgeving en technische reali-
satie: TSTP b.v. © 2011

Nieuwe aanwinsten: 

negen aquarellen + één acryl 

‘Deltawerken’, door Ad Kikkert.


