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Rademaker vertelt: “Het wordt een grand café met 
een maritiem karakter. Binnen zijn er 80 zitplaatsen 
(zo’n 30 beneden en 50 op de eerste verdieping). Het 
terras biedt ’s zomers plaats aan 48 gasten. We zijn 
van plan elke dag open te gaan van 9.00 tot 21.00 
uur”. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffi  e, 
voor een lunch en diner. Rademaker heeft er zin in: 
“Als we eerder open kunnen dan 1 maart doen we dat 
natuurlijk, wat mij betreft waren we gisteren al open 
gegaan”. Voor de tweede verdieping is inmiddels ook 
een horecavergunning aangevraagd. Deze ruimte 
van zo’n 140 m² met circa 70 zitplaatsen is te boeken 
voor  vergaderingen, ontvangsten, diners, feesten of 
andere (zakelijke) aangelegenheden. En daarmee is 
Zierikzee een nieuwe unieke hotspot rijker. 

Lekker lunchen of dineren, borrelen na het werk, 
feesten in het weekend of afzakken op zondag. Op 
1 maart 2010 is het zover. Grand café ‘De Scheeps-
werf’ opent dan haar deuren voor het publiek. Het 
grand café wordt gevestigd in de voormalige ‘hoge 
loods’ van de Zierikzeesche Houthandel. In de ernaast 
gelegen ‘lage loods’ is sinds 2004 de Stads- en 
Commerciewerf gevestigd waar historische sche-
pen worden gerestaureerd. Een prachtplek voor een 
grand café want het zicht op de museumhaven en de 
Noord- en Zuidhavenpoort is zonder meer uniek te 
noemen.
      
De hoge houtloods is een rijksmonument. De ver-
bouwing ervan tot grand café vroeg daarom 
speciale aandacht want de eisen zijn streng. Voor 
eigenaar Stichting Monumenten Schouwen-Duive-
land was het van belang dat het grand café qua stijl 
en uitstraling aansluit op de maritiem-historische 
omgeving en dat er visueel aansluiting is tussen het 
grand café en de ernaast gelegen scheepswerf. Ook  
hechtte de stichting eraan dat authentieke elemen-
ten werden behouden en dat de contouren van de 
oude houtloodsen aan de buitenkant volledig intact 
bleven. “En dat is gelukt: wat oud was, is bewaard 
gebleven“, zegt Martin Rademaker, de nieuwe toe-
komstige huurder en exploitant van ‘De Scheeps-
werf’. 

Ruim 125 zitplaatsen in Grand Café 
‘De Scheepswerf’

Canonherziening afgerond 

De Stichting Renesse heeft met de Vereniging van 
Erfpachters ‘Nieuw-Haamstede en de Kure’ (complex 
K + L) overeenstemming bereikt over de canon voor 
de periode 2010 tot 2016. De nieuwe canon wordt 
€ 6,60 per m². De erfpachters in dit complex heb-
ben inmiddels allemaal individueel een brief gehad 
met daarin het voor hen geldende nieuwe canon-

bedrag. Dit is berekend op basis van de oppervlakte 
van het betreff ende perceel. De Stichting Renesse 
beheert in Westenschouwen (complex K) ongeveer 
1 hectare erfpachtsgrond met in totaal 19 percelen. 
In complex L in Nieuw-Haamstede beheert de 
Stichting ongeveer 6 hectare erfpachtsgrond met in 
totaal 66 percelen.
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In Sportcentrum Westerschouwen wordt op 29 en 
30 januari 2010 de vijfde editie gehouden van Aem-
stie Alive. Het tweedaagse muziekevenement trekt 
jaarlijks zo’n 1500 bezoekers. Op vrijdagmiddag is er 

de bekende ‘Goud voor Oud middag’. De ouderen in 
Schouwen-Duiveland worden die middag als eregasten 
onthaald en mogen gratis genieten van optredens 
van onder meer Jan Keizer, Albert West, Ria Valk, 
Paula Snoeren en Koos Alberts. 

Zaterdagmiddag gaat Aemstie Alive verder met een 
speciale Kids Party. Kinderen worden getrakteerd op 
een show van Magic Unlimited met Oscar en Renzo 
Kazan (de twee zonen van Hans Kazan). Als klap op 
de vuurpijl is er zaterdagavond 30 januari de Aemstie 
Alive Party met de 11-koppige Edwin Evers Band. Zij 
brengen een onvergetelijke show vol met bekende 
hits, gepresenteerd door Edwin Evers (radio 538).  

Ook Nathalie Makoma, bekend van haar optredens 
tijdens talentenjacht Idols 4 zal een bruisend optre-
den verzorgen. De voorverkoop van de kaarten gaat 
26 december a.s. van start. Meer informatie op: www.
aemstie.nl

Aan het einde van de Zeeanemoonweg in Renesse ligt 
de ‘Vroonplas’. De plas is eigendom van de Stichting 
Renesse en wordt verpacht aan hengelsportvereni-
ging ‘de Krabbe’.  De Vroonplas heeft een oppervlakte 

van 3 hectare en is ontstaan door een zandafgraving 
na de watersnoodramp in 1953. Het is een schitterend 
stukje natuurgebied en populair bij sportvissers en 
wandelaars. Vorig jaar zijn er drie vissteigers aange-
legd, die speciaal geschikt zijn gemaakt voor minder-
valide sportvissers. Ook zijn ze veilig voor kinderen 
en ouderen. 

In de Vroonplas komen vissoorten voor als karper, 
paling, voorn, forel en baars. Er mag alleen met een 
vergunning worden gevist. Karpers mogen niet 
worden meegenomen maar moeten te allen tijde 
worden teruggezet. De Stichting Renesse onder-
houdt de Vroonplas. Helaas blijft er veel rommel 
achter zoals lege blikjes, fl esjes, vislijn en vishaakjes. 
Een slechte zaak en ook onnodig. Onlangs werd het 
riet van de oever weggehaald en werden de kanten 
opgesnoeid. In 2010 of 2011 vindt groot onderhoud 
plaats. Het waterschap gaat de plas dan uitbaggeren, 
wat de waterkwaliteit ten goede komt. 

Het Koepeltje, de monumentale uitkijkpost over de 
Grevelingen in Scharendijke wordt gerestaureerd. In 
juli 2009  hadden vandalen het koepeltje in brand 
gestoken, waardoor het rieten dak helemaal af-
brandde. Het was de tweede keer dat het gebouwtje 
doelwit was want in 2000 ging het Koepeltje ook al, 
toen in zijn geheel, door brand verloren. 

Het Koepeltje behoorde vroeger tot buitenhuis Re-
pard. De theekoepel diende sinds 1598, vooral ge-
durende de Tachtigjarige Oorlog, als uitkijkpost.

De Stichting Renesse heeft besloten het Koepeltje te 
herbouwen. Daarbij worden er extra brandwerende 
maatregelen getroff en. 
Zo wordt de dakcon-
structie geïmpregneerd 
tegen brand, zonder 
dat daarmee de aan-
blik van het gebouwtje  
verandert. De restau-
ratiekosten bedragen 
€ 15.000,--.

Koepeltje Scharendijke wordt gerestaureerd

Jubileum voor 
Aemstie Alive 

Onderhoud aan 
Vroonplas



In november 2009 wordt de gerestaureerde his-
torische transformatortoren aan het Slingerbos in 
Dreischor opgeleverd. De Stichting Monumenten 
Schouwen-Duiveland, een dochterstichting van de 
Stichting Renesse die zich inzet voor behoud van cul-
tureel en monumentaal erfgoed, heeft het vervallen 
trafohoogtorenstation zoveel mogelijk in originele 
staat terug proberen te brengen. 

Brandweerslangen
De transformatortoren werd in 1828 gebouwd.  In 
het gebouwtje staan de toestellen voor het trans-
formeren van elektrische stroom. Met transformato-
ren werd vroeger elektrische wisselstroom van hoge 
spanning omgezet naar lagere spanning (naar 220 
Volt). Zo werden destijds de woningen van de inwo-
ners van Dreischor van stroom voorzien. 

Toen de behoefte aan elektriciteit toenam, voldeed 
deze vorm van elektriciteitsvoorziening niet meer. 
Elektriciteitscentrales werden opgericht om aan de 
grote vraag te voldoen. In Zeeland was dat de PZEM, 
de Provinciale Zeeuwse Electriciteit Maatschappij 

(1919). De PZEM had het transformatorstation niet 
meer nodig en bood het de gemeente Dreischor in 
1956 te koop aan. 

De gemeente had namelijk een droogtoren voor 
de brandweerslangen nodig en zag mogelijkheden 
om zonder veel kosten het gebouw voor dit doel 
geschikt te maken. Daarbij was het gunstig dat het 
gebouw dicht bij de brandweergarage stond. De 
gemeenteraad besloot in 1956 de voormalige trans-
formatortoren met erf te kopen voor een bedrag van 
130 gulden (!). 

Het transformator-
station gleed echter 
af in de vergetelheid 
en werd niet meer dan 
een stille getuige van 
een voorbije fase in de 
ontwikkeling van de 
techniek. Totdat ruim 
50 jaar later de Stichting 
Monumenten besloot  
dit vergeten industri-
eel erfgoed onder haar 
hoede te nemen en het 
de aandacht te geven 
die het verdient.

Onderdeel van de restauratie was het opnieuw 
plaatsen van de destijds in zwang zijnde porselei-
nen isolatoren, voorheen op het gebouw aanwezig. 
Deze dienden als verdeelpunt van  – toen nog 
bovengrondse –  elektriciteitsdraden. Een oproep aan 
de bevolking leverde 7 reacties op. Mensen kwamen 
spontaan de door hen bewaarde isolatoren brengen. 
Aannemer Quant sorteerde ze op grootte en bracht 
ze opnieuw aan. Het resultaat mag er zijn!

Schaalmodel
Over de toekomstige functie van de toren wordt 
in overleg met Streek- en landbouwmuseum 
Goemanszorg nagedacht. Zo onderzoekt het bestuur 
de mogelijkheid het transformatorhuisje als schaal-
model in hout na te bouwen om de werking ervan 
te laten zien, want alleen door het vertellen van het 
verhaal blijft het industrieel erfgoed zichtbaar. Excursies 
naar de toren zouden daaraan eveneens een bijdrage 
kunnen leveren. De kosten van de restauratie bedragen 
€ 34.000,– (excl. het houten schaalmodel). 

Porseleinen isolatoren terug in Dreischor



Vroeger had vrijwel elk dorp bij de plaatselijke smid 
wel een travalje staan, voor het beslaan van paar-
den. Generaties lang hebben smeden er hun werk in 
gedaan. Het beroep van hoefsmid is een vak apart. 
Een fysiek zwaar beroep dat met de grootste precisie 
moet worden uitgevoerd zodat het paard zich 
gezond kan blijven voortbewegen. 

Een goede hoefsmid kan veel betekenen voor een 
paard, daarbij zijn hoefi jzers zeer belangrijk. Ze voor-
komen het slijten van de hoeven. Een Zeeuws trek-
paard weegt al gauw een ton, dat hele gewicht steunt 

op vier hoeven. Logisch, dat die dus goed verzorgd 
moeten worden.

Even gingen oude tijden herleven. Ter gelegenheid 
van Open Monumentendag toonde smid Van den 
Broeke zijn kunsten. En net als in vroeger tijden trok 
nu ook het werk veel bekijks. Het gemanoeuvreer met 
het zware paardebeen, het gehamer en gevijl en de 
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pregnante geur van het hoorn van de hoef dat schroeit 
onder het hete ijzer. Een boeiend schouwspel! 

Wilma, het Zeeuwse trekpaard op de foto, lijkt het 
allemaal niet te deren. Zij krijgt nieuwe hoefi jzers in 
de travalje van Kerkwerve. Eén van de vier travaljes 
die door de  Stichting Monumenten Schouwen-Dui-
veland van de gemeente Schouwen-Duiveland werd 
overgenomen. De Stichting is van plan vaker bij 
gelegenheden demonstraties te laten verzorgen 
door de hoefsmeden. Daarmee kunnen veel tradities 
in ere worden hersteld waarbij oude herinneringen 
weer even terug komen...

Nieuwe hoefi jzers voor Wilma 


