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Doelstelling Stichting Monumenten verruimd
De Stichting Renesse hecht er groot belang aan dat 
het  cultureel en monumentaal erfgoed op Schouwen-
Duiveland behouden en beschermd blijft. Om zich daar 
zo goed mogelijk op toe te kunnen leggen, heeft de 
Stichting  Renesse in 2002 een private stichting opgezet. 
Deze dochter stichting, Stichting Monumenten Schouwen-
Duiveland heeft inmiddels twaalf bijzondere histori-
sche bouwwerken in eigendom waaronder de stads- en 
commerciewerf in Zierikzee, het voormalig stadhuis van 
Brouwershaven, de  Plompe toren, de gebouwen van de 
Brusea en een zestal travaljes. Die monumentale objecten 
zijn bij de stichting in goede handen. 

Voortdurend wordt er naar kansen gespeurd om – alleen 
of samen met anderen – cultureel en monumentaal erf-
goed te behouden. De stichting doet dat door financieel 
bij te dragen aan onderhoud en restauratie of door eco-
nomisch draagvlak voor gebouwen te vinden. Recent ver-
ruimde de Stichting Monumenten haar doelstellingen met 
het verkrijgen en in standhouden van monumenten in de 
zin van de Monumentenwet 1988 en het verstrekken van 
subsidies aan Rijksmonumenteneigenaren voor restaura-
tie en onderhoud van hun pand. 

Daarmee verwacht de stichting Schouwen-Duiveland met 
fraai erfgoed sterk op de kaart te kunnen zetten. Voorzitter 
Hans Simons: “Daarbij wordt niet alleen een geweldige 
stimulans aan ‘wonen’ en ‘leefbaarheid’ op het eiland ge-
geven, maar hierdoor krijgen ook recreatie, toerisme en 
detailhandel een  stevige impuls. Het mes snijdt aan meer 
kanten”. 

Meer informatie op www.stichtingmonumenten.nl

Canonherziening op komst
De Stichting Renesse beheert in complex K in Westen-
schouwen circa 1 hectare erfpachtgrond met een totaal 
van 19 percelen. In complex L in Nieuw-Haamstede is 
de Stichting Renesse eigenaar van ongeveer 6  hectare 
erfpachtgrond met een totaal van 66 percelen. 

In Renesse beheert de stichting 4,5 hectare erfpacht-
grond met een totaal van 50 percelen (complex R). Voor 
alle drie van deze erfpacht-complexen geldt voor de 
jaren 2010 tot en met 2015 een canon van € 6,60 per m² 
per jaar. 

De Stichting Renesse heeft de erfpachters in de erfpacht-
complexen K, L en R laten weten de canon per 01-01-
2016 te willen herzien. De betreffende erfpachters 
hebben hierover inmiddels een brief gehad. In de loop 
van het derde kwartaal 2015 zal met de betreffende 
erfpachtverenigingen in overleg worden gegaan om 
te komen tot definitieve vaststelling van de canon voor 
de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2021. 



Nieuwe bestuursleden 
benoemd 
Zowel de Stichting Renesse als de Stichting Monumenten 
Schouwen-Duiveland hebben een nieuw bestuurslid 
per 1 augustus 2015. Regina Op de Beek treedt af als be-
stuurslid bij de Stichting Renesse. Zij heeft de maxima-
le zittingstermijn van 12 jaar bereikt en is daarom niet 
herbenoembaar. Hetzelfde geldt voor Joop Ribbens die 
12 jaar bestuurlijk actief was bij de Stichting Monumenten 
Schouwen-Duiveland. 

Inmiddels zijn twee kersverse nieuwe bestuurs leden 
benoemd. Voor de Stichting Renesse is mevrouw Nini 
Soeters – Schot voor een periode van 4 jaar benoemd. Nini 
Soeters is werkzaam als notaris in Zierikzee. De heer Huib 
Uil, gemeente-archivaris van Schouwen-Duiveland, gaat 
de Stichting Monumenten bestuurlijk vertegenwoordigen 
eveneens voor 4 jaar. Beiden zullen de komende maanden 
wegwijs worden gemaakt in het reilen en zeilen van de 
stichtingen door de andere bestuursleden en de mede-
werkers op het kantoor.

De Stichting Renesse bedankt de aftredende bestuursle-
den hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren en zal op 
informele wijze afscheid van hen nemen. 

Avondvierdaagse viert 
jubileum
Stichting Renesse sponsorde de 
avondvierdaagse in Zierikzee 
van 15 t/m 18 juni. Met een 
grote start/finish boog en live 
muziek werden de deelnemers 
feestelijk ontvangen. De jaar-
lijks terugkerende avondvier-
daagse stimuleert kinderen op 
jonge leeftijd te bewegen. De 
avondvierdaagse van Zierikzee 
is in 1939 voor de eerste keer van start gegaan. 

Na een paar korte onderbrekingen: in 1941 – 1945 tijdens 
de Duitse bezetting en in 1953 na de Watersnoodramp, 
werd dit jaar de 70ste editie van de avondvierdaagse 
gevierd. 

Op het hoogtepunt in 1990 waren er bijna 1.900 lopers. 
Dit jaar waren er zo’n 1.000 deelnemers. De organisa-
tie is in handen van vrijwilligers. Mede door hen is deze 
jaarlijks terugkerende wandeltocht een ware traditie 
geworden voor Schouwen-Duiveland. 

20 jaar Muziek 
Monumentaal 
De Stichting Muziek Monumentaal in Zierikzee organi-
seert rond Open Monumentendag voor de twintigste 
keer het evenement Muziek Monumentaal, een geva-
rieerd festival met wereldmuziek. Op pleinen, in stra-
ten en in monumentale panden zijn er optredens van 
allerlei groepen en orkesten, altijd met gratis toegang. 
De optredens zijn hoofdzakelijk in Zierikzee. Het festival 
start traditiegetrouw met een straatact. 

Dit jaar beleeft het festival haar 20e editie. Reden voor 
de organisatie om het slotoptreden op 12 september op 
het Havenplein te laten verzorgen door zanger Michael 
Prins, die met het 10-koppige Bop & Roll Orchestra uit 
Amsterdam diverse songs van Frank Sinatra speelt. De 
Stichting Renesse heeft besloten dit met een eenmalige 
financiële bijdrage mogelijk te maken waardoor de 20e 
editie een extra feestelijk randje krijgt. 

Witte is terug 
Het is voor de 7e keer dat de Stichting Renesse de plaat-
selijke gemeenschap op Schouwen-Duiveland een beeld 
schenkt dat blijvend herinnert aan iemand die van bete-
kenis is geweest voor het eiland. Dit jaar was het de beurt 
aan Witte van Haamstede (1281 -1321): de Zeeuwse krijgs-
heer waar iedereen altijd met lof, waardering en gevoelens 
van sympathie over spreekt en terugdenkt. Witte is terug 
en kijkt uit op Slot Haamstede. De plek waar hij zelf jaren-
lang woonde en van waaruit hij de oorlogsjaren beleefde. 
Medio juni werd het standbeeld van Witte van Haamstede 
onthuld door Burgemeester Gerard Rabelink en voorzitter 
Hans Simons. 



Steun voor educatieproject Doe-us!
Cultuureducatie is belangrijk voor de persoonlijke ont-
wikkeling en de creativiteit. Dat geldt voor alle leeftij-
den. Daarom stimuleert de Stichting Renesse de cultuur-
participatie op verschillende manieren. 

In de afgelopen jaren zijn steeds meer scholen gaan 
samenwerken met culturele instellingen. Zo hebben veel 
scholen cultuurcoördinatoren. Zij geven kunst en cultuur 
een vaste plek in het onderwijs. Het educatieproject 
Doe-us! is door de acht musea op Schouwen-Duiveland 
 speciaal ontwikkeld voor groep 7/8 van de basisscholen. 

Doe-us is een evenement om de leerlingen en leerkrach-
ten kennis te laten maken met de musea en meer te leren 
over het thema landschap en het verhaal van Schouwen-
Duiveland. De scholen bezoeken in de projectweek op 
één dag twee verschillende musea, waar zij aan de slag 
gaan met een leuke doe-activiteit. 

Voorzitter Hans Simons: “Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen naar het museum gaan en hun kennis van de 
Nederlandse cultuur en geschiedenis vergroten. Door 
het bezoek aan de musea , ervaren de leerlingen het mu-
seum en de kunst intensief aan de hand van verhalen en 
voorwerpen. Wij vinden dit project prima passen in onze 
doelstellingen, daarom willen wij het financieel steunen 
met een bijdrage van € 2.500,--”. 

Nieuw in kunstcollectie
Vanuit de gedachte dat bijzondere werken voor toekom-
stige generaties behouden dienen te blijven, koopt de 
Stichting Renesse regelmatig schilderijen, tekeningen 
en prenten die het heden of verleden van Schouwen-
Duiveland illustreren. 

Inmiddels heeft de stichting een interessante collectie 
opgebouwd met o.a pentekeningen van Cornelis Pronk, 
schilderijen van Martin Immerzeel, Willem Delsaux, Ernst 
Voss, Jon van de Riet en beelden van Marian van Puyvelde, 
Ad Braat, Miems van Citters, Daniëlle Orelio, Vincent Krans 
en Eric Odinot. 

Onlangs werd een aquarel van Ad Kikkert (1914 – 1995) 
aan de kunstcollectie toegevoegd. Geliefde onderwerpen 
van deze schilder zijn stads- en dorpsgezichten, haventa-
ferelen, kust en water. Vooral het water, behoorde tot de 
wereld van Ad Kikkert. De kusten van Bretagne, de Oude 
maas, de Nieuwe Waterweg en de havens rondom de wa-
teren van Schouwen-Duiveland. Hij zocht ze op en raakte 
geïnspireerd. Het resultaat: meer dan 30 werken die alle op 
het eiland betrekking hebben.

De Stichting Renesse heeft inmiddels 12 werken van de 
aquarellist in haar bezit. De 13e ‘Kikkert’ is daar nu bij ge-
komen: De aquarel Rotterdam – Brouwershaven dateert 
uit 1975 en heeft een afmeting van 45 x 60 cm.

Dick Kooman, administrateur van de Stichting  Renesse, 
licht de keuze voor de schilder toe: “In de 36 jaar dat Ad 

Kikkert op het eiland schilderde, voltrok zich een meta-
morfose, ingeluid door de waters noodramp in 1953 en ge-
markeerd door de Deltawerken. Je ziet de ontwikkelings-
geschiedenis van het eiland in zijn werk terug. Zijn werk 
zet dan ook een interessant tijdsbeeld neer. Wij vinden dat 
zijn werk daarom behalve een kunstzinnig karakter, ook 
historisch interessant is”. 

De aquarel is opgenomen in de collectie van het Brouws 
Museum in Brouwershaven en daar te bezichtigen. 
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Ideaal voor een dagje uit!
Een dagje uit met de kinderen is altijd erg gezellig, maar 
waar gaat de reis naar toe? Kinderkermis ’t Kraayenest 
biedt maar liefst 1.728 m² speelplezier. In deze overdekte 
speeltuin is alles aanwezig om jonge kinderen urenlang 
te vermaken. De kinderkermis staat bol van de opblaas-
bare attracties en ander vermaak voor kinderen van de 
basisschool. Voor de allerkleinsten is er de kleine knusse 
kinder bioscoop.

Er zijn springkussens, een skelterrace, survivalbaan, 
diverse softplaytoestellen, trampolines, tafeltennista-
fels, paardencarrousel, ballenbad, voetbalarena (pan-
nabowl), poolbiljart en een kasteelkussen. En dan is er 
nog de superattractie: het piratenschip met bewegen-

de golf. Extra spannend bij het glijden en springen. Dit 
stoere piratenschip is 13 meter lang, 7 meter breed en 
acht meter hoog. Het voldoet vanzelfsprekend aan alle 
veiligheidsvoorschriften.

De entree van Kinderkermis ’t Kraayenest bedraagt € 6,- 
per kind en ouders zijn gratis. Na betaling hiervan mag 
er gratis de hele dag gebruik worden gemaakt van alle 
attracties. Voor kinderen bij wie de energie even op is, is 
er een kleine kaart aanwezig. Ook aan de ouders is ge-
dacht. Op het naastgelegen terras kunnen zij een drankje 
en hapje nuttigen en gebruikmaken van gratis internet. 
Een bezoek aan de kinderkermis kan ook goed worden 
gecombineerd met bowling, midgetgolf of een heerlijke 
barbecue. 

De speelvoorziening is tot en met 6 september dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.30 uur. In juli en augustus zelfs 
tot 20.00 uur. 

Sportcentrum Westerschouwen,
Daleboutweg 9, Burgh-Haamstede, 0111 652351

Pasveersloot aangewezen als rijksmonument
De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) heeft de 
Pasveersloot de status van rijksmonument gegeven. Het 
object aan de Welleweg in Dreischor staat op een lijst van 
in totaal 89 waardevolle bouwwerken uit de late weder-
opbouwperiode van na de Tweede Wereldoorlog. 

De Pasveersloot wordt gezien als een belangrijk in-
dustrieel monument en het waard om te worden be-
schermd. De gemeente Schouwen-Duiveland vindt dat 
ook en heeft een daarom een positief advies uitgebracht 
over de aanwijzing van de Pasveersloot tot beschermd 
rijksmonument.

Van 1960 tot 2001 deed de sloot dienst als bacterio-
logische zuiveringsinstallatie. Volgens de RCE is de oxida-
tiesloot de aanzet geweest tot belangrijke ontwikkelin-
gen op het gebied van afvalwaterzuivering. De installatie, 
genoemd naar zijn ontwerper dr.  ir. A. Pasveer, kan in 
principe nog steeds functioneren als waterzuiverings-

systeem. Het concept 
vond op grote schaal na-
volging en leidde tot inter-
nationale bekendheid. 

Tot voor kort was de Pas-
veersloot eigendom van 
de Stichting Beschermd 
Erfgoed Schouwen-Duive-
land. Recentelijk fuseerde 
deze stichting met de Stichting Monumenten Schou wen-
Duiveland, die door de fusie de nieuwe eigenaar werd. 
De oude Stichting Beschermd Erfgoed werd bij het pas-
seren van de akten opgeheven en bestaat dus niet meer. 

Op vrijdag 11 september, de dag voorafgaand aan Open 
Monumentendag, vindt er een ceremonie plaats waarin 
de Pasveersloot officieel tot rijksmonument wordt er-
kend. 


