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De ‘route naar zee’ is af !
Renesse is hard op weg om zich een positie te verwerven 
als de badplaats met één van de mooiste strandroutes van 
Nederland. Dat komt omdat de belangrijkste route  tussen 
het dorpshart en het centrum van Renesse, de Jan van 
Renesseweg, op de schop is gegaan en een forse kwaliteit-
simpuls heeft gekregen. Het resultaat mag er zijn. Opgefrist 
groen, een nieuw natuurbelevingspad, fraaie bestrating, 
een vrijliggend voetpad, leuke zitbankjes, informatieborden, 
sport- en speelelementen en een toepasselijk kunstwerk ma-
ken de Jan van Renesseweg een stuk aantrekkelijker voor toe-
risten en inwoners op hun weg naar zee en strand.

Mensen die op weg naar het strand even willen uitblazen 
en van de omgeving willen genieten, worden getrakteerd 
op leuke doorkijkjes op de duinwatering en duinpolders. 
Op het Duinplein ter hoogte van de keerlus van de bus zijn 
parktegels aangebracht, groenvakken ingeplant en golvende 
zitbanken geplaatst en houten aanleunhekken geplaatst. Op 
het Duinplein staat een toepasselijk kunstwerk van Jan en 
Veronie Rens uit Renesse. 

De herinrichting van de Jan van Renesseweg maakt onder-
deel uit van het Masterplan Renesse en heeft € 3 miljoen 
gekost. Met de opknapbeurt voor de Jan van Renesseweg 
zet het dorp samen met de gemeente in op een forse kwa-
liteitsimpuls, zodat Renesse ook in de toekomst een bruisen-
de badplaats met een onderscheidend karakter blijft. Hans 
Simons, voorzitter van de Stichting Renesse kan zich daarin 
vinden: “De aantrekkelijkheid van de route naar zee is aan-
merkelijk vergroot. Wij delen de visie van gemeente, onderne-
mers en inwoners dat een veelzijdig en breed strand één van 
de vier kernkwaliteiten is van Renesse. Dit trekt toeristen naar 
Renesse, daarom is het belangrijk een goede uitstraling van 
de openbare ruimte te realiseren. Daar horen duinpaden en 
duinovergangen bij. Vandaar dat ons bestuur eerder besloten 
heeft de kwaliteitsimpuls te ondersteunen met een bedrag 
van € 250.000,--.

De investering is van waarde gebleken, vooral in de beleving 
van de Renessenaren zelf. Dat constateert ook projectleider 
Ricardo de Winter van de gemeente Schouwen-Duiveland, 
die complimenten krijgt over het mooie straatmeubilair. Ook 
zijn veel inwoners blij dat het asfalt op de Jan van Renesseweg 
plaats heeft gemaakt voor klinkers waardoor automobilisten 
zich op een 30 kilometer weg wanen. 

Eeuwigdurende bruikleen
Om de Jan van Renesseweg te kunnen ontwikkelen heeft 
de gemeente een beroep gedaan op de medewerking van 

de Stichting Renesse. De Stichting is namelijk eigenaar van 
 diverse groenstroken en andere grond, gelegen links en rechts 
van de Jan van Renesseweg. De Stichting Renesse heeft de her-
ontwikkeling mogelijk gemaakt door 1,4 hectare grond in eeu-
wigdurende bruikleen te geven aan de gemeente. Bruikleen 
is volgens de wet een overeenkomst waarbij de ene partij de 
andere een zaak om niet in gebruik geeft, onder voorwaarde 
dat die ander de zaak teruggeeft nadat hij daarvan gebruik 
heeft gemaakt, of nadat de tijd die hij die zaak zou gebruiken 
is verstreken. Gedurende die tijd, blijft de uitlener eigenaar van 
hetgeen is uitgeleend Ricardo de Winter: “Het belevingspad 
aan de Oosterenbanweg was er niet geweest als de stichting 
Renesse haar medewerking niet had verleend, dan was de rou-
te naar zee een stuk minder aantrekkelijk geworden”. 

Renesse is er overigens nog niet. Het Masterplan geeft een 
ontwikkel perspectief voor de komende 20 tot 30 jaren. 
Prioriteit is gegeven aan een speelvoorziening voor de jeugd 
aan de Lindelaan. Deze wordt op 9 juni in gebruik genomen. 

De volgende stap is de ontwikkeling van de Tuin van Renesse. 
Dit betreft de herinrichting van het gebied Ecoscope en om-
geving. Het is een belangrijke looproute tussen het transfe-
rium en het centrum. De Winter: “Medio 2017 moet bekend 
worden of de verhuizing van de VVV naar de Tuin van Renesse 
financieel haalbaar is en of de gemeente bereid is om het ge-
bied op korte termijn her in te richten. Zo ja, dan is het de 
bedoeling dat de VVV al in het eerste kwartaal van 2018 zijn 
deuren opent.” 

Het andere deelproject zoals de herstructurering van het ge-
bied rondom de voormalige Strandkerk laat nog wel even 
op zich wachten. Zo ook de gewenste ontwikkeling van het 
gebied op en rond de Dreef. Neemt niet weg dat als ook die 
plannen van stapel gaan de positie van Renesse als toeristi-
sche plaats verder versterkt zal worden. �



Fok- en Menvereniging viert jubileum
Dit jaar bestaat de Fok- en Menvereniging Schouwen-
Duiveland 100 jaar. In 1917 werd de Bond van Paardenfokkers 
Schouwen Duiveland opgericht met als belangrijkste acti-
vi teit het keuren van werkpaarden. Door de versnelde 
mechanisatie na de watersnoodramp in 1953 kwamen er op 
de boerderijen steeds minder paarden. De bond was bijna 
ter ziele. 

In de jaren tachtig kwam de kentering. Er werd gestart 
met het organiseren van recreatieve ritten en kwam er 
steeds meer aandacht voor het mennen. Het ledental van 
de Bond steeg weer. In 2001 werd besloten de naam Bond 
van Paardenfokkers te wijzigen in Fok- en Menvereniging 
Schouwen-Duiveland. Inmiddels telt de vereniging 120 
leden, onder wie twaalf trotse eigenaren van circa veertig 
koudbloed trekpaarden. 

Onlangs vierde de vereniging de 100e verjaardag met een 
dressuur- en vaardigheidswedstrijd voor de menners aan de 
Bredeweg bij Oosterland. De organisatie had gehoopt ter 
ere van het jubileum honderd deelnemers te halen, maar de 
teller bleef steken op 92. Het evenement trok veel publiek 
en leverde voor de toeschouwers mooie taferelen op van 
paard en mens.

Een paar dagen later organiseerde de vereniging tijdens de 
Paardenmarkt in Zierikzee een keuring voor trekpaarden. 
Naast deze activiteiten zal er in het najaar nog een jubileum-
boek ter herinnering worden uitgegeven en volgt er ter 
afsluiting een jubileumfeest.

De Stichting Renesse toont haar maatschappelijke betrok-
kenheid bij de twee evenementen met een bijdrage van 
€ 2.500,--. �

Uit de voeten met de 
racerunner
Bij steeds meer atletiekverenigingen in Nederland kunnen 
kinderen met een handicap sporten dankzij de race runner. 
Een racerunner is een soort driewielfiets zonder pedalen 
en met een borststeun waarmee kinderen en jongeren 
met een lichamelijke beperking kunnen lopen of zelfs ren-
nen. Voor deze groep (ernstig beperkte) kinderen die in het 
 dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun 
mobiliteit, is dit in sommige gevallen één van de weinige 
mogelijkheden om aan sport te doen. De sport groeit snel. 
Inmiddels kunnen kinderen en volwassenen al bij twaalf 
atletiek- en sportverenigingen in Nederland aan racerun-
ning doen. Sinds kort ook in Zierikzee en dat is uniek. 

Sebastiaan Heikoop, voorzitter van Atletiekvereniging 
Delta Sport in Zierikzee: “Wij zijn de eerste atletiekvereni-
ging in Zeeland die over racerunners beschikken. We zijn 
blij dat de Stichting Renesse de aanschaf van twee fietsen 
mogelijk heeft gemaakt. Inmiddels beschikken we over 
zeven racerunners in diverse maten. Sinds eind maart ge-
ven we trainingen aan kinderen in leeftijd tussen de 5 en 
18 jaar. Er zit natuurlijk niveauverschil tussen de kinderen, 
bij sommige kinderen zie je al dat na een derde of vierde 
training de loopbewegingen al makkelijker en beter gaan. 
Bij zowel ouders als kinderen spat het plezier er van af, 
 filmpjes op internet getuigen daarvan”. �

Steun voor 
voetbaltoernooi

Regio Voetbal Schouwen-Duiveland (RVSD) promoot het 
voetbal op Schouwen-Duiveland. Dit gebeurt onder ande-
re door het organiseren van selectiewedstrijden voor RVSD 
O21, RVSD O23 en RVSD boven 23. Daarnaast wordt er jaar-
lijks een ‘onder 23’ toernooi georganiseerd. Op zaterdag 10 
juni 2017 is het zover. Dan vindt voor het tweede jaar op rij 
het onder 23 toernooi plaats met als doel op het voetbal-
niveau van de spelers op te krikken. “Een toernooi is een 
uitgelezen kans om het voetbal op Schouwen-Duiveland 
op de kaart te zetten en te kijken waar we staan ten op-
zichte van de grote amateurclubs in de regio”, zegt Peter 
Goedegebuure, voorzitter van RVSD. 

De Stichting Renesse wil het toernooi voor drie achter-
eenvolgende jaren mogelijk wil maken met een bijdrage 
van € 3.000,-- per jaar. Jaarlijks vindt een evaluatie met de 
Stichting Renesse plaats. Goedegebuure is blij met de bij-
drage: “Bij een toernooi draait het natuurlijk om de compe-
titie op de grasmat maar ook om het spelplezier. We hopen 
de betere ‘onder 23’ teams naar Schouwen-Duiveland te 
halen. Ons voorbeeld is Breskens waar men, na het elf jaar 
lang organiseren van voetbaltoernooien, inmiddels inter-
nationale ploegen op bezoek krijgt”. �



Monument in de 
spotlight
Het oorlogsmonument aan de Oude Moolweg in Renesse 
wordt ’s avonds verlicht. Het aanlichten is in overleg met 
het college van burgemeester en wethouders tot stand 
gekomen. 

Het gedenkteken is voor de inwoners van Schouwen-
Duiveland belangrijk als herdenkingsmonument. “Het ver-
lichten van dit object versterkt de sfeer en identiteit van 
het gebied. Wij vinden dat, nu de Jan van Renesseweg is 
op geknapt, ook het monument best in de schijnwerpers 
mag staan maar dan wel op een fijnzinnige manier”, vertelt 
 penningmeester Adri Geleijnse.

“Het gaat om een bescheiden en energiezuinige aanlichting 
door middel van grondspots. De verlichting accentueert de 
bijzondere delen. Het licht is kleurloos en de lichtsterkte is 
aangepast. De verlichting is aangesloten op de openbare 
verlichtingsinstallatie”. �

Sponsoring 
muziekfestival 
Dit jaar wordt voor de 37e keer het Anywave pop-
festival gehouden in poppodium Brogum. Anywave 
bestaat als sinds begin jaren tachtig. Het idee voor 
een festival ontstond doordat een aantal Schouwse 
musici jaarlijks het bekende Pinkpop festival be-
zochten. Omdat er zoveel lokale bands op het eiland 
zijn moest een festival op Schouwen-Duiveland 
ook mogelijk zijn, zo was het idee. Na een aantal 
edities werd de programmering breder gemaakt. 
Anywave groeide uit naar een populair meerdaags 
festival en zo kon het gebeuren dat Anouk, BlØf, 
De Dijk en de Scene optraden in Zierikzee. 

Brie Surink, penningmeester van Anywave: “Eén van de 
charmes van Anywave is dat het festival een ongeschreven 
reünie van mensen is en dat is heel gezellig. Daarnaast is het 
kleinschalig. We hebben in de loop van de tijd wisselende 
bezoekersaantallen gehad. Soms wel drie- tot vierduizend, 
maar we hebben ook mindere jaren gehad met slechts dui-
zend bezoekers. Vanwege de locatie Zierikzee is groei voor 
het festival niet mogelijk. Een nieuw pand zou heel fijn zijn, 
daarvoor zijn we in overleg met de gemeente”.

Op 9 juni is er het optreden van één van de populairste 
bands van de jaren tachtig: Toontje Lager. Zij scoorden hit 
na hit. 

Brie Surink: “Het Anywave Festival duurt vier dagen en is 
deels gratis en deels een betaald festival. We zijn met de 

stofkam door de boekhouding gegaan waardoor een brede 
programmering net mogelijk blijft”. 

Stichting Renesse blaast dit jaar voor het eerst een deun-
tje mee als muzieksponsor. Dick Kooman, administrateur 
van de Stichting licht toe: “Wij zijn positief over de breedte 
van het programma en de vele vrijwilligers die het festival 
mogelijk maken. Het festival geldt als smaakmaker binnen 
dit muzieksegment, waarbij beginnende bands een pop-
podium wordt gegeven en voor een voornamelijk Zeeuws 
publiek op te treden. De organisatie zorgt voor een jaarlijks 
terugkerend evenement en heeft bovendien een gevarieer-
de financieringsmix. Ook dát vinden wij belangrijk. Al met al 
reden om het festival voor het eerst financieel te ondersteu-
nen met een bijdrage van € 2.000,--“. �
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Flinke stimulans voor 
Odensehuis Zierikzee 
Het Odensehuis, vernoemd naar de Deense plaats waar 
deze huizen zijn opgericht, is een ontmoetings -en 
informatie centrum voor mensen met beginnende demen-
tie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte aan ontmoe-
ting, activiteiten en aan contact met lotgenoten. 

In een Odensehuis wordt ondersteuning geboden. Niet 
alleen mensen met dementie of geheugenklachten maar 
ook mantelzorgers, familie en vrienden kunnen binnen-
lopen om met elkaar te praten. Zierikzee beschikt sinds 
kort over een Odensehuis aan de Grevelingenstraat.

“Er is geen vast programma maar bezoekers kunnen wel 
verschillende dingen doen als ze daar zin in hebben, bij-
voorbeeld tekenen of biljarten of samen lunchen. Het in-
loopcentrum is laagdrempelig, mensen komen vaak bin-
nen met hun partner, oók die zijn welkom”, vertelt Pauline 
Klerkx, coördinator van het Odensehuis. “Een indicatie of 
een diagnose is niet nodig om het huis te bezoeken. Niets 
in het Odensehuis verwijst naar ziekte. Het huis is eerder 
een verlengde huiskamer waar je met mensen kunt pra-
ten of een activiteit kunt doen. Voorlopig zijn we alleen 
op dinsdag open maar we hopen dat snel uit te kunnen 
breiden”. 

De Stichting Renesse heeft vanuit sociaal/maatschappe-
lijk oogpunt een deel van de aanloop-investering van het 
Odensehuis voor haar rekening genomen. Voorzitter Hans 
Simons licht toe: 
“Wij hebben waardering voor dit initiatief en vinden het 
een belangrijke aanvulling op de bestaande zorgvoorzie-
ningen temeer omdat de aandacht gericht is op datgene 
wat de mensen nog wél kunnen en op het vinden van 
praktische oplossingen voor problemen. Wij hebben een 
deel van het benodigde interieur bekostigd tot een bedrag 
van € 20.000,--. We hopen daarmee de verdere uitbouw 
van dit initiatief een steun in de rug te geven”.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Stichting Renesse 
een zorginitiatief steunt. De Stichting Hospice Schouwen-
Duiveland ontving eerder een bijdrage van € 100.000,--. �

Nieuwe trekker
Voor het onderhoud van de groenstroken en natuurge-
bieden werd onlangs een nieuwe trekker in gebruik geno-
men. In de winter wordt de trekker hoofdzakelijk ingezet 
voor het vervoer van houtsnippers, die naar de natuur-
gebieden worden vervoerd. De snippers zijn ideaal als 
 bodem-bedekker tegen onkruid of als verharding voor 
wandelpaden. ’s Zomers wordt de nieuwe aanwinst ge-
bruikt voor het ophalen van groenafval dat afkomstig is uit 
de gebieden die beheerd worden. 

De eerste maaibeurt voor de groenstroken start doorgaans 
eind maart en het maaien stopt medio oktober/begin no-
vember. Meldingen over het onderhoud of de kwaliteit van 
de groenstroken kunnen worden gedaan bij de Stichting 
Renesse. Op de foto medewerker Jan Zomer met de New 
Holland Boomer 50. �


