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Flinke impuls voor Renesse
De Jan van Renesseweg is de belangrijkste route tussen het 
strand en het centrum van Renesse, maar heeft die uitstra-
ling voor voetgangers en fietsers nog niet. De weg stond 
dan ook hoog op de agenda om aangepakt te worden. De 
ambitie is om de Jan van Renesseweg te ontwikkelen tot 
één van de mooiste strandroutes van Nederland. Het pro-
ject maakt onderdeel uit van het Masterplan Renesse.  Met 
dit plan zet de badplaats in op een forse kwaliteitsimpuls.

Het verbeteren van de uitstraling en vindbaarheid van de 
route naar zee is één van de doelstellingen. Daarbij wil 
men de route aantrekkelijker maken voor fietsers en wan-
delaars en de beleving onderweg vergroten door het land-
schap beter zichtbaar te maken. Daarbij worden er zitgele-
gen-heden, fietsenstallingen, toiletten,  informatieborden 
en sport- en speelelementen langs de route aangebracht. 

Inmiddels is het Duinplein tot aan de duinovergang vrijwel 
heringericht en is men bezig met de herinrichting van het 
begin van de Jan van Renesseweg tot aan het monument. 
In de fasen daarna worden de rijbaan en het voetpad ter 
hoogte van het monument tot aan het kantoor van de 
Stichting Renesse heringericht. Vanaf medio maart 2017 
wordt het belevingspad aangelegd en het groen aange-

plant. De verwachting is dat de herinrichting rond Pasen 
2017 zal zijn afgerond.

De strandopgangen moeten echte blikvangers worden 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar hoort 
ook een inrichting bij van hoge kwaliteit. De Stichting 
Renesse investeert fors in de herinrichting en revitalise-
ring van de duinovergang en het Duinplein aan de Jan van 
Renesseweg. 

Voorzitter Hans Simons legt uit: “Aan het einde van de 
Jan van Renesseweg ligt het populaire dorpsstrand van 
Renesse, het is een belangrijke hotspot. Wij delen de ge-
meenschappelijke visie van bewoners, ondernemers en 
gemeente ten aanzien van ontwikkelingen rondom het 
onthaal aan de kust. Het is belangrijk de kwaliteit en veel-
zijdigheid van het strand en de omgeving op peil te hou-
den en daar waar nodig is te verbeteren. In de beleving van 
het kustgebied spelen de duinovergangen en duinpaden 
een cruciale rol. Voor ons reden om een flinke impuls aan 
die ontwikkelingen te geven door een bijdrage beschik-
baar te stellen van maximaal € 250.000,--”. �

Meer informatie op: www.masterplanrenesse.nl



Bijstelling 
erfpachtbeleid 
Banken hanteren sinds 2010 strengere regels bij het 
verstrekken van hypotheken op woningen, die op par-
ticuliere erfpachtgrond staan. Dat betekent dat nieuwe 
erfpachtcontracten uitgegeven vanaf 1-1-2013 voor 
onbepaalde tijd alléén nog in aanmerking komen voor 
een hypotheek als ze voldoen aan de ‘bancaire richtlijn 
financierbaarheid erfpachtrechten’ van de Nederlandse 
Vereniging van Banken. Bij hypotheekaanvragen op ba-
sis van bestaande erfpachtcontracten uitgegeven vóór 
1-1-2013 voor bepaalde tijd maken banken hun eigen 
afweging of iets ‘verantwoord financierbaar’ is. 

Vanzelfsprekend spelen daarbij ook andere zaken een 
rol zoals  de omvang van de lening ten opzichte van de 
waarde van de woning en de inkomenssituatie van de 
aanvrager. Toch wordt ook bij de hypothecaire financie-
ring van bestaande erfpachtcontracten steeds meer ge-
toetst aan de bancaire richtlijn.

De huidige ontwikkelingen in de markt hebben ertoe 
geleid dat het erfpachtbeleid van de stichting Renesse 
zal worden bijgesteld met als doel de verkoopbaarheid 
van de woningen te vergroten en de financierbaarheid 
ervan te verbeteren. Om dat te realiseren, moderniseert 
de stichting haar erfpachtbeleid en is ze doende met het 
op stellen van nieuwe erfpachtvoorwaarden voor het 
 complex R. De verwachting is dat deze voorwaarden eind 
december 2016 in concept kunnen worden voorgelegd 
aan het bestuur van de betreffende erfpachtvereniging. 
Na complex R zal volgend jaar complex K+L aangepast 
worden.  �

Herbouw 
stoomtramlocomotief
Het RTM museum in Ouddorp houdt de herinnering aan 
de stoomtrams en de motortrams op de Zuid-Hollandse 
en Zeeuwse eilanden levend. In tal van restauratieprojec-
ten zijn originele RTM trams weer in oude luister hersteld. 
Deze rijden regelmatig heen en weer op de Brouwersdam. 
Daarmee keert de tram op de eilanden weer terug. Pier 
Tiedema, bestuurslid van het RTM museum vertelt: “Wij 
hopen de trambaan uiteindelijk nog door te trekken naar 
Scharendijke. De plannen liggen klaar, maar het wach-
ten is op de financiën. Inmiddels zijn wij wel gestart met 
een uniek project, de herbouw van de ‘vierkante’ stoom-
tramlocomotief RTM 37. Deze locomotieven deden zo-
wel op Schouwen-Duiveland als op Goeree-Overflakkee 
dienst. De allerlaatste was locomotief 37. Deze heeft nog de 
laatste goederentrams op Schouwen-Duiveland gereden, 
nadat na de Watersnood besloten was de tram aldaar op te 

heffen. Daarna kwam de 37 naar Goeree-Overflakkee. 
Deze twee-assige locomotieven deden op vele tramlijnen 
in Nederland dienst. Op Schouwen-Duiveland trokken zij 
de personentrams, maar ook de goederentrams. Vooral 
in de suikerbietencampagne waren dit zware diensten, 
waarvoor deze locomotieven zeer geschikt bleken te 
zijn. Helaas is uiteindelijk geen van deze locomotieven 
bewaard gebleven, afgezien van enkele onderdelen”.

Daar komt echter verandering in, want het museum 
gaat de locomotief herbouwen. Met de herbouw wordt 
een leemte in de collectie opgevuld. Pier Tiedema: 
“Over enkele jaren hopen wij de 37 aan het publiek te 
kunnen presenteren. Dan is de machine, die zo karakte-
ristiek was voor de stoomtrams op de eilanden, op de 
baan te bewonderen. Wij zijn de Stichting Renesse zeer 
erkentelijk voor de financiële ondersteuning (€  5.000 
- red.) die zij aan dit project heeft gegeven. Samen 
met de giften en bijdragen van vele andere instellin-
gen, bedrijven en particulieren verkrijgen wij zodoen-
de voldoende gelden om de herbouw te realiseren.”  �



Verdronken dorpen krijgen aandacht 
Borrendamme, Rengerskerke en Clauskinderen heten ze. 
Het zijn dorpjes waar we bijna alleen de naam nog van 
weten. Ze zijn verdwenen toen de ‘Hammen’ een sterke 
stroom werd en het getij de zuidkust van Schouwen be-
gon uit te schuren. Zo’n 3.000 hectare land en ruim tien 
dorpjes en gehuchtjes verdwenen toen in het water.  Ook 
elders op Schouwen-Duiveland lagen verdronken en 
gekrompen dorpen zoals Bommenee en Nieuwerkerke. 
In archeologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk 
opzicht zijn de dorpjes van groot belang en kunnen ze 
gezien worden als kleine pareltjes die een rol zouden 
kunnen spelen bij de toeristische en recreatieve ontwik-
keling van het buitengebied.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Vereniging Stad 
en Lande en de gemeente Schouwen-Duiveland zijn van 
plan de opgebouwde kennis over deze gekrompen en 
verdronken dorpen onder de aandacht te brengen van 
bewoners en recreanten om daarmee de herkenbaarheid 
en beleefbaarheid te verhogen. Dit gebeurt via zestien 

informatieborden. Naar voorbeeld van Walcheren wordt 
het bovenste bord een ‘doorkijkbord’ met de contouren 
van een dorp. 

Het onderste bord is een 
informatiebord met tekst 
en oude foto’s. Beide bor-
den worden bij elkaar ge-
combineerd in één frame. 
Op alle borden komt een 
QR code die verwijst naar 
www.zeeuwseankers.nl. 
De verwachting is dat 
begin 2017 de borden 
worden geplaatst. De 
Stichting Renesse on-
dersteunt dit initiatief 
met een bijdrage van 
€ 7.500,-- . �

Educatief scholen-
project Stad en Lande
Dit jaar vierde de Vereniging Stad en Lande haar 25 jarig 
jubileum. Reden voor de vereniging om een geschenk 
aan te bieden aan de inwoners van Schouwen-Duiveland. 
Dit heeft geresulteerd in een educatieproject voor alle 
basisschoolleerlingen van Schouwen-Duiveland. Doel 
is het maken van een website Mijn stadenlande.nl met 
daarin de kaart van Schouwen-Duiveland in de vorm 
van een schatkaart. Iedere basisschool is te vinden op 
de kaart en rondom de scholen is van alles te beleven 
en te bekijken. 

Voorzitter Anita de Munnik: “Om elke school heen wor-
den belevenissen voor de leerlingen aangereikt. Ze 
beginnen in hun eigen leefomgeving en zullen door in-
formatieve opdrachten en wetenwaardigheden nieuw-
gierig worden gemaakt en op zoek willen naar meer. 
Zo kan Stad en Lande doeltreffend meehelpen om het 
erfgoed van Schouwen-Duiveland te behouden. In de 
loop van de tweede helft van het schooljaar gaat de site 
online. Een voorproefje is vanaf eind november 2016 
te zien in het Stadhuismuseum”. De Stichting Renesse 
stelt  een bijdrage van € 5.000,-- beschikbaar om het 
project een impuls te geven.  �

Renovatie aan twee 
travaljes afgerond
De travaljes van Dreischor en Haamstede zijn recente-
lijk gerenoveerd. De Stichting Monumenten Schouwen-
Duiveland heeft de paardenhoefstal aan de Ring in 
Dreischor nieuwe houten staanders gegeven. Elke tra-
valje heeft 2x2 staanders, waartussen het paard geleid 
en vastgemaakt wordt. Aan een ijzeren dwarsstang 
wordt de hoef van het paard onbeweeglijk vastgezet 
zodat het paard niet kan trappen of slaan als het wordt 
voorzien van hoefijzers.  

Dick Kooman licht toe: “Als er vroeger veel paarden in 
de omgeving waren, was er vaak een dubbele travalje 
zoals in Haamstede. Dit overdekte exemplaar uit circa 
1890 kreeg onlangs een nieuw schildvormig pannen-
dak. De travaljes van Dreischor en Haamstede zijn door 
de rijksoverheid in 1965 aangewezen als beschermd 
rijksmonument vanwege hun cultuurhistorische waar-
de. Dat betekent dat ze te vinden zijn in het nationale 
monumentenregister en dat er instandhoudingssubsi-
die aangevraagd kan worden. Het voordeel hiervan is 
dat beide monumentale objecten jaarlijks ‘automatisch’ 
door de monumentenwacht worden geïnspecteerd op 
hun bouwkundige staat”. �
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Nieuw bestuurslid 
Per 1 augustus 2016 is Mariëtte van 
Veeren uit Noordgouwe benoemd als 
bestuurslid van de Stichting Renesse. 
Het college van Burgemeester & 
Wethouders heeft haar op voordracht 
van de Raad van Toezicht benoemd 
voor een periode van vier jaar. Mariëtte 
is juriste en werkt als juridisch adviseur 
bij de afdeling Juridische Zaken van de 
gemeente Rotterdam.

Mariëtte van Veeren is het vijfde bestuurslid in het re-
cent aangetreden nieuwe bestuur van de Stichting 
Renesse.  Per 1 april 2014 traden Marianne van den 
Hoek uit Dreischor en Adrie Geleijnse uit Ouwerkerk 
toe tot het bestuur. Per 29 oktober 2014 volgde Rinus 
Dalebout uit Burgh-Haamstede. Per 1 november 2014 
werd vervolgens Hans Simons uit Renesse tot voorzitter 
benoemd.  

De Raad van Toezicht bestaat uit Nini Soeters – Schot 
(voorzitter), Pieter Schotte en Leo Klompe, allen afkom-
stig uit Zierikzee. �

Inventarisatie monumenten
De monumentenzorg heeft baat bij eigenaren die goed 
voor hun monument zorgen. De Stichting Monumenten 
Schouwen-Duiveland is inmiddels eigenaar van 16 mo-
numenten en is daarmee hard op weg een grote mo-
numentenorganisatie te worden. Een aantal van deze 
monumenten zijn Rijksmonumenten. 

Voor planmatig onderhoud kan een instandhoudings-
subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. De subsidie is een tegemoetkoming 
in de kosten voor regulier onderhoud.  Voorheen viel de 
Instandhoudingssubsidie onder de BRIM, nu onder de 
SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten). 
De subsidie is bedoeld voor kosten van onderhoud 
van monumenten die niet primair bestemd zijn voor 
bewoning zoals een molen, toren of kerk. De Stichting 
Monumenten heeft bureau Rothuizen Architecten en 
Stedebouwkundigen uit Middelburg in de arm geno-
men om een subsidieaanvraag te begeleiden. 

Henk Ruissen, adviseur restauratietechniek licht toe: 
“Wij maken eerst een inventarisatie van de bouwkundi-
ge kwaliteit van negen monumenten. Daarbij kijken we 
óf en welk kleinschalig onderhoud nodig is en daarbij 
stellen we voor elk object een begroting op. De subsi-
die van de Rijksdienst is bedoeld voor het planmatig in 
goede staat houden van een monument. Dat betekent 
voornamelijk onderhoud, zoals schilder- en herstel-
werk. De eigenaar moet daartoe een zesjarig instand-
houdings-plan opstellen. De inventarisatie is naar ver-
wachting in april 2017 gereed”. �

Kanon krijgt rolpaard 
Zierikzee heeft een oud kanon uit 1552 weer terug. Het 
kanon was onderdeel van een schip dat de Engelse ri-
vier de Theems op wilde varen om tegen de Engelsen 
te vechten. Het schip zonk echter in de monding van de 
Theems. Het kanon is bij toeval aangetroffen in het huis 
van een Britse schatduiker. Hij werd gearresteerd om-
dat hij gelogen had over de vindplaats van een ander 
kanon. In Engeland moeten geborgen voorwerpen uit 
scheepswrakken worden aangemeld bij de Maritime and 
Coastguard Agency (MCA). De schatduiker probeerde 
het kanon in zijn bezit te krijgen door te beweren dat hij 
het oorlogstuig buiten de territoriale wateren had opge-
doken, maar dat was niet zo. Tijdens een huiszoeking bij 
hem trof de MCA nog een kanon aan: het kanon uit 1552 

met het stadswapen van Zierikzee erop. 
Het geschut werd in beslag genomen. 
De MCA deed historisch onderzoek en 
stelde het Stadhuismuseum de retori-
sche vraag of het kanon als nieuwe mu-
seumaanwinst welkom was. Met een 
heuse mijnenjager is het kanon naar 
haar thuisstad gebracht. Vrijwilligers 
van de Museumhaven hebben aan-
geboden een onderstel (rolpaard)  voor dit 
oude scheepsgeschut te maken. De Stichting Renesse 
steunt dit werk met een financiële bijdrage van € 1.000,--. 
Daarna krijgt het kanon een mooi plaatsje op de binnen-
plaats van het museum. �


