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Nieuwe en vertrouwde 
gezichten bij 
Stichting Renesse
Het jaar 2019 was het jaar van de veranderingen bij de 
Stichting Renesse. Het Stichtingsbestuur is door de komst 
van Ad Verseput versterkt met een bekend gezicht. Hij werd 
door het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Schouwen-Duiveland op 1 augustus 2019 be-
noemd en volgde daarmee de in maart 2019 overleden voor-
zitter Hans Simons op. 

Bestuur weer op volle sterkte
Ad Verseput, geboren en getogen in Renesse, 

was van 2006 – 2016 wethouder in de ge-
meente Schouwen-Duiveland en daarvoor 

van 2002 - 2006 fractievoorzitter van de 
VVD, eveneens in Schouwen-Duiveland. 
Verder bekleedde hij verschillende func-
ties onder meer als raadslid in de voor-

malige gemeente Westerschouwen. Ook 
was hij ruim twintig jaar voorzitter van de 

ondernemersvereniging Renesse en jaren-
lang zelfstandig ondernemer. Ad Verseput kent de 

Stichting Renesse goed, mede doordat hij in zijn periode als 
wethouder  financiën regelmatig met de Stichting te maken 
had. Met de komst van Ad Verseput is het bestuur weer op 
volle sterkte en kunnen de taken worden verdeeld over meer-
dere schouders. 

Nieuw gezicht
Zierikzeeënaar Matthijs Heere (36) is de nieu-

we directeur van de Stichting Renesse. 
Hij heeft diverse functies bekleed bij de 

Rabobank Oosterschelde op het gebied 
van risico- en procesbeheersing, kwali-
teitsmanagement, crisismanagement  en 
fraudebestrijding. Laatstelijk als Risk 

Control Partner bij de Rabobank Zuidwest 
Nederland. Matthijs studeerde sportma-

nagement, kwaliteits management en volgde 
een opleiding tot compliance professional en heeft 

zin in de uitdaging die hij is aangegaan. 
“Ik vind het een voorrecht als directeur mijn bijdrage te leve-
ren aan een organisatie die zoveel activiteiten en evenemen-
ten mogelijk maakt en waar zoveel interessante projecten 
lopen”.  �

Het waren 
35 fantastische jaren 
De stichting nam in 2019 afscheid van twee van haar werk-
nemers, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Medio vorig jaar was er het afscheid, na vijfendertig 
jaar trouw dienstverband, van Jan Zomer. Jan was als mede-
werker groenonderhoud de man die verantwoordelijk was 
voor de aanleg en het onderhoud van groen in plantsoenen, 
grasvelden, recreatiegebieden, bermen, bomen en oevers. 
Geen sinecure, want er is maar liefst 40 hectare groenstroken 
in erfpacht uitgegeven. Veel erfpachters kennen Jan omdat 
hij het eerste aanspreekpunt was bij vragen over het onder-
houd van de percelen van de stichting. Jan Zomer is medio 
augustus vorig jaar opgevolgd door hovenier Marcel Minnaar 
uit Goes.

En dan was er het vertrek van Dick Kooman als directeur. Hij 
was meer dan vierendertig jaar het gezicht van de stichting. 
Met een schat aan kennis en ervaring was hij het betrouwbare 
ankerpunt waar de stichting decennialang op kon rekenen. 
De administratie van alle gronden, terreinen, gebouwen en 
bezittingen van de stichting zijn jarenlang nauwgezet door 
Dick beheerd en geadministreerd. Op zijn afscheidsreceptie 
op 1 november is Dick in het zonnetje gezet en spraken voor-
zitter Ad Verseput en burgemeester Rabelink mooie woorden. 
De voorzitter memoreerde Dick’s liefde voor en betrokken-
heid bij het eiland. “Het zit in je bloed en dat is denk ik de 
drijvende kracht van je inzet en energie”. De burgemeester 
grapte ‘dat er echt nog een leven is ná de Stichting Renesse 
maar dat het grote ontvlechten nu dan toch echt is gekomen’. 

Dick had aangegeven dat hij in plaats van cadeaus graag een 
donatie voor de Museumhaven in Zierikzee wilde ontvan-
gen. Dat heeft het prachtige bedrag van ruim € 2.500,-- op-
geleverd! Hartelijk dank namens Dick en het bestuur van de 
Museum haven aan alle gevers. �



Stichting Renesse steunt Theaters aan Zee
De Stichting Renesse ondersteunt drie theaterseizoenen 
lang Theaters aan Zee, zodat er meer theater- en muziek-
voorstellingen naar Schouwen-Duiveland kunnen komen. 
Het gaat om in totaal €25.000, verdeeld over drie theater-
seizoenen. Theaters aan Zee verzorgt de theaterexploita-
tie van onder meer de Nieuwe Kerk en De Weverij, beide in 
Zierikzee en Dorpshuis Renesse. 

Dit seizoen zijn vier bijzondere events naar Zierikzee ge-
haald, waarvan er twee (familievoorstelling Srooge en 
opera Vivaldi&Rosina) inmiddels hebben plaatsgevon-
den. Voor dit jaar staan verder op het programma thea-
terconcert ‘Brakland’ door Leoni Jansen, Carel Kraayenhof 
en Jeroen van Veen op donderdag 30 april 2020 en caba-
retier Bert Visscher (alias Don Pescatore) met het Alcatraz 
Orchestra op donderdag 28 mei 2020. Tickets zijn verkrijg-
baar via: theatersaanzee.nl. �

Nieuwe aankopen
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is in-
middels eigenaar van 19 gebouwen en objecten. Het is 
daarmee een grote monumentenorganisatie geworden. 
Een aantal van deze bezittingen is Rijksmonument zoals 
de Plompe toren, de Stads-en Commerciewerf Zierikzee, 
het voormalig stadhuis van Brouwershaven en de 
Pasveersloot. Deze beauty’s zijn te bewonderen over het 
hele eiland. Afgelopen jaar werden de Burghse Schoole en 
De Bewaerschoole, beide in Burgh-Haamstede en het Sint 
Jacobshofje in Zierikzee van de gemeente gekocht. 

Het Sint Jacobshofje ofwel de Vismarkt is indertijd gesticht 
voor het huisvesten van vissersweduwen en armen. Het 
hofje werd in 1805 in gebruik genomen als vismarkt. De 
Bewaerschole is van oorsprong een kleuterschool (1874). 
Sinds 1982 is het gebouw in gebruik als expositieruimte 
voor moderne kunst. De Burghse Schoole is een voorma-
lige school uit 1843. Sinds 1992 is in het gebouw museum 
De Burghse Schoole gevestigd. 

Voorzitter Ad Verseput legt uit waar het aandachtsveld van 
de Stichting Monumenten op gericht is: 
“Een portefeuille vol met cultureel erfgoed is een hele ver-
antwoordelijkheid. We dragen er zorg voor, behoeden het 
voor verval en houden het in stand. Sommige monumen-
ten willen we een nieuwe kans geven door ze een nieuwe 
functie te geven. Als dat lukt kan er echt iets moois ont-
staan. Kijk naar de verbouw en restauratie van ‘De Weverij’ 
in Zierikzee tot film- en podiumvoorziening. Het gebouw 
is weer van iedereen, een pracht staaltje van herbestem-
ming. Monumentenzorg is dus meer dan alleen instand-
houding en restauratie”. �

De Amerikaanse 
vogelkers te lijf in 
Renesse
De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) heeft zich de 
afgelopen decennia enorm uitgebreid in de duinen en in 
de groengebieden en terreinen van de complexen A, B en 
R in Renesse. De vogelkers is een exoot en komt als zaailing, 
struik of opgaande boom voor. Door zijn snelle groei kan hij 
hele gebieden overwoekeren en verdringt hij de inheem-
se soorten, waardoor de kans bestaat dat deze uitsterven. 
Dat wordt in toenemende mate als problematisch ervaren. 
De bestrijding van exoten is tegenwoordig een taak van 
de provincie. Een hoveniersbedrijf heeft in opdracht van 
de provincie een inventarisatie gedaan. Bekeken is waar de 
Amerikaanse vogelkers ongewenst aanwezig is en in welke 
bedekking. Per perceel is precies beschreven wat er dient 
te gebeuren om de soort flink terug te dringen en de na-
tuurlijke begroeiing weer een kans te geven. De provincie 
heeft de Stichting Renesse medewerking gevraagd zodat 
het teveel aan Amerikaanse vogelkers verwijderd kan wor-
den. Het project gaat in het najaar van 2021 van start. De 
huiseigenaren in complex A. B en R zijn echter nu al per 
brief hierover ingelicht. �



Wens tot uniforme 
erfpacht
voorwaarden
Banken hanteren sinds 2010 strengere regels bij 
het verstrekken van hypotheken op woningen, 
die op particuliere erfpachtgrond staan. Deze con-
tracten moeten voldoen aan de ‘bancaire richtlijn 
financiering erfpachtrechten’ van de Nederlandse 
Vereniging van Banken. Dat betekent dat alleen 
nieuwe erfpachtcontracten uitgegeven vanaf 
1  januari 2013 voor onbepaalde tijd nog in aanmer-
king komen voor een hypotheek als ze voldoen aan de 
bancaire richtlijn. Bij hypotheekaanvragen op basis 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. 

De huidige ontwikkelingen in de markt hebben ertoe ge-
leid 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 stich-
ting haar erfpachtbeleid. De erfpachters in complex B heb-
ben een brief gehad waarin de wens tot herziening van 
de erfpachtvoorwaarden is aangekondigd. De Stichting 
Renesse gaat hierover dit jaar in gesprek met het bestuur 
van de erfpachtvereniging. �

Zonnemaire krijgt 
standbeeld
De Stichting Renesse is in 2009 begonnen met het 
plaatsen van standbeelden in dorpen en steden op 
Schouwen-Duiveland. Dit ter ere van personen die op 
Schouwen-Duiveland hebben gewoond en voor de lokale 
gemeen schap van betekenis zijn geweest en waar velen 
grote gevoelens van sympathie voor hebben. Inmiddels 
zijn er elf stand beelden geplaatst, laatstelijk werd in Burgh-
Haamstede het beeld van Aart van Zuijen onthuld. 

In overleg met de Dorpsraad Zonnemaire heeft de Stichting 
Renesse voor 2020 de keuze laten vallen op Zonnemaire. 
Daar zal Kees Everwijn worden vereeuwigd. Everwijn was 
wagenmaker/timmerman. Daarnaast was hij 26 jaar lang 
dirigent van de harmonievereniging Nut en Uitspanning. 
Naast zijn dirigentschap was hij in de periode 1924 – 1948 
achtereenvolgens voorzitter, vice-voorzitter en voorzit-
ter van Nut en Uitspanning. Kees Everwijn komt uit een 
muzikale familie. Henk, Piet en Jaap zaten ook allemaal 
in de muziek. Reden voor de dorpsraad om Kees Everwijn 
permanent in Zonnemaire een plaats te geven. Het beeld 
wordt in het najaar van 2020 onthuld. De beeldend kunste-
naar is nog niet bekend. �
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Restauratie Plompe Toren gereed
De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is inmiddels 
eigenaar van de Plompe toren. De toren, die gehuurd wordt 
door Natuurmonumenten, is 23 meter hoog en is het enige 
restant van Koudekerke, een inmiddels in de Oosterschelde 
verdwenen dorp op Schouwen-Duiveland. 

De Plompe toren stond geruime tijd in de steigers. Matthijs 
Heeres licht toe: “We hebben van negen monumenten, waar-
onder de Plompe Toren, de bouwkundige kwaliteit laten on-
derzoeken door Rothuizen AS in Middelburg. Daarbij is geke-
ken welk onderhoud nodig is. Voor elk object is een zesjarig 
onderhoudsplan met begroting opgesteld. Met subsidie van 
de Rijksdienst kunnen we de toren planmatig in goede staat 
houden. De onderhoudswerkzaamheden, die nu plaatsvin-
den, zijn vooral gericht op groot herstel van het muur- en 
voegwerk”. 

Lennart van der Torren, adviseur restauratietechniek van 
Rothuizen AS laat desgevraagd aanvullend weten: “Bij het 
groot herstel is gebruik gemaakt van traditionele stenen, 
mortel en werkwijzen. De toren moet er weer 30 jaar tegen 
kunnen zonder groot onderhoud”. De toren is recent opge-
leverd. �

Aandacht voor 
grondbeheer 
Op verschillende plekken maken bewoners bewust of 
onbewust gebruik van (snipper)groen of grond, die ei-
gendom is van de Stichting Renesse. Bijvoorbeeld door 
grond, plantsoen, paden of bermen bij de tuin of de oprit 
te betrekken. Dit ‘oneigenlijk gebruik’ leidt tot ongewenste 
 situaties. De stichting vindt het van belang om in de toe-
komst ‘groen en grond’ goed te beheren en te beschermen 
en is daarom de ‘ongevraagde ingebruikname’ in kaart aan 
het brengen. De stichting baseert zich hierbij op informa-
tie uit de openbare registers en gegevens van het Kadaster. 
Met de bewoners die het aangaat, wordt contact opgeno-
men om de situatie onder de aandacht te brengen. �


