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Inleiding
Medio 2017 heeft de Stadsraad Brouwershaven de stadsvisie Ik hou van Brouw! Mooiste stad aan
de Grevelingen opgeleverd en aangeboden aan het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland. De
stadsvisie is opgesteld in samenspraak met betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. De stadsvisie is bedoeld om de kwaliteit, sociale samenhang, leefbaarheid en
beleving van onze mooie smalstad nieuwe impulsen te geven. Met het motto ‘Ik hou van Brouw!
beoogt de stadsvisie meer leven in de brouwerij te krijgen en hernieuwde trots bij de inwoners.
Met een revitalisering van Brouwershaven kan de noordkant van Schouwen-Duiveland duurzaam
worden versterkt. Voor de inwoners van dit deel van het eiland, maar ook voor toeristen en
ondernemers.
Vanuit een sterkte-zwakte analyse van hoe Brouwershaven er voor staat biedt de stadsvisie een
integrale aanpak met verschillende programmalijnen om de ruimtelijke kwaliteit van de stad te
versterken, het voorzieningenniveau te verduurzamen, de woningvoorraad te verruimen op
inbreidingslocaties, bedrijventerreinen te herstructureren en de aantrekkelijkheid van Brouw als
recreatieve en toeristische bestemming te vergroten, o.a. met evenementen en cultuur- en
erfgoedaanbod. Rode draad in alle programmalijnen is het maritieme karakter van Brouwershaven.
Door de eeuwen heen heeft Brouwershaven geleefd met en van het water en zo zal het ook in de
toekomst zijn. Het maritieme karakter van Brouwershaven raakt de kern van de Brouwse identiteit
en moet het vertrekpunt zijn van waaruit alle programmalijnen van de stadsvisie worden opgepakt.
Eén van de programmalijnen van de stadsvisie is: de aantrekkelijkheid van Brouwershaven als
toeristisch-recreatieve bestemming te vergroten en daartoe te komen tot een samenhangend
aanbod van culturele evenementen en erfgoedpresentaties. Om deze programmalijn uit te kunnen
voeren is de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven opgericht.
In dit beleidsplan gaan wij eerst in op de ambities en uitgangspunten voor de beleidsperiode
2018-2021 (hoofdstuk 1). Daarbij benoemen we de mogelijke projecten waar we in deze
beleidsperiode mee aan de slag willen gaan, mede afhankelijk van omstandigheden en kansen die
zich aandienen. Niet alles kan en zeker niet tegelijkertijd. Daarom hebben we uit de inventarisatie
van mogelijke projecten een selectie gemaakt waar we op de korte termijn (2018/2019) uitvoering
aan willen geven. Deze eerste sleutelprojecten werken we successievelijk uit in de hoofdstukken 2
tot en met 5. Per sleutelproject gaan we achtereenvolgens in op de inhoud van het project, welke
kosten en financieringsmogelijkheden we voorzien en welke (project-)organisatie ons voor ogen
staat. We ronden dit beleidsplan af met een planning en een financiële samenvatting (hoofdstuk 6).
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1.	
  Over	
  de	
  Stichting	
  	
  
1.1. Doelstelling
In artikel 2 van de stichtingsstatuten staat de doelstelling van de Stichting Cultuur & Erfgoed
Brouwershaven vermeld:
1. De stichting stelt zich ten doel:
a) de (cultuur)historie van Brouwershaven te bewaren en beleefbaar te maken voor een breed
publiek;
b) de culturele levendigheid van Brouwershaven te vergroten, zowel voor de eigen inwoners als
voor bezoekers.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) vaste- en semipermanente erfgoedpresentaties op geschikte en aansprekende locatie, zowel
binnen als buiten.
b) theater- en muziekvoorstellingen op binnen- en buitenpodia;
c) tentoonstellingen beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte.
d) andere activiteiten in de breedste zin des woords.
	
  
Met dit beleidsplan wil de stichting sturing geven aan de uitvoering van de doelstelling.
1.2. Samenstelling bestuur
De stichting is in februari 2018 opgericht en bestaat uit de volgende bestuursleden:
Het bestuur bestaat uit:
• Pieter van der Hulle (voorzitter)
• Debby Hanse (penningmeester)
• Hanno Canters (algemeen bestuurslid)
• Henk Zielman (algemeen bestuurslid)
• Marco van Vulpen (secretaris)

2. Ambities en uitgangspunten
2.1. Het erfgoed van Brouwershaven; mogelijke projecten
De uitdaging
Brouwershaven heeft een rijke geschiedenis. Hoogtepunten uit die geschiedenis zijn:
• Het ontstaan van Brouwershaven en het verkrijgen de stadsrechten (1477).
• Het verhaal van Jacob Cats (geboren in Brouwershaven in 1577).
• De zeehandel met havens aan de Oostzee (16e/17e eeuw)
• Het rampjaar 1545 (300 huizen door brand verwoest …)
• Brouwershaven voorhaven van Rotterdam; het verhaal van het loodswezen (19e eeuw)
• Het verhaal van de garnalenvangst (door de eeuwen heen, tot de aanleg van de Brouwersdam).
• De opkomst van het toerisme/watersport (vanaf de aanleg van de Brouwersdam)
Veel van de geschiedenis van Brouwershaven is nog te ervaren en te beleven: de historische
binnenstad en de belangrijkste monumenten getuigen daarvan. Ook is er collectie aan de hand
waarvan de erfgoedverhalen kunnen worden verteld, onder andere in het Brouws Museum en in
het Stadhuismuseum Zierikzee. Maar helaas ligt de historische binnenstad er wat verwaarloosd bij.
En in de eilandelijke museumsector zit vooralsnog te weinig beweging om daar in Brouwershaven
plezier van te hebben. Tijd om in actie te komen dus!
Vanuit de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven willen we de erfgoedverhalen beter gaan
vertellen, voor een groter publiek. Dat willen we op een eigentijdse manier gaan doen:
• Focus op aansprekende hoofdthema’s: niet van alles wat, maar veel over weinig.
• Niet statisch, maar eigentijds en interactief; beleving!
• Geen klassiek museum, maar erfgoedattracties op enkele plekken verspreid over de historische
kern, binnen en buiten.
• Plannen maken en uitvoeren in co-creatie met inwoners, middenstand, ondernemers en
betrokken organisaties.
Beoogde Erfgoedattracties
Voor de beleidsperiode 2018-2021 willen we gefaseerd werken aan een aantal erfgoedattracties.
Aan mogelijke projecten noemen we:
• De Gouden Eeuw van Brouw. In het koor + consistorie van de Grote Kerk. Vaste presentatie
over de ontstaansgeschiedenis van Brouwershaven, de zeehandel en Jacob Cats. Multimediale
presentatie; Vadertje Cats neemt ons mee in de verhalen van Brouw. Ondersteund met
bijzondere objecten/documenten.

•

In de nabijheid van het Tonnenmagazijn: het verhaal van Brouwershaven als de voorhaven van
Rotterdam; het loodswezen/betonning. Buitenpresentatie, openbaar toegankelijk. Met
opengewerkte/bewerkte tonnen, waarin bijzonderheden over het loodswezen, de vaargeulen en
de aanleg van de Nieuwe Maas (waarmee een einde kwam aan Brouwershaven als voorhaven

van Rotterdam) worden gepresenteerd. Mooi ensemble buiten, hufterproof. Met QR-code of
app met verdiepende informatie.

•

In de Oude Haven: het verhaal van de garnalenvangst door de eeuwen heen. Op een oude,
authentieke garnalenkotter. Multimediale presentatie aan boord, in combinatie authentieke
objecten (netten, korven) en oral historyfilmpjes van Brouwenaren die nog actief zijn geweest
in de garnalenvangst. Garnalenkotter kan op de kant (werfsfeer). ‘s Zomers mogelijk ook als
rondvaart. Inclusief broodje garnaal!

•

De Trappen van Brouw; erfgoedwandeling. Standbeeld van Jacob Cats naar de kop van de
Markt, richting oude haven. Op een fraai plateau; monumentale blikvanger: de Trappen van
Brouw. Op de trappen kunnen bezoekers even verpozen, ijsje eten enz. Tevens alternatieve
tribune bij buitenoptredens. Staande wanden van de trappen als dragers van beeldinformatie
over de verhalen van Brouw. Drie traptreden; drie erfgoedthema’s (zoals boven genoemd). De
Trappen van Brouw vormen het startpunt van een erfgoedwandeling langs de
cultuurhistorische hoogtepunten van Brouw.

2.2. De Stad als podium; mogelijke projecten
De uitdaging
Brouwershaven beschikt over enkele goede vertoningsplekken voor theater- en
muziekvoorstellingen:
• Het Tonnenmagazijn, voor populaire muziek, popmuziek en oefenruimte voor
muziekverenigingen;
• De Grote Kerk; voor grotere optredens van orkesten (Zeeuws Orkest), koren en klassieke
muziek.
• De muziekkoepel op de markt;
• De Markt zelf.
Vanuit de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven willen we de kwaliteiten die de historische
binnenstad als podium biedt beter gaan benutten, voor een groter publiek. Dat willen we doen
vanuit een visie waarvan de kernpunten zijn:

•
•
•
•
•

Brouwershaven als inspiratiebron en podium voor eigentijdse kunstenaars, zowel beeldend,
theater, klassieke muziek en populaire muziek.
Bij voorkeur van Zeeuwse makelij; inspelen op maritieme, nautische sferen.
Zowel binnen als buiten.
Waar mogelijk bestaande evenementen benutten/versterken, waar nodig een nieuw evenement.
Spreiding door het jaar.

Mogelijke projecten
Voor de beleidsperiode 2018-2021 willen we gefaseerd werken aan een aantal projecten waardoor
Brouwershaven een aansprekende culturele programmering krijgt. Aan mogelijke projecten
noemen we:
• Grote Kerk als Cultuurpodium. Naast de vaste erfgoedpresentatie in het koor kan het
hoofdgebouw worden gebruikt als:
- Concertzaal met een programma muziekvoorstellingen;
- Kunsthal met wisseltentoonstellingen beeldende kunst, zowel objecten/sculpturen als
lichtkunst/projecties binnen en buiten. Mogelijk in samenwerking met Centrum Beeldende
Kunst Zeeland, Kunstroute Schouwen, kunstcriticus en aanjager Nico Out. Als het even
kan met circuitvorming met andere herbestemmingskerken in Zeeland.

•
•
•

•

Buitenruimte/park voor de grote kerk ontwikkelen als beeldenpark, mogelijk in samenwerking
met Centrum Beeldende Kunst Zeeland en Kunstroute Schouwen.
Tonnenmagazijn: programmering populaire muziek en (Zeeuwse) popmuziek intensiveren.
Markt/muziekkoepel. De herinrichten waarbij de muziekkoepel wordt verplaatst (project
Stadsvisie) en het standbeeld van Jacob Cats opgeschoven wordt richting haven (De Trappen
van Brouw) en het plein vrijgemaakt voor grotere evenementen.
Elk seizoen een groot (cultureel evenement):
- Zomer: Brouwse dag opwaarderen met meer maritieme elementen en Zeeuws/Schouws
karakter.
- Najaar: Nationale Monumentendag (beter) laden met Brouwse invulling. Monumenten
(Grote Kerk, Stadhuis, De Waag, …) niet alleen openstellen, maar ook voorzien van
programma (lezingen, kleine tentoonstelling, concertje).
- Winter: in de Grote Kerk winterfair met o.a. Zeeuwse producten en ieder dag afsluitend
optreden van een Zeeuwse artiest.
- Voorjaar (meivakantie): in samenwerking met WSVBrouwershaven een nautisch
evenement als start van het vaarseizoen. Historische schepen? Met optredens shantykoren?

2.3. Sleutelprojecten
Niet alles kan tegelijkertijd worden opgepakt. Er zal een keuze moeten worden gemaakt voor
enkele sleutelprojecten. Daarbij is het van belang in te spelen op kansen die zich voor doen c.q.
actuele ontwikkelingen die spelen.
Een actuele ontwikkeling die speelt is de planontwikkeling voor herbestemming van de Grote
Kerk. Bureau Hylkema Consultants heeft opdracht gekregen om een plan voor herbestemming te
ontwikkelen voor de Grote Kerk, in samenhang met een herbestemming van het rijksmonumentale
schoolgebouw aan de Korenmarkt/Kerkepad. Voor wat betreft de Grote Kerk gaat het plan van
Hylkema Consultants uit van:
• Horeca/brasserie aan de westzijde van de kerk, waarbij de oorspronkelijke raam/deurpartij in
de buitenmuur weer wordt opengewerkt en er uitzicht ontstaat over het park.
• In de kerk ruimte voor voorstellingen, tentoonstellingen en een vaste erfgoedpresentatie
(koor/consistorie).
Het laatste punt sluit goed aan bij wat ons als Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven voor
ogen staat. Tegen deze achtergrond willen we nu prioriteit geven aan het versterken van de Grote
Kerk als Cultuurpodium. Het ontwikkelen van de Grote Kerk als cultuurpodium bestaat eigenlijk
uit twee sleutelprojecten: een vaste erfgoedpresentatie De Gouden eeuw van Brouw en het
versterken/intensiveren van programmering van voorstellingen in de Grote Kerk.
Grote projecten zoals De Trappen van Brouw (samen met de erfgoedroutes), de presentatie van de
garnalenvangst op een garnalenkotter en het ontwikkelen van een nautisch evenement in het
voorjaar, willen we later oppakken al naar gelang omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen daar
aanleiding toe geven.
Wat we wel van meet af aan willen oppakken is het opzetten van enkele erfgoedwerkgroepen die
aan de slag gaan met het ontsluiten van de drie grote erfgoedthema’s (Gouden Eeuw van Brouw;
Loodswezen/betonning; Garnalenvangst door de eeuwen heen): wat is de kern van het historische
verhaal; welke bronnen kunnen we daar van vinden, welke collectie is er nog?). De resultaten van
deze werkgroepen zijn van belang voor alle (mogelijke) erfgoedprojecten.
Waar we ook van meet af aan mee aan de slag willen is het opzetten van een betere
marketingcommunicatie om Brouwershaven steviger op de kaart te zetten en wat we al te bieden
hebben goed te promoten. Ik hou van Brouw! In coproductie met de marketingcommunicatie en
websites van de Stadsraad Brouwershaven en de Ondernemersvereniging Brouwershaven.
Daarmee benoemen we als sleutelprojecten voor de korte termijn (2018/2019):
1. Planontwikkeling de Grote Kerk als cultuurpodium met een vaste erfgoedpresentatie Gouden
eeuw van Brouw.
2. De Grote Kerk beter benutten als podium voor culturele programmering.
3. Instellen erfgoedwerkgroepen en programmeringswerkgroep.
4. Activeren marketingcommunicatie Ik hou van Brouw!
In de volgende hoofdstukken werken we deze sleutelprojecten nader uit.

3. Sleutelproject: erfgoedpresentatie De Gouden Eeuw van Brouw
3.1. Inhoudelijke opzet
Verhaal (bron Zeeuws Archief)
De Gouden Eeuw in onze vaderlandse geschiedenis heeft betrekking op de 17e eeuw. In Zeeland
en Brouwershaven begin de bloeiperiode in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht al
wat eerder. In de jaren zeventig van de vijftiende eeuw kreeg Brouwershaven stadsrechten. Het
officiële charter is nooit gevonden, maar in het 'Groot Privilege' van Maria van Bourgondië uit
1477 spreekt men van de stad Brouwershaven. Door tegenwerking van Zierikzee heeft
Brouwershaven echter nooit stemrecht gekregen in de Staten van Zeeland, zodat het altijd een
'smalstad' is gebleven.
De 16e eeuw bracht veel welvaart in Brouwershaven. De 16e eeuw is dus de ‘Gouden eeuw van
Brouw’. In de 16 eeuw vonden verschillende belangrijke gebeurtenissen plaats:
• Vergroting van de St. Nicolaaskerk, die in verschillende fasen werd verricht. Een belangrijke
bron van inkomsten voor de kerk was de belasting op haring en bier.
• Het jaar 1545 was een rampjaar; een grote brand verwoestte 300 huizen en de haringvangsten
waren slecht.
• In 1566 stierf Maximiliaan van Bourgondië, Heer van Brouwershaven, met achterlating van
grote schulden, zodat ook de Heerlijkheid Brouwershaven verkocht moest worden. De
regeerders van de stad verzochten aan Koning Philips II, als Graaf van Zeeland, de stad te
kopen, daar zij liever direct onder de graaf kwamen dan onder een particuliere heer.
• Bij de aanval van de Spanjaarden op het eiland in 1575 werd de stad snel veroverd en weer
grotendeels door brand verwoest.
• In 1577 Jacob Cats in Brouwershaven geboren.
• In die tijd was de toestand niet rooskleurig en moest Brouwershaven weer worden opgebouwd.
Bij de opbouw kreeg men toestemming wallen aan te leggen en poorten te bouwen. In 1599
bouwde men een nieuw voorstuk aan het stadhuis en in 1648 werd de oude waag vernieuwd.
Bij de waag, aan het einde van de haven, die toen nog doorliep tot aan het stadhuis, stond een
houtenkraan voor het lossen en laden van goederen, voornamelijk haring-, garnalen- en
meekrapvaten.
• Ook het gildewezen bloeide. Een rederijkerskamer 'De Rode Lelie' wordt al in 1587 genoemd.
De gilden onderhielden o.a. ook de St. Nicolaaskerk; elk gilde presenteerde zich in een galerij
van het koor van de kerk.
• Een watersnoodramp in 1682 vernielde bruggen en enkele poorten, zeven poorten liepen onder
en de grachten waren verzand.
Een tot de verbeelding sprekend verhaal dat ook het nodige vertelt over de geschiedenis van
Brouwershaven is de vondst in het jaar 2000 van 77 gouden munten uit de 15e en 16e eeuw. De
vondst van de munten toont aan dat Brouwershaven in het verleden een belangrijke handelsstad
was. Aan de munten kunnen we zien dat er handel werd gedreven met tal van landen. Ze komen
uit Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Portugal.
Samen met het verhaal van de muntenschat hebben willen we de Gouden eeuw van Brouw
vertellen aan de hand van genoemde acht thema’s. Negen thema’s in totaal dus.
We gaan er van uit dat de openingstijden van de Gouden eeuw van Brouw samenvallen met de
openingstijden van de Grote Kerk, maar in ieder geval:
• In het hoogseizoen: alle dagen m.u.v. de maandag van 13.00 – 17.00 uur.
• Buiten het seizoen: de weekenden en de vakanties.

Presentatievorm

De negen thema’s van de Gouden eeuw van Brouw willen we belichten in een aantrekkelijke,
goed vormgegeven erfgoedpresentatie in het koor van de Grote Kerk. Verbeeldend en verhalend.
Jacob Cats wordt de verteller van de Gouden eeuw van Brouw. In een virtual reality vorm,
geprojecteerd in 3D, komt Jacob Cats tot leven en heet hij de bezoeker welkom. Op elk van de
negen thema’s geeft Jacob Cats een korte introductie.
De negen thema’s worden belicht in afzonderlijke mini-tentoonstellingen, bestaande uit:
• Korte introductie door Jacob Cats.
• Toelichtende tentoonstellingstekst met kaarten en afbeeldingen.
• Authentieke collectie schilderijen, documenten, beelden, munten, objecten.
• Touch-screen met keuzemogelijkheden voor verdiepende informatie.
De collectie moet verkregen worden uit bruiklenen van topstukken uit o.a. de collectie van (nu
nog) Brouws Museum en het Stadshuismuseum Zierikzee. Met Brouws Museum kan worden
bezien of uit de collectie scheepmodellen ook topstukken in bruikleen verkregen kunnen worden
van scheepstypen uit de tijd van de Gouden eeuw van Brouw.
3.2. Ruimtelijke opzet

Het koor van de Grote Kerk kent 9 geschakelde galerijen. In elke galerij wordt een thema belicht
c.q. een minitentoonstelling gepresenteerd.
In de open ruimte van het koor kunnen de scheepsmodellen worden tentoongesteld. Niet alleen op
de vloer, maar ook hangend in de ruimte. Net zoals het scheepsmodel in de Grote Kerk:

Om de bruiklenen voor de negen minitentoonstellingen te kunnen krijgen is het noodzakelijk dat
de ruimte goed afsluitbaar is. Dit is nodig in verband met eisen van de verzekering. Ook moet
worden bewerkstelligd dat de ruimte een gelijkmatige temperatuur heeft en dat de
luchtvochtigheid constant is.
Inbraakbeveiliging is dus het belangrijkste. Dit zou kunnen worden bereikt door de ruimte van het
koor afsluitbaar te maken middels een slagvaste glazen wand. Te onderzoeken alternatief kan zijn
om de kostbare objecten te presenteren in de (afsluitbare consistorie) .
3.3. Investering
Planontwikkeling
Om te komen tot een verder uitgewerkt plan dat aan fondsen en mogelijke sponsoren kan worden
voorgelegd is het nodig dat we de erfgoedpresentatie uitwerken in:
• Een inrichtings-/tentoonstellingsplan Gouden eeuw van Brouw.
• Een ondernemingsplan.
Het ondernemingsplan kunnen we zelf maken. Voor het inrichtings-/temtoonstellingsplan moeten
we naar een creatief bureau/tentoonstellingsontwerper. De kosten voor het maken van een ontwerp
kunnen indicatief worden geraamd op: € 8.000,-1. In eerste aanleg moeten we dekking vinden voor
dit bedrag.
De planontwikkeling zal afgestemd moeten worden met de verdere planontwikkeling ten aanzien
van de herbestemming van de Grote Kerk. Ook die ontwikkeling is er bij gebaat dat wij met een
concrete propositie komen en nu initiatief nemen.
Financieel
In deze fase van planontwikkeling is het nog lastig een investeringsbedrag te nemen. Maar
uitgaande van een algemeen kengetal uit de museumsector namelijk dat de kosten voor een vaste
museale presentatie al snel € 1.000,- per 2 gaat kosten, zal het duidelijk zijn dat de Gouden Eeuw
van Brouw met een entreebalie/kassa en eventueel een glazen wand al snel enkele tonnen zal gaan
kosten.
Mogelijke fondsen om dit te bekostigen:
• Stichting Renesse
• Prins Bernard Cultuurfonds
• Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeente
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• VSB-fonds
• Fonds 21
• Bank Giroloterij
De cultuurfondsen op het eiland moeten we niet benaderen voor cofinanciering in infrastructuur,
maar voor publieksactiviteiten c.q. projecten en programmering.
De Grote Kerk als Cultuurpodium inclusief daarbinnen de erfgoedpresentatie Gouden Eeuw van
Brouw vormt ook een aantrekkelijke slechtweervoorziening. Daarmee zijn de grote leisureondernemers in de regio te benaderen als sponsor o.a.:
• Landal
• Center Parcs
• Roompot
3.4. Organisatie en exploitatie
Voor de erfgoedpresentatie moet een ondernemingsplan worden opgesteld. Hierbij spelen twee
vragen:
• Kunnen/willen wij als Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven zelf de exploitatie doen
van de erfgoedpresentatie Gouden eeuw van Brouw?
• Doen we dat alleen voor de erfgoedpresentatie of trekken we dat breder en nemen we ook de
culturele programmering van de Grote Kerk mee? In dat geval krijgen we een exploitatieopzet
voor Cultuurpodium De Grote Kerk.
We gaan uit van een vrijwilligersorganisatie. Mogelijk kan vanuit de eilandelijke
museumontwikkeling wat professionele ondersteuning geboden worden op het gebied van:
• Collectiebeheer.
• Educatieprogramma’s.
• Gezamenlijke promotie van de musea op Schouwen-Duiveland.
• Uitwisselen faciliteiten.
• Gezamenlijke manifestaties rond een groot thema.
We zetten in op een publieksbereik van 10.000 bezoekers per jaar. Ter vergelijking: Brouws
Museum trok de laatste jaren ca. 3.000 bezoekers per jaar naar wij begrijpen.
Vooruitlopend op het maken van een ondernemingsplan kunnen we voor wat betreft de exploitatie
van de erfgoedpresentatie indicatief al wel rekenen met de onderstaande bedragen.
Lasten (afgeronde bedragen; prijspeil 2018)
Personeel/vrijwilligersvergoeding?
Huur Grote Kerk
Gebruikerslasten (o.a. energie, klein onderhoud)
Onderhoudskosten vaste presentatie
Afschrijving inrichting
Onderhoud collectie
Verzekeringen (verzekering collectie)
Communicatie
Bureau- en administratiekosten
Onvoorzien
Totaal lasten
Baten
Entreegelden regulier (voltarief € 5,-, gemiddelde opbrengst per bezoekers € 2,50,-)

1.000
5.000
Pm GK
2.000
5.000
2.000
2.000
5.000
2.000
1.000
25.000
25.000

4. Sleutelproject: programmering Cultuurpodium Grote Kerk
4.1. Inhoudelijke opzet
De Grote Kerk wordt nu ook al incidenteel voor voorstellingen en tentoonstellingen gebruikt. Er is
evenwel geen sprake van een actieve, zelf gestuurde programmering, maar van verhuringen. Het
zou goed zijn om naast de verhuringen van de stichting Grote Kerk ook te voorzien in actieve
programmering van Cultuurpodium Grote Kerk Brouwershaven.
Waar in Veere het initiatief genomen is om de Grote Kerk daar tot een cultuurpodium met
landelijke uitstraling te positioneren, kunnen we ook in Brouwershaven de Grote Kerk gaan
programmeren. Misschien wat minder ambitieus dan in Veere, maar op voorhand moeten we ook
weer niet te bescheiden zijn. De Grote Kerk van Brouwershaven doet in omvang, kwaliteit en
uitstraling beslist niet onder voor de Grote Kerk in Veere. Wel is Veere in het voordeel omdat er al
een grote toeloop is van toeristen; dit is in Brouwershaven (nog) niet het geval. Maar van ver
hoeven ze niet te komen … en er is behoefte aan aantrekkelijke slechtweervoorzieningen op het
eiland.
We gaan uit van een programma met muziekvoorstellingen en tentoonstellingen. We zoeken naar
een programmering met een Zeeuws accent. Voor 2018 ligt die er nadrukkelijk met het gegeven
dat het 400 jaar geleden is dat ‘onze’ Jacob Cats debuteerde als dichter (met zijn Sinne en
Minnebeelden). Dit gegeven worden op verschillende plekken in Zeeland en in Dordrecht gevierd.
On ook wij gaan dat doen. In september hebben we manifestatie Dichter bij Cats op het
programma staan, dat we in samenwerking met een groot aantal partijen willen organiseren,
waaronder Brouws Museum en de Zeeuwse Bibliotheek. Het programma voorziet in een
tentoonstelling in de Grote Kerk en een reeks lezingen en concerten.
4.2. Ruimtelijke opzet
Zolang de Grote Kerk nog niet is aangepast aan een nieuwe bestemming willen we geregeld gaan
programmeren in de bestaande ruimte. Het koor is geschikt voor kleinschalige optredens; het oen
gedeelte nabij het Van Vulpen-orgel kan worden benut voor grotere voorstellingen en concerten.
In herbestemde vorm zal de podiumfunctie in de Grote Kerk waarschijnlijk gecombineerd moeten
worden met de ruimte voor de vaste erfgoedpresentatie. Dit betekent dat bij de planontwikkeling
voor de vaste erfgoedpresentatie voorzien moet worden in voldoende vrije/open ruimte en
flexibele, gemakkelijk te verplaatsen presentatiesystemen. Anders geformuleerd: het koor moet
multifunctioneel en flexibel gebruikt kunnen worden.
Met het gebruik van de Grote Kerk voor culturele programmering zijn als zodanig geen
investeringslasten gemoeid. Nu niet, maar naar verwachting ook niet in de herbestemde situatie.
4.3. Organisatie en exploitatie
De programmering van de Grote Kerk doen we vooralsnog in eigen beheer. Daartoe richten we
een programmeringsgroep in. De taak van de programmeringswerkgroep betreft de
programmering van de Grote Kerk als Cultuurpodium, maar ook (mogelijk) een nautisch
evenement en programmatische verrijking van bestaande festiviteiten zoals de Brouwse Dag
oppakt. Voor de programmeringswerkgroep zoeken we ca. 5 leden.

De aanpak zal projectmatig zijn. Dat wil zeggen: we programmeren vooralsnog van project naar
project. Daarbij werken met projectbegrotingen en werven we van project tot project de benodigde
middelen.
Mogelijke fondsen/subsidieregelingen voor programmering:
• Gemeentelijke subsidieregeling kunst & cultuur
• Fonds 21
• Mondriaanfonds
• BPD Cultuurfonds
• VSB-fonds
• Cultuurfonds BNG
• Nutsfonds Zierikzee
• Stichting Renesse
• Rabobank fonds
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Cultuurfonds Zeelandia.
De programmering 2018 heeft vooralsnog alleen betrekking op de manifestatie Dichter bij Cats.
Hiervoor is een projectbegroting opgesteld van afgerond € 13.000,-. Dit bedrag zal in
overwegende mate moeten worden gedekt uit fondswerving.

5. Sleutelproject: instellen erfgoedwerkgroepen
5.1. Werkgroep Gouden Eeuw van Brouw
De werkgroep Gouden eeuw van Brouw gaat aan de slag om rondom de negen thema’s van het
verhaal van de Gouden eeuw van Brouw:
• Historische gegevens/bronnen te inventariseren.
• In kaart te brengen welke collecties (documenten, schilderijen, kaarten, objecten) bij elk van
thema’s bestaan, wie daarvan de eigenaar is en waar de collectie zich bevindt.
De werkgroep onderhoudt contacten met o.a. de gemeentearchivaris, het Zeeuws Archief en
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).
De resultaten van de werkgroep kunnen worden gebruikt voor:
• Korte artikeltjes op de website Ik hou van Brouw.
• Basismateriaal voor de erfgoedpresentatie De Gouden eeuw van Brouw.
• Basismateriaal voor het later project De Trappen van Brouw met bijbehorende erfgoedroute.
De werkgroep zou moeten bestaan uit ca. 5 leden. De rest van 2018 en 2019 gaan we benutten om
de werkgroep gevuld te krijgen.
5.2. Werkgroep Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam
Over de inhoud
Een nieuwe bloeiperiode voor Brouwershaven kwam in de 19e eeuw, omdat de zeegeul van het
Goerese gat verzandde en de grote schepen Rotterdam niet meer langs die weg konden bereiken.
De schepen voeren voortaan naar de rede van Brouwershaven, waar ze gedeeltelijk werden gelost
in lichters, die de lading verder brachten, terwijl de nu minder diep liggende grote schepen ook
binnendoor naar Rotterdam konden varen. Veel Oost-Indiëvaarders ankerden op de rede. In 1826
werd er een reddingboot gestationeerd in Brouwershaven en in 1830 werd het zeegat van tonnen
voorzien. Dit gaf veel bedrijvigheid in het stadje temeer door de komst van loodsen en
douanebeambten. Een ondernemende Rotterdammer begon in 1844 met de bouw van hotel
'Catsburg'. Het gebouw bleek echter, door de grootse opzet, niet rendabel en werd in 1847 weer
gesloopt. De drukke scheepvaart gaf aanleiding tot strandingen. De ondiep liggende scheepjes van
de vissers bewezen goede diensten bij het bergen van de ladingen. Na het graven van de Nieuwe
Waterweg in 1872 ging de welvaart snel achteruit.
Over de werkgroep
Ook op dit tweede grote erfgoedonderwerp kan een werkgroep aan de slag. En ook voor deze
werkgroep luidt de opdracht:
• Historische gegevens/bronnen inventariseren.
• In kaart brengen welke collecties (documenten, schilderijen, kaarten, objecten) bij dit verhaal
passen, wie daarvan de eigenaar is en waar de collectie zich bevindt.
De werkgroep onderhoudt contacten met o.a. de gemeentearchivaris, het Zeeuws Archief en
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).
De resultaten van de werkgroep kunnen worden gebruikt voor:
• Korte artikeltjes op de website Ik hou van Brouw.
• Basismateriaal voor het later project De Trappen van Brouw met bijbehorende erfgoedroute.

•

Basismateriaal voor de later te realiseren erfgoedattractie met verbeeldende tonnen over
Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam.

De werkgroep zou moeten bestaan uit ca. 5 leden. De rest van 2018 en 2019 gaan we benutten om
de werkgroep gevuld te krijgen.
5.3. Werkgroep Garnalenvangst door de eeuwen heen
Over de inhoud

Na het graven van de Nieuwe Waterweg in 1872 ging de welvaart in Brouwershaven snel
achteruit. De vissers gingen weer op visvangst. Zij vingen veel rog en voor gezouten garnalen was
in Engeland een goede afzet. Om werkgelegenheid te scheppen werd de 'Brouwersche Inmakerij'
opgericht, die vis, mosselen en garnalen inblikte. Het pellen van garnalen als huisarbeid is ook na
het verdwijnen van de 'Brouwersche' nog lang een bron van inkomsten geweest voor veel
gezinnen.
Over de werkgroep
Ook op dit derde grote erfgoedonderwerp kan een werkgroep aan de slag, met als opdracht:
• Historische gegevens/bronnen inventariseren.
• In kaart brengen welke collecties (documenten, schilderijen, kaarten, objecten) bij dit verhaal
passen, wie daarvan de eigenaar is en waar de collectie zich bevindt.
De werkgroep onderhoudt contacten met o.a. de gemeentearchivaris, het Zeeuws Archief en
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).
De resultaten van de werkgroep kunnen worden gebruikt voor:
• Korte artikeltjes op de website Ik hou van Brouw.
• Basismateriaal voor het later project De Trappen van Brouw met bijbehorende erfgoedroute.
• Basismateriaal voor de later te realiseren erfgoedattractie over de garnalenvangst aan boord
van een historische garnalenkotter, al dan niet nog varend.
De werkgroep zou moeten bestaan uit ca. 5 leden. De rest van 2018 en 2019 gaan we benutten om
de werkgroep gevuld te krijgen.

6. Sleutelproject: marketingcommunicatie
6.1. Strategie en instrumenten
Aanhaken bij Ik hou van Brouw !
Het is wenselijk de activiteiten die we vanuit de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven
weten op te zetten, ook actief in de markt te zetten en te promoten. Niet als geïsoleerde acties,
maar als onderdeel van bredere promotie en marketing van wat er in Brouwershaven te doen.
De slogan Ik hou van Brouw ! die vanuit de Stadsvisie is ontstaan, is inmiddels verheven tot
overkoepelend motto voor alle communicatie en marketing die over Brouwershaven ondernomen
wordt. Ook is besloten de websites van Ondernemend Brouwershaven en de Stadsraad
Brouwershaven te integreren en onder de gezamenlijke vlag van Ik hou van Brouw ! verder te
ontwikkelen.
Vanuit de Stichting Cultuur & Erfgoed haken we de marketingcommunicatie van onze activiteiten
aan bij de nieuwe gezamenlijke website Ik hou van Brouw ! Daarnaast zullen we van project tot
project zoeken naar afzonderlijke marcom-activiteiten en -middelen.
Doelstelling en doelgroepen
De doelstelling van onze marketingcommunicatie is zoveel mogelijk bezoekers naar de cultuur- en
erfgoedactiviteiten in Brouwershaven te krijgen. Daarbij richten we ons op:
• Toeristen (gasten vakantieparken, campings)
• Inwoners van Schuwen Duiveland
Instrumenten
• Website Ik hou van Brouw !
• Social media: facebook pagina Ik hou van Brouw !
• Vaste/maandelijkse advertentie Ik hou van Brouw ! over cultuur- en erfgoedaanbod
Brouwershaven. In Wereldregio, Ons Eiland, PZC, …
• Aantrekkelijke infoborden ‘Ik hou van Brouw !’ + actueel programma bij toegangswegen.
6.2. Kosten
We hebben behoefte aan investeringsbudget voor:
• Opzetten social mediacampagne Ik hou van Brouw. PM ondernemersvereniging/Stadsraad.
• Laten maken informatieborden Ik hou van Brouw. PM ondernemersvereniging/Stadsraad.
Structurele lasten moeten we tot een minimum beperken. Op projectniveau zullen we steeds
budget voor marketingcommunicatie mee-begroten.
6.3. Organisatie
Om de marketingcommunicatie van onze cultuur- en erfgoedactiviteiten te organiseren, zetten we
een communicatiewerkgroep op. Deze werkgroep zal bestaan uit:
• Bestuurslid van de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven (portefeuille
marketingcommunicatie);
• Bestuurslid Ondernemersvereniging Brouwershaven (portefeuille marketingcommunicatie)
• Professionele ondersteuning op adhoc/projectbasis

7. Financiële samenvatting en planning
7.1. Financieel overzicht
Kosten
€ 2.500
€ 8.000,€ 13.000,-

Oprichten stichting
Planontwikkeling Cultuurpodium Grote Kerk
Manifestatie Dichter bij Cats
(Voorbereiden) programma 2019
Instellen programmeringswerkgroep
Instellen erfgoedwerkgroepen
Instellen communicatiewerkgroep

Dekking
Budget gemeente / Stadsvisie
Budget gemeente / Stadsvisie
Projectsubsidies en fondswerving
-

7.2. Planning
2018
Oprichten stichting
Plan Cultuurpodium Grote Kerk
Manifestatie Dichter bij Cats
(Voorbereiden) programma 2019
Instellen programmeringswerkgroep
Instellen erfgoedwerkgroepen
Instellen communicatiewerkgroep
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