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Algemene gegevens
Naam:
Datum oprichting:
KvK:
Bank:
Correspondentie-adres:
E-mail:
Telefoon:
Website:

Stichting Behoud Weervisserij
17 januari 1997
41107151
10.63.85.674 (Rabobank)
Aak 37, 4617 GA Bergen op Zoom
info@behoudweervisserij.nl
(06) 46 25 27 20 (Marc van der Steen, woordvoering)
www.behoudweervisserij.nl

Bestuur stichting
Het bestuur bestaat op 1 januari 2010 uit:
‐ Ruud van Meggelen, voorzitter
‐ Nic Grosfeld, secretaris
‐ Pieter Paul Eilander, penningmeester
‐ Toine van der Vliet
‐ Luud van de Ven
Het bestuur bestaat op 17 januari 2010 uit:
‐ Luud van de Ven, voorzitter
‐ Toine van der Vliet, secretaris
‐ Leon Tholhuijsen, penningmeester
Het bestuur bestaat op 1 februari 2010 uit:
‐ Luud van de Ven, voorzitter
‐ Toine van der Vliet, secretaris
‐ Leon Tholhuijsen, penningmeester
‐ Jos Machielsen
Het bestuur bestaat op 1 oktober 2010 uit:
‐ Jan van Paassen, voorzitter
‐ Gijs Asselbergs, secretaris
‐ Marc van der Steen, penningmeester
‐ Jos Machielsen
Het bestuur bestaat op 6 oktober 2010 uit:
‐ Jan van Paassen, voorzitter
‐ Gijs Asselbergs, secretaris
‐ Marc van der Steen, penningmeester
Het bestuur bestaat sinds 1 november 2010 uit:
‐ Jan van Paassen, voorzitter
‐ Gijs Asselbergs, secretaris
‐ Marc van der Steen, penningmeester
‐ Piet Landa

3

Stichting Behoud Weervisserij
De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het bevorderen en in stand houden van de
ambachtelijke wijze van vissen op ansjovis door middel van de weervisserij in de Oosterschelde en
deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door voorwaarden te scheppen en
omstandigheden te bevorderen waardoor het voor de weervissers uit Bergen op Zoom en omgeving
mogelijk zal blijven om de ambachtelijke weervisserij in de toekomst te continueren op dezelfde of
vergelijkbare wijze zoals deze reeds gedurende enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt, zulks
onder meer door het verlenen van immateriële, en indien de noodzaak daartoe zou worden vastgesteld
eventueel ook materiële steun, aan de nog werkzame ambachtelijke weervissers, en voorts door het via
publicaties en anderszins een betere bekendheid te geven aan het fenomeen ambachtelijke
weervisserij, alsmede door het bevorderen van de verkoop van de op ambachtelijke wijze middels de
weervisserij gevangen ansjovis.
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Verslag activiteiten 2010
De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het bevorderen en in stand houden van de
ambachtelijke wijze van vissen op ansjovis door middel van de weervisserij in de Oosterschelde en
deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten.
Begin 2010 informeert Jan van Paassen SBW over een behoudplan voor de bestaande twee weren en
de heraanleg van een derde weer. Hij verzoekt SBW over te nemen, omdat de stichting een slapend
bestaan heeft. Deze omstandigheid heractiveert een tweetal zittende bestuursleden, Luud van de Ven
en Toine van der Vliet. Na versterking door Leon Tholhuijsen en Jos Machielsen wordt deelname aan
de Proefmei (4 t/m 6 juni) voorbereid om aandacht te vragen voor de weervisserij als cultureel
erfgoed. SBW besluit de reeds lopende handtekeningenactie van Jos Machielsen en Rian van Schiltvan Dort om de weervisserij erkend te krijgen als internationaal cultureel erfgoed waarmee de
toekomst kan worden verzekerd, te ondersteunen.
Op de Proefmei is een stand voor het Stadhuis ingericht waarvoor veel belangstelling is. Een actie
‘Vrienden van de Weervisserij’ levert 15 ‘Vrienden’ op (ter waarde van € 325) en 7 toezeggingen voor
eenmalige bijdrage (ter waarde van € 170). Les Amis d’Anchois bemensen mede de stand.
Eind mei wordt gesproken met Jan van Paassen en Gijs Asselbergs, de initiatiefnemers van een
grootscheeps behoudplan. De uitkomst van de informatie uitwisseling is dat de twee sporen naast
elkaar lopen: SBW gericht op het verwerven van een internationaal cultureel erfgoed status, de
initiatiefnemers gericht op een korte termijn behoudplan.
In juni besluit SBW nieuwe activiteiten zoals kalenders en replica ansjovispotten stil te leggen, omdat
de groep Van Paassen stevige voortgang maakt. In augustus besluit het bestuur van SBW te stoppen en
de stichting over de dragen aan de groep Van Paassen. Op 1 oktober krijgt dat zijn beslag.
Het nieuwe bestuur besluit zich 100% te richten op realisatie van het behoudplan. Het verkrijgen van
de cultureel erfgoed status wordt niet als primaire activiteit van SBW gezien. Hierop besluit Jos
Machielsen de stichting te verlaten. Piet Landa, een voormalig weervisser, versterkt per 1 november
het bestuur.
Het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom bevat de volgende elementen:
1. Restauratie bestaande twee weren
2. Opknapbeurt vissersboten ten behoeve van de weervisserij
3. Toeristische ontwikkeling weervisserij
4. Heraanleg 3e weer
5. Opleiding weervissers
Vanuit Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) is het Projectplan begin 2010 uitgezet
naar diverse mogelijke subsidiegevers en bedrijven. Toekenningen blijven via deze stichting lopen.
SBW zet vanuit de eigen stichting in op de toeristische ontwikkeling en het continuïteitsvraagstuk bij
de laatste weervissers, de familie C.J. van Dort. Hiertoe is samenwerking gezocht met de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij. Naar het laat aanzien komt deze samenwerking op het gebied van
advisering tot stand.

5

De basis hiervoor is gelegd tijdens een Diner pensant Biodiversiteit en Regionale economie op 23
september 2010. Het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom was een van de 10 genomineerden uit
een groslijst van 60 projecten in de provincie Noord-Brabant. Het is bij de nominatie gebleven.
Begroting Projectplan
Onderdeel
Restauratie twee bestaande weren
Opknapbeurt vissersboten
Toeristische ontwikkeling weervisserij
Realiseren 3e weer
Bevissing 3e weer
Onvoorzien (5%)

Begroting
€ 15.000
€ 32.000
€ 24.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 7.000
TOTAAL € 148.000

Planning
2011
2011
2011
2011-2012
2012
2011

Alle bedragen zijn inclusief BTW.
De dekking van het plan
Voor de financiering van het plan hebben we diverse partijen benaderd:
1. Provincie Noord-Brabant via de LEADER Wijde Biesbosch en Brabantse Delta - Plaatselijke
Groep West-Brabant;
2. Provincie Zeeland via LEADER Noord-Midden Zeeland - Plaatselijke Groep Midden- en
Noord-Zeeland;
3. Prins Bernhard Cultuurfonds;
4. Brabants Landschap;
5. Visserijbedrijven in Scheveningen;
6. Rotary Centrum (Bergen op Zoom);
7. Overige organisaties.

Vooruitblik 2011
Het jaar 2011 wordt een intensief jaar voor de weervisserij en de stichting: veel activiteiten gericht op
de fysieke uitvoering van het Projectplan, externe communicatie en planvorming/uitvoering voor de
verdere toekomst van de weervisserij.
Het bestuur van SBW hoopt in juni, uiterlijk juli, de definitieve beschikkingen van beide provincies te
ontvangen waarmee de uitvoering van het Projectplan financieel geborgd is.
Met C.J. van Dort wordt dan een uitvoeringsovereenkomst aangegaan.
In samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij werken we aan een vitaal
plan voor borging van de continuïteit van de weervisserij in combinatie met de toeristische
ontwikkeling.
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Bijlage
Overzicht mediaplaatsingen

Nr
1

Datum
23 maart

Medium
BN/DeStem

2

28 maart

Filmfestival Breda

3
4
5
6

4/6 juni
25 sept
11 okt
18 okt

Proefmei
Brabant Cultureel
BN/DeStem
BN/DeStem

7

24 okt

BoZ Bode

8
9
10

23 nov
5 dec
december

BN/DeStem
TV NL2 (NCRV)
Brabants Landschap

11

24 dec

Visserij Nieuws 51/52

Artikel
M. Molenaars: ‘Weervisser Van Dort kan nu ook zien wat hij
zegt (p. 22/23)
Première documentaire ‘Verdronken Land’ van Marjolein van
Poppel
Informatiestand op de Grote Markt voor het Stadhuis
L. Toorians: ‘Ansjovis voor het opscheppen’ (p. 83/84)
J. van de Kasteele: ‘Markiezenhof: veel aandacht weervisserij’
M. Molenaars: ‘Stichting in de bres voor Bergse weervisserij’
(p. 13 vp, 14/15)
V. de Geus: ‘Het enige dat we nodig hebben is een lange
adem’ (Jos Machielsen)
‘NCRV zoomt in op Bergen op Zoom’
Uitzending NCRV-serie ‘Natuur in de stad’ (Jos Machielsen)
‘In de weer zijn, een bijzondere tak van visserij vóór de kust
van Bergen op Zoom’ (p. 6-17)
G. van der Bent: ‘Op de bres voor aloude weervisserij’ (p. 7)
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