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Algemene gegevens
Naam:
Datum oprichting:
KvK:
Bank:
Correspondentieadres:
E-mail:
Telefoon:

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

Bestuur stichting
Het bestuur bestaat op 1 januari 2011 uit:
‐ Jan van Paassen, voorzitter
‐ Gijs Asselbergs, secretaris
‐ Marc van der Steen, penningmeester
‐ Piet Landa

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 weervissers uit Bergen op Zoom en omgeving
mogelijk zal blijven om de 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 is vastgesteld eventueel ook
materiële steun, aan de nog werkzame weervissers, en voorts door het verzorgen van publicaties en
anderszins promoten van het fenomeen van het op ambachtelijke wijze bevissen van de weren,
alsmede door het bevorderen van de verkoop van de op deze wijze gevangen ansjovis.
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Verslag activiteiten 2011
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.
Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van het concretiseren van plannen voor behoud van deze
unieke vangstmethode (weervisserij). In 2011 heeft SBW hier uitvoering aan gegeven door het
verkrijgen van de nodige subsidies en sponsoring om de voorgenomen plannen te kunnen realiseren
(uitvoering 2011-2013).
Het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom bevat de volgende elementen:
1. Restauratie bestaande twee weren op de Speelmansplaten
2. Opknapbeurt vissersboten ten behoeve van de weervisserij
3. Toeristische ontwikkeling weervisserij
4. Restauratie weer op de Hooge Kraaijer/Tarweplaat (heraanleg 3e weer)
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.
Begroting Projectplan
De deelbegrotingen van de planonderdelen leiden de volgende totaalbegroting:
Onderdeel
Restauratie twee bestaande weren
Opknapbeurt vissersboten
Toeristische ontwikkeling weervisserij
Realiseren derde weer
Bevissing derde weer
Onvoorzien (5%)

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

Planning
2012
2012
2012-2013
2012
2013
2012-2013

Alle bedragen zijn inclusief BTW.
Dekking van het Projectplan
Dekking Projectplan Weervisserij
LEADER Wijde Biesbosch en Brabantse Delta - Plaatselijke
Groep West-Brabant
Provincie Noord-Brabant
LEADER Noord-Midden Zeeland - Plaatselijke Groep Middenen Noord-Zeeland
Provincie Zeeland (EU)
Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom
- Prins Bernhard Cultuurfonds € 10.000
- Rotary Bergen op Zoom Centrum € 4.000
- Diverse sponsors € 3.250
TOTAAL DEKKING

€ 74.000

€ 56.750

€ 17.250
€ 148.000
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De eerste helft van 2011 is besteed aan het verkrijgen van een vergunning voor de restauratie en
exploitatie van de derde weer op de Hooge Kraaijer /Tarweplaat in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998. De Oosterschelde is immers een Nationaal Park en is aangewezen als
Natura 2000 gebied. Op 15 juni 2011 is de vergunning door de Provincie Zeeland verleend.
Dit heeft ons een onverwachte vertraging van 1 jaar opgeleverd ten opzichte van het vorige verslagjaar
van SBW.
Na het verlenen van de genoemde vergunning zijn beide provincies begin september 2011 overgegaan
tot formele subsidieverlening waarmee het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom definitief tot
uitvoering kan worden gebracht. Op 30 september is deze mijlpaal in de toepasselijke locatie ’t
Strandhuys aan de Boulevard in Bergen op Zoom gepresenteerd aan media, erfgoedorganisaties van
Bergen op Zoom, Vrienden van de Weervisserij en andere belangstellenden. In totaal bezochten ruim
30 personen de bijeenkomst waaronder journalisten van BN/DeStem en Omroep Brabant Radio.
Het laatste kwartaal van 2011 is besteed aan voorbereiding en feitelijke start van de uitvoering van het
plan.
Een tweede project van SBW is het opzetten van een educatief project dat we ‘Me zijn in de weer!’
hebben genoemd. In samenwerking met Het Markiezenhof Historisch Centrum (MHC), Bergen op
Zoom, wil SBW een betekenisvolle educatieve beleving ontwikkelen voor kinderen uit de groepen 7
en 8 van het primair onderwijs. Het onderwerp is de eeuwenoude weervisserij, een voor Europa unieke
vismethode die enkel nog door één Bergse vissersfamilie wordt bedreven in de Oosterschelde. De
educatieve beleving ‘Me zijn in de weer!’ bestaat uit een voorbereidingsles, een vaartocht naar de
weervisserij en een verwerkingsles. Op 11 juli 2011 kent Stichting Kunstbalie, namens de Provincie
Noord-Brabant de subsidie organisatie voor onder andere productontwikkeling in cultuureducatie, de
maximale subsidie van € 5.000 toe voor het project. Inmiddels heeft Rotary Bergen op Zoom Centrum
ook € 3.000 ter beschikking gesteld. De overige benodigde €1.400 komt uit de kas van SBW.
Subsidiënten Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom:

EUROPESE GEMEENSCHAP - ELFPO
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”
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Vooruitblik 2012
Het jaar 2012 staat in het teken van het grootste deel (circa 65%) van de uitvoering van het
Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom. De restauratie van de bestaande weren vindt plaats in de
periode januari t/m april. Het toeristisch varen en het cultuureducatieprogramma ‘Me zijn in de
weer!’ wordt in de periode mei t/m juli uitgevoerd. We werken hierbij samen met Stichting
Bezichtiging Monumenten (SBM) die de gidsen voor de uitleg tijdens de vaartochten levert.
De restauratie/heraanleg van de derde weer vindt plaats in de periode 1 juli t/m 15 september. De
einddatum van de uitvoering van het Projectplan is uiterlijk 31 mei 2013.

Partners voor cultuureducatie / toeristisch varen:

Sponsors:

Stichting Asselbergs Fundatie
Adviesbureau VANAS B.V.
Jo Schot Transport Tholen
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Bijlage
Overzicht mediaplaatsingen 2011
Nr
1
2
3

Datum
22 sep 2011
25 sep 2011
30 sep 2011

Medium
BN/DeStem
BoZ Bode
Omroep Brabant Radio

4
5
6

2 okt 2011
1 okt 2011
5 okt 2011

www.omroepbrabant.nl
BN/DeStem
Groot Bergen op Zoom

7
8
9

28 okt 2011
2 nov 2011
27 nov 2011

Visserijnieuws
www.visserijnieuws.nl
ZuidWestFM

10

december

Visionair

Artikel
M. Molenaars: ‘Nieuwe impuls voor weervisserij’ (p.25 vp)
V. de Geus: ‘Project om weervisserij te behouden gaat van start’
Floyd Aanen: interview weervisserij met Piet Landa, Cor van Dort en Marc
van der Steen
F. Aanen: ‘'Weervisserij' op ansjovissen in Oosterschelde lijkt gered’
M. Molenaars: ‘Derde weer vergroot de vangkans’ (p. 32)
S. Franken: ‘Project tot behoud weervisserij kan van nu af starten’
(p. 2/3)
G. van der Bent: ‘Reddingsoperatie weervisserij van start’
G. van der Bent: ‘Reddingsoperatie weervisserij van start’
Ziezo Zondag (P. de Kock): actieplan weervisserij, interview met Marc van
der Steen
F. Collignon: ‘Zeeuwse ansjovissers vechten voor hun bestaan’ (p. 32-35)

Overzicht lezingen/presentaties 2011
Nr
1
2
3
4

Datum
17 jan 2011
24 feb 2011
11 apr 2011
30 sep 2011

Gelegenheid
Probus Het Bolwerk
Rotary Centrum
Juniorkamer Het Markiezaat
Persbijeenkomst annex startbijeenkomst over de weervisserij
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