Jaarverslag 2012
16e verslagjaar Stichting Behoud Weervisserij

Vastgesteld in de Jaarvergadering
Bergen op Zoom, 1 maart 2013

Inhoudsopgave

Algemene gegevens

3

Bestuurssamenstelling

3

Doelstelling stichting

3

Verslag activiteiten 2012

4

Bijlage:
‐ Overzicht mediaplaatsingen

15

2

Algemene gegevens
Naam:
Datum oprichting:
KvK:
Bank:
Correspondentieadres:
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 2012 uit:
‐ Jan van Paassen, voorzitter
‐ Gijs Asselbergs, secretaris
‐ Marc van der Steen, penningmeester
‐ Piet Landa
Op 9 maart 2012 treedt Fons van den Bergh toe als algemeen bestuurslid met de portefeuille de
vaartochten.
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 2012
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 weervisserij, vroeger een bloeiende bedrijfstak, dreigt verloren te gaan. Deze vorm van vissen
vindt in Nederland alleen nog in de Oosterschelde plaats door één Bergse vissersfamilie. De ansjovis
vormt een onlosmakelijk onderdeel in het beroemde Bergse AAA-menu: Asperges – Ansjovis –
Aardbeien. Vanuit toeristisch oogpunt voor Bergen op Zoom en directe omgeving op de Brabantse
Wal waar de asperge- en aardbeienteelt volop plaatsvindt, is deze combinatie van grote waarde.
Asperges

Ansjovis

Aardbeien

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
Begroting
Planning
Restauratie twee bestaande weren
€ 15.000
2012
Opknapbeurt vissersboten
€ 32.000
2012
Toeristische ontwikkeling weervisserij
€ 24.000
2012-2013
Realiseren derde weer
€ 30.000
2012
Bevissing derde weer
€ 40.000
2013
Onvoorzien (5%)
€ 7.000
2012-2013
TOTAAL € 148.000
Alle bedragen zijn inclusief BTW.
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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

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.

Restauratie bestaande twee weren op de Speelmansplaten
Voor de restauratie van de twee bestaande weren en de heraanleg van de 3e weer wordt in januari en
februari op aanwijzing van Brabants Landschap op diverse plekken zo’n 7.500 palen en bossen van
een lengte van 5 tot 6 meter gekapt. Een deel gaat naar de Bergse Diepsluis voor de restauratie van de
twee bestaande weren, de rest blijft tot/met juni in het bos opgeslagen.

Stapel gekapt hout in het bos van Landgoed Mattemburgh
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In maart en april vindt de feitelijke restauratie van de twee bestaande weren plaats. De strenge
vorstperiode van 29 januari t/m 12 februari heeft de twee weren echter forse schade aangebracht. De
ijsgang heeft veel houten staken geknakt of zelfs afgebroken. Inspectie ter plaatse levert wel het
inzicht op dat veel hout opnieuw gestoken kan worden. Maar het betekent wel onverwacht extra werk.
Gelukkig liggen de werkzaamheden goed op schema en is op 5 maart begonnen met de restauratie van
de twee weren. Eind april is de restauratie van de twee bestaande weren voltooid. Ze zijn klaar voor
het vangstseizoen 2012.

De ijsgang heeft veel houten staken geknakt of zelfs afgebroken.

De restauratie in volle gang.

Opknapbeurt vissersboten ten behoeve van de weervisserij
In november 2011 start de opknapbeurt van de 3 vissersboten. Werkzaamheden als aanbrengen
antifouling, vervangen berghout, schilderen en vervangen accu’s worden uitgevoerd. Bij een boot
wordt het staartstuk vervangen.
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Het staartstuk van de BZ-2 is vervangen door een nieuw exemplaar.

Toeristische ontwikkeling weervisserij
Stichting Behoud Weervisserij organiseert in het vangstseizoen 13 vaartochten:
• 4 vaartochten voor individuele belangstellenden. Hiervan hebben 111 mensen gebruikt gemaakt:
69% kwam uit Bergen op Zoom en omgeving, 24% uit Zeeland en 6% uit de rest van Nederland.
• 6 vaartochten voor groepen 7 en 8 van de basisschool. In totaal hebben 142 leerlingen van De
Springplank uit Halsteren, Algemene School Oost, De Krabbenkooi en Basisschool Het Kompas
uit Bergen op Zoom.
• 3 vaartochten voor groepen, zoals een vaartocht met de Commissaris van de Koningin van
Zeeland, mevrouw Karla Peijs.
De vaartochten vinden plaats in samenwerking met Firma C.J. van Dort (vervoer tot aan de weer en
uitleg bij de vangst), Stichting Bezichtiging Monumenten (uitleg aan boord over historie verdronken
land en historie weervisserij) en Sportvisserij H. Hoogerwerf (eigenaar het schip De Marjoes waarmee
de mensen van de Bergse Diepsluis naar de weervisserij worden vervoerd).
De vaartochten voor de basisscholen is het belangrijkste onderdeel het educatieve 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.
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Een impressie van de vaartochten 2012.

Restauratie weer op de Hooge Kraaijer/Tarweplaat (heraanleg 3e weer)
Een unieke gebeurtenis is de (her)aanleg van een 3e visserij. In augustus is gestart met het steken. De
werkzaamheden zijn op 21 september 2012 afgerond. Op het fuikgat na is de volledige weer met twee
vleuken van circa 1.000 meter gestoken. Dat betekent dat de 3e weer voor 98% klaar is. In maart/april
2013 wordt het fuikgat gezet. Het hout dat hiervoor nodig is, is in januari en februari 2013 gekapt.
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21 september 2012: afronding heraanleg 3e weervisserij © Don van Rooy

Subsidiënten Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom:

EUROPESE GEMEENSCHAP - ELFPO
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”
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Partners voor cultuureducatie / toeristisch varen:

Sponsors:

Stichting Asselbergs Fundatie
Adviesbureau VANAS B.V.
Jo Schot Transport Tholen
Sportvisserij H. Hoogerwerf
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Bijlage
Overzicht mediaplaatsingen 2012
Nr
1

Datum
Feb 2012

Medium
Bundel LEADER
Brabantse Delta en
Wijde Biesbosch
Gids Kunst- en
cultuuraanbod BoZ
Special ‘Zien & Doen’
van VVV’s Zeeland
(Zuid-Beveland en
Tholen) en Brabantse
Wal ism De Bode
www.jaarvanhetwater.nl
www.pzc.nl en PZC

2

21 apr 2012

3

25 apr 2012

4
5
6
7

6 mei 2012
6 en 7 mei
2012
7 mei 2012
8 mei 2012

8
9
10

11 mei 2012
13 mei 2012
14 mei 2012

11

14 mei 2012

12
13

16 mei 2012
22 mei 2012

14
15

23 mei 2012
29 mei 2012

16
17
18

5 juni 2012
6 juni 2012
6 juni 2012

19
20
21

8 juni 2012
29 juni 2012
30 aug 2012

22

Sept 2012

Visserijnieuws
PZC
Boek ‘Visserij op
Zeeuwse grond – 5 jaar
Blauwe Revolutie’
Visaktua (nr 5)

23

26 sept 2012

BN/DeStem

24

22 okt 2012

VIS Special 5

www.visserijnieuws.nl
www.bndestem.nl en
BN/DeStem
BN/DeStem
BoZ Bode
BN/DeStem
www.rabobank.nl/
lokalebanken/markiezaat
Groot Bergen op Zoom
VARA Radio 1
StadsMag ed. Proefmei
www.sportvisserij
belangen.nl
BN/DeStem
Groot Bergen op Zoom
NCRV Radio 5

Artikel
Behoud van de weervisserij (p. 12/13)

Lesprogramma Me zijn in de weer! (p. 80)
E. Hellemons: ‘Weervisserij hoort bij de Brabantse Wal en de Oosterschelde
– Eeuwenoud, maar uitstervend fenomeen’ (p. 20/21)

Vaartochten naar de weervisserij
Varen naar ansjovisvissers
Varen naar ansjovisvissers
M. Molenaars: ‘Stichting Behoud Weervisserij vaart toeristen tot aan
fuikgat van de weer’ (p. 21 vp)
M. Molenaars: ‘Lespakket weervissen voor jeugd’ (p. 23)
Me zijn in de weer (p. 14)
M. Molenaars: ‘Ansjovis trotseert de koude’ (p. 13 vp)
M. Molenaars: ‘Dit is toch te mooi om verloren te laten gaan’ (p. 14/15)
Vaartochten naar de weervisserij
Vaartochten naar de weervisserij (vp)
DeGids.fm; Jan Peels - Triple A in Bergen op Zoom: asperges, aardbeien en
ansjovis, met medewerking van Paul Asselbergs
Vaartochten naar de weervisserij (p. 23)
Excursie weervisserij
A. ’t Hart: ‘Redden weervisserij gaat door’ (vp + p. 17 vp)
Ansjovis proefpunt bij Zeeverkenners (p. 6)
Plein 5 – 3e deel van het drieluik over de 3 AAA’s mbt Proefmei: Ansjovis,
interview met Ferd Quik van Stichting Proefmei
J. de Ronde: ´Sponsortocht naar ansjovisvissers´ (p. 10)
O. van der Vleuten: ‘Ansjovis’ (p. 2)
4.7 Weervisserij als toeristische attractie (p. 154/155)
Uitgave Provincie Zeeland (augustus 2012)
‘Ambachtelijke en eeuwenoude weervisserij in de kijker - ansjovis uit de
Oosterschelde’ (p. 28-32)
M. Molenaars: ‘Hard werken, maar we liggen helemaal op koers’
(p. 26/27)
E. Ketelslagers: ‘Ansjovis uit de Oosterschelde’ (p. 38-40)

Overzicht lezingen/presentaties 2012
Nr
1

Datum
18 apr 2012

Wie
Gijs

Onderwerp
Weervisserij

Gelegenheid
Studiedag Stichting Bezichtiging Monumenten
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