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Vooraf 

 
In dit document beschrijven we de bestaande situatie op het gebied van kunst, cultuur 
en erfgoed in Burgh-Haamstede, voorzien van een SWOT-analyse. Dit document is een 
samenvoeging van het eerder gepresenteerde ‘Fotodocument’ (juni 2022) en de SWOT-
analyse (oktober 2022). Daarmee geeft dit document een goed overzicht van waar we 
staan met kunst, cultuur en erfgoed in Burgh-Haamstede. Dit document vormt een 
bijlage bij het Programmaplan Kunst, Cultuur & Erfgoed Burgh-Haamstede 2023-2025 
dat het vertrekpunt vormt om de kwaliteit en de samenhang van het cultuur- en erfgoed 
aanbod in de komende jaren te versterken. 
 
Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van de bestaande situatie op het gebied 
cultuurhistorie & erfgoed. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de bestaande situatie 
op het gebied van kunst & cultuur. De informatie in deze hoofdstukken is ingebracht en 
besproken op de miniconferentie van 6 juli jl. Hoofdstuk 3 bevat de SWOT-analyse. Deze 
analyse is ingebracht en besproken op de miniconferentie van 12 oktober jl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Cultuurhistorie & Erfgoed 
 
1.1. Monumenten 
 
Burgh-Haamstede telt 48 rijksmonumenten, waaronder 3 archeologische monumenten. 
Deze rijksmonumenten zijn overwegend gelegen in en aan het bebouwde lint van 
Haamstede via Burgh naar Westenschouwen, met een accent op de dorpsringen van 
Haamstede en Burgh, die als het ware de knooppunten vormen van het lint. In de 
documenten van de Dorpsvisie (o.a. het Beeldkwaliteitsplan, de Rapportage 
Landschappelijke en cultuurhistorische analyse en het Positioneringsdocument 
(landschaps-)park Burgh-Haamstede) wordt het bebouwingslint dat Haamstede, Burgh 
en Westenschouwen verbindt aangeduid met de term ‘Dorpsas’.    
 

 
Hoewel de meeste monumenten dus gelegen zijn aan de Dorpsas, bevinden zich in het 
buitengebied ook enkele in het oog springende monumenten. Onderstaand een 
overzicht van de belangrijkste monumentale eyecatchers in Burgh-Haamstede. 
 

          
Plompetoren; verdronken dorp Koudekerke        Commandobunker; onderdeel Atlantikwall 



             
Kerk te Haamstede            Kerk te Burgh 
 

                   
Vuurtoren Nieuw-Haamstede           Slot Haamstede      
 

     
Oosterscheldekering; een ‘jong monument’        Molen de Graanhalm, Haamstede  

  

      
Karolingische Ringwalburg, 9e  eeuw        Geschenkwoningen Noorwegen (watersnood) 



1.2. Cultuurlandschappen*) 
 

De Kop van Schouwen heeft een roerige geschiedenis. De dynamiek van de duinen, de 
Scheldemonding en de overstromingen hebben de contouren en aanblik van het eiland 
meerdere malen drastisch doen veranderen. Anderzijds hebben de inwoners van het 
eiland ook hun invloed doen gelden. De slikken en schorren werden bedijkt en 
ingepolderd en de duinverstuivingen bedwongen door de aanplant van bos. Op deze 
manier is de kop van Schouwen door de eeuwen heen veranderd van een woest land op 
de overgang van zee en land dat met elke storm veranderde naar een eiland met een 
gefixeerde kustlijn. 
  
De Kop van Schouwen is sinds het Neolithicum bewoond. De binnenduinrand en de hoger 
gelegen kreekruggen boden bescherming tegen het wassende water. Het gebied heeft 
meerdere nederzettingen gekend, waarvan er verscheidene door landverlies zijn 
verdronken in zee. De Karolingische burcht in Burgh is als overblijfsel uit de Karolingische 
tijd nog steeds waar te nemen in het landschap en stratenpatroon van Burgh. Haamstede 
is het oudste nog aanwezige dorp.  
 
De binnenduinrand (duinzoom), de overgang tussen de duinen en de lager gelegen 
polders is door de eeuwen heen de plek geweest waar bewoning zich concentreerde. Dit 
heeft geresulteerd in een band van dorpen en cultuurlandschappen in de vorm van een 
halve maan welke tot op de dag van vandaag de structuur van het eiland bepaald. 
 

 
Overzicht type (cultuur-)landschappen Burgh-Haamstede 
 
 
 
*) Tekst en afbeeldingen in deze paragraaf zijn afkomstig uit de rapportage Landschappelijke en  
cultuurhistorische analyse (2021) die in het kader van de Dorpsvisie is opgesteld. 



 

             
Cultuurlandschap door de Ringwalburg            Duinlandschap; Zeepeduinen/Domeinen 
 

             
Elzenmeten in de binnenduinrand             Duinzoom weides en polders 
 

            
Inlagen               Strand 
 
 
1.3. Immaterieel erfgoed; folkloristische feesten 

 
Straô 
In de weken voor pasen (februari/maart) wordt in Burgh-Haamstede jaarlijks de Straô 
gevierd. Een feest waarin een oud gebruik wordt herdacht en gevierd:  het in de zee 
wassen en ontsmetten van de paardenvoeten na een lange winter op stal. Een jaarlijks 
terugkerend evenement met mooi versierde werkpaarden, muziek en gezelligheid. Op 
Schouwen-Duiveland wordt in zes dorpen de  Straô gevierd, waaronder dus in Burgh-



Haamstede. Elke plek heeft z’n eigen Straô-commissie. De Straô heeft de status van 
nationaal immaterieel erfgoed.  
 

 
 
Burghse Dag 
De Burghse Dag is al bijna dertig jaar een begrip in de Schouwse Westhoek. Op de 
tweede zaterdag in augustus staat de kern van Burgh geheel in het teken van dit 
dorpsfeest vol paarden en folklore. Er is van alles te beleven: ringrijden, sjezenrijden, 
boerenmarkt, creamarkt, Ot en Sien straatje, oude ambachten, (leger)voertuigen, 
paardenfeest, kinderboerderij, braderie, muziek, maar bovenal, veel gezelligheid. 
De Burghse Dag wordt georganiseerd door Stichting Burghse Dag. 
 
Bloembollen en fruitteelt 
Van ca. 1900 werd de bloembollenteelt vanuit Lisse naar Burgh en Haamstede 
geïmporteerd. Ook is er in de 19e en 20e eeuw sprake geweest van kleinschalige 
fruitgaarden. Nog steeds staan in Burgh in het openbaar domein veel perenbomen. De 
peren worden op de derde zaterdag in september geveild. De opbrengst is altijd voor 
een nader te bepalen goed doel. 
 

 
 



1.4. Musea 
  
De Burghse Schoole 
Museum de Burghse Schoole is gevestigd in een authentiek schoolgebouw van rond 
1845, dat karakteristiek is voor het dorp en waarin vele generaties Burghenaren 
onderwijs genoten. Het museum toont de cultuurhistorie van de Kop van Schouwen. In 
het museum zijn drie expositieruimten, gesitueerd in voormalige klaslokalen: 

- Een klaslokaal ingericht in de stijl anno 1920. 
- Een lokaal over de Karolingische Ringwalburg, een 9e eeuwse versterkte 

nederzetting met woningen, werkplaatsen en stallen binnen een grote ronde wal 
met brede gracht, als bescherming tegen plunderingen van de Vikingen. Ook is er 
aandacht voor de tijd van “De Brabers”, de verdronken dorpen en de archeologie. 

- Een lokaal voor wisselexposities. 
 
Buiten kent het museum een kruidentuin. De bijzondere ringwalburg is direct achter het 
museum gelegen. De ringwalburg als zodanig wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 
 

 
 
De Burgshe Schoole maakt organisatorisch deel uit van de Stichting Westenschouwen 
Kultureel (SWK).  Behalve de Burghse Schoole is er een taakgroep Bunkers. Deze groep 
houdt zich bezig met het voor het publiek toegankelijk maken van de zogenoemde 
Vleugelbunker in de Zeepeduinen. SWK/De Burghse Schoole is aangesloten bij de 
Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD). 
 
Plompetoren (“openluchtmuseum”) 
De Plompetoren is niet alleen een prachtig monument, maar is ook (gratis) toegankelijk . 
De toren kan beklommen worden en het publiek wordt daarvoor beloond met een 
prachtig uitzicht over de Oosterschelde en de Kop van Schouwen. In de toren zelf is 
verdeeld over de verschillende verdiepingen een vaste erfgoedpresentatie te zien over 
het verdronken dorpje Koudekerke. De toren wordt beheerd door Natuurmonumenten. 
 

 



1.5. Erfgoedlijnen Schouwen-Duiveland 
 
Erfgoed Zeeland heeft in overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland en een grote 
groep erfgoedorganisaties 6 verhaallijnen ontwikkeld die kenmerkend zijn voor de rijke  
cultuurhistorie van het eiland. Elke lijn verbindt de erfgoedobjecten die bij dit verhaal 
horen en biedt aanknopingspunten om in samenwerking met uiteenlopende partijen het 
verhaal voor het publiek te ontsluiten en daar desgewenst ook evenementen en 
arrangementen aan te koppelen.  
 
Voor Schouwen-Duiveland zijn de volgende verhaallijnen benoemd: 

- De duinen en het strand 
- Eiland van dijken en polders 
- Leven met het water 
- Het pure leven 
- Gouden eeuwen 
- Langs burgen en kastelen 

 
Onderstaande kaart laat zien hoe deze verhaallijnen bij benadering over het eiland 
lopen. De kaart laat ook zien dat alle 6 de verhaallijnen ook voor Burgh-Haamstede 
relevant zijn. 

 

 
Verhaallijnen erfgoed Schouwen-Duiveland; Erfgoed Zeeland 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Kunst & Cultuur 
 
 
2.1. Beeldende kunst 
 
Algemeen 
Vergeleken met andere plaatsen op het eiland, kent Burgh-Haamstede bovengemiddeld 
veel activiteiten op het gebied van beeldende kunst. Ook telt Burgh-Haamstede relatief 
veel kunstenaars. Dit kan verklaard worden door de fraaie ligging van Burgh-Haamstede 
met de inspirerende landschappen, vergezichten en het Zeeuwse licht. 
 
De Bewaerschole 
De Bewaerschole is een tentoonstellingsruimte voor experimentele en actuele kunst in 
Burgh-Haamstede. Het is gevestigd in een historisch pand (voormalige kleuterschool) 
uit 1874. Bezoekers maken kennis met verschillende hedendaagse kunstvormen, 
waarbij ook raakvlakken worden gelegd met andere disciplines, zoals muziek. In de 
vorm van lezingen en publicaties wordt een verdere meerwaarde gecreëerd.  
 
Voor het huidige meerjarig tentoonstellingsprogramma The Future Has Many Histories 
zijn kunstenaars uit binnen en buitenland uitgenodigd om in het kader van dit thema 
kunstwerken te presenteren in de Bewaerschole en buitenkunst te realiseren voor een 
blijvende kunstroute. De Bewaerschole heeft hiervoor een aantal locaties geselecteerd in 
en rond Burgh-Haamstede. Het streven is om uiteindelijk 12 buitenkunstwerken te 
realiseren, allemaal geïnspireerd op het thema van The Future Has Many Histories in 
relatie tot de bijzondere kwaliteiten van Burgh-Haamstede en het sublieme landschap. 
Het Mondriaanfonds heeft voor het programma een subsidie van € 220.000 verleend. 
Aanvullende subsidies zijn verkregen van de gemeente Schouwen-Duiveland, Provincie 
Zeeland, Prins Bernhard Cultuurfonds en KNHM Foundation/Kern met Pit. De locaties 
voor de buitenkunst worden in goed overleg met de gemeente en provincie bepaald.  
 

 
 
De Stichting Bewaerschole is een culturele ANBI-instelling die werkt met vrijwilligers. 
Op projectbasis worden professionele gastcuratoren aangetrokken die de inhoudelijke 
programmering en artistieke leiding van de tentoonstellingen ontwikkelen en uitvoeren. 
 
Kunstschouw 
De Kunstschouw is een jaarlijkse kunstroute voor hedendaagse kunst op Schouwen-
Duiveland. De manifestatie duurt ruim een week. De Kunstschouw trekt naar schatting 



tussen 10.000 en 15.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Circa 150 kunstenaars 
tonen hun werken op zo’n 35 locaties in de 12 dorpen in de westhoek van het eiland. 
Zowel op binnen- als buitenlocaties. De editie 2022 vindt plaats van 11 – 19 juni. De 
manifestatie opent traditiegetrouw met een groot openingsfeest en eindigt met 
gezamenlijk avondmaal voor alle deelnemende kunstenaars en de vrijwilligers. 
Jaarlijks wordt een catalogus in de vorm van een magazine uitgegeven dat antwoord 
geeft op veel gestelde vragen over kunstenaars, locaties en openingstijden.  
 

 
 
Kunstschouw is een zelfstandige stichting. De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers.  
 
Professionele kunstenaars 
In Burgh-Haamstede wonen en werken zo’n 15 professionele beeldend kunstenaars. Dat 
is verhoudingsgewijs veel. Burgh-Haamstede kan zich dan ook een kunstenaarsdorp 
noemen. Enkele kunstenaars hebben atelier aan huis, dat op gezette tijden ook door 
publiek kan worden bezocht. 
  
Overige initiatieven beeldende kunst 

- Stichting Renesse bekostigd jaarlijks het vervaardigen en plaatsen van relevante 
kunstwerken in elke dorpskern op het eiland. Bijvoorbeeld in Haamstede een 
beeldje van De Witte van Haamstede. 

- Burgh-Haamstede telt twee galeries: Galerie Haamstede en Galerie het Oude 
Raadhuis. 

- Een aantal inwoners van Burgh-Haamstede beoefent ook zelf actief beeldende 
kunst. Behalve fotografie zijn er verschillende inwoners die schilderen en ook 
regelmatig exposeren. 

- De kerk in Burgh kent een kunstcommissie die regelmatig tentoonstellingen 
organiseert, o.a. met werk van lokaal talent. 

 
 
 



2.2. Muziek 
 
Verenigingen 

- Koninklijke Muziekvereniging de Witte van Haemstede. Is een actieve 
muziekvereniging bestaande uit een harmonieorkest (ca. 30 leden), een 
jeugdorkest (De Witte Toekomst), een blokfluitgroep met wekelijkse lessen voor 
kinderen vanaf groep 3 en een dweilorkest (De Witte Dweil) voor feesten. 

- Koor Zilt: een gemengd koor, bestaande uit 36 leden. Gevarieerd repertoire, 
variērend van pop tot klassiek. 

 
Aemstie Alive 
Muziekfestival voor jongeren. Heeft in de coronatijd stilgelegen, maar is dit jaar voor het 
eerst weer georganiseerd. Trekt honderden bezoekers. 
 
Muziekvoorstellingen 
Burgh-Haamstede kent geen vast podium of programma voor muziekvoorstellingen. 
Niettemin valt er regelmatig van muziek te genieten, onder andere: 

- Tijdens de Straô en de Burgshe Dag; 
- Bij de opening van tentoonstellingen van Kunstschouw en De Bewaerschole; 
- Optredens van De Witte van Haemstede en Zilt, onder andere in De Schutse; 
- Ad hoc kamermuziekconcerten in het kerkje van Burgh en Slot Haamstede 

 
2.3. Andere kunst- en cultuuractiviteiten 

 
Bibliotheek 
Bibliotheek Oosterschelde kent op Schouwen-Duiveland drie vestigingen: de 
hoofdvestiging in Zierikzee en nevenvestigingen in Bruinisse en Burgh-Haamstede; 
Julianastraat 22. Deze vestiging is 4 dagdelen per week open. 
 
Literair Café de Geestgronden 
Literair Café de Geestgronden is een nieuw initiatief dat in een voormalige bollenschuur 
bijeenkomsten met dichters en schrijvers organiseert.  De inzet is te komen tot een 
programmering van een paar activiteiten per jaar. De bijeenkomsten bestaan uit 
voorleessessies door de kunstenaar en interviews, waarbij de relatie met andere 
kunstvormen wordt gelegd (film, muziek, schilderkunst, …), afgewisseld met culinair 
genieten.  
 
Sociale organisaties: 

- Vrouwen van Schouwen. Een creatieve gezelligheidsvereniging met ca. 150 leden. 
Met een museumclub, twee leeskringen, een tuinclub  en wandelclub. 

- Herensociëteit 
- Ouderensoos 
- Westerschouwen Welvaren 

 
2.4. Presentatieplekken 
 
Accommodaties 
In Burgh-Haamstede zijn verschillende presentatieplekken voor tentoonstellingen en 
(muziek-)optredens op bijzondere (rijks-)monumentale plekken: 



- De Bewaerschole:  exposites 
- De Burghse Schoole:  exposities 
- Kerkje van Burgh: voorstellingen en tentoonstellingen 
- Ringwalburg tbv openlucht voorstellingen 

 
In het verleden hebben af en toe ook kamermuziekconcerten plaatsgevonden in Slot 
Haamstede, eveneens een rijksmonument. Dit slot is particulier eigendom en niet 
openbaar toegankelijk en er wordt momenteel geen actief beleid gevoerd op concerten 
of andere publieksmanifestaties. 
 
In het kader van de Dorpsvisie is besloten een nieuwe bestemming te zoeken voor het 
pand Noordstraat 34-36 (zie afbeelding vorige pagina; eveneens rijksmonument). 
Gedacht wordt aan een horecabestemming, in combinatie met een culturele 
presentatiefunctie, mogelijk als expositieruimte en/of als podium voor kleinschalige 
optredens. 
 
Tenslotte Dorpshuis De Schutse; dat bevat een grote zaal en twee kleinere zalen. De 
grote zaal (Witte Zaal) is geschikt voor repetities en optredens. 
 
Routes 

- Verschillende rondwandeling door bos en duin 
- Monumentenwandeling 
- Kloosterroute 
- Bunkerwandeling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. SWOT-analyse 
 
3.1. Sterke punten 
 
Sublieme landschappen 
Geen plaats zonder verhalen en geen onderwerp zo inspirerend als een eiland waar de 
dynamische wisselwerking tussen mens en natuur, land en water al eeuwen voelbaar 
en aanwezig is. Dat geldt voor Schouwen-Duiveland als geheel, maar voor de Kop van 
Schouwen in het bijzonder. Hier ervaar je de pracht en de kracht van de natuur en hoe 
de mens zich daartoe door de eeuwen heen verhouden heeft. Hier zie je hoe de 
voortdurende strijd tegen het water unieke landschappen heeft gevormd. En raak je 
gebiologeerd hoe de bewoners al eeuwen lang het land naar hun hand proberen te 
zetten om er in en van te kunnen te leven.  
 
Het landschappelijk schoon van de Kop van Schouwen is rijk en gevarieerd en wordt 
gekarakteriseerd door zeer verschillende sublieme landschappen: de zee en het strand, 
de hoge duinen, de bossen, het landschap van de elzenmeten in de binnenduinrand, de 
polders in de duinzoom en niet te vergeten de inlagen. Hoe mooi en afwisselend wil je 
het hebben? De Kop van Schouwen en de kust zijn beschermd natuurgebied (Natura 
2000) en vormen (deels) onderdeel van Nationaal Park de Oosterschelde.  
 
Kunstenaarsdorp? 
De schoonheid van de Kop van Schouwen, beschenen door het heldere Zeeuwse licht, 
trekt niet alleen toeristen, maar ook kunstenaars. In Burgh-Haamstede wonen en 
werken relatief vel kunstenaars. Met zo’n 15 actieve kunstenaars op afgerond 4300 
inwoners telt Burgh-Haamstede relatief het grootste aantal kunstenaars van alle kernen 
op het eiland. Ook valt op dat Burgh-Haamstede 2 galeries telt en dat er verschillende 
tentoonstellingsinitiatieven zijn op het gebied van beeldende kunst, waaronder de 
jaarlijkse manifestatie van de Kunstschouw en het beeldende kunst-programma van de 
Bewaerschole. Alles bij elkaar heeft Burgh-Haamstede al een goede basis om zich als 
kunst- of kunstenaarsdorp te profileren. En veel van het werk van die kunstenaars en de 
kunstinitiatieven vinden hun inspiratie in de schoonheid van de omrigende natuur en 
het landschap. 
 
Iconische erfgoedobjecten 
Een ander sterk en onderscheidend punt is dat Burgh-Haamstede verschillende 
iconische erfgoedobjecten kent. Iconische erfgoedobjecten die niet alleen indruk 
wekken als cultuurhistorische landmarks, maar zichtbaar en verklaarbaar samenhangen 
met de plek en het landschap waarin ze staan: 

 De Vuurtoren aan de kust, in het duinlandschap van Nieuw-Haamstede. 
 De Plomeptoren als stille herinnering aan de verdronken dorpen in de inlagen. 
 De Oosterscheldekering in de zee/Oosterschelde. 
 De Commandobunker van de Atlantikwall in de duinen. 
 Slot Haamstede in de beschutte bossen van de Duinzoom. 

 
Allemaal krachtige en tot de verbeelding sprekende erfgoedobjecten die een bijzonder 
verhaal te vertellen hebben. En dan is er nog een bijzonder erfgoedobject, dat misschien 
wel het meest tot de verbeelding spreekt: de Karolingische Ringwalburg in Burgh. Als 



verdedigingswerk nog zeer goed herkenbaar in het landschap. De Ringwalburg toont het 
verhaal van de 9e eeuwse bewoners en hoe zij zich moesten verdedigen tegen de 
plunderende Vikingen.  
 
Tot slot: de twee dorpsringen van Burgh en Haamstede en de route die hen verbindt 
tellen tal van prachtige (rijks-)monumenten. Monumenten die ieder voor zich niet 
zozeer iconisch te noemen zijn, maar als ensemble wel zeer aantrekkelijk zijn. 
 
Immaterieel erfgoed / folkloristische feesten 
Met de Burghse Dag (dit jaar 30-jarig jubileum!) en de Straô kent Burgh-Haamstede 
twee folkloristische feesten waarin oude gebruiken en rituelen, ambachten en 
historische klederdracht in ere worden gehouden. Deze folkloristische feesten worden 
hoog gewaardeerd en trekken veel publiek. 
 
3.2. Zwakke punten 
 
Los zand; ieder voor zich 
Het is niet alles goud wat daar blinkt; het werkveld kunst, cultuur en erfgoed in Burgh-
Haamstede kent ook zwakke punten. Een belangrik zwak punt dat door velen wordt 
genoemd is organisatorisch van aard, namelijk dat er weinig samenhang en 
samenwerking tussen de verschillende initiatieven is. Er wordt onvoldoende gestuurd 
op gezamenlijkheid, noch qua programmering, noch qua marketing en publiciteit of 
fondsenwerving. Iedereen c.q. elke organisatie doet z’n eigen ding, waardoor kansen 
worden gemist om meer impact te genereren, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve 
zin. 
 
Gebrek aan vrijwilligers 
Een ander zwak punt in organisatorisch opzicht is het gebrek aan vrijwilligers. Elk 
initiatief en alle organisaties zijn geheel of in belangrijke mate afhankelijk van 
vrijwilligers. Met de schaarste aan vrijwilligers zijn de organisaties in zekere zin elkaars 
concurrenten. Dit probleem is overigens niet uniek voor Burgh-Haamstede, maar speelt 
overal op het eiland en in ons land. Het zou goed zijn op dit punt de handen ineen te 
slaan en met elkaar te kijken hoe kunst, cultuur en erfgoed in Burgh-Haamstede 
aantrekkelijker kan worden gemaakt voor vrijwilligerswerk en wat daarvoor nodig is. 
 
Beperkte toegankelijkheid erfgoedobjecten  
De Plompetoren is goed toegankelijk en het verhaal dat de toren te vertellen heeft over 
Koudekerke en andere verdronken dorpen in de buurt, wordt prachtig verteld. De 
Oosterscheldekering was in het begin goed voor het publiek toegankelijk, o.a. met een  
bezoekerscentrum (Topshuis). Helaas is dat verleden tijd en is de Oosterscheldekering 
slechts beperkt te bezoeken. Formeel is dit een verantwoordelijkheid van de gemeente 
Veere, maar de kering ligt zo voor de deur van Burgh-Haamstede, dat het een goede zaak 
zou zijn wanneer de kering (ook) vanuit Burgh-Haamstede een goede 
publieksontsluiting kent.  Ook met de toegankelijkheid van de andere iconische 
erfgoedobjecten is het minder goed gesteld. Zo is Slot Haamstede helemaal niet voor het 
publiek toegankelijk en dat is jammer. De andere iconische erfgoedobjecten (Vuurtoren, 
Commandobunker, Ringwalburg) zijn beperkt toegankelijk en de verhalen waar ze voor 
staan worden niet of slechts summier voor het publiek ontsloten. 
 



Geen plek voor culturele ontmoeting 
Burgh-Haamstede kent verschillende presentatieplekken voor (kunst- en 
erfgoed)tentoonstellingen, voorstellingen of andersoortige culturele projecten. En op 
momenten dat daar iets te doen is zijn dat ook plekken voor culturele ontmoeting. Maar 
nergens is er in Burgh-Haamstede een aantrekkelijke plek waar je zo maar naar toe kunt 
gaan om ideeen uit te wisselen en inspiratie op te doen, zonder directe aanleiding en los 
van specfikiek kunstvormen. Aan zo’n culturele ontmoetingsplek blijkt wel behoefte te 
zijn. 
 
3.3. Kansen 
 
Natuur als inspiratiebron       
De prachtige natuur en de sublieme landshcappen die zo kenmerkend zijn voor Burgh-
Haamstede bieden een grote kans om deze beter te benutten. Het sublieme landschap 
als inspiratiebron kan op verschillende manieren worden benut: 

 Kunst in de openbare ruimte; permanente beelden.  De Bewaerschole heeft al 
initiatief genomen voor een reeks kunstwerken in de openbare ruimte, als 
onderdeel van het meerjarige programma The future has many histories 
(TFHMH). Met dit project worden de komende jaren in totaal 12 kunstenaars 
uitgenodigd met de vraag te reflecteren op het thema en het landschap c.q. een 
specifieke plek in de Kop van Schouwen als inspirateborn te nemen. De 
organisatie heeft in overleg met de gemeente en 
Natuurmonumenten/Staatsbosbeheer al potentiele plekken geiventariseerd. Van 
het resultaat zal per kunstenaar een tentoonstelling worden georganiseerd in de 
Bewaerschole en elke kunstenaar zal een kunstwerk in de openbare ruimte 
realiseren (op een van de geselecteerde plekken). Met QR-codes en op de website 
zal een toelichting worden gegeven op de werken en hun relatie met het 
landschap. Denkbaar is TFHMH te verbinden aan het grotere programma Kunst, 
Cultuur & Erfgoed Burgh-Haamstede. Dat zal dan eens te meer reden zijn om de 
kunstwerken van TFHMH goed te doordenken op communicatieve kwaliteiten en 
te zorgen voor een korte toelichting op het kunstwerk en de plek. 

 Kunst in de openbare ruimte; tijdelijke projecten. De Kunstschouw is een 
succesvolle manifestatie met tijdelijke kunstwerken op tal van bijzondere 
plekken in de Kop van Schouwen en dat ieder jaar veel kunst- en 
cultuurliefhebbers vanuit het hele land trekt. Het kan aantrekkelijk zijn meer te 
doen met tijdelijke projecten kunst in de openbare ruimte, bijvoorbeeld met een 
sokkelproject aan de Dorpsas, waarop ieder jaar weer andere beelden te zien 
zijn, mogelijk als onderdeel van een festival. 

 Sublieme landschappen als decor voor theater- en muziekvoorstellingen. Denk 
aan Oerol (Terschelling) of aan Into the Great Wide Open (Vlieland). Theater- en 
muziekprogramma’s op prachtige locaties. Mogelijk als onderdeel van het 
Zeeuwse Nazomerfestival. Schouwen-Duiveland is nog vaste partner daarvan, 
maar zou dat met een theater/muziek programma op inspirerende buitenlocaties 
in (een van) de sublieme landschappen in Burgh Haamstede wel kunnen worden. 

 Stimuleren creatieve talenten. Het prachtige landschap nodigt uit om educatieve 
programma’s natuur & cultuur aan te bieden, gericht op het stimuleren van 
creatieve talenten. Bijvoorbeeld met workshops tekenen, schilderen, hout 
bewerken en eventueel ook met theater-, muziek-, dans-, fotografie- en/of 
schrijfonderwijs voor een breed publiek. Dat kunnen eigen inwoners zijn, maar in 



de zomervakantie kan ook gedacht worden aan een zomerschool en/of 
kunstcamping. Dit vraagt wel om een nadere orientatie op een geschikte plek / 
accommodatie en op een organisatie of ondernemer die hier brood in ziet.  

 
Erfgoed beter ontsluiten 
De iconische erfgoedobjecten die Burgh-Haamstede rijk is verdienen het beter voor het 
publiek ontsloten te worden. Dat heeft te maken met verruiming van de fysieke 
toegankelijkheid en met een betere presentatie van het verhaal. Alleen de Plompetoren 
is nu goed voor het publiek ontsloten. Voor de Oosterscheldekering, de Vuurtoren, de 
Commandobunker en de Ringwalburg geldt dat deze slechts beperkt toegankelijk zijn en 
ook dat het verhaal over het waarom, de werking enz. beter gepresenteerd zou kunnen 
worden. Voor Slot Haamstede zou onderzocht kunnen worden of het mogelijk is het 
park (al dan niet op gezette tijden) voor het publiek toegankelijk te maken en mogelijk 
ook dat het kasteel op specifieke dagen te bezichtigen is. 
 
De grootste uitdaging en kans voor het beter ontsluiten van de iconische 
erfgoedobjecten voor het publiek ligt misschien wel bij de Ringwalburg. Hoe mooi zou 
het zijn om het 9e eeuwse verdedigingswerk veel beter aan het publiek te presenteren? 
Mogelijk met (een gedeeltelijk) herstel van de slotgracht die daar ooit gelegen heeft. (In 
dat verband ook interessant om te onderzoeken of een relatie kan worden gelegd met 
verbetering van de waterhuishouding in dit gebied; daar ligt nog een ontwikkelopgave. 
En dat biedt dan een substantiele financieringskans vanuit het landelijke programma 
Erfgoeddeal). Betere ontsluiting van het verhaal van de Ringwalburg vraagt ook om een 
passende en onderscheidende presentatievorm waarin het  verhaal van de bewoners in 
de vroege mideleeuwen wordt verteld, hoe ze leefden en hoe ze zich probeerden te 
verdedigen tegen de Vikingen. En dan ook het verhaal van de Vikingen? Waren het 
inderdaad zulke barbaren, wat dreef hen om helemaal tot hier te komen? Die verhalen 
kunnen mogelijk in de vorm van een paviljoen worden gepresenteerd en/of met een 
route van informatiepunten (hufterproof zoals dat ook het geval is bij de permanente 
presentatie in de Plompetoren; en verder ook digitaal, bijvoorbeeld met een QR-code). 
Museum De Burghe Schoole heeft al een eerste projectvoorstel ontwikkeld voor betere 
publieksontsluiting van de ringwalburg. Dat zou verder uitgewerkt kunnen worden. 
 
Het is zaak bij deze kans ook de positie van Museum De Burghse Schoole te betrekken. 
De Burgshse Schoole heeft al een klaslokaal aan het verhaal van de vroegere bewoners 
(de Brabers) en de Ringwalburg geweid. Het is van belang om bij de beoogde uitbreiding 
van het museum ook te kijken hoe de verbinding met de Ringwalburg optimaal kan 
worden gelegd.  Je bent geneigd te redeneren hoe publiek dat bij De Burghse Schoole 
komt ook kan worden toegeleid naar de naast gelegen Ringwalburg. Maar je zou het ook 
kunnen omdraaien: wanneer de Ringwalburg een attractieve publieksbestemming 
wordt, hoe krijg je dan dat publiek ook naar het museum? Food for thought; samen op te 
pakken met De Burghse Schoole, Staatsbosbeheer als eigenaar van de Ringwalburg en de 
gemeente Schouwen-Duiveland. 
 
Een andere kans voor betere ontsluiting van het erfgoed zit in het verbinden van het 
grote aantal rijksmonumenten die overwegend aan de dorpsas en de dorpsringen van 
Burgh en Haamstede liggen. Een erfgoedroute waarmee van vele kleintjes een grote 
wordt gemaakt. Een Erfgoedroute Burgh-Haamstede’ kan natuurlijk in een reguliere 
aanpak met wandelkaart, QR-codes en infopanelen aan/bij de monumenten. Maar hoe 



leuk zou het zijn wanneer het lukt het oude gilde van de dorpsverteller weer in ere te 
herstellen? Dat zou betekenen dat onder regie van bijvoorbeeld De Burghse Schoole een 
klasje vrijwilligers wordt opgeleid die in de weekenden en tijdens de vakanties 
bezoekers rondleiden langs de prachtige monumenten en daar aansprekende 
achtergrondverhalen bij kunnen vertellen.  
  
Aanhaken bij de Erfgoedlijnen Schouwen –Duiveland 
Erfgoed Zeeland heeft in overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland en een grote 
groep eilandelijke erfgoedorganisaties 6 verhaallijnen ontwikkeld die kenmerkend zijn 
voor de rijke  cultuurhistorie van het eiland. Elke lijn verbindt de erfgoedobjecten die bij 
dit verhaal horen en biedt aanknopingspunten om in samenwerking met uiteenlopende 
partijen het verhaal voor het publiek te ontsluiten en daar desgewenst ook evenementen 
en arrangementen aan te koppelen. De volgende verhaallijnen zijn benoemd: 

 De duinen en het strand 
 Eiland van dijken en polders 
 Leven met het water 
 Het pure leven 
 Gouden eeuwen 
 Langs burgen en kastelen 

 
Burgh-Haamstede heeft op elk van deze verhaallijnen interessant aanbod. Dat biedt dus 
kansen! De vraag is alleen welk marketing- of publiciteitsmechanisme achter deze 
verhaallijnen zit of komt te zitten, zodat daar bij kan worden aangehaakt. Mogelijk dat 
de nieuwe organisatie Eilandmarketing hier meters in kan maken. Vanuit Burgh-
Haamstede moet dan actie worden ondernomen om per verhaallijn concrete input te 
leveren en met ondernemers lokaal te kijken welke arrangementen kunnen worden 
aangeboden. Dat vraagt om samenwerking met de Ondernemersvereniging Burgh-
Haamstede (OVBH). 
 
Culturele ontmoeting 
Burgh-Haamstede kent verschillende presentatieplekken, maar een culturele 
ontmoetingsplaats als genius loci/ankerpunt/hotspot voor de kunst-, cultuur- en 
erfgoedbeleving is er (nog) niet. Een plek die bij wijze van spreken 7 dagen per week 
open is, waar je altijd terecht kunt, waar mini-expo’s zijn, waar opgetreden kan worden 
en waar je inspiratie, creativiteit en energie kunt halen en brengen. Een interessante 
kans doet zich voor met de herbestemming van het rijksmonumentale pand Noordtraat 
34-36. Onderzocht kan worden of daar een horecavoorziening kan worden gerealiseerd 
die de functie van cultuur-hub wil vervullen, waarbij vanuit culturele veld zorg gedragen 
wordt voor de culturele inkleuring. 
 
Voor wat betreft de behoefte aan culturele ontmoeting ligt er ook een kans buiten. 
Vanuit de stedenbouwkundige invalshoek van de Dorpsvisie wordt gekeken hoe de 
dorpsas van Haamstede – Burgh - Westenschouwen kan worden verbeterd, zowel qua 
ruimtelijke inrichting als qua verblijfsgebied. Dat biedt een kans om in de 
planontwikkeling ook mee te nemen of er 1 of 2 hoogwaardig ingerichte plekken (een 
pleintje, een hofje, een hoekje) kunnen worden gerealiseerd waar mensen kunnen 
zitten, ontmoeten en kunnen genieten van kleinschalige optredens; hetzij muziek, 
spoken word, een performance enz. 
 



3.4. Bedreigingen 
 
Bedreigingen zijn er ook. In het hoogseizoen is Burgh-Haamstede een grote trekpleister 
voor badgasten. Dat is prima; de middenstand vaart er immers wel bij. Maar het gevaar 
van verloedering ligt op de loer. Het zou zonde zijn om Burgh-Haamstede te laten 
verworden tot een knooppunt in het massatoerisme, met een groeiend aanbod 
goedkoop vermaak, goedkope eettenten enz. Het is de kunst om de bijzondere 
kwaliteiten van Burgh-Haamstede te koesteren en daarmee een passend publiek te 
zoeken. Inzetten op kwaliteitstoerisme dus, in plaats van 13 in een dozijn.  Een 
hoogwaardig en goed georganiseerd aanbod kunst, cultuur en erfgoed kan daarbij 
uitstekend behulpzaam zijn.  
  
Te grote publieksaantallen vormen ook een bedreiging voor de natuur en de sublieme 
landschappen. Te hoge bezoekersaantallen vormen een overlast voor de flora en fauna 
en de landschappelijke kwaliteiten. Wat dat betreft zou Burgh-Haamstede moeten 
inzetten op seizonesnverlening in plaats van pieken in het hoogseizoen. Een goed 
aanbod kunst, cultuur en erfgoed kan helpen Burgh-Haamstede jaarrond een 
aantrekkelijke bestemming te laten zijn. 
 
Het makkelijkste is natuurlijk alles op z’n beloop te laten en maar af te wachten hoe het 
toerisme zich ontwikkelt. Maar een afwachtende houding gaat Burgh-Haamstede 
uiteindelijk nekken.  
 
 


