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INLEIDING
Aan de rand van het pittoreske centrum van de stad Veere staat een kolossaal en
uniek gebouw: de Grote Kerk. De omvangrijke Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk
in Veere werd gebouwd tussen ca. 1350 en 1570. De roerige geschiedenis die het
gebouw heeft gekend is uniek: ze was bedoeld als Gotische pronkkerk met een toren
van honderd meter hoog. Maar de kerk werd nooit afgebouwd en raakte in de loop
der eeuwen zwaar beschadigd. De kerk werd getransformeerd van parochiekerk
tot kerkgebouw voor onder meer de Protestantse, Waalse en Lutherse eredienst.
Het dak brandde af en het koor werd deels afgebroken. Het middenschip werd door
Napoleon opgesplitst in vier verdiepingen en werd ingericht als hospitaal.
Sindsdien heeft de kerk geen religieuze bestemming meer gehad. De ramen
werden dichtgemetseld. Alle graven verdwenen. Maar het kolossale dak bleef
de stad Veere tot aan de Tweede Wereldoorlog van vers water voorzien. De lege
kerk diende onder meer als bedelaarsgesticht, opslagplaats, stal en voetbalveld.
En werd eind negentiende eeuw gered door Victor de Stuers, die het gebouw tot
allereerste Rijksmonument van Nederland benoemde. De kerk is nu eigendom
van Stichting Monumenten Bezit, dat onderdeel uitmaakt van de Nationale
Monumenten Organisatie. Sinds 1965 heeft de Grote Kerk een cultureel
maatschappelijke functie vervuld in Veere.
De Grote Kerk Veere krijgt nu een nieuwe bestemming en wordt vanaf 2019 een
nieuw cultuurpodium en festivalhuis voor Zeeland. Er wordt multidisciplinair
geprogrammeerd met internationale, landelijke en lokale samenwerkingspartners
en het programma wordt gekoppeld aan de verhalen van de plek. Tevens kunnen
bezoekers bijzondere verhalen en historie van de Grote Kerk op realistische wijze
ervaren en beleven in de toren en kerk, in een experience met de nieuwste
technologieën. De Grote Kerk wordt een plek die bruist en waar hoogwaardige
programmering centraal staat.
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Ansichtkaart
1905,
G. Schippers)

De kerk vanuit het zuidoosten gezien
vóór de brand in 1686. (Zeeuws Archief,
collectie Zeeuws Genootschap, Zelandia
Illustrata, tekening door L.J. Dhaenens)

DE GESCHIEDENIS
De turbulente geschiedenis, met de vele functies
die de kerk heeft gehad, geeft een goed beeld van 500 jaar
stadsgeschiedenis van Veere: Veere ontstond als een
buurtschapje, onder de naam Campvere. De plaats groeide
door de veerdienst met de plaats Campen en bereikte grote
bloei door overzeese handel.
Op haar hoogtepunt woonden er vierduizend mensen in de stad. De enorme
Grote Kerk hoorde bij die bloeiperiode, maar werd nooit afgemaakt. Ze begon in
1342 als een kapel, gewijd aan Onze Lieve Vrouw Ter Sneeuw. De kapel veranderde
in een driebeukige hallenkerk. Veere verdiende fortuinen door de handel, onder
andere dankzij een exclusieve deal met Schotland voor wol. De kerk werd te klein
en Hendrik II van Borssele besloot tot nieuwbouw: aan het bestaande kerkje zou
een laatgotische basiliek komen met een toren van 100 meter. Het bouwproces werd
uitgevoerd door de bouwfamilie Keldermans, ongeveer tegelijkertijd met de kerk van
Mechelen. De toren zou nooit afgemaakt worden, ze bleef steken op 52 meter.
De kerk werd van binnen wel afgemaakt, met glas in lood, 23 kapellen voor
verschillende gilden en fraaie versiering. Na 1521 werd er niet meer gebouwd, in
1543 werd ze nog wel rijk versierd en gewijd door de Bisschop van Utrecht. In 1572
werd de kerk protestants en opgedeeld door een muur, de gildekapellen hadden geen
nut meer. Beuken werden verhuurd als opslagplaats, kerkschatten werden verkocht.
Rampen volgden elkaar op: het dak brandde af en het koor werd deels afgebroken.

Gezicht op de Grote Kerk te Veere,
anoniem, 1696 (Rijksstudio)

herdenking 400 jaar bevrijd van de Spanjaarden;
bijeenkomst in Grote Kerk 1972.
Interieur kerk in ca. 1910.
Gezicht op de toren van de Grote
Kerk te Veere, 1743. (Rijksstudio)
Uitzicht op de kerk in de jaren 50.

Grote Kerk, gezien vanuit het zuidoosten; toegeschreven aan A. Rademaker
naar J. v.d. Heyden. Coll. Clingendaal (van Brienen) Den Haag
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Willem van Oranje,
Adriaen Thomasz. Key,
ca. 1579. (Rijksstudio)

De kerk leed in zware stormen en werd gebombardeerd door de Engelsen. Napoleon
bouwde zijn vestingwerken dwars door de oude stad Veere en veranderde de kerk
in een hospitaal met verdiepingen vol soldaten.
Een ander uniek historisch gegeven is de verbondenheid van Veere met het huis van
Oranje. Alle nazaten van Willem van Oranje zijn tot op de dag van vandaag markies
van Veere, waaronder ook Koning Willem-Alexander. Deze titel heeft zijn oorsprong
in de 16e eeuw toen Willem van Oranje delen van het markiezaat van Veere verwierf.
Willem van Oranje bezocht meerdere malen Veere en kreeg zelfs een diner
aangeboden door het stadsbestuur –negen dagen na zijn huwelijk met Charlotte de
Bourbon- in de Campveerse Toren. De aan het Oranjehuis verbonden symbolen als het
volkslied en de nationale vlag blijken een bijzondere Veerse klank en kleur te hebben.
Daarnaast was Veere vanaf het eerste uur betrokken bij de Opstand tegen Spanje.
De Grote Kerk werd sinds de jaren negentig nu en dan benut voor uiteenlopende
evenementen en concerten die onder andere werden georganiseerd door Muziek
Podium Zeeland. Toeristen komen voornamelijk in de zomer naar Veere toe.
De toren van de Grote Kerk is verschillende malen toegankelijk geweest voor
publiek en biedt een spectaculair uitzicht over de omgeving. Per jaar brachten
tijdens de openstelling 20.000 personen een bezoek aan de toren om een stukje
geschiedenis te ervaren en te kunnen genieten van het bijzondere uitzicht over
Veere, het Veerse Meer en Walcheren. Tijdens het bezoek aan de toren werden
bezoekers niet meegenomen in de rijke historie en verhalen over de plek, het was
enkel een bezichtiging van de toren. Behalve tijdens concerten en enkele losse
evenementen is de Grote Kerk voor het grote publiek verborgen. Alleen het
exterieur is voor bezoekers altijd te bezichtigen.
Ondernemingsplan Grote Kerk Veere
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DE GROTE KERK,
HET GEBOUW
De Grote Kerk wordt een culturele ontmoetingsplek die altijd open is en rekening
houdt met een breed publiek. Juist ook de personen die niet direct op cultuur af
komen, worden getriggerd om toch een bezoek te brengen aan de kerk met een
bijzonder programma en een unieke experience in de kerk en de toren. De combinatie
van eeuwenoud erfgoed en hedendaagse spannende technologie zoals augmented
reality (AR) zorgt voor een spannende ervaring, die uniek is voor Zeeland.
De nissen van de kerk kunnen verschillende functies krijgen; deze ruimtes kunnen
dienen als presentatieruimte voor de geschiedenis van Veere en van de kerk, als
expositieruimte voor hedendaagse kunst en voor projecten met bewoners. Dit past
in de traditie van de gilden, die in de kerk eigen ontmoetingsplaatsen hadden. En ook
in de latere rol van opvang- of werkhuis, waarin mensen een dagbesteding vonden
door te spinnen, te weven, te verven – zelf te maken. Alle ambachten, disciplines
en geloven zijn welkom geweest in de kerk. Dat vraagt om een brede, cross-over
programmering. Met een wisselwerking tussen Zeeuwse, nationale en internationale
hedendaagse kunst- en cultuuruitingen. Vanuit een stevige basis, in verbondenheid
met Veere, Zeeland en de bewoners, inspireert de Grote Kerk elke bezoeker en
voorziet hem of haar van nieuwe verhalen en belevingen die vragen naar meer.

‘Alle ambachten,
disciplines en
geloven zijn welkom
geweest in de kerk.
Dat vraagt om een
brede, cross-over
programmering’

Een horecafunctie in en om de Grote Kerk heeft een grote aantrekkingskracht
op bewoners van Veere en Walcheren, dagjesmensen en andere toeristen.
Er is behoefte aan een goede brasserie of café met een terras, waar op een droge
en windvrije plek een lunch of koffie genuttigd kan worden. Er is nu een keuken
waaruit vooral koffie, fris en bier geserveerd kan worden. De keuken is niet
ingericht voor het ter plekke bereiden van maaltijden van enige omvang terwijl
dit wel van belang is voor een groot cultuurpodium. Thematisch kan er met met
speciaal gekozen gerechten en dranken worden ingehaakt op de grote historische
Zeeuwse gebeurtenissen maar ook het Zeeland van nu kan worden geproefd met
smakelijke streekproducten.
De nissen hebben
vele functies gehad.
(Foto: W. Helm, 1975)

Concert
Zeeuws Orkest
in 1986. Foto:
J.W. Wolterbeek)
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STICHTING
MONUMENTEN BEZIT

Kunst kijken in de kerk, 1980.
(Foto: J.W. Wolterbeek)

De Grote Kerk Veere huurt de kerk van Stichting Monumenten Bezit. Stichting
Monumenten Bezit (SMB) is opgericht vanuit de Nationale Monumentenorganisatie
(NMo) om als een landelijke monumenten beheerorganisatie op te treden.
Stichting Monumenten Bezit zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed door
verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten. Stichting
Monumenten Bezit heeft hierdoor een nauwe verwantschap met de (Vereniging)
Nationale Monumentenorganisatie. De NMo verwerft op grote schaal monumenten
en draagt deze vervolgens over aan Stichting Monumenten Bezit of aan één van
de aangesloten leden van de NMo. Op dit moment bestaat de portefeuille uit circa
29 zeer diverse objecten. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken,
kastelen of landgoederen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en
grafmonumenten. De diversiteit van de verschillende monumenten is uniek en is
ontstaan omdat Stichting Monumenten Bezit zich als enige monumentenorganisatie
in Nederland niet tot een specifiek thema of een geografische regio beperkt.
Stichting Monumenten Bezit treedt in dit kader op als vangnet voor monumenten
die niet bij een andere organisatie geplaatst kunnen worden. Hiermee wil Stichting
Monumenten Bezit een toevoeging zijn in het landschap van de Nederlandse
monumentenzorg met een verbindende rol tussen de reeds bestaande
monumentenorganisaties.

Koeien in de kerk tijdens de inundatie van
1944/1945. (ZB, Beeldbank Zeeland, foto Sgt. Hardy,
oorspronkelijk collectie Imperial War Museum)
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DUURZAAMHEID

DOELSTELLINGEN

Ondanks alle rampspoed zorgde de kerk altijd voor beschutting en voor drinkwater.
En ze werd het allereerste Rijksmonument, dankzij vooruitkijkende, moedige
doeners. Deze karakteristieken houden we in ere door hoog in te zetten op
duurzaamheid. In bedrijfsvoering, in horeca en ook in de verbouwingen die nodig
zijn om de Grote Kerk een bestemming te maken die het hele jaar door te bezoeken is.

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere heeft ten doel het toegankelijk houden
van het kerkgebouw (Grote Kerk) in Veere, alsmede het creëren van een breed
draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument en het aantrekken van bezoekers
binnen en buiten de regio en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting
tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen
en festivals die de doelstelling van de stichting uitdragen en wel in het bijzonder
op het gebied van beeldende kunst, muziek, literatuur, dans en film. Het doel van
de experience is om mensen, door middel van een interactieve en laagdrempelige
beleving, op een ongedwongen en aansprekende manier bewust te maken van de
omvangrijke geschiedenis van de stad Veere en de omgeving.
Het programma met de stadscurator is erop gericht om samen te werken met
bewoners en diverse organisaties op Walcheren en in Zeeland. We willen
betekenisvolle ontmoetingen faciliteren tussen verschillende groepen en bewoners
in Veere en Zeeland zodat er een positieve interactie ontstaat.

Er wordt een duurzame bedrijfsvoering opgezet, op uiteenlopende gebieden. Begin
2019 wordt een duurzame oplossing gecreëerd voor de verwarming. Door middel
van een hybride systeem, met zonnepanelen en vloerverwarming. Dit systeem kan
modulair worden uitgebreid. De huidige vloer moet deels vervangen worden, tevens
komen er voorzieningen en kabelgoten waardoor de Grote Kerk beter exploitabel
wordt en geschikt is voor een breed aanbod aan concerten en exposities. Stichting
Monumenten Bezit heeft hier een bedrag van 300.000 euro voor gereserveerd.
De kerk moet verder worden aangepast, zodat er ruimte ontstaat voor een breed
aanbod aan activiteiten en voorzieningen.
De experience, voorstellingen en tentoonstellingen vinden plaats in diverse ruimtes
van de kerk. De kapellen, het middenschip, de dwarsbeuk, het voorportaal, beide
trappenhuizen en de toren moeten daarvoor duurzamer en toegankelijker worden
gemaakt voor een breed publiek. Het horeca- en winkelgedeelte is gedateerd en
moet worden aangepast, in de look and feel van de experience, passend binnen
het concept. Daarnaast moeten er licht- en geluidsinstallaties en stoelen worden
aangeschaft. Tevens moeten de garderobe, backstageruimte en kantoren worden
aangepast. Voor mensen die minder goed ter been zijn moet de experience die in
de toren plaatsvindt ook vanuit het schip van de kerk te beleven zijn.
We willen werken met energiezuinige apparatuur en led-verlichting, het
scheiden van afval, werken met lokale (biologische) producten en tevens producten
uit het seizoen, met de focus om voedselverspilling tegen te gaan. Er wordt
intensief samengewerkt met vrijwilligers die door de inhoud van het aanbod in de
Grote Kerk intrinsiek gemotiveerd en betrokken zijn. De experience draagt bij aan
de toeristische impuls en daarmee aan een langer verblijf in Veere en Walcheren,
de activiteiten in de kerk zorgen ervoor dat bezoekers ook buiten het seizoen de
regio bezoeken.

Vleermuizen
In de kerk zijn (beschermde) vleermuizen gehuisvest. Geschat wordt dat het om
circa 140 dieren gaat. De vleermuizen hebben toegang tot de kerk via de
monnikskappen (aangepaste dakpannen) op het dak. De dieren zorgen voor
veel vervuiling (poepen op stoelen, vloeren, tafels, etc.), maar bestrijding is niet
toegestaan. Een extra plafondlaag en afscheiding is aangebracht. Deze ingrepen
á 150.000 euro zijn bekostigd door Stichting Monumenten Bezit.

Kwantitatieve doelstelling; wanneer de Grote Kerk vanaf september 2019
operationeel is, worden er in 2019 minimaal 12.500 bezoekers voor de experience
en evenementen verwacht. In 2020, het eerste volwaardige jaar met minimaal drie
(inter)nationale evenementen ontvangt de Grote Kerk ± 25.000 bezoekers en in
2021 zal dit aantal stijgen naar meer dan 30.000 bezoekers.

Missie
‘Vanuit deze
onverwoestbare,
karakteristieke
reuzenruimte heb
je alle ruimte om
te doen, te beleven
en te dromen’

De Grote Kerk Veere wordt een plek die bruist, waar het verleden heel dichtbij
komt en waar een hoogwaardige programmering centraal staat. En dat past bij
haar geschiedenis; de kerk was meerdere malen bijna gesloopt, maar werd door
vooruitziende redders het allereerste Rijksmonument van Nederland.
Begin 19e eeuw was Veere een spookstadje geworden, door het wegvallen van de
handel en de verbinding met de zee. Kunstenaars, kunstliefhebbers, vrijdenkers
en de allereerste toeristen hebben Veere uiteindelijk gered, door er weer te gaan
wonen, de monumenten te onderhouden en culturele activiteiten te organiseren.
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere wil dit erfgoed in ere houden. De solide
muren van de kolossale kerk zijn ondanks alles blijven staan en hebben de stad
Veere altijd voorzien van onderdak, schuilplaats en schoon drinkwater.
Elke ochtend stroomt de Grote Kerk weer vol met Zeeuws licht. Vanuit deze
onverwoestbare, karakteristieke reuzenruimte kun je de hoogte in reiken met
een hoogwaardig, eigenzinnig cultuurprogramma. Je hebt hier alle ruimte om te
doen, te beleven en te dromen.
De Grote Kerk Veere levert een actieve en inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling
van het culturele en toeristische klimaat van de gemeente Veere, Walcheren en
de provincie Zeeland. Dit door een breed publiek plezier te laten beleven en te
inspireren met een hoogwaardig aanbod van (inter)nationale kunst en cultuur
activiteiten, in combinatie met bijzondere verhalen van het verleden, heden en een
perspectief op de toekomst. Vanuit een stevige basis in en verbondenheid met Veere
en Zeeland inspireert de Grote Kerk elke bezoeker en voorziet hen van verhalen en
belevingen die vragen naar meer. De kerk is nooit afgemaakt en nodigt daardoor uit
om verhalen toe te voegen en verder te bouwen aan nieuwe geschiedenis.
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Visie
De Grote Kerk levert een grote bijdrage aan de culturele ontwikkeling van de
provincie Zeeland en zet Veere op de kaart als een nieuwe culturele hotspot.
Hier gebeuren grootse dingen waar iedereen als eerste bij wil zijn of waarvan
men het gevoel heeft dat men erbij had moeten zijn.

‘De Grote Kerk
levert een grote
bijdrage aan
de culturele
ontwikkeling van
Zeeland en zet
Veere op de kaart
als een nieuwe
culturele hotspot’

Veere en de kerk staan voor veerkracht; vooruit kijken, met respect en verwondering
voor het verleden. Erfgoed gaat hier samen met de nieuwste technologie. De kerk is
een groots podium, een rauwe en romantische plek. Een uitdaging voor bezoekers om
haar geheimen te leren kennen. En tevens een uitdaging voor cultuurmakers om de
bonkigheid van de kerk te omarmen met vakmanschap en experiment.
De Grote Kerk is het kloppend hart van inspirerend Veere. Een boost voor de
regionale en zelfs landelijke marketing van Veere als stad van schoonheid en
hoogwaardige kwaliteit. Veere als ‘the place to be’, je moet minstens eens in je
leven in Veere zijn geweest. Het verhaal, de historie van de plek, de schoonheid,
de natuur en architectuur in Veere moeten diezelfde kwaliteit uitdragen. Van
belang is om de culturele kwaliteiten van Zeeland te borgen door een bijzonder
platform te creëren, dat past binnen het cultuurhistorische landschap in Zeeland
en dat zorgt voor open verbinding tussen Zeeland en de Wereld. Door verhalen
te delen wordt een bezoek aan Veere een verrijkende ervaring. Verwonderen,
verbazen, bevragen: het eigene met andere ogen bekijken.

PROFIEL EN
POSITIONERING
• Culturele en maatschappelijke waarde:
de samenwerking met vrijwilligers is belangrijk, zij zijn de buren van de kerk en
hebben altijd met haar samengewoond. Tevens zet de Grote Kerk zich in om lokale en
regionale culturele initiatieven te faciliteren en om samen te werken met bewoners
en diverse culturele instellingen en partijen op Walcheren en in Zeeland. Met het
doel om betekenisvolle ontmoetingen tussen verschillende groepen en bewoners in
Veere en Zeeland te faciliteren. Kunst en cultuur heeft een grote betekenis voor de
samenleving. Zo dragen kunst en cultuur onder meer bij aan de ontwikkeling van de
bevolking, stimuleert het creatief denken en samenwerken, leidt het tot meer sociale
contacten en daarmee tot sociale cohesie.

• Educatieve waarde:
de toren is een iconisch boegbeeld dat de dynamiek van de ontwikkeling in de tijd,
toen, nu en later, overziet. De verhalen en de historie van de plek zijn leidend voor
een bijzonder programma voor jong en oud, en geven een goed beeld van de rijke
geschiedenis. Cultuur maakt nieuwsgierig, zelf verhalen mogen beleven en in het leven
van iemand anders stappen doet je nadenken over je eigen keuzes en je eigen leven.

•Belevingswaarde:
storytelling speelt een belangrijke rol, met verhalen kunnen de locatie en
gebeurtenissen tot leven worden gebracht. De experience in de kerk en toren biedt
een rijke beleving voor een breed publiek, want op deze plek kunnen de spannende
verhalen van de kerk en Veere gezien en beleefd worden. Ook de liefhebbers die
niet specifiek op cultuur afkomen worden aangetrokken omdat zij op zoek zijn naar
een unieke belevenis. De multidisciplinaire culturele programmering, met drie
(inter)nationale producties per jaar, wordt gekoppeld aan de verhalen over de plek.

• Economische waarde:
de Grote Kerk levert een grote bijdrage aan de culturele ontwikkeling van de
provincie Zeeland en zet Veere op de kaart als een culturele hotspot. Met het
toevoegen van de experience en programmering is een bezoek aan Veere gedurende
het gehele jaar interessant waarmee het seizoen wordt verlengt. Naast de intrinsieke
waarde die cultuuruitingen hebben, draagt cultuur bij aan het groeien en bloeien van
Veere, de regio en organisaties en wordt het economische klimaat in Veere versterkt.

maatschappelijke
waarde

economische
waarde
Cultuur & participatie

Cultuur & educatie
bedrijfsmatige
consequenties
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1 De historische beleving van
de Grote Kerk Veere

HET CONCEPT
Het moment is aangebroken om bevindingen en bijzonderheden over
de stad Veere en de kerk zelf met een breed publiek te delen, als attractie
beneden in de kerk en in de toren. Vandaag de dag is er grote interesse
voor ‘het heldenverhaal’; voor opkomst, ondergang en transformatie.
De ontsluiting van erfgoed willen we zo breed mogelijk inzetten. De opening
van de Grote Kerk Veere in 2019 betekent tevens vernieuwende programmering
in Veere en Zeeland. Ons concept bestaat uit de volgende onderdelen:

1
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De Grote Kerk is dé plek waar je bijzondere verhalen van Veere, Walcheren en
Zeeland op interactieve en inspirerende wijze ervaart, middels de experience in
de kerk en toren. Nieuwe technologie op een eeuwenoude plek. De roerige historie
van de Grote Kerk en haar betekenis voor Zeeland spelen hierbij een belangrijke rol.
De Zeeuw kan zich verwonderen over verre geschiedenis van de eigen provincie
en belangrijke voormalige havenstad, maar ook de bezoekers van buiten Zeeland
zullen over Veere en de geschiedenis vele spannende ontdekkingen doen, die als
echte ervaringen heel dichtbij komen.

2

In de kerk zelf wordt multidisciplinair geprogrammeerd, het culturele programma
dat plaats gaat vinden in de kerk wordt gekoppeld aan de rijke geschiedenis en
alle verhalen van de plek. De (inter)nationale instellingen waarmee wordt samengewerkt en geprogrammeerd zijn actief binnen de disciplines beeldende kunst, dans,
theater, film, erfgoed, literatuur, fotografie, muziek en crossovers daartussen.

3

Tevens wordt er inhoudelijk samengewerkt met uiteenlopende lokale partners
en bewoners. Er wordt een stadscurator aangesteld die vorm geeft aan dit
programma. De curator haalt de (lokale) verhalen op, nodigt uit en verbindt,
zodat betekenisvolle ontmoetingen ontstaan tussen verschillende groepen en
bewoners in Veere en Zeeland.

De kerktoren van de Grote Kerk Veere heeft alles
‘gezien’ wat in de afgelopen 500 jaar is gebeurd.
De Kerk is hoog verheven boven de stad en Walcheren,
een baken in het landschap. Alles in de tijd heeft de
kerk gezien; de roemrijke geschiedenis van Veere met
alle internationale handel, de oorlogen met de Fransen
waarbij de grote kerk hospitaal was voor het leger van
Napoleon dat ten prooi viel aan de Zeeuwse koortsen,
de relatie met de Schotten, de inundatie van Walcheren
en de realisatie van de deltawerken. Ze was opvangplek
voor dieren en goederen tijdens de Watersnoodramp.
De vele verhalen over de geschiedenis van Veere liggen
voor het oprapen. Dat is de reden dat we de kerktoren
als een experience toegankelijk maken voor een breed
publiek. Vanuit de inhoud haken we aan op de Zeeuwse
erfgoedlijnen die worden geformuleerd door Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland, een strategische aanpak
om het erfgoed van Zeeland in samenhang te kunnen
presenteren. Tevens maken wij een aansluiting met
het project Virtuele Tijdreis Veere van stichting Delta
Cultureel, waarbij bezoekers in Museum Veere een
beeld krijgen van de historische bebouwde omgeving
van Veere, zoals het verdwenen kasteel Sandenburgh.
Ook in de Grote Kerk is het erfgoed immaterieel
geworden: bogen en portalen zijn gesloopt, glas in
lood, grafmonumenten en alle andere ornamenten zijn
verkocht of vernietigd. Verdwenen in vorm, maar nog
steeds aanwezig in talloze herinneringen.
De experience is een verdieping, die het verhaal van
de erfgoedlijnen en de virtuele tijdreis versterkt.
De ervaring van de geschiedenis van Veere in de toren
en de geschiedenis van de kerk beneden wordt een
beleving voor de bezoeker, ook de bezoekers die niet
per se van cultuur houden zullen genieten van een
spannende ervaring.
De toren is alleen toegankelijk van april t/m september,
vanwege de beschermde vleermuizen die gedurende de
koudere maanden naar boven trekken. Om de stroom
bezoekers van de experience goed te kunnen
begeleiden wordt er crowdmanagement op een
slimme manier toegepast door gebruik te maken van
een tijdslot. Dit, samen met een aanbod voor mensen
die slecht ter been zijn, heeft geleid tot het opsplitsen
van de ervaring.
De bezoeker heeft de mogelijkheid om twee soorten
entreekaarten aan te schaffen, een normale
entreekaart en een uitgebreide entreekaart. Beide
entreekaarten bieden toegang tot de experience

beneden in de kerk. Met de uitgebreide toegangskaart
kunnen bezoekers ook de toren beklimmen en 500
jaar door de tijd van Veere reizen. Tevens kunnen zij
het hoogste gedeelte van de toren betreden.
De experience bestaat uit drie delen:

Deel 1: KIJKEN
• Vindt beneden in de kerk plaats.
• Bezoek is het gehele jaar mogelijk.
• Bezoekers krijgen hier door middel van (digitale)
ingrepen een beeld van het gebruik van de kerk
door de jaren heen.

Deel 2: REIZEN
• Vindt plaats op de eerste verdieping van de kerktoren.
• Bezoek is mogelijk van april t/m september.
• Bezoekers reizen hier 500 jaar door de tijd en krijgen
een beeld van de belangrijke gebeurtenissen in Veere/
Walcheren.

Deel 3: STAPPEN
• Is de wandeling naar het hoogste punt van de toren
met wijds uitzicht. Bezoek is mogelijk van april t/m
september.
• Het geeft een indrukwekkende impressie van het
Veere van nu.
Deze gecombineerde ervaring wordt aan elkaar
gepraat met behulp van een deels individuele, deels
gezamenlijke audiotour in drie talen en het verhaal
wordt verteld door verschillende personages.
Nadat het toegangsticket is aangeschaft, wordt bij
het afhalen van de audiotour een personage gekozen.
De bezoekers kunnen ‘door de ogen van’ drie
verschillende personen het verhaal horen over de
Grote Kerk en Veere. Er wordt een keuze gemaakt
voor alleen de experience beneden in de kerk, of een
combinatie van de experience beneden en in de toren.
We denken aan drie of vier personages:
- Hendrik van Borsele, initiatiefnemer van de bouw
van de Grote Kerk.
- Een jongetje uit Veere, uit de late Middeleeuwen.
Dit verhaal is ook interessant voor kinderen omdat
zij op speelse wijze worden meegenomen door de
geschiedenis.
- Mary Stuart, zij trouwde op zestienjarige leeftijd in
Veere. Haar graf lag hoogstwaarschijnlijk ergens in
Ondernemingsplan Grote Kerk Veere
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de kerk maar is verdwenen. (Hier wordt inhoudelijk
een verbinding gemaakt met de Zeeuwse
Erfgoedlijnen van SCEZ Poort naar de wereld:
handel en stedelijke allure)
- Napoleon Bonaparte, heeft zich persoonlijk bemoeid
met Veere. (Hier wordt inhoudelijk een verbinding
gemaakt met de Zeeuwse Erfgoedlijnen van SCEZ
Versterkt Zeeland: strijdtoneel in de Delta)
We vinden het belangrijk om later nieuwe
personages toe te kunnen voegen, zodat het mogelijk
is om in totaal modulair zes ‘routes’ te kunnen kiezen.
Bezoekers kunnen dus meerdere keren de Grote Kerk
bezoeken en kiezen voor verschillende personages en
verhaallijnen, bij de entree. De personages nodigen de
bezoekers letterlijk uit om mee op reis te gaan, ze zijn
visueel zichtbaar (acteurs) op (beeld)schermen bij de
entree.
De personage naar keuze, die de bezoeker gastvrij
meeneemt, zal ook op een later moment op ludieke
wijze meerdere keren verschijnen binnen de
experience.

Uitwerking van
de experience:
Deel 1: KIJKEN
Nadat bezoekers de kerk betreden, valt ze gelijk op
hoe hoog deze ruimte is. Afhankelijk van de aanwezigheid van een tentoonstelling-, concert- of theateropstelling is de ruimte, en vooral de hoogte van de
kerk zichtbaar. Na het kopen van een entreeticket
naar keuze, kunnen bezoekers beneden meer over
de rumoerige geschiedenis van de Grote Kerk zelf en
het gebruik te weten komen. Middels twee realistische animaties op twee ronde grote schermen worden
bezoekers meegenomen in de rijke geschiedenis van
de kerk. Omdat de bezoeker er letterlijk middenin
staat, wordt de geschiedenis op indrukwekkende wijze
beleefd en is deze voor jong en oud, maar ook voor
minder valide personen toegankelijk. Een levendige
animatie start, de kerk wordt gebouwd en gebruikt.
Iets later deed de kerk ook dienst als hospitaal voor
Napoleons leger, de Schotse prinses Mary Stewart
is er (waarschijnlijk) begraven en de kerk is in de
negentiende eeuw ingezet als onder andere veestalling, voetbalveld en zijn er diverse feesten en diensten
gehouden. De animatie toont de levendigheid in de
kerk door de jaren geen. We volgen bijvoorbeeld een
gewonde Franse patiënt die binnen wordt gebracht,
of we zoomen in op een Waalse kerkdienst die aan de
andere kant van de muur bezig is.
16
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Zo wordt er binnen in de kerk het verhaal verteld van
hoe het er ooit binnen in dezelfde kerk aan toe ging.
Als een bezoeker bij de animatie aan komt herkent de
audiotour dat, en is er een sounddesign te horen dat
zich in de kerk afspeelt.
We vinden het belangrijk dat de bezoeker ook in de
kerk zelf kan rondlopen.
We onderzoeken de mogelijkheden om augmented
reality (AR) toe te voegen, zodat de bezoeker werkelijk
kan zien hoe de kerk eruit heeft gezien en verhalen –
samen met de personages - tot leven worden gewekt.
De bezoeker wordt een deelnemer die de geschiedenis
met AR echt kan ervaren. Zo waren er, toen de Grote
Kerk als hospitaal werd gebruikt, nog wanden te zien
tussen de pilaren die verschillende kamers vormden.
In de 16e eeuw stond er een muur tussen het schip
en het transept, en ook de grote brand biedt een
indrukwekkende ervaring voor de bezoeker. AR kan
goed worden gecombineerd met andere vormen die
minder kostbaar zijn, zoals het uitlichten van
specifieke delen in de kerk met behulp van licht en
geluid zodra een bezoeker in de buurt komt.
Terwijl bezoekers beneden bezig zijn, telt er een klok
af die aangeeft wanneer bezoekers (met een uitgebreid
entreebewijs) zich naar de toren mogen begeven.
Dit gaat in groepen om de bezoekersstroom op
efficiënte wijze te kunnen begeleiden. Als er een
nieuwe groep omhoog mag, wordt dit via de audiotour
kenbaar gemaakt.

een taal-afhankelijke stem vertelt over de koptelefoon.
Het licht dimt en een projectie met een heldere
animatie begint rondom op de wanden te spelen.
De muren lijken te verdwijnen en we kijken van grote
hoogte naar Veere, omstreeks 1450, wanneer
Hendrik II van Borsele besluit de stad te voorzien van
een basiliek. De tijd versnelt en gedurende 70 jaar
zien we de kerk opgebouwd worden tot ze bij de
wanden van de toren komen waar we nu in zitten.
Vanaf dit veilige uitkijkpunt zien we vervolgens de
stad om ons heen door de tijd heen. Alle belangrijke
gebeurtenissen komen voorbij, die door de ogen van
de toren zijn gezien. Van het huwelijk van Willem van
Oranje in 1575, de grote brand in 1686, de Franse inval
onder leiding van Napoleon in 1809, de inundatie van
Walcheren, de kunstenaars die zich vestigden in
Veere, tot vandaag de dag.

Deel 3: STAPPEN
Als het mooi weer is, kunnen waaghalzen de laatste
trap beklimmen en de nok van de kerk in gaan, vanaf
waar bezoekers een ononderbroken adembenemend
uitzicht hebben op de omgeving. Het geeft een blik op
Walcheren, het Veerse Meer, Noord-Beveland en de
Noordzee. Bij helder weer is zelfs België te zien.
Platen rondom geven aan de hand van een legenda
extra informatie over de omgeving.

Projectie, licht en effecten als wind, temperatuur
en nevel maken de ervaring ongeëvenaard. In ca. 7
minuten gaan we 500 jaar door de tijd, en we eindigen
bij dit moment. Want weer of geen weer, als je meer
dan 500 treden omhoog bent gelopen, wil je ook naar
buiten kunnen kijken. Daarom eindigt de film met een
360° live view van de omgeving. Vier camera’s aan de
buitenkant van de kerk geven een uniek zicht op
Veere en omgeving. Een grafische laag laat zien waar
de Ooster- en Westerschelde liggen en wijzen
Rotterdam en Zeebrugge aan. Als het buiten regent,
zien we dat binnen ook en houdt de tijdreis hier op.

Deel 2: REIZEN
Via een smalle wenteltrap gaat de bezoeker naar
het eerste deel van de toren.
Zodra bezoekers de wenteltrap betreden, herkent de
audiotour dit en klinkt er muziek die naarmate we
hoger komen, steeds harder wordt. Op sommige
locaties gedurende de 524 treden wordt er audio
getriggerd: ‘pas op je hoofd’, ‘kijk wat een uitzicht’,
‘we zijn nu halverwege, nog 260 treden te gaan’,
enzovoort. Dit gaat dynamisch en op basis van locatie,
zodat langzame lopers dezelfde ervaring hebben als
snellere. Bovenaan de trap betreden bezoekers een
grote vierkante ruimte met raampjes aan drie zijden.
De audiotour en het lichtplan dirigeren bezoekers
naar deze raampjes. In het midden staat een zitmeubel
waar iedereen plaats kan nemen. Een uitrustmoment
voor de meeste bezoekers, die allen op adem moeten
komen na het betreden van de lange trap.
Na enkele minuten dimmen de ramen - speciaal folie
maakt dit mogelijk - en stuurt audio en verlichting alle
bezoekers naar het zitmeubel. Muziek vult de ruimte,

Schetsontwerp Synergique
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De opening van de Grote Kerk als het nieuwe
cultuurpodium biedt voor het eerst in de stad Veere
ruimte om de belangrijke historie die de stad rijk is
multidisciplinair te ervaren, door een combinatie met
nieuwe techniek, beleving en hedendaagse kunst en
cultuur. Er wordt samengewerkt met verschillende
programmapartners voor de komende opstartperiode.
Drie momenten per jaar vindt er een grote productie
in de kerk plaats, in het voorjaar, de zomer en in het
najaar, waarbij we festivalwijs programmeren in de
kerk maar ook daarbuiten. We willen samenwerken
en zichtbaar zijn op verschillende plekken op
Walcheren, door te werk te gaan vanuit de inhoud.
Een festival en experimenteren in programmatie zijn
uitstekende middelen om een nieuw publiek te trekken.
Programmapartners en -makers worden uitgedaagd
voor het experiment en om de verhalen en thematiek
van de Grote Kerk, Veere en Zeeland te gebruiken als
inspiratie voor het programmeren van de plek.
Het is belangrijk dat er tijdens de productie gebruikt
wordt gemaakt van de kwaliteiten van de kerk, de
ambiance en de context. We willen dat er bij iedere
productie visueel iets te zien en beleven is dat gelinkt
is aan de geschiedenis van de Grote Kerk Veere.
Zo ontstaan er custom made crossovers op deze plek,
die visueel aantrekkelijk en indrukwekkend zijn,
waard om naar Veere/Walcheren af te reizen.
Het narratieve concept wordt versterkt door
verschillende uitingen, zoals bijvoorbeeld theater
met beeld en muziek met verhalen om de beleving
te versterken. Speerpunten zijn hier; crossovers,
thema’s Zeeland, verrassende en unieke ervaringen,
onverwachte ontmoetingen en het aangaan van
confrontaties.
Door het combineren van verschillende disciplines
worden ongebaande paden bewandeld en wordt een
gevarieerd spraakmakend evenementenprogramma
aangeboden. Het beoogde (inter)nationale evenementen
programma voor de komende jaren omvat onder andere;

18
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• Een muziekfestival (klassiek) in Veere in
samenwerking met Amsterdam Sinfonietta en
educatieve instellingen. 25 t/m 27 mei 2018.
• KERKMEESTER Veere - Eén kunstenaar, één meesterwerk, in samenwerking met onder andere CBK Zeeland:
• PopMonument VEERE – Erfgoedfestival: een
combinatie van historische verhalen, storytelling,
expedities en singersongerwriters;
• Interactieve foto en beeld tentoonstelling in
samenwerking met Maria Austria & FOAM in
co-productie met een talentvolle Zeeuwse curator.
• Een expressiefestival met dans in samenwerking
met het Nationale Ballet en provinciale partners;
• Een filmtentoonstelling in samenwerking met het
EYE Filmmuseum en Film by the Sea;
• Internationale programmering, beoogde samenwerkingen zoals met o.a. Rurhrtriennale en S.M.A.K.

Verhalen en thematiek die als basis kunnen
dienen voor de cross-over producties: opkomst en
ondergang, hoogte en ruimte, onvoltooid zijn.
Ambitie (de bouw van de kerk), Mary Stuart, de
Schotten en de Waalse kerk (internationale
invloeden en samenleven), piraterij en kaapvaarten,
internationale handel, de Oranjes, de grote brand,
oorlog en Napoleon, de inundatie van Walcheren, de
romantiek van een spookstad en de vele kunstenaars
die zich vestigden in Veere, tot aan vandaag.
Om dit te kunnen realiseren is goed projectmanagement en zijn duidelijke verantwoordelijkheden en
rollen van essentieel belang. Op basis van
competenties wordt een projectteam samengesteld
dat de juiste vragen kan stellen over onder andere
het waarom, voor wie en welke doelstellingen
daarbij horen. Altijd gedacht vanuit missie, visie
en doelgroepen. Kwaliteit is de basis, in samenwerking met professionele en (inter)nationale erkende
instituten en partijen. Dat versterkt ook de kennis
en slagkracht in de regio Zeeland.
Belangrijk is het experiment aangaan en verrassende
combinaties neerzetten: klassiek met VJ’s, erfgoed
met singer-songwriters, erfgoed via digitale
storytelling. En het inzetten van alle zintuigen:
kijken, voelen, proeven en horen. We creëren
verdieping door educatieve activiteiten, interactie
en participatie en nemen de bezoeker mee in het
creatieve proces. Die constante stroom van
inspiratie verrast en blijft trekken.

verbinding met de stad en de provincie

We willen een stadscurator aanstellen, met het doel
ruimte te geven aan lokale en regionale plannen,
deze samen te ontwikkelen en te verbinden met de
bewoners van Veere en Zeeland. Door de stadscurator
worden ook de verhalen van de huidige bewoners
opgehaald, gedeeld en zichtbaar gemaakt met het doel
om ontmoetingen te faciliteren tussen verschillende
groepen en bewoners in Veere en Zeeland. Zeeland is
met 23% ouderen, samen met de provincies Drenthe
en Limburg, één van de meest vergrijsde provincies van Nederland. Eenzaamheid komt voor. Met
de programmering in de Grote Kerk - samen met de
bewoners - willen we positieve interactie tussen verschillende mensen stimuleren. Jong of oud, iedereen
heeft iets te vertellen of bijzonders te delen, iedereen
heeft een verhaal. We willen in de Grote Kerk letterlijk
en figuurlijk deuren openen voor nieuwe mensen en
‘buitenstaanders’.
Dit doen we door het organiseren van verbindende
activiteiten, zoals pop-up exposities met zelf
meegebrachte verhalen en objecten, met behulp van
objecten is het voor veel mensen makkelijker om
(levens)verhalen te delen. Maar ook willen we met
activiteiten zoals o.a. foto- en verhalenprojecten
verschillende groepen bewoners van Walcheren uit
dorpen en steden, bewoners uit de dorpen rond het
Veerse Meer en Kamperland aan elkaar verbinden.
Er ontstaat zo ruimte voor gesprekken en ontmoetingen, die anders niet zo gauw zouden plaatsvinden.
Voor bepaalde groepen zal echt meer moeite moeten

PRODUCT

partners in de Grote Kerk Veere

3 De stadscurator:

DOELGROEP

2 Programmering met (inter)nationale

worden gedaan (o.a. jongeren, migranten en eenzame
oude mensen), ongeacht achtergrond willen we juist dat
verschillende Zeeuwen de plek en elkaar leren kennen.
We willen tevens onderzoeken wat de Grote Kerk
Veere betekent voor Veerenaren. Er gaan veel
verhalen rond over de kerk en rijke geschiedenis,
deze verhalen willen we graag verzamelen en ook
borgen voor latere generaties. Het immaterieele
erfgoed; spelletjes, rituelen, ambachten en tradities.
Zo lopen de verhalen van Veere door tot in het huidige
tijdperk. Maar ook de rol van de Grote Kerk van Veere
in het nu en in de toekomst willen we onderzoeken
samen met de bewoners.
Ook wordt er een verbinding aangegaan met het
culturele veld in Zeeland, zoals bijvoorbeeld met het
Zeeuws Orkest en Zeeland Nazomerfestival, maar ook
de antiek- en kerstmarkt krijgen een plek binnen de
programmering. Er wordt doorlopend een verdiepend
randprogramma ontwikkeld bij het wisselende
programma van de Grote Kerk en de vaste experience
in de kerk en toren. De Grote Kerk Veere, de
Heemkundige Kring Walcheren, Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland, Museum Veere en andere Zeeuwse
instellingen werken hierin samen. Speciale aandacht
gaat daarbij uit naar evenementen zoals de Open
Monumentendag, de landelijke Archeologiedagen,
de landelijke Maand van de Geschiedenis etc.
Met lezingen, rondleidingen, workshops en specifieke
educatieve projecten voor het onderwijs wordt het
aanbod van de Grote Kerk verrijkt.

(INTER)NATIONALE
PROGRAMMA
HISTORISCHE
BELEVING

1
TOERISTEN
(landelijk/
internationaal)

Effect: nieuw publiek,
langer verblijf

STADCURATOR

2
KUNST- EN
CULTUURLIEFHEBBERS
(Landelijk + BE)
Effect: nieuw publiek en verblijf

3
INWONERS
(Veere/
Walcheren/
provincie)
Effect: draagvlak door
lokale betrokkenheid
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MARKETING
EN COMMUNICATIE
De lege kerk zit vol verhalen, Veere is een schatkamer vol
geschiedenis. Die verhalen hebben een hoge symbolische
waarde; Veere begon als veerdienst, naar het stadje
Kampen dat op een kwade dag compleet verzwolgen is
door de zee. Veere groeide, gokte, bloeide en verloor.
Maar ze bleef overeind en zelfs zodanig dat ze aanvoelt
als een tijdmachine, omdat er zoveel moois bewaard is
gebleven. Door dezelfde kleine straatjes wandelden
mensen als Erasmus, Willem van Oranje, Napoleon en
Jan en Charley Toorop. In Veere kun je dwalen,
mijmeren. De schrijver Nescio kwam hier op retraite,
om zijn melancholie te verdrijven. Veere werkte helend
door de rust, de uitzichten, het water en het groen.

EDUCATIE
De Grote Kerk Veere leent zich erg goed voor educatieve programma’s en bezoek
door scholen. Erfgoededucatie speelt vandaag de dag een belangrijke rol binnen de
beleving van en het leren over de geschiedenis en cultuur. Het is belangrijk omdat
het leerlingen leert omgaan met informatie uit het verleden, hen stimuleert een
onderzoekende houding aan te nemen en hen anders laat kijken naar het heden.
500 jaar geschiedenis van de plek en Veere is te ervaren in de kerk, maar de
combinatie met het gesprek hierover en het in aanraking komen met de verhalen
maakt dat de geschiedenis echt gaat leven. Op verzoek is het mogelijk om in het
primair en voortgezet onderwijs een thematische voorbereidende les op school te
organiseren, waarna de leerlingen de kerk en experience bezoeken en daar aan de
slag gaan met uiteenlopende opdrachten die zijn gelinkt aan de verhalen over de
plek. Een provinciale samenwerkingspartner hierbij is Cultuurkwadraat.
Vanuit de Grote Kerk willen we niet alleen aanbodgericht samenwerken met de
scholen maar juist ook inhoudelijk samenwerken met verschillende leerlingen uit
het voortgezet onderwijs op Walcheren. Zij kunnen onder andere meedenken over
slimme en creatieve oplossingen op de vloer, meewerken aan grote evenementen
maar we kunnen ons ook voorstellen dat de nieuwe generatie studenten van
University College Roosevelt (Middelburg) inhoudelijk meedenkt over
(rand)programma en dit organiseert.
De programma’s die zij organiseren kunnen een mooie aanvulling zijn op de plannen
van de stadscurator en de lokale initiatieven kunnen elkaar versterken. Vanuit de
muziekscholen kan bijvoorbeeld worden samengewerkt met Amsterdam Sinfonietta.
We denken verder aan een samenwerking met o.a. HZ University of Applied
Sciences (Vlissingen), PET/AV opleiding van Zoomvliet college en het Scalda met
de opleiding Toerisme.
20
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Storytelling en beleving zijn de stevige muren van het
communicatiebeleid; kunst, cultuur en erfgoed komen
pas echt tot leven als hun verhalen goed worden verteld.
Dan ontstaat betrokkenheid en verbinding. Mensen
leggen zelf verbanden met hun eigen belevenissen, en
krijgen inzicht in verandering en dynamiek. Verhalen
raken, geven betekenis, bestaansrecht. En dat past mooi
bij het oorspronkelijke karakter van de kerk; een plek
waar men heen gaat voor inspiratie en om mensen te
ontmoeten.

Communicatiekanalen
Het is belangrijk om de visie en missie te vertalen in
een juiste beeldtaal, die alle doelgroepen aanspreekt.
Deze beeldtaal vormt de rode draad in alle uitingen van
de Grote Kerk. Op deze manier wordt herkenbaarheid
en kwaliteit gegenereerd. De verhalen die in de
experience en in het programma verteld worden komen
terug in de gehele klantreis of customer journey.
De personages die je ontmoet in de experience kunnen
al op de website te raadplegen zijn, zodat het verhaal
eerder begint en langer doorloopt. Wellicht ontwikkelen
we personages met eigen social media kanalen.
De mogelijkheden met het doortrekken van storytelling
in communicatie zijn eindeloos. Voor de uitwerking
hiervan zal een separaat marketingplan geschreven
worden. De algemene communicatiekanalen die voor
de Grote Kerk Veere worden ingezet zijn als volgt:

Website
De basiswebsite van Grote Kerk Veere wordt zodanig
vormgegeven dat het aansluit bij de visie en de missie.
Het is een responsive website die, vanwege het hoge
aantal toeristen, ook mobiel of op tablet makkelijk in
het gebruik is. Op de site staat alle informatie die nodig
is voor een bezoek aan de kerk. Tevens vindt er via de
website ticketverkoop plaats voor zowel de experience
als voor het cultuurprogramma.
De website past zich aan naar de moedertaal van de
bezoeker of heeft een goede vertaaloptie. Met behulp
van tracking gegevens wordt er data verzameld die
later ingezet kan worden bij online advertising.
Social Media
Facebook en Instagram wordt ingezet ter promotie van
de Grote Kerk. Door middel van een contentstrategie,
waarin de verhalen van de kerk leidend, zijn wordt het
concept van de kerk ook via deze kanalen verspreid.
Voornamelijk Instagram kan goed ingezet worden
voor storytelling. Facebook kan daarnaast ook als
informatiekanaal dienen, doordat er naast inspirerende
content ook alle algemene informatie te vinden is.
Nieuwsbrief
Om geïnteresseerden direct op de hoogte te kunnen
houden van de ontwikkelingen van de kerk wordt er
een nieuwsbrief uitgestuurd. Deze is vormgegeven in
Ondernemingsplan Grote Kerk Veere
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de beeldtaal van de Grote Kerk en werkt via de
techniek van Mailchimp. Hierdoor verkrijg je ook
inzichten in het leesgedrag van geïnteresseerden
en kun je actief werken aan het verbeteren van het
bereik. Nieuwsbriefabonnees worden via de website,
social media en op locatie geworven.

Marketing
De Grote Kerk Veere zet in op marketingcommunicatie.
Door te zijn wat je belooft en te geven wat mensen
zoeken. De deuren waren tot nu toe vaak dicht,
programmering vond sporadisch plaats. De vernieuwde
Grote Kerk wil luisteren, in gesprek gaan en de
uitkomsten van die gesprekken inzetten voor een
verbetering van de dienstverlening.

aansprekende look & feel, die meegenomen wordt in
de gehele klantreis of customer journey.
Belangrijke pijlers voor de positionering van de
Grote Kerk zijn de rijke geschiedenis, de rust en ruimte
van Zeeland, het regionale voorzieningenaanbod.
Een bezoek aan de kerk begint al thuis, door mensen
nieuwsgierig te maken via social media en soepel te
informeren en drempels weg te nemen op de site.
Een bezoek is altijd meer; het is reizen door Zeeland,
wandelen door de straatjes, eten en drinken en genieten
van de natuur, liefst ook langer verblijven. En
terugkomen, voor een volgend bezoek. Om meerdere
personages in de experience te beleven, of om een
volgende productie of activiteit te ondergaan.

onderzoeken en monitoren via bijvoorbeeld een
impactmeting of nulmeting. En ook actief aan de
slag gaan met data verkregen uit de website, social
media en bijvoorbeeld uit enquêtes en gesprekken
met belangstellenden. Er moet worden gewerkt aan
een mentale en fysieke beschikbaarheid; de deuren
moeten open. Mensen meenemen in de beleving van
de plek, verwachtingen scheppen en die ook
inlossen; het creëren van waarde via de combinatie
van een spannende erfgoedbeleving plus een
nationale en lokale cultuurprogrammering.
Cross-over, multidisciplinair, met ruimte voor nieuwe
makers. En zo de kerk toegankelijk en aantrekkelijk
maken voor een zo breed mogelijk publiek.

Doelgroepen
Positionering of merkbelofte; de kerk biedt als basis
een drietal belevingen, die verbonden zijn aan
verschillende doelgroepen. De experience van de
erfgoedgeschiedenis in en rondom de kerk, een
nationale cultuurprogrammering en een lokaal aanbod
van kunst en verbinding. De kerk is daardoor een
levend podium met een multidisciplinair aanbod.
Maar altijd vertrekkend vanuit storytelling, beleving
en het eigen verhaal van de plek; de opkomst,
ondergang en transformatie van de kerk, de stad
Veere en daarmee verbonden ook het verhaal van
Zeeland. Dat alles in een herkenbare beeldtaal, een

De Grote Kerk Veere wil een brand story neerzetten
met goede associaties; beleving, inspiratie, ruimte,
verwondering, uitzicht. Hier wordt begin 2019 een start
mee gemaakt. De brand story is een zoektocht naar
het raakvlak tussen je merkwaarden, je propositie en
de wensen van de markt. Met als doel het smeden van
duurzame verbindingen en het vinden van een trouw
publiek.
Omdat de Grote Kerk door de toerististische experience
en de nieuwe beeldtaal een nieuwe start maakt
moeten we het vertrekpunt en de eigen reis goed

Marketingcommunicatie gaat over betekenis geven
en over keuzes maken voor verschillende doelgroepen.
Wij onderscheiden de volgende doelgroepen:
Inwoners van Veere, Walcheren en regio
De Grote Kerk Veere is onderdeel van hun leefomgeving. Belangrijk is dat zij de activiteiten van de
Grote Kerk ondersteunen en tevens zien als een plek
waar men gemakkelijk en graag naar toe gaat voor
bijzondere (tijdelijke) programmering, activiteiten,
ontmoetingen en de beleving van de toren.
Toeristen
Hierin is onderscheid te maken tussen dagjesmensen
en toeristen die een langere periode in Veere of Zeeland
verblijven. Toeristen komen voornamelijk uit Duitsland,
België en Amerika. Zij bezoeken voornamelijk Veere
als onderdeel van hun verblijf, zij verblijven niet tot
nauwelijks in de stad zelf. De Grote Kerk wordt bij een
bezoek vaak gezien als één van de highlights.
Zij zullen voornamelijk geïnteresseerd zijn in de toren
en de langlopende activiteiten. De groep 55-plussers
is voor Veere interessant: deze bezoekers hebben over
het algemeen veel tijd en voldoende geld te besteden.
Zij zijn geïnteresseerd in stedentrips, rondvaarten,
kunst en cultuur en hechten belang aan goede horeca.
Gezien de ligging en het karakter van Veere ligt hier
een kans.
Kunst-, cultuur- en muziekliefhebbers
Hieronder scharen we bezoekers die specifiek op een
evenement, tentoonstelling of historische ervaring
afkomen. Dit kan nationaal of internationaal publiek zijn.
Educatieve- en onderwijsgroepen
Van primair t/m hoger geschoold onderwijs kan
geïnteresseerd worden voor een specifiek
educatief aanbod. Dit kan in combinatie met

22

Ondernemingsplan Grote Kerk Veere

hoogwaardige programmering, of een programma
op zich zijn. De gemeentes Veere, Middelburg en
Vlissingen vormen samen het hart van Walcheren.
In het zomerseizoen trekt de regio één tot anderhalf
miljoen dagjesmensen, waaronder voornamelijk jonge
gezinnen (zij bezoeken voornamelijk de kust). Vanuit
educatie is het interessant in te zetten op deze jongere
doelgroep met een bijzonder aanvullend programma.

Promotiematerialen
Wanneer het programma van de Grote Kerk Veere van
start gaat kunnen de volgende promotiematerialen
worden ingezet. Voor de experience hebben deze
promotiematerialen een langere looptijd, zij zullen
voor minimaal een jaar ingezet kunnen worden.
Per activiteit zal apart naar een promotieplan gekeken
moeten worden om de juiste promotiemiddelen voor de
juiste doelgroep in te zetten.
• Posters: algemene posters die informatie geven over
de kerk en de experience. Deze poster kan op alle
toeristische punten verspreid worden.
• Informatieflyer: algemene informatieflyer met
informatie over de kerk en de experience. Deze flyer
kan op alle toeristische punten verspreid worden.
• Partners: er kan samengewerkt worden met
toeristische organisaties als de VVV om het aanbod te
promoten onder de toeristen die naar Zeeland komen.

Pers
Bij de start van de experience is het waardevol
belangrijke pers uit te nodigen om de experience als
eerste te ervaren, om zo waardevolle media-aandacht
te genereren. Er wordt ingezet op proactieve
persbenadering (internationaal, nationaal en lokaal).

Advertenties
Bij de start van de experience kan het lonend zijn om
een grootschalige advertentiecampagne op te zetten
in diverse kranten en magazines, zowel in het
binnen- als buitenland, passend bij de beoogde
doelgroep. Een speciale bijlage bij de Volkskrant of
NRC Handelsblad is kostbaar, maar draagt bij aan een
enorm groot bereik.
Online kunnen langlopende advertenties ingezet
worden, waarbij Google het meest interessant is.
Hier zoeken mensen ideeën voor dagjes uit.

Influencers/samenwerkingen
Tegelijkertijd met de pers kunnen ook influencers
uitgenodigd worden om als eerste kennis te maken
met de experience, waar zij vervolgens op hun
blog/kanaal verslag van kunnen leggen. We willen
tevens een groep ambassadeurs verzamelen, die
enthousiast zijn over het concept.
Ondernemingsplan Grote Kerk Veere
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BEDREIGINGEN

KANSEN

ZWAKTEN

STERKTEN

SWOT-analyse

de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig
de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke
gegevens.

•S
 tedenschoon: Veere is een pittoresk, fotogeniek en historisch havenstadje
•Z
 eer bijzondere en unieke locatie aan het Veerse meer
•G
 oede parkeervoorzieningen
•H
 istorische relatie met de Oranjes
•V
 eers verhaal is breed aantrekkelijk, met grote thema’s als de Gouden Eeuw en Napoleon
•S
 oepele infrastructuur voor toeristen op Walcheren
•A
 anwezigheid ondernemende retail en horeca
• Conditie/kosten gebouw en exploitatie
• Strijdige belangen/verdeeldheid op Walcheren
• Winterseizoen, verlatenheid
• Gebrek samenwerking, regie en (Zeeuwsbrede/Walcherse) marketing
• Beperkte horecavoorzieningen
• Bereikbaarheid (OV) Veere

Projectteam
Het project wordt voorbereid en gerealiseerd
door een team specialisten.

•R
 uimte, letterlijk en figuurlijk
•S
 amenwerking met Veerse Musea (virtuele tijdreis) en
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland voor marketing en inhoud
•V
 erblijfsduur/turnover kan fors stijgen en seizoen spreiding
•O
 ntwikkelingen gemeentelijk en provinciaal beleid onder andere Zeeuwse Ankers
• L andelijke beleid, regio arrangementen
•V
 eere nationaal op de kaart; leisure en cultuur, erfgoed en storytelling
•P
 articipatie van landelijke partners onder andere Nationaal Ballet, Sinfonietta,
Eye etc. Zeeland als Culturele Hoofdstad en Land In Zee campagne: samenwerkingen
• Kosten kunnen snel oplopen
• Verdeelde belangen; lokaal, provinciaal
• Brede regionale achterban vormt zich niet
• Afhankelijk van aantal landelijke partijen met (weinig) binding

ORGANISATIE
De Grote Kerk Veere is een stichting en Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting heeft
een raad van toezicht. Verantwoordelijkheden,
zeggenschap, beslisstructuren en dergelijke zijn
statutair, in een raad van toezichtreglement en in
een bestuursreglement geregeld.

Raad van Toezicht:
Karla Peijs (o.a. oud-commissaris van de Koningin van
de provincie, daarvoor was Peijs minister van Verkeer
en Waterstaat in de kabinetten Balkenende II en III)
Dick Anbeek (Kloveniersdoelen/De Drukkery)
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Grote Kerk Veere hanteert en onderstreept het
gebruik van Governance Code Cultuur 2019.
De Governance Code Cultuur biedt een normatief
kader voor goed bestuur en toezicht in culturele
organisaties. Governance gaat over het besturen en
de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt
governance een belangrijke rol in het vertrouwen en
de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld
genieten. Bewust omgaan met governance is
essentieel voor de versterking van culturele
organisaties en voor een gezonde sector.
De toezichthouders zijn onbezoldigd.
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Ruud Koole (hoogleraar politieke wetenschappen
Universiteit Leiden)
Pieter van Oord (CEO Van Oord)
Christoph Buchwald (schrijver/CEO Uitgeverij Cossee)
Oswald Coene (CEO Koning & Hartman BV)
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden
op het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken binnen de stichting. Hij staat het bestuur
met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak
richten de leden van de raad van toezicht zich naar
het belang van de stichting. Het bestuur verschaft

Directeur/bestuurder Grote Kerk Veere:
Gert-Jan de Koster
Inhoud:
Gert-Jan de Koster, Ernst Veen/XPEX,
Josje Stoel, Synergique, SCEZ
Conceptontwikkeling en fondsenwerving:
Josje Stoel
Marketing en communicatie:
Arjette van Gorsel en Marloes Matthijssen
Producent: #
Advies licht en geluid:
Cees Snellink
Beheerders:
Chris Koole, Ernesto Silvius
Managementondersteuning:
Tara van Vliet
Administratie:
backoffice Gebouw-T
Ontwerp en productie beleving toren:
maart 2019 bekend
Het vaste beroepsteam bestaat uit een team met
een beperkte inzet van uren circa 1.6fte á 1,8fte.
Per evenement wordt een aanvullend projectteam
samengesteld op basis van behoefte en noodzakelijke
competenties. We werken conform een vast
projectformat zodat voor iedere betrokken partij
de rol- en taakverdeling duidelijk is. Vrijwilligers
gaan een grote rol spelen bij de Grote Kerk Veere.
Zij ondersteunen bij onder andere rondleidingen,
ticketverkoop, productie en culturele invulling en
zijn de verbinding met de inwoners in de stad Veere.

Samenwerking
Stakeholdersgroep: bestaande uit een afvaardiging
van Stadsraad Veere, ondernemers, stichting Veere,
omwonenden en de toeristische impuls. Gemeente
en Provincie.
Samenwerkende collega-instellingen zijn
onder andere:
• Gemeente Veere
• Provincie Zeeland
• Stichting Monumenten Bezit
• Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
• Museum Veere/Schotse Huizen;
Stichting Delta Cultureel
• Project Virtuele Tijdreis met o.a.
de archeologisch dienst (WAD)
• Zeeuws Archief
• Muziek Podium Zeeland
• Toeristisch Impuls
• Eye Film Museum
• Film by the Sea
• Zeeland Nazomerfestival/Theaterproductiehuis
Zeelandia
• Zeeuws Museum
• CBK Zeeland
• De Vleeshal
• Zeeland Theaters
• Zeeuwse Concertzaal
• Oostkerk
• Amsterdam Sinfonietta
• Het Nationale Ballet
• Maria Austria Instituut
• PopMonument
• Zeeuws Orkest
• Vestrock
• De Spot
• Gebouw-T
• Onderwijs: onder andere Hogeschool Zeeland,
University Collage Roosevelt, Scalda, Voortgezet
Onderwijs en Primair Onderwijs
• ZB Planbureau
• Zeeuwse Muziekschool
• VVV Zeeland
• Internationale partijen met name uit België
en Duitsland
• Diverse lokale en regionale partijen, ondernemers,
stichtingen en verenigingen
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GROTE KERK VEERE
Raad van Toezicht
Directeur/bestuurder
HET KERNTEAM
(curator, marketing en pr,
front office, productie
en beheer)

HET PROJECTTEAM
(variabel op basis van de
gevraagde competenties en
samenwerkingpartner)

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere streeft naar
een duurzame exploitatie: een uitgebalanceerde
financieringsmix tussen de opbrengsten van
ticketverkoop, horeca en verhuring, gemeentelijke
en landelijke bijdragen van beschikbare subsidies en
fondsen. Plus een uitgekiend sponsoren- en relatieontwikkelingsplan. De basis is zelfredzaamheid van
de organisatie met een duurzame financiering, door
ondersteuning van de provincie Zeeland en gemeente
Veere is het mogelijk om middelen te genereren en
andere stakeholders te binden aan het initiatief.
We schrijven deels onze apparatuur af, zodat we
kunnen investeren in de toekomst en onze
dienstverlening kunnen verbeteren.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is
een uitgebreide meerjarenexploitatie en
investeringsbegroting opgesteld.

Comité van
Aanbevelingen
(kan gevraagd en ongevraagd
advies geven en is ambassadeur
van de Grote Kerk.
Het comité wordt in de loop
van 2019 geformeerd)

publiek, bezoekers, enz.

Financiën

STAKEHOLDERS
o.a. gemeente, provincie,
fondsen, ondernemers
en bewoners
Vertegenwoordiging in
o.a. stakeholderoverleg

Concrete voorbeelden zijn:
• Ontwikkeling van een Business Club;
• Crowdfunding/donatieprogramma;
• Loyaliteitspas voor de particuliere bezoeker
van de Grote Kerk;
• Gerichte fondsenwerving;
• Comité van aanbeveling/ambassadeurs;
• Een actief sponsorbeleid met cultuurpartners.
De Grote Kerk biedt het bedrijfsleven de
mogelijkheid om een aantal keer per jaar een
bijzonder evenement en diner met bijvoorbeeld een
maker bij te wonen. Vrienden van de Grote Kerk
ontvangen een loyaliteitspas (voor particulieren),
die cultuurliefhebbers voordeel geeft op concerten,
exposities en de experience.

Credits:
Het ondernemingsplan is mede tot de stand gekomen door gesprekken met
de diverse stakeholders waaronder de gemeente Veere, Provincie Zeeland,
Stichting Monumenten Bezit, SCEZ, inwoners, omwonenden, ondernemers,
vrijwilligers, toezichthouders, Impuls Zeeland, collega-instellingen zoals
Stichting Delta Cultureel, afgevaardigden van het Nazomerfestival,
Film by the Sea, Amsterdam Sinfonietta, Eye Filmuseum, het Nationale Ballet,
XPEX, Maria Austria Instituut, Zeeuws Orkest… Hartelijk dank voor jullie input.
Bronvermelding:
Dit ondernemingsplan is gebaseerd op het plan Veere Verlicht, Veere Danst,
Veere speelt - Grote Kerk Veere, het Cultuurpodium en festivalhuis van Zeeland
van Ernst Veen – Meedenker en XPEX, Experience Experts.
Speciale dank aan Dick Anbeek - voor advies.

Relatie Ontwikkelingsstrategie
Colofon:
Inhoud: Gert-Jan de Koster en Josje Stoel
Tekst en redactie: Josje Stoel, Arjette van Gorsel en Marloes Matthijssen
Fotografie: Erwin Klomp en Carlo van den Heuvel
Vormgeving: Mirjam Drenth

Onze uitdaging is om onze brede financieringsmix
door te ontwikkelen. Enerzijds om een gezonde
financiële positie te realiseren, maar ook om nog
meer draagvlak te creëren bij het publiek, het
bedrijfsleven en de (lokale) overheid.

contactgegevens:
Stichting exploitatie grote kerk Veere
Oudestraat 26, 4351 AV Veere
info@grotekerkveere.nl
www.grotekerkveere.nl
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