
 
 

Bergen op Zoom 

 9 mei 2020 

 

 

Aan: 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 

 

Geachte Raadsleden, 

 

Op 19 maart 2019 werd de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom opgericht. Deze stichting heeft onder meer  ten doel: het oprichten, onderhouden en in stand houden van een bezoekerscentrum , dit 
mede ter uitvoering van een motie die in de Gemeenteraad van Bergen op Zoom 

brede steun heeft gekregen om te komen tot een dergelijk bezoekerscentrum. 

 

De stichting is voortgekomen uit de stichting Bevrijding Brabantse Wal (SBBW). 

Het oprichten van een separate stichting was wenselijk omdat de SBBW, door 

haar doelstellingen en vele daarmee verbonden taken en activiteiten, zich niet 

geëquipeerd voelde ook nog de bouw en operationele exploitatie van een 

bezoekerscentrum, ook op de langere termijn, op zich te nemen. 

 

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom zal deze 

taken ter hand nemen als zelfstandige entiteit met verwante maar eigen 

doelstellingen verantwoordelijkheden. 

 

Gezien het bovenregionale karakter van de twee erevelden, die op exemplarische 

wijze worden onderhouden door de Commonwealth war Graves Commission, is 

bestuurlijke steun en erkenning van het project voor het bestuur van de Stichting 

Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom van groot belang. 

De meerderheid van de hier begraven gevallenen hebben immers hun leven 

gegeven in de strijd voor de bevrijding van het zuidwestelijk deel van ons land; 

de beide provincies Zeeland en Noord Brabant en in het bijzonder ook bij de 

strijd rond Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom. 

Deze onderlinge verbondenheid van de drie gemeenten en de daar gevoerde 

strijd zullen in het bezoekerscentrum ruime aandacht krijgen.  

Bij de uitvoering van onze taken zal het van groot belang zijn informatie en 

expertise te benutten uit onze regio, de beide provincies en de drie leidende 

gemeenten.  
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Het is ons een groot genoegen dat wij U nu kunnen meedelen dat, nadat de 

uitvoering van een eerste ontwerp op onoverkomelijke moeilijkheden stuitte, er 

een nieuwe architecten selectie heeft plaats gevonden. 

Van de uitslag van deze architecten selectie willen wij U nu op de hoogte 

brengen. 

 

Het was noodzakelijk het proces opnieuw op te starten voor een andere locatie 

die toch tussen de beide erevelden is gelegen en onder voorwaarden die de 

omgeving aspecten in voldoende mate respecteren. 

Er heeft een bijeenkomst plaats gevonden waarbij, op uitnodiging van  het 

bestuur van de stichting,  een drietal architecten bureaus presentaties heeft 

verzorgd voor een jury bestaande uit bestuursleden uit de diverse werkgroepen 

alsmede het Dagelijks Bestuur van de stichting. 

Tevoren was een reglement opgesteld om de beoordeling van de presentaties zo 

objectief mogelijk vergelijkbaar te maken. 

  

De jury heeft unaniem de voorkeur gegeven aan de presentatie van 

Grassodenridder Architecten uit Bergen op Zoom als. 

Het Algemeen Bestuur van de stichting heeft de beoordelingen bestudeerd en 

stelt zich achter de uitslag van de jury. 

Bijgaand treft u, ter vertrouwelijke kennisneming, de presentatie van 

Grassodenridder Architecten alsmede het projectplan aan. 

  

Met Grassodenridder is contact opgenomen om te komen tot contract vorming. 

Deze contractvorming is evenwel onder andere afhankelijk van een 

verantwoorde financiële dekking van de, aan de eerste opdracht verbonden, 

kosten. 

Uiteraard zijn de andere architecten bureaus in kennis gesteld en zijn bedankt 

voor hun inspanningen. 

  

Het bestuur van de stichting zal spoedig een persbericht uit doen gaan, tot die 

tijd hebben wij alle betrokkenen verzocht geen mededelingen te doen ten einde 

het proces een correct verloop te laten hebben en aan ieders 

verantwoordelijkheden recht te doen. 

  

Een eerste schetsontwerp verwachten wij medio dit jaar te presenteren.  

De start van de realisatie zal tegen het eind van het jaar plaats hebben en de 

oplevering volgt rond of na de zomer van 2021. 

 

Voor de bouw van het bezoekersinformatiecentrum is een belangrijk deel van de 

stichtingskosten gedekt door subsidies, onder andere van het VFonds, maar ook 

van andere fondsen afkomstig uit de regio.  

Momenteel zijn gesprekken in gang gezet met het Mondriaan Fonds over verdere 

subsidiering.  

Hoewel de volledige bouwsom nog niet bijeengebracht is, is het bestuur van de 

stichting vol vertrouwen dat voldoende gelden bijeen zullen worden gebracht ter 

realisatie van  de doelstellingen. 



Ook de grondeigenaar, het Rijks Vastgoed Bedrijf, en de Commonwealth War 

Graves Commission als beheerder van de erevelden, worden steeds nauw 

betrokken bij de realisatie van de doelstellingen. 

 

Het bestuur van de stichting waardeert de brede steun die wij mogen ontvangen 

van bestuurlijke zijde en streeft ernaar lokale en regionale besturen en 

bestuurders te informeren met betrekking tot de vorderingen bij de 

totstandkoming van het project. 

 

Wij hopen U hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Giel Janssen 

Voorzitter van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op 

Zoom. 

Namens deze de secretaris. 

 


