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Introductie
Wie denkt aan Bergen op Zoom, denkt aan historische bouwwerken: de Sint Gertrudiskerk uit
1370, het Markiezenhof uit 1485. Deze prachtige gebouwen zijn voor veel toeristen aanleiding
om de Markiezenstad aan te doen. Een nieuw icoon wordt hieraan toegevoegd: Pompejus.
Pompejus is een multifunctionele uitkijktoren op Fort de Roovere. Samen met de inmiddels
wereldberoemde Mozesbrug vormt de toren straks een uniek koppel van moderne iconen in
Bergen op Zoom.
Dit doen we niet alleen. We roepen iedereen op die mee wil werken aan de komst van Pompejus;
inwoners, verenigingen, maar ook bedrijven. Alles is mogelijk: of je nu onderdelen voor de
toren wil kopen of liever meehelpt met bouwen. Het belangrijkste is dat we samen de komst van
Pompejus mogelijk maken, zodat er straks met recht over ‘onze toren’ wordt gesproken.
Pompejus is meer dan een uitkijktoren. Zo kunnen er kleine exposities of brainstormsessies in
worden gehouden en kunnen er op het voorterrein openluchtvoorstellingen plaatsvinden. Hoe
groot de toren wordt? Ongeveer 25 meter hoog. Om de top te bereiken moeten er 129 traptreden
worden beklommen. Bijzonder is dat iedereen torenonderdelen kan kopen: er zijn ruim 8.000
onderdelen te koop.

Stichting Pompejus
www.pompejus.nl
Onze Toren
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Geschiedenis
Pompejus
Waarom heet de toren Pompejus? Pompejus
de Roovere (geboren in 1571) was een
vooraanstaand politicus. Zo was hij schout
van Dordrecht, baljuw van Zuid Holland
en vanaf 1626 lid van de Raad van State.
De Roovere begeleidde namens de Staten
van Holland de bouw van de fortificaties.
Pompejus de Roovere overleed in 1638, maar
hij krijgt een tweede leven met onze toren op
‘zijn’ fort.
Financiering
De manier waarop dit nieuwe icoon tot
stand komt, is voor de gemeente Bergen op
Zoom uniek: iedereen kan een stukje van de
toren kopen. Zo kunnen we straks met recht
spreken van ‘onze toren’. Voor 10 euro ben je
al eigenaar van een schroef en vanaf 50 euro
kun je zelfs een eigen tekst in jouw stukje
toren laten aanbrengen. De toren bestaat
uit 8000 onderdelen. Via onder andere
crowdfunding wil stichting Pompejus deze
toren verwezenlijken. Na de bouw neemt de
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stichting de taak tot beheer en exploitatie van
toren en fort voor zijn rekening.
Samen beheren, exploiteren en binden.
De rol van de Stichting Pompejus is de
coördinatie van alle activiteiten rondom deze
toren. Het gaat daarbij om het organiseren
en faciliteren van alles wat bijdraagt aan
het optimaal functioneren van de toren
als markant architectonisch uitkijkpunt,
als theatertoren en als onderkomen van
historische verenigingen. De rol van de
Stichting is erop gericht alle betrokken partijen
hierbij optimaal te laten samenwerken.
Uiteraard zonder winstoogmerk.
De bouw van de toren staat los van de
Stichting.
De
verantwoordelijkheid
hiervoor berust bij een (gemeentelijk)
project- en bouwteam. De Stichting draagt
alleen financieel bij aan de realisering
van de culturele en maatschappelijke
voorzieningen, zijnde: theatervoorzieningen,
tentoonstellingsruimte en het hierbij
betrekken van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Onder: Pompejus bij maquette van de toren

Toren Pompejus als onderdeel van de
West-Brabantse Waterlinie en de Brabantse Wal
De toren van Pompejus wordt vanuit
particulier initiatief geplaatst in het
landschap van de Brabantse Wal. Het project
past in ontwikkelingen/projecten die gaande
zijn in het Brabantse Landschap.
De Brabantse Wal
In West-Brabant, waar Brabant Zeeland
raakt, verrijst een indrukwekkende wal
vanuit de kleipolders. Het landschap van
de Brabantse Wal wordt gekenmerkt door
een grote landschappelijke verscheidenheid,
die zowel door de grote verschillen in
terreingesteldheid als door verschillen in
historische ontwikkeling is veroorzaakt.
Via een integrale ontwikkeling moet de motor
op gang worden gebracht en de identiteit van
het gebied worden versterkt. Het gebied moet
op basis van de kernkwaliteiten een grotere
aantrekkingskracht krijgen.
De gebiedsontwikkelingen in het gebied
de Brabantse Wal zijn gebaseerd op de vier
kenmerken van het gebied: het militaire
verleden, de cultuurhistorie, de steilrand van
de wal en de uitgestrekte natuurgebieden.

De gebiedsontwikkeling tussen Steenbergen
en Bergen op Zoom heeft betrekking op
het militaire verleden. Hier is de West
Brabantse Waterlinie nog zichtbaar in het
landschap. Het betreft één van de oudste
waterlinies van Nederland. Forten, sluizen,
redoutes (torens) en bunkers uit oude en
meer recente tijden liggen in een gevarieerd
groen landschap, bestaande uit een
kleinschalig dijkenlandschap, grootschalig
polderlandschap en een kleinschalig
krekenlandschap.
Deze gebiedsspecifieke potenties worden in
het project ‘West Brabantse Waterlinie’ benut
en verder versterkt.
Landschap van Allure
De provincie Noord-Brabant investeert
in het behoud (en doorontwikkeling) van
een drietal landschappen in Brabant. Dit
investeringsprogramma draagt de naam
“Landschappen van Allure”. Door diverse
projecten samen te financieren - gemeenten,
bedrijven en andere organisaties - is het doel
om het landschap in ere te herstellen en
aantrekkelijk te maken voor recreatie.
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De West-Brabantse Waterlinie
Een project dat onder het “Landschappen
van Allure” -programma valt is de WestBrabantse Waterlinie. De doelstelling
van dit project is een cultuurhistorisch
landschap van formaat te realiseren.
Daartoe optimaliseren de partners de
landschappelijke, cultuurhistorische en
recreatieve mogelijkheden van het gebied van
de West Brabantse Waterlinie. Deze linie kent
een lange geschiedenis, die teruggaat tot 1628.
Zij verbond de steden Steenbergen en Bergen
op Zoom met elkaar. Het gebied krijgt een
landschappelijke impuls door versterking van
de karakteristieke kreken- en polderstructuur
(de voormalige inundatiegebieden). Verder
worden de historische elementen in het
landschap hersteld, zoals de aarden forten en
grachten en worden zichtlijnen hersteld. De
recreatieve ontsluiting wordt verbeterd door
het creëren van specifieke poorten waardoor
de stroom van recreanten wordt gereguleerd
en belangrijke natuurgebieden (EHS) worden
ontzien.
Samenkomst van de projecten
Op de Brabantse Wal wordt het landschap
in 2017 nog steeds gekenmerkt door
bossen, vennen en agrarische enclaves. De
natuurwaarden hebben zich goed kunnen
ontwikkelen. De grootschalige landbouw
heeft hier vanwege strengere milieueisen,
toenemende ruimtedruk en randvoorwaarden
vanuit milieu, natuur en landschap,
beperktere
ontwikkelingsmogelijkheden
gehad. Hierdoor heeft de landbouw
zich verder richting extensieve verbrede
landbouw ontwikkeld. Verdroging van de
Brabantse Wal is nagenoeg niet meer aan de
orde. De leefomgeving is schoner en door
realisatie van ecologische verbindingszones
zijn natuurgebieden weer met elkaar
verbonden. Op de Brabantse Wal is recreatie
en toerisme verder ontwikkeld binnen de
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randvoorwaarden van natuur en landschap.
Recreatieve poorten reguleren de toegang
van recreanten tot natuurgebieden.
Het project ‘West Brabantse Waterlinie’
draagt bij aan dit toekomstbeeld van de
Brabantse Wal. Door het realiseren van een
routestructuur langs de West Brabantse
Waterlinie wordt de herkenbaarheid en
beleefbaarheid van het noordelijk deel van
de Brabantse Wal versterkt. Wanneer wordt
aangetakt op de routestructuren in de andere
gebieden zoals die in het oostelijk deel van
de Brabantse Wal, langs de Zoom, wordt
de samenhang in het gebied versterkt en
wordt de toegankelijkheid voor de recreant
verruimd.
Door het herstel van het landschap en het
meer zichtbaar maken van de cultuurhistorie,
het verschaffen van informatie en door
bijvoorbeeld het plaatsen van een uitkijktoren
wordt de belevenis van het linielandschap
versterkt en door de ontsluiting en het geven
van informatie worden deze gebieden weer
beleefbaar.

De positie van Stichting Pompejus
binnen de Brabantse Wal
In 2008 werd in de begeleidingsgroep
van de West-Brabantse Waterlinie het
idee gelanceerd een toren te bouwen
om de waterlinie van bovenaf te kunnen
aanschouwen. De begeleidingsgroep bestaat
nog steeds en is feitelijk al sinds 1999 actief om
de linie uit de vergetelheid te onttrekken. Na
de onderwaterbrug moet dit het tweede werk
worden waarbij nieuw wordt toegevoegd
aan oud. Hiermee is ook duidelijk dat de
begeleidingsgroep open staat voor nieuwe
ontwikkelingen. Uit de begeleidingsgroep is
een subgroep ontstaan, de later gevormde
stichting Pompejus.

op haar beurt weer verantwoording aflegt
aan de organisaties die actief zijn binnen
de Brabantse Wal. De begeleidingsgroep zal
begin 2017 op gaan in de projectgroep.
Zodra de toren is gerealiseerd zal de stichting
louter en alleen uit vrijwilligers bestaan die
verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en
beheer van de toren en Fort de Roovere. Deze
stichting vertegenwoordigt dan een van de
actieve culturele attracties op de Brabantse
Wal.

Voor de totale waterlinie is de projectgroep
“de West-Brabantse Waterlinie” actief die
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Stichting Pompejus
De missie van Stichting Pompejus is het
zonder winstoogmerk initiëren, laten
realiseren en cultureel beheren van de
theater/uitkijktoren.

Organisatie en bedrijfsvoering
De stichting bestaat uit vrijwilligers.
Zij verrichten hun werk vanuit hun
maatschappelijke betrokkenheid. Voor
iedereen is het onbezoldigd werk. Als
de toren eenmaal is gebouwd, zal deze
beheerd, geëxploiteerd en bemenst moeten
worden. Enerzijds zal de toren beheerd
en onderhouden moeten worden, net als
het omliggend groen van Fort de Roovere.
Anderzijds wordt de toren gebruikt voor
culturele activiteiten en evenementen,
waarvoor vrijwilligers worden ingezet. De
bijbehorende bedrijfsvoering wordt in dit
hoofdstuk behandeld.
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Bestuur stichting
Het bestuur van de stichting zet het beleid
uit en initieert en begeleidt alle processen.
Het bestuur bestaat uit zes leden, die zich
vrijwillig inzetten. De leden zijn afkomstig
zijn uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs,
cultureel veld en vrijwilligersorganisaties.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
voorzitter, secretaris, penningmeester, lid
beheer/exploitatie fort en toren, lid personeel
en een lid progammering en activiteiten.

Proces Stichting Pompejus

Het proces van de realisatie van de toren kan
in drie perioden worden opgedeeld:
1) de ontwikkeling
2) de bouw
3) het beheer en exploitatie van de toren
Afhankelijk van de periode zijn de taken
en het doel van de stichting anders. In dit
beleidsplan is er dan ook een driedeling
gemaakt.
Voor alle drie de fasen geldt dat de Stichting
als doel heeft maatschappelijk en duurzaam
te ondernemen zonder winstoogmerk.
Dit gebeurt door tijdens de ontwikkeling,
realisatie en het beheer van de toren en het
fort, diverse maatschappelijke geledingen te
betrekken bij de activiteiten.

Fase 1: Ontwikkeling

Fase 1 betreft de ontwikkelingsfase van de
toren. Hieronder vallen alle voorbereidingen
zoals het creëren van draagvlak, het
bijeensprokkelen
van
(financiële)
middelen en het opstellen van proces- en
werkdocumenten.
Het doel van de Stichting Pompejus voor fase
1 is het scheppen van voorwaarden om de
totstandkoming van een theater/uitkijktoren
mogelijk te maken.
Taken stichting: organiseren en faciliteren
crowdfunding & crowdsourcing.

Maatschappelijk en duurzaam
ondernemen
De stichting zet zich in om maatschappelijk
en duurzaam te ondernemen zonder
winstoogmerk. Het kerndoel van dit beleid
is kort samengevat: Beheren, exploiteren en

Binden. Het doel is niet het bouwen van een
toren, maar gedurende het hele proces van
voorbereiding, realisatie, beheer en gebruik
van de toren en het fort, zoveel mogelijk
mensen te betrekken en te binden aan dit
project, onder het motto:
“Bouw mee aan ONZE toren”

Financieel beleid

Om te waarborgen dat de gelden van de
stichting op een transparante wijze beheerd
worden, hanteren de bestuursleden de
volgende gedragsregels :
• Alle financiële poststukken, zoals
bankcorrespondentie en rekeningen,
worden ontvangen op het postadres van
de stichting en nimmer op het privéadres
van de penningmeester.
• Een van de overige bestuursleden opent
en beoordeelt de financiële post alvorens
door te sturen naar de penningmeester.
• Op te betalen rekeningen van € 1.000
en meer paraferen de voorzitter en
desbetreffende portefeuille houdend
bestuurslid
voor
akkoord.
De
penningmeester betaalt geen rekeningen
zonder accordering.
• Als de bank geen dagafschriften
verstuurt, genereert de penningmeester
eenmaal per maand vanuit de
banksoftware een maandafschrift en
stuurt dat naar de overige bestuursleden.
• Op het vermogen van de Stichting is
het beschikkingsmacht criterium- en
bestedingscriterium van toepassing.

Fase 2: Bouw van de toren

De tweede fase van het proces betreft de bouw
van de toren Pompejus. In dit stadium zal het
bouwteam de realisatie op zich nemen. De
Stichting zal voornamelijk ondersteunende
taken hebben. Het doel van de Stichting in
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deze fase blijft het verbinden en het bieden
van ondersteuning bij de realisatie van het
theater / de uitkijktoren. In deze fase zal het
(ver)binden van mensen tijdens de bouw een
belangrijke taak zijn.
Bouwen en binden
Bij het bouwen staat participatie en binden
voorop. De toren wordt gerealiseerd middels
een zogenaamd bouwteam, waarbij een groep
aannemers de eindverantwoordelijk heeft
en waar onder hun leiding leerlingen uit de
bouw, installatietechniek en elektrotechniek
ervaring opdoen. Ook worden onderdelen
van de toren onder deskundige leiding
geprefabriceerd door vrijwilligers en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
catering en het vastleggen van dit proces
wordt eveneens verzorgd door leerlingen.

Bouw van de Pompejus-Toren

Ro & Ad Architecten uit Bergen op Zoom
maakte het ontwerp van de Pompejus-toren.
Zij hebben niet alleen een goede uitkijktoren
/ openlucht theater / info punt ontworpen,
maar er ook een landschappelijk en architectonisch icoon van gemaakt. De toren
heeft een ingewikkelde geometrie en architectuur en is lastig, zo niet onmogelijk in een
normaal bouwproces te realiseren, zeker met
relatief onervaren mensen. Om dit toch te
kunnen verwezenlijken is de toren her-ontworpen zodat uiteindelijk de delen relatief
gemakkelijk met behulp van leerlingen in
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elkaar gezet kunnen worden. De stichting
heeft in november 2016 het startsein gegeven om de toren in de zomer van 2017 in
gebruik te kunnen nemen.
Unieke bouwwijze
Het bouwproces van Pompejus wordt op een
bijzondere manier ingevuld. Alle aannemers
uit de regio zijn uitgenodigd om mee te
praten over de bouw. In deze gesprekken heeft
de stichting uitgesproken wat er verwacht
wordt van de deelnemende aannemers:
samenwerken,
sociale
betrokkenheid,
flexibiliteit enz. Naar aanleiding van deze
gesprekken zijn drie aannemers opgestaan
die binnen de Pompejus-filosofie willen
bouwen aan een sterkere samenleving.
Verantwoordelijk voor de bouw is het
bouwteam bestaande uit de gemeente, de
architect en de aannemers. Dit team stuurt het
proces aan dat uiteindelijk tot realisatie van
de toren en de objecten op het Fort moeten
leiden. Er is een projectteam gevormd om dit
mogelijk te maken. Dit projectteam bestaat
uit: de gezamenlijke aannemers, de architect,
bouwmensen, Stichting Samenwerken,
Gemeente Bergen op Zoom en vrijwilligers,
o.a. voor marketing en communicatie.
In het bouwproces wordt een bijzondere
bouworganisatie
nagestreefd.
In
de
projectgroep en het bouwteam wordt gekeken
welk onderdeel met welke maatschappelijke
partijen gerealiseerd kan worden. Zo
wordt de toren gebouwd met lokale ROC
leerlingen. Deze worden bij de aannemers
en onderaannemers ingezet om te helpen,
vakkennis op te doen en maatschappelijke
betrokkenheid te creëren. De bouwkeet die
voor de toren nodig is, is gebouwd door
vrijwilligers en wordt beheerd door lokale
startende onderneemsters. De bouwkeet
(Schaft!) wordt een ontmoetingsplek
van bouwers en burgers, maar ook een
informatiepunt over de toren, het Fort en de
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Fase 3: Beheer

Na de oplevering van de toren zal het
stichtingsbestuur de toren en het Fort
beheren en exploiteren. Daarnaast zal het
een
gevarieerd
activiteitenprogramma
opzetten en uit laten voeren, waarbij
nadrukkelijk aandacht is voor gepaste
kunst en culturele uitingen. Een beheerplan
zal opgesteld worden, samen met een
activiteitenprogramma.
Het doel van fase 3 is dan ook: Het beheren
en exploiteren van de theater/uitkijktoren
inclusief de directe omgeving te weten Fort
de Roovere.

Beheer toren en Fort

Ten behoeve van het beheer en onderhoud
van het linielandschap in het traject aan
de West-Brabantse Waterlinieroute van
de Waterschans naar Fort de Roovere,
onderneemt de gemeente Bergen op Zoom
verschillende initiatieven om ook anderen bij
het beheer en onderhoud te betrekken.
Net als bij de bouw van de toren, worden
ook na de opening vrijwilligers, leerlingen en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
bij de toren betrokken. Werkzaamheden die
zij zullen verrichten zijn:
• onderhoud en kleine reparaties
• bewaking
• verzorging installaties
• beheer inventaris en apparatuur
• catering
• groen onderhoud
Het beheer wordt verzorgd door de
vrijwilligers van Stichting Bezichtiging
Monumenten en Facilitair Beheer samen met
cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg
West Noord-Brabant en deelnemers van
Stichting Samen Werken. Sociale activering
is belangrijk: niet alleen om maatschappelijk
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te werken, maar ook betrokkenheid te
stimuleren. Begeleiding zal geschieden door
een groep vrijwilligers en begeleiders van
genoemde organisaties. Het geheel wordt
aangestuurd door het bestuurslid personeel.
Daarnaast worden ook opleidingsinstituten
betrokken bij het onderhoud en beheer.
Gekeken naar de aard van het project zullen
voornamelijk MBO en mogelijk HBO
gerelateerde opleidingen betrokken worden
bij de realisatie van de Toren en het Fort.
MBO opleidingen: Bouw, installatietechniek,
elektrotechniek, groenvoorziening, horeca,
bewaking en theatertechniek.
Exploitatie
Pompejus
is
een
multifunctionele
uitkijktoren. Er kunnen kleine exposities
worden gehouden in ruimtes van de toren
en het voorterrein kan plaats bieden
aan
openluchtvoorstellingen.
Middels
uitvoering van een jaarlijks op te zetten
activiteitenprogramma kan de exploitatie
van de toren gedeeltelijk gerealiseerd
worden. Voorbeelden van activiteiten zijn:
muziek-, toneel- en dansuitvoeringen
in het openluchttheater. In de toren zelf
kunnen bijeenkomsten en tentoonstellingen
plaatsvinden. De openbare ruimte op
het fort zelf biedt gelegenheid voor
buitenevenementen en exposities van kunst.
De activiteiten die uitgevoerd worden zijn
van maatschappelijke en culturele aard en
vinden plaats zonder winstoogmerk.
Het bestuurslid Programmering stuurt
het activiteitenprogramma aan van wat
plaatsvindt bij de Toren en op het Fort,
waakt over variatie, creativiteit, kwaliteit
en kwantiteit van al het gebodene. Het
programma dient passend te zijn bij de
(historische) omgeving.

Op termijn zal de frequentie van de
activiteiten tot een jaarvullend programma
met volle agenda moeten leiden waarin
ook de huidige gebruikers zijn ingepast.
Vaste gebruikers organiseren de activiteit
meestal zelf in overleg en afstemming
met De Stichting Pompejus. Bij projecten
zal in overleg met de Sichting Pompejus
organisatie en uitvoering vastgesteld worden,
waarbij voor de uitvoering zo veel mogelijk
wordt uitgegaan van inzet door leerlingen,
vrijwilligers of mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.

Publicatie(plicht) beleidsplan
Het plan is te vinden op de website www.
pompejus.nl en is op aanvraag beschikbaar.

|13

14|

