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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief uitvoering motie mozaïeken Louis van Roode hotel Britannia

Geachte raad,

Met deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het 
behoud van de mozaïeken van Britannia en de uitvoering van uw motie; ‘laat de mozaïeken 
terugkeren aan de Boulevard’ van 28 januari 2021.

In augustus 2021 zijn de mozaïeken van Louis van Roode van voormalig hotel Britannia 
verwijderd. Ze zijn vervoerd naar de gemeentewerf aan de Vredehoflaan waar ze worden 
opgeslagen in afwachting van restauratie. Dit restauratieproject wordt getrokken door de 
beoogde eigenaar: de Bond Heemschut in samenwerking met het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Om fondsen te werven voor de kostbare 
restauratie is een waardestelling van de mozaïeken door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) van belang. Op verzoek van het KZGW heeft de gemeente deze 
waardestelling aangevraagd bij de RCE. Met een waardestellingsonderzoek bepaalt de RCE 
de cultuurhistorische waarde op lokaal, regionaal en internationaal niveau. Op basis van 
materiaal technisch onderzoek van hun kennisinstituut brengt de RCE tevens de staat van 
de mozaïeken in beeld en adviseert over de restauratietechnieken met het oog op 
herplaatsing. 

In uw motie ‘laat de mozaïeken terugkeren aan de Boulevard’ vraagt u het college mee te 
denken over oplossingsrichtingen voor het behoud. Het college faciliteert dit door een 
tijdelijke opslagplaats te bieden aan de Vredehoflaan en na de restauratie mee te werken 
aan herplaatsing. Het waardestellingsverzoek is een volgende stap in het behoud van de 
mozaïeken. Met het waardestellingsrapport van de RCE kunnen de Bond Heemschut en 
het KZGW fondsen werven bij grote instellingen zoals het Prins Bernard Cultuurfonds. Ook 
kunnen zij gebruik maken van de expertise van het kennisinstituut voor de restauratie.
Wanneer de mozaïeken zijn gerestaureerd werken wij actief mee aan de herplaatsing op een 
geschikte locatie in onze gemeente.

De restauratie zal naar verwachting 5 jaar duren. De mozaïeken worden tijdelijk opgeslagen 
aan de Vredehoflaan (uiterlijk tot de verhuizing van de gemeentewerf die is voorzien in juli 
2023). Heemschut overlegt met diverse instanties over een geschikte binnen locatie voor de 
restauratie.
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Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar




