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ONDERWERP

waardestelling mozaïeken Louis van Roode hotel Britannia
Geachte raad,
In oktober 2021 heeft het college besloten een cultuurhistorisch waardestellend onderzoek
aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) naar de mozaïeken van
Louis van Roode, afkomstig van het recent gesloopte Hotel Britannia. Een deel van deze
mozaïeken verkeert in slechte staat. De Bond Heemschut is eigenaar van de mozaïeken en
wil ze, in samenwerking met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
(KZGW), laten restaureren. Om fondsen te werven voor de kostbare restauratie is een
waardestelling van groot belang
Op 7 april 2022 is de waardestellingsbrief ontvangen waarin de RCE de cultuurhistorische
betekenis van de mozaïeken duidt. Hierin concludeert de RCE het volgende: “De mozaïeken
afkomstig van Hotel Britannia vertegenwoordigen een bijna iconische waarde voor de stad.
Vanuit nationale optiek zijn de mozaïeken bijzonder als voorbeelden van monumentale
kunst uit de wederopbouwperiode in een techniek en schaal die ook op internationaal niveau
bijzonder is.”
In de aangenomen motie ‘Laat de mozaïeken terugkeren aan de Boulevard’ verzoekt uw
raad het college mee te denken over oplossingsrichtingen voor het behoud van de
mozaïeken van Louis van Roode. De ontvangen waardestelling is een belangrijke eerste
stap om de restauratie op gang te brengen. De gemeente speelt een faciliterende rol bij het
behoud van de mozaïeken door een tijdelijke opslagplaats te bieden en wij zullen na de
restauratie bezien of herplaatsing in de openbare ruimte mogelijk is.
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De waardestelling van de RCE treft u aan in de bijlage bij deze brief.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke

drs. A.R.B. van den Tillaar
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