
Nieuwsbrief vanuit het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland | april 2022 
voor schippers/eigenaren van historische schepen en maritieme erfgoedorganisaties 
 
Onderwerpen: 

- Watersportdagen Middelburg 10-12 juni 

- Themadag 2 april 

- Informatie vanuit het PMEZ 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Watersportdagen (+stadsfeesten) in Middelburg op 10 – 12 juni 
Evenals voorgaande jaren zijn wij, als maritiem erfgoed uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze Open Dagen in en rond de havens van Middelburg. De ligplaats voor de schepen is niet 
meer aan de Loskade, maar de schepen kunnen naar binnen en afmeren aan de Rouaanse 
Kade. Aankomst op vrijdag en vertrek op zondag (geen brugopening op zaterdag). Het zou 
een mooi gezicht zijn wanneer de deelnemende schepen zoveel mogelijk gezamenlijk 
binnenvaren via het Kanaal vanaf Veere in de loop van de vrijdagmiddag. Bezoekers kunnen 
langs de kade lopen, informatie vragen en eventueel je schip bezichtigen. We kijken nog naar 
een paar info-kramen op de kade. Vrijdagavond wordt aan de bemanningen een BBQ 
aangeboden. Rondvaarten met publiek op zaterdag en zondag zal verzorgd worden door 
enkele hoogaarzen en 1 of 2 sleepboten (deze blijven voor de brug liggen). 
 
AANMELDEN vóór 1 MEI via maritiemerfgoed@erfgoedzeeland.nl met de volgende gegevens:  
- NAAM EN TYPE SCHIP 
- LENGTE VAN HET SCHIP 
- AANTAL PERSONEN AAN BOORD (vrijdagavond) 
 
Na aanmelding volgt later een bevestiging en afspraken over het gezamenlijke binnenvaren. 
__________________________________________________________________________ 
 
Themadag 2 april 
Het was heel plezierig om weer met een groep schippers (en bemanning!), vrijwilligers van de 
maritieme organisaties en anderen bij elkaar te zijn voor onze jaarlijkse themadag. We kregen 
informatie met beeld van Wiebe Radstake, schipper van de Vrijbuiter die actief is met de 
Zeeuwse Groene Compagnie om duurzamer te varen, te leven en mensen en producten te 
vervoeren over de Zeeuwse wateren en daarbuiten. Zijn verhaal werd aangevuld door Iman 
Padmos die een inkijkje gaf in de ontwikkeling van de elektrificering van schepen. Er was tijd 
voor ontmoeting en bijpraten. 
Na afloop kon een bezoek gebracht worden aan de gerestaureerde en heringerichte Zeeuwse 
klipper De Avontuur in de Houthaven van Goes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
   
serieuze aandacht voor duurzaamheid op 2 april 
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Informatie vanuit het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland 
- Bij de vorige verzending is een jaarkalender meegestuurd van de nu bekende maritieme 
evenementen in de zuid-westelijke Delta. 
- De voormalige PSD veerboot Koningin Emma is verbouwd tot hotelschip, maar de buitenkant 
is nog steeds als vanouds. De Koningin Emma ligt afgemeerd in de Dokhaven in Vlissingen 
tegenover de Timmerfabriek en vlakbij het Dok van Perry, waar ook de Mercuur ligt, en op 
loopafstand van museum Scheldewerf waar tevens de gerestaureerde stoomkraan staat. 
- Er komt dit jaar een inventarisatie naar alle (klein en groot, oud en nieuw) havens in Zeeland. 
Juist ook naar de afmeermogelijkheden (steigers en voorzieningen) voor maritiem erfgoed. Als 
je suggesties en vooral bepaalde plekken (haventjes) wilt melden, horen we dat graag. 
- Er wordt gewerkt aan een plan om eind september een informatie/demonstratiedag te 
organiseren met HOUT als verbinding met de erfgoedorganisaties van boerderijen, molens en 
schepen. 
- Noteer alvast donderdag 10 augustus 2023 (en 11/12 augustus) om de Kamper Kogge mee 
in te halen in Zierikzee vanwege de festiviteiten in het kader van Zeeland 700. 
 
_____________________________________________________________ 
 
Bereikbaarheidsgegevens 
Platform Maritiem Erfgoed Zeeland 
Secretariaat: Jacquelien van Gelderen 
0118-670607 
maritiemerfgoed@erfgoedzeeland.nl 
 
Voorzitter: Ria Geluk 
06-28513978 
riageluk.sd@gmail.com 
 
www.erfgoedzeeland.nl klik hier voor de pagina van het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland 
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