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Platform Maritiem Erfgoed Zeeland (PMEZ) 
Het PMEZ maakt deel uit van Erfgoed Zeeland (voorheen SCEZ), gevestigd aan de 
Looierssingel 2 te Middelburg. Het platform bestaat uit een aantal leden namens de 
verschillende maritieme organisaties in Zeeland, maar we missen nog steeds een 
vertegenwoordiger namens de vele particuliere eigenaren. 
De website van Erfgoed Zeeland is ook vernieuwd: www.erfgoedzeeland.nl. Jullie kunnen 
hierop ook het maritieme deel vinden met o.a. de schepenlijst en de evenementenkalender. 
__________________________________________________________________________ 
 
Terugblik op 2018 
Twee bijeenkomsten springen eruit: het Scheldedelta-weekend in Middelburg  en de 
themadag in november. Beide met een goede opkomst van schepen en mensen.  
De themadag van 24 november had als onderwerp: Onderhoud, reparatie en bescherming, 
zowel van houten als van stalen schepen. Mede door de boeiende verhalen en kennis van 
de inleiders (de heren Verras, Geluk en Schouten) hebben de 43 aanwezigen veel kunnen 
vragen en antwoorden gekregen. 
Van vele kanten was dit een onderwerp, heel praktijkgericht en voor herhaling vatbaar. Ook 
komt de jaarlijkse themadag het onderlinge contact en de uitwisseling ten goede. 
 
Weekend Scheldedelta in juni aan de Loskade in Middelburg met een deelname van 23 
schepen en veel verschillende schepen (sleepboot, hoogaars, schouw, veerboor, klipper, 
tjalk, kotter, bol, spitsgat) en een echte stoomsleepboot Dockyard III.  Tijdens het evenement 
scheen er een heerlijk zonnetje en we hadden de beschikking over een ponton; het kan 
allemaal nog beter, maar het was al met al toch een geslaagd weekend. Met sommige 
schepen is er met veel publiek rondgevaren, er was een gezellige start op vrijdagavond en 
een tegenvallende vlootschouw. Kortom, absoluut een paar zaken voor verbetering vatbaar, 
maar zeker ook gezelligheid met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.erfgoedzeeland.nl/informatie-advies-en-ondersteuning/platform-maritiem-erfgoed-zeeland/


Scheldedelta weekend 2019 
Dit jaar in het Pinksterweekend van 7 – 10 juni. We zijn weer van harte welkom in 
Middelburg en er komt meer vertier aan de Loskade met kramen, horeca en muziek. Het valt 
samen met de Watersportdag en de Stadsfeesten in Middelburg en misschien klinkt er nog 
een jazz-muziekje. Uiteraard wordt er weer gezocht naar pontons of afmeersteigers en we 
zullen het weekend zeker weer beginnen op vrijdagavond met een drankje en hapje. Noteer 
de data alvast in je agenda, we zullen begin april een schrijven rondsturen met het 
programma zodat je je daarna kunt aanmelden voor een of meerdere dagen. 
Intussen hebben we vlaggen en banners uitgereikt vanuit het Platform in 2017 en 2018. Zijn 
er wensen voor een ander gezamenlijk item of moeten er vlaggen of banners bijbesteld 
worden ? Laat het ons weten ! 
__________________________________________________________________________ 
 
Evenementenkalender en folder 2019 
De kalender voor 2019 is nog niet volledig met data van evenementen in het zuidwesten 
(Scheldedelta). Mocht je nog een datum/evenement willen aanmelden, graag z.s.m. 
doorgeven via maritiemerfgoed@erfgoedzeeland.nl De kalender en de folder zullen weer 
ruim worden verspreid, waar mogelijk via jullie schepen en organisaties. 
De Belgian Boat show is nog dit weekend en op 29-30-31 maart zijn de Open 
Scheepvaartdagen in de Waagnatie in Antwerpen. 
__________________________________________________________________________ 
 
Inrichting Dokhaven Vlissingen 
Begin februari heeft de gemeente Vlissingen haar visie  
gepresenteerd voor de Dokhaven. Momenteel wordt er  
allerlei grondwerk verzet om flats te gaan bouwen, maar  
ook de inrichting van de Dokhaven zal op korte termijn  
starten. In de Dokhaven noordzijde is ruimte  
gereserveerd voor jachten van omwonenden  
(koop ligplaatsen) en een jachthaven. Langs de  
Peperdijk komen passantenplaatsen en de Houtkade,  
waar momenteel torpedowerkschip Mercuur ligt, wordt  
ingericht voor historische bedrijfsvaartuigen en de bruine  
vloot. Er ligt al water en elektriciteit, het is slechts nog een  
kwestie van aankoppelen. Groot voordeel van deze kade  
is dat hij direct grenst aan een grote parkeerplaats.  
De Mercuur zal binnen enkele jaren definitief afmeren in  
het Dok van Perry. Hiernaast een schets van de inrichting. 
__________________________________________________________________________ 
 
Maquette werf Moed en Trouw 
Er wordt gewerkt aan de presentatie van de maquette van de voormalige werf Moed en 
Trouw uit Paal gebouwd door Phielbert Verras, de laatste werfbaas.  De werf, waar talloze 
hoogaarzen en hengsten gebouwd zijn, heeft bestaan van 1865 tot 1970 en is mede 
teloorgegaan door de aanleg van de Deltadijk.  Er komt ook een boekje met de geschiedenis 
van de werf en over de familie Verras. 
De maquette, met foto’s en tekst, komt in het Bezoekerscentrum van Saeftinghe in 
Emmadorp te staan, zodat velen de werf met hellingen, schepen en alle details kunnen 
bekijken. Er wordt nu gewerkt om het financiële plaatje rond te krijgen en de verwachting is 
om de maquette voor de zomer te kunnen plaatsen. 
__________________________________________________________________________ 
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Korte berichten 
- Vissermanschouw De Nieuwe Zorg uit 1923 is na jaren restauratie gereed en heeft een 
ligplaats bij de historische werf C.A.Meerman in Arnemuiden 
- De Zeeuwse klipper Avontuur ondergaat een hele grote werfbeurt in Harlingen: 
vernieuwing en reparatie van het vlak en spanten e.a. 
- De voorbereidingen voor Sail Amsterdam zijn begonnen: wie kunnen meedoen? 

 schepen die tenminste 50 jaar oud zijn, opgenomen in het Register en dus lid 
  zijn van een behoudsorganisatie die is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed 

 het schip dient een meerwaarde te hebben als nautisch decor voor Sail, dus 
  authentiek 

 Sail nodigt uit en kan dus aanvragen afwijzen 
- Hier en daar worden er verhalen over schepen en schippers(families) opgetekend en soms  
gepubliceerd. Kijk ook op www.zeeuwseankers.nl  Mocht je een verhaal hebben en kwijt 
willen, neem dan contact met ons op. Mogelijk gaan we werken aan een bundeling van 
verhalen.   
- In 2017 heeft Veronika Frenks een inventarisatie gemaakt van historische maritieme 
ensembles in Zeeland, ook in verband met de nieuwe omgevingswet die in 2021 moet 
komen bij elke gemeente. Je kunt het rapport bij ons opvragen, zeker als je in je eigen 
omgeving met deze omgevingswet bezig bent (ensembles: haven, schepen, pakhuizen, 
kranen, steigers etc.) 
- Foto’s voor de folder en andere publicaties: heb je leuke boeiende foto’s van afgelopen 
jaar, stuur deze svp naar ons met de toestemming om ze te mogen publiceren. 
__________________________________________________________________________ 
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