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__________________________________________________________________________ 

 
Platform Maritiem Erfgoed Zeeland (PMEZ) 
Het Platform, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende maritieme 
organisaties, is ondergebracht bij Erfgoed Zeeland in Middelburg. Er wordt gemiddeld 5 à 6  
keer pr jaar vergaderd om uit te wisselen, plannen te maken en deze uit te voeren. We 
worden daarbij vanuit Erfgoed Zeeland ondersteund door Jacquelien van Gelderen 
(secretariaat) en door Marinus van Dintel (consulent).  
Op de website van Erfgoed Zeeland, www.erfgoedzeeland.nl, heeft het PMEZ een eigen 
webpagina. Jullie kunnen hierop maritieme informatie vinden met o.a. de schepenlijst, 
publicaties en de evenementenkalender. 
__________________________________________________________________________ 
 
Netwerk Erfgoedorganisaties in Zeeland 
Sinds een drietal jaren werken we samen in een netwerk met alle andere 
erfgoedorganisaties in Zeeland, die ook grotendeels met vrijwilligers werken. Denk hierbij 
aan archeologie, boerderijen, molens, kerken, monumenten, musea, dialect, trekpaard.  
Vanuit de provincie Zeeland krijgen deze organisaties enige subsidie, evenals ons eigen 
Platform. De uitwisseling van kennis en deskundigheid, maar ook de actualiteit van 
(landelijke) regelingen en het gezamenlijk organiseren van contactdagen komt aan de orde. 
Veel is terug te vinden op www.erfgoedzeeland.nl. Ook is het mogelijk om donateur te 
worden van Erfgoed Zeeland, je ontvangt dan het blad Zeeuws Erfgoed 4 x per jaar. Of  
meld je aan om de (gratis) digitale nieuwsbrieven Erfgoed en Ruimte en Erfgoed en Publiek 
6 x per jaar te ontvangen. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Scheldedelta weekend juni 2020 afgelast 
Evenals vele andere evenementen heeft de organisatie van de Stadsfeesten/W.V.de Arne 
het Scheldedelta weekend in juni afgeblazen. Wij hebben de laatste jaren meegedaan met 
ons Scheldedelta weekend en juist voor dit jaar was er een hele verandering gepland. We 
zouden met de schepen (uitgezonderd de echte grote) naar binnen gaan om ligplaats te 
krijgen langs de steigers aan de Rouaanse Kaai. Normaal gesproken was de brief om in te 
schrijven al verstuurd geweest, maar dat is dus dit jaar niet meer aan de orde. Aangezien 
zo’n weekend veel voorbereiding vraagt met boekingen en afspraken, is door de 
Stadsfeesten en de Arne besloten om dit niet door te laten gaan en daarmee vervalt ook ons 
gezamenlijke weekend met presentaties van de schepen, het rondvaren met publiek en de 
gezelligheid tijdens het elkaar weer te ontmoeten. Volgend jaar beter ! 
Intussen zullen we wel kijken of er een ander evenement is, ergens in de zomer, om elkaar 
te treffen met een gezamenlijke bijeenkomst: hapje/drankje.  
 
__________________________________________________________________________ 
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Evenementenkalender en folder 2020 
Intussen is de evenementenkalender en de folder bijna klaar om gedrukt te worden. We 
zullen beide meesturen met deze Nieuwsbrief, zodat jullie deze informatie allemaal hebben. 
De verspreiding van de kalender (geplastificeerd) en de folders zal voorlopig maar langzaam 
gaan. De kalender begint met de maand mei, maar het is momenteel nog twijfelachtig of 
evenementen in deze maand door zullen gaan. Afwachten dus ! 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Terugblik Themadag 2019 
De themadag 2019 ging over de veiligheid op en rond het water. Presentaties werden 
verzorgd door de politie (Frank van der Vegte) en door de KNRM (Kees den Hollander). De 
locatie was deze keer het centraal gelegen Restaurant Wendy’s De Zeelandbrug en er was 
een goede opkomst met 40 deelnemers. De presentaties werden door de deelnemers zeer 
op prijs gesteld en zijn later nog rondgestuurd. 
Idee 2020 
Alle mogelijkheden liggen nog open, er zijn al enkele gedachten om een keer op excursie te 
gaan en daarbij is Hellevoetsluis in beeld gekomen. Daar gebeurt van alles op maritiem 
gebied, dus wie weet. Maar andere ideeën zijn altijd welkom, wel denken we weer aan een 
zaterdag in november. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Korte berichten 
- Wij krijgen persberichten binnen van de ontwikkelingen bij de Koningspoort in Rotterdam, 

de omzetting naar een werkende werf is volop gaande, een leuk idee voor een bezoek; 
- Natuurlijk zijn we allemaal op de hoogte van Sail Amsterdam in augustus: verschillende 
schepen hebben via hun eigen behoudsorganisatie hiervoor ingeschreven en zullen bericht 
ontvangen of ze mogen deelnemen: er is veel animo. Het blijft altijd een pracht spektakel en 
de moeite waard om deel te nemen of te gaan kijken. 
- De maquette van de werf Moed en Trouw staat opgesteld in het Bezoekerscentrum 
Saeftinghe, open voor bezoek in de zomermaanden (kijk op de website) Daar is tevens het 
boekje verkrijgbaar, evenals bij de bekende verkooppunten van St. Behoud Hoogaars, 
Museumhaven in Zierikzee en de werf in Arnemuiden. 
- Mochten er veranderingen zijn bij de schepen, geef dat dan door aan Jacquelien svp. 
- Bij de Menheerse werf in Middelharnis is de restauratie gereed gekomen van de Anna 
Jacoba, een van de eerste RTM veerbootjes die ingezet zijn geweest gedurende lange jaren 
in de vorige eeuw. 
- Bij de Dokhaven in Vlissingen wordt gewerkt aan de vervanging van de brug en het 
opknappen van de wanden van de Dokhaven 
- De Stichting Behoud Hoogaars is druk doende met het realiseren van hun nieuwe 
onderkomen aan de binnenhaven van Vlissingen (vlakbij de lasloods en WV de Schelde) 
- Klipper de Avontuur in Goes heeft een geweldige restauratiebeurt gehad op de werf in 
Harlingen en wordt nu door de vele vrijwilligers opnieuw ingericht: klaar om te varen 
 
_______________________________________________________________________ 
 
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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