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De zeeuwse hoofDstaD 
ligt miDDen op het lanD, 
maar in De historische 
binnenstaD is vaarwater
nooit ver. het Kanaal 
Door walcheren is De 
opmaat voor mooie 
tochten.

middel     burg
vertrekpunt
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TeksT: BerT Bosman, FoTo’s: roB Honselaar

middel     burg
Binnenstad als 

openluchtmuseum
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Een motorboottocht rond Zuid-Beveland is er een voor ervaren 
schippers. De Ooster- en Westerschelde zijn getijwateren, de laat-
ste in open verbinding met de Noordzee. Het Zeeuwse land ligt 
onzichtbaar achter de dijken, maar de havensteden zijn juweeltjes.

RONDJE 
ZUID-BEVELAND

Varen op zoet, zout en brak

et getij op de Westerschelde en de 
windrichting bepalen de tocht. Je 

wilt niet optornen tegen de stroom; die 
kan oplopen tot drie knopen. Bij een fl inke 
wind tegen stroom wordt het hier ronduit 
vervelend. Vanuit Middelburg kun je er dan 
voor kiezen om noordwaarts te varen, om 
het rondje Zuid-Beveland met de klok mee 
te varen. We beschrijven hier de tocht tegen 
de klok in, van Middelburg via Vlissingen 
de Westerschelde op. Het is prachtig varen. 
Never a dull moment. Grote zeeschepen 
varen af  en aan (‘op en af’, zeggen de lood-
sen), afgewisseld met binnenvaartschepen, 
snelle loodsboten en jachten. Bij Hansweert 
ga je het Kanaal door Zuid-Beveland op, 
noordwaarts richting de Oosterschelde. De 
Oosterschelde is een getemde versie van 
de Westerschelde. Minder tij vanwege de 
stormvloedkering, weinig beroepsvaart 
maar wel veel ondieptes. Voor de bescher-
ming van de trekvogels en zeehonden is 
het gebied uitgeroepen tot ‘Nationaal Park 
Oosterschelde’. Er zijn ‘beperkt toegan-
kelijke’ en ‘niet-toegankelijke’ gebieden, 
maar er blijft genoeg ruimte over om te 
varen, te ankeren of  droog te vallen. Als 
je twee dagen hebt uitgetrokken voor dit 
rondje, zoek je langs de Oosterschelde een 
haven om te overnachten. Bijvoorbeeld 
Yerseke voor de mosselen, naar Goes via 
de Sas van Goes (eten bij Het Loze Visser-
tje) of  oversteken naar Schouwen-Duive-
land. Zierikzee barst van de historie.
Dag twee brengt je via de Zandkreeksluis 
het Veerse Meer op. Je treft hier zo’n beetje 
alle vormen van watersport, van kite- en 
windsurfers tot duikers en waterskiërs. 
Gezellig, maar houd goede uitkijk op 
dit smalle water. Je kunt afmeren aan 
de openbare steiger van een van de vele 
eilandjes. Bij Veere doemt de monding 
van het Kanaal door Walcheren op en na 
de sluis steven je in zuidwestelijke richting 
aan op vertrekpunt Middelburg.  

H

Langs het Kanaal door 
Walcheren, bij de sluis 
bij Veere, staan reser-

vesluisdeuren.

Vlaamse loodsen 
bedienen bijna 
driekwart van de 
scheepvaart naar 
Antwerpen en 
Gent, Nederlandse 
loodsen de rest.

Sluis Veere 
wordt op afstand 
bediend vanuit 
Veere. Het is de 
schakel tussen 
Het Veerse Meer 
en het Kanaal 
door Walcheren.
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Op de rede van Vlissingen is 
het een komen en gaan van 
zeeschepen, loodsboten en 
plezierjachten.

Lengte: 95 km, Sluizen: 4, Maximale doorvaart-
hoogte: onbeperkt, Maximale diepgang: 5 m
Waterkaarten: ANWB Wateratlas Z (Zeeland) of 
Hydrografi sche kaart 1803 en 1805

Druk vaarwater
Op de Westerschelde is het Scheepvaartre-
glement Westerschelde van kracht. Het is een 
druk bevaren getijwater met zeescheepvaart 
van en naar Terneuzen, Gent en Antwerpen. Als 
je vanaf Middelburg VHF 14 uitluistert, krijg je 
alvast een goed beeld van de verkeerssituatie 
op de Westerschelde. Je kunt ook een verkeers-
situatie opvragen. Steek de vaargeulen haaks 
en vlot over. Oostwaarts vanuit Vlissingen kun 
je als jacht de noordelijke vaargeul aanhouden 
tot bij Hansweert. Het Kanaal door Zuid-Be-
veland is zo’n negen kilometer lang en voert 
naar Wemeldinge aan de Oosterschelde. Hier 
staat minder stroming en er is minder verkeer 
dan op de Westerschelde. Op het Veerse Meer 
loopt de diepte buiten de betonning snel op. De 
maximale ligtijd aan de openbare steigers is er 
24 uur.

Handige sites:
deltagids.nl
np-oosterschelde.nl

VAARINFORMATIE

Op de Westerschelde 
varen zeeschepen af 

en aan

Hier vaar je een stukje voor om: 
mosselen eten in Yerseke.

De Zandkreeksluis 
verbindt de Oos-

terschelde met 
het Veerse Meer. 
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Met Middelburg als vertrek- en eindpunt zeil je zonder haast in 
twee dagen rond Walcheren en Noord-Beveland. De tocht voert 
over vaarwateren met uitersten.

RONDJE WALCHEREN/
NOORD-BEVELAND

Van open tot beschermd water

aak je het rondje met de klok mee, 
vaar je via het Kanaal door Wal-

cheren naar Vlissingen. Daar kom je op 
de Westerschelde, een getijwater met 
zeegaande schepen dat serieuze naviga-
tie vergt. Tij en wind bepalen het tijdstip 
van vertrek. In noordwestelijke richting 
liggen verschillende banken, waar fl inke 
zeeën kunnen staan. Er lopen twee vaar-
geulen, door het Oostgat en door de Deur-
loo. Hoewel zeeschepen door het Oostgat 
varen, is dit toch de aanbevolen route voor 
de pleziervaart. Je hoeft dan de vaargeul 
niet over te steken. Bovendien vaar je 
pal langs het strand, wat - onder rustige 
omstandigheden - leuk kijken is. Het is een 
paar mijl naar Westkapelle en eenmaal 
om de hoek, op de Roompot, ben je uit de 
scheepvaartroutes. In het oosten doemt 
de stormvloedkering op, met daarin cen-
traal het werkeiland Neeltje Jans met de 
Roompotsluis naar de Oosterschelde. Je 
kunt overnachten in de Roompot Marina, 
iets oostelijker in Colijnsplaat of  aan de 
overkant in Zierikzee. Een alternatief  
is bij Neeltje Jans blijven liggen, in de 
Betonhaven. Tijdens het seizoen ligt er 
een drijvende steiger en je kunt hier ook 
goed ankeren. Bij stevige oostelijke wind 
en hoogwater kan het onrustig zijn.
Op dag twee vaar je via de Zeelandbrug 
in zuidzuidwestelijke richting naar de 
monding van de Zandkreek, om daar via 
de Zandkreeksluis op het Veerse Meer te 
komen. Deze ingedamde zeearm slingert 
22 kilometer westwaarts naar de Veerse 
Dam. Tussen de oude zeedijken zie je niet 
veel van het achterland. Op mooie dagen 
is het druk; kruisen bij wind uit westelijke 
hoeken is vooral goede uitkijk houden. 
Dan doemt Veere op. Dat ligt op een hoogte, 
wat er prachtig uitziet vanaf  het water. In 
Veere ga je door de sluis het Kanaal door 
Walcheren op en in zuidwestelijke richting 
naar het vertrekpunt, Middelburg.  

M
Op de zeedijk staat Westkapelles tweede vuurtoren, het Noorder-
hoofd. Het gietijzeren monument stamt uit 1875.

Coasters passeren 
dicht onder de kust bij 
Westkapelle.

Het standbeeld van 
Michiel de Ruyter 

staat in zijn geboor-
teplaats Vlissingen.
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Tussen Vlissingen en Westkapelle 
beschermen paalhoofden het strand 

tegen de sterke getijdestromen.

Op de Roompot ben je uit 
de scheepvaartroutes

Lengte: plm. 55 zeemijl, Sluizen: 4
Maximale doorvaarthoogte: onbeperkt
Maximale diepgang: 5 meter
Waterkaarten: ANWB Wateratlas Z (Zeeland) of de 
Hydrografi sche kaarten 1801, 1803 en 1805

Blauwe golf
Maak op het traject Middelburg-Vlissingen gebruik 
van de ‘blauwe golf’, een experiment met de ope-
ningstijden van de bruggen voor een vlotte door-
stroom. Luister daarvoor uit op VHF 22. Zie voor de 
Westerschelde ‘Vaarinformatie’ bij de motorboot-
tocht. Het traject Vlissingen-Westkapelle is bij de 
heersende westzuidwestenwinden lage wal. Op en 
rond de verschillende banken kunnen vervelende 
zeeën en zelfs brekers staan. Voorbij Westkapelle 
vaar je bij windrichtingen uit het noorden en noord-
westen aan lagerwal. Op de Oosterschelde lopen 
getijstromen, hoewel een stuk minder dan op de 
Westerschelde. De Zeelandbrug heeft een door-
vaarthoogte van ongeveer dertien meter bij hoog-
water en zestien meter bij laagwater.

Handige sites:
getij.rws.nl
Zie ook de sites bij de motorboottocht

VAARINFORMATIE

In de voormalige werkha-
vens van Neeltje Jans zijn 
geen faciliteiten, maar wel 
beschutting en rust.

Westkapelle met de vuurto-
ren Westkapelle Hoog.

Bij Vlissingen 
vaar je de Wes-
terschelde op. 
Hier is drukke 
beroepsvaart 
naar Terneuzen 
en Antwerpen.
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Middelburg
Watersportstad op het land

Negende-eeuwse Vikingen met kwade bedoelingen waren reden 
genoeg om midden op Walcheren de vesting ‘Middelste Burcht’ 
te bouwen. De ringburgwal is nu nog herkenbaar als de bolwerken 
rondom het oude centrum van Middelburg.

innen de vestingmuren ontwikkelde 
zich een levendig handelscentrum, 

mede door de gunstige ligging aan rivier 
de Arne. Een tweede impuls was de komst 
van Norbertijner monniken in de twaalfde 
eeuw, die een abdij stichtten. In de VOC-
tijd was Middelburg - na Amsterdam - de 
belangrijkste stad van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. Werven 
bouwden in die twee eeuwen ruim drie-
honderd schepen voor de handelsvaart 
naar de oost en de west. In de Franse tijd 
verpauperde Middelburg. Veel gebou-
wen, stadswallen en -poorten verdwenen. 

B Maar nog desastreuzer was het bombar-
dement in mei 1940, dat een groot deel van 
de historische binnenstad in puin legde. 
Het duurde tientallen jaren om alles te 
restaureren. Als je nu vanuit de jachtha-
ven door de binnenstad slentert en op de 
Markt naar het prachtige stadhuis kijkt, 
de middeleeuwse abdij bezoekt of  door 
de verstilde Kuiperspoort loopt, vind je 
weinig terug van het oorlogsgeweld. Ster-
vormige bolwerken omzomen bijna het 
gehele centrum. Hier lagen vroeger de 
aarden verdedigingswerken van de ‘Mid-
delste Burcht’. De bolwerken vormen een 

van de langste parken van Nederland met 
singels en bijzondere bomen, waar aan de 
zuidwestzijde twee werkende windmolens 
bovenuit torenen. Op het bolwerk tussen 
de molens in staat het monument Klo-
veniersdoelen. Dit opmerkelijke gebouw 
uit begin zeventiende eeuw heeft allerlei 
functies gehad: herberg, sociëteit van de 
VOC, militair hospitaal. Nu zijn er een 
grand-café, bioscoop en zalen in gevestigd. 
Met nog veel meer opmerkelijke gebouwen 
in de binnenstad, verschillende stadswan-
delingen, cultuurroutes en musea heb je 
Middelburg niet in een dag ‘gedaan’.   

In de schilderachtige Kuiperspoort is al eeuwen weinig veranderd.De smeedijzeren havenkraan uit 1862.

plus&Min
+ Prachtige historische binnenstad
+ Jachthaven op loopafstand van cen-

trum
- Niet direct aan open water
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Het Kanaal door Walcheren voert ook door 
Middelburg. Beroeps- en pleziervaart delen 
het vaarwater.

De historische binnenstad is op 
loopafstand van de haven

5X ZEKER DOEN HAVENINFO

Middelburgse Abdij
Hartje centrum staat het 900 jaar 
oude abdijcomplex. Hier huist het 
Zeeuws Museum. Kom tot rust op 
het vredige Abdijplein.

Stadhuis
Het laatgotische Stadhuis op de 
Markt is een fl amboyant gebouw 
met torentjes, fraaie vensters, rood-
witte luiken en 25 beelden. 

Kuiperspoort
Vlakbij de jachthaven. Je maakt 
hier een tijdreis tussen oude pak-
huizen, trapgevels en poorten. Het 
poortgebouw stamt uit 1586.

Lange Jan
Neem de 207 treden voor lief voor 
het uitzicht over Walcheren en de 
omliggende Zeeuwse eilanden.

De Drvkkery
De Drvkkery is een boekhandel met 
achterin een brasserie waar je in de 
patio heerlijk kunt zitten. Handig: 
hier is ook de Tourist Shop.

1

2

3

4

5

De stadshavens van Middelburg 
liggen aan de oostzijde van het 
centrum. Het zijn aftakkingen van 
het Kanaal door Walcheren. Mar-
kant punt in de haveningang van de 
Buitenhaven is de drijvende water-
sportwinkel van Jos Boone. Via de 
Dokbrug (rijksmonument, dubbele 
draaibrug uit 1876) bereik je de Fit-
tinghaven en de Dokhaven. Om de 
Binnenhaven op te varen passeer 
je de Spijkerbrug (rijksmonument, 
klapbrug uit 1853). Je meert er af 
aan de historische loskades.  

Internetadressen
uitinmiddelburg.nl
touristshop.nl
dagattractieszeeland.nl
wvarne.nl

De Kemel
Watersportvereni-
ging De Arne heeft 
als clubhuis ‘De 
Kemel’, een historisch 
grachtenpand aan de 
Kinderdijk 88, op een 
steenworp afstand 
van de haven. Je kunt 
daar een was draaien 
en op de eerste ver-
dieping kun je eten. 
Dat wordt een bour-
gondische avond, 
niet in het minst door 
de keuze uit negen-
tig soorten bier. En 
- altijd prettig - het 
gratis draadloos 
internet.
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