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Maritieme identiteit Vlissingen 
Zee- en binnenvaart 
•		 50.000 scheepsbewegingen jaarlijks op

Westerschelde.


•		 Zeevaart: 2 koopvaardijreders, 1 reder op 
het gebied van poolexpedities. 

Zeehavens 
• Vlissingen behoort tot het derde 

zeehavengebied van Nederland.


•		 De Gemeente Vlissingen is aandeelhouder in 
North Sea Port. 

•		 Aantal bedrijven: 68 (*) 
•		 Directe werkgelegenheid: 5.463 (*) 
•		 Indirecte werkgelegenheid: 4.811 (*) 
•		 Directe toegevoegde waarde: � 640 
miljoen (*) 

•		 Indirecte toegevoegde waarde: � 345 
miljoen (*) 

(*) Bron: Havenmonitor 2016, de economische 
betekenis van de Nederlandse zeehavens, 
Erasmus Centre for Urban Port and Transport 
Economics. NB: cijfermateriaal geldt alleen voor 
Vlissingen. 

Loodsen 
Vlissingen behoort – met een aantal van 160 
Nederlandse registerloodsen - tot de tweede 
loodsenregio van Nederland. Bron: website 
Loodswezen. 

Visserij in de Binnenhavens van 
Vlissingen 
•		 In Vlissingen bevindt zich een vismijn. 
•		 Visserijreders richten zich op de vangst van 
platte vissoorten (bv tong, schar en schol). 

•		 De Gemeente Vlissingen is aandeelhouder 
in Holding Zeeuwse Visveilingen BV. 

•		 Sportvissers. Zo'n 60 kleine sportvisbootjes; 
zo'n 3 charterschepen voor sportvissen op 

Westerschelde en Noordzee 

Mariniers 
• In de Buitenhaven worden voorbereidingen 
getroffen voor de komst van het Korps 
Mariniers uit Doorn. 

Scheepsbouw en -reparatie 
•		 Amels behoort tot de grootste megajacht-
bouwers van Nederland. 

•		 Damen Schelde Naval Shipbuilding is de 
enige werf voor de bouw van marine-
schepen in Nederland. 

•		 Damen Shiprepair in Vlissingen-Oost draagt 
zorg voor de reparatie, het onderhoud en de 
refit van allerlei soorten schepen (visserij, 
koopvaardij, zeil- en binnenvaart) en 
(offshore) platformen. 

Offshore wind 
Vlissingen behoort tot de grootste havens voor 
de bouw en het onderhoud van windmolen-
parken op zee. 

Maritieme dienstverleners 
In Vlissingen zijn diverse maritieme 
dienstverleners gevestigd (uitzendbureaus, 
uitgever glossy magazines, toeleveranciers voor 
scheeps- en jachtbouw en -onderhoud, 
sleepbedrijf, watertaxi). 

Maritieme recreatie & toerisme 
•		 In Vlissingen meren zee- en riviercruise-
schepen af. 

•		 In twee jachthavens liggen zo'n 150 plezier-
vaartuigen afgemeerd. Een derde jachthaven 
volgt in het Scheldekwartier. 

•		 In de zomer zijn er havenrondvaarten naar 
Vlissingen-Oost. 

•		 Het Kanaal door Walcheren is vooral voor de 
pleziervaart van belang. Met de introductie 
van een “blauwe golf”is het voor de 
pleziervaart mogelijk om in een uur tijd van 
Vlissingen naar Middelburg en vice versa te 
varen. 

Maritieme historie & erfgoed 
•		 Het Dok van Perry is het oudste houten 
droogdok van West-Europa. 

•		 Vlissingen geniet bekendheid vanwege zee-
helden zoals Michiel Adriaenszoon De 
Ruyter, Frans Naerebout, Johan Evertsen en 
Jacob Hobein. 

•		 Scheldekraan en gebouwen De Schelde: 
Machinefabriek, Timmerfabriek, Zware- 
Plaatwerkerij. 

•		 Activiteiten Stichting 
Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen. 

Publieke diensten 
•		 In Vlissingen zijn Rijkswaterstaat en het 
Schelde Coördinatiecentrum gevestigd. 

•		 De Binnenhavens zijn in eigendom van de 
Gemeente Vlissingen. 

Kenniswerf: maritiem onderwijs & 
onderzoek 
•		 Twee zeevaartscholen (MBO & HBO) in 
Vlissingen. Qua aantallen leerlingen behoren 
deze scholen tot de top drie van Nederland. 

•		 Het Maritiem en Logistiek College van Scalda 
leidt studenten onder andere op 
voor beroepen in de zeevaart, waterbouw, 
offshore, binnenvaart en visserij. De Ruyter 
Academy leidt studenten op HBO-niveau op. 

•		 De Delta Academy leidt studenten op onder 
andere voor aquatische ecologie en 
Deltamanagement. 

•		 Sealab: zilte experimenteerruimte voor 
studenten. 

•		 Maritieme cursussen kunnen gevolgd 
worden bij het trainingscentrum in de 
Buitenhaven. 

Cultuur & evenementen 
•		 MuZEEum & Fort Rammekens. 
• 	 Museumschip Mercuur 
•		 Het Arsenaal. 
•		 Rescue Vlissingen. 
•		 Open Havendag. 

Sport & spel 
• (Sloep)roeien. Diverse sloeproeiteams in 
Vlissingen & Ritthem. 

•		 Bootvissen, vanuit Binnenhavens. 
•		 Scoutinggroep de Watergeuzen. In 
Binnenhaven korpsschip scouting. 

•		 Modelboten. In Vlissingen: Scheeps 
Modelbouw Vereniging. 

•		 Kanaalzwemmen: internationaal evenement 
in Kanaal door Walcheren. 

Maritiem wonen 
Wonen in het Scheldekwartier. 
Zie www.scheldekwartier.nl. 

http:www.scheldekwartier.nl



