Vlissingen. Een maritieme
stad in hart en nieren.
Hoe kan het ook anders.
De stad ligt daar waar de
Westerschelde, de drukst
bevaren rivier van Europa, de
Noordzee instroomt. Nergens
anders in Nederland heb je
het gevoel dat de enorme
zeeschepen zo over je voeten
kunnen varen.

‘wonen, Werken, studeren en recreëren. Het kan hier allemaal. Vlissingers en vaste bezoekers
weten dat. Nieuwkomers of belangstellenden helpen we graag om dat te ontdekken. Als jongen
van veertien kwam ik hier voor het eerst. Een dagje uit. Ik sta nog op de foto voor het beeld van
Michiel de Ruyter, zeeheld en onze beroemdste Vlissinger. De stad maakte toen al indruk op me.
Nu, jaren later, woon en werk ik hier. Ik nodig iedereen uit om kennis te maken met Ritthem, OostSouburg en Vlissingen. En net als ik onder de indruk te raken van deze kleurrijke gemeente.’
René H. Roep, burgemeester van Vlissingen sinds december 2010

Samen met de dorpen OostSouburg en Ritthem vormt
Vlissingen een gemeente met
45.000 inwoners. Parels van
Vlissingen zijn de boulevard
en het strand. ’s Zomers krijg
je er een vakantiegevoel en
in koudere tijden kun je er
heerlijk uitwaaien.

‘Ik woonde in het oosten
van het land en kreeg een
baan in Zeeland. Meteen
stond vast dat ik bij de
zee wilde wonen. Het werd
Vlissingen. Vanaf mijn
dakterras kijk ik op zee.
Geweldig.’
Peter Couwenberg, werkt in
Middelburg

‘Als je de zee aanraakt,
ontmoet je de wereld.’
Don Monfils, architect in
Vlissingen

‘Ik kan niet zonder Vlissingen. Het water,
de ruimte, het licht, de Westerschelde, de
loodsen, de vissers, het gevoel van vrijheid.
In de Randstad is het zó benauwend. Als ik
daar ben, wil ik snel terug. Hier kan ik
ademen.’
Mariet Schoenmakers, Vlissingse, werkt in de Randstad

‘Zodra je hier op het
treinstation aan de rand van
de stad bij de haven uitstapt,
proef je het zilt op de lippen.’

Kleurrijk
en ongepolijst

Carla Schönknecht,
Vlissingse en directeur VVV
Walcheren - Noord-Beveland

‘De oude gebouwen van De Schelde
brengen nieuw leven in de stad.’
Don Monfils, architect bij WTS Architecten
in Vlissingen

Het Dok van Perry dateert uit 1705 en is het eerste droogdok op het vasteland van Europa . Het is in 1974
gedempt. De toenmalige Scheldewerf bouwde er een bedrijfshal. De gemeente liet het Dokje in 2011 weer uitgraven
en restaureerde het. Om het Dokje droog te zetten kan het met een schipdeur worden afgesloten. Het Dokje is weer
in volle glorie te bewonderen.

NO NONSENSE
Vlissingen koestert haar geschiedenis. Oude fabriekspanden rondom de binnenstad, zoals de Timmerfabriek van
scheepswerf De Schelde, krijgen een nieuw leven. Achter het rustieke Ritthem ligt het oudste zeefort in WestEuropa, Fort Rammekens. En in Oost-Souburg neemt de Karolingische burg een markante plek in tussen bebouwing
uit vooral de twintigste eeuw. Deze burg beschermde in de negende eeuw de bewoners tegen de Vikingen.
De geschiedenis is ook terug te vinden in culturele uitingen. Kunst en festivals spelen een prominente rol in de hele
gemeente. Vlissingen staat voor kleurrijk, ongepolijst en internationaal. Dat neemt niet weg dat de inwoners van
deze van oorsprong arbeidersstad met beide benen op de grond staan. No-Nonsense.

‘Het was prachtig weer en mijn hotelkamer had
een balkon met uitzicht op de Westerschelde,
precies daar waar die enorme containerschepen
zo heel dicht onder de kust langs varen. Thuis
hebben we nog wekenlang op huizensites gekeken
of er niet toevallig een piepklein, spotgoedkoop
appartementje met net dat grootse uitzicht aan
de boulevard te koop was.’
			

			
			

Schrijfster Annejet van der Zijl zat in
de jury van Film by the Sea en logeerde
op de boulevard

‘Bij het vijftigjarig jubileum van
de Molukse wijk kregen we veel
complimenten van andere Molukse
gemeenschappen in Nederland. Hier in
Souburg is de saamhorigheid groot.
Daarom kregen wij dit voor elkaar.’

Monumentale panden – Vlissingen telt er zo’n 300 - en gewaagde architectuur wisselen elkaar af. Nieuwbouw is er in alle
soorten en maten. Waar scheepswerf De Schelde tot eind vorige eeuw schepen bouwde, verrijst nu de nieuwe maritieme
stadswijk: het Scheldekwartier. Het wordt de verbinding tussen het NS-station, de Kenniswerf en de binnenstad.
Voor ouderen zijn er woningen en woonzorgvoorzieningen op maat. Zo telt Woonzorgcentrum Ter Reede, vlakbij de
boulevard, bijna 400 appartementen. Samen met vele voorzieningen en een ontmoetingsplek in het sfeervolle Atrium,
vormen de woningen één geheel.
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een soort minivak
Dina Wormgoor,
en
woont in Vlissing

Nona Pentury-Waisapy, woont in
de Molukse wijk in Oost-Souburg

wonen en leven

Je staat zo midden in de
natuur. Te voet het ommetje
van Ritthem maken, door
weilanden en over de
kronkelige paadjes langs
de knotwilgen. Of op de
fiets van de duinen, langs
het water naar de havens
en het industriegebied.
Juist die tegenstellingen
zijn bijzonder.

‘Vroeger waren hier veel ‘paadjes’, korte wandelpaden dwars over het land.
Die zijn tijdens de oorlog verdwenen. Met het Ommetje hebben we zo’n
paadje opnieuw gecreëerd. Het mooiste is dat het door zo’n afwisselend
gebied loopt. Een natuurgebied met bos waarbij je aan de ene kant op de
schepen uitkijkt en aan de andere kant op het boerenland.’

UITWAAIEN

Leo de Visser, drijvende kracht achter ‘Het Ommetje van Ritthem’

‘Er zitten allerlei nationaliteiten op de club.
Marokkaanse, Antilliaanse, Molukse, Servische,
Amerikaanse, en Hindoestaanse jongeren. We hebben
ook een jeugdinternational uit Bulgarije. In 2006
zijn we met oudste jeugd gepromoveerd naar de
Eredivisie. Een groot succes. Nu spelen nog vijf
van die jongens in Heren 1.’
‘We hebben ons niet om
sentimentele redenen hier
gevestigd. Je kiest voor een
plek waar je de ruimte hebt om te
trainen en waar je de ruimte hebt
om je te ontwikkelen.Hier kunnen we
groeien.’
Gérard de Nooijer, mede-eigenaar
voetbalschool JVOZ

Rakhes Angnoe, jeugdtrainer en -coach van Basketbal Combinatie
Vlissingen

uitleven

Sport speelt een
belangrijke rol in de
gemeente. Beachvolleybal,
strandcrossen en
watersport horen hier
thuis. Maar we doen hier
vooral aan sporten als
voetbal en basketbal.
Het Scheldemond
College, onderdeel van
de scholengroep Mondia,
biedt speciale sportklassen
aan. Voor leerlingen die
gewoon graag sporten.
Maar ook voor leerlingen
die topvoetballer willen
worden of de ambitie
hebben om ooit aan
de Olympische Spelen
mee te doen. Zij kunnen
hun schoolopleiding
combineren met
bijvoorbeeld de Jeugd
Voetbalopleiding Zeeland
(JVOZ) of een judotraining
bij Sportschool Geelhoed.

‘We organiseren elke zomer
een kampeerweekend in de
speeltuin. Waar kan zoiets
nou? Iedereen is welkom, als
je maar lid bent.’
Annemieke Linke-Hardeman,
vrijwilliger bij Speeltuinvereniging
de Oude Stad, woont in Vlissingen

‘Je hebt hier een ander contact met je klant.
Mensen gaan gericht naar binnen om iets te
kopen en dat is in de grote stad heel anders.
We hebben tijd voor een praatje of een kopje
koffie erbij.’

Spelen
en leren

John de Korte, eigenaar John’s Men and Women in
Oost-Souburg

‘Onze stad heeft veel kleine en
unieke ondernemers met een heel
persoonlijke benadering, je kunt
daardoor in Vlissingen bijzondere
winkels ontdekken.’
Ingrid en Henk van der Kooij,eigenaren van
Van der Kooij Edelsmeden in Vlissingen

Naast de ‘gewone’ basisscholen zijn er twee Brede Scholen in de gemeente. Plaatsen om te spelen en je te
ontwikkelen. Hier willen we de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool stimuleren.
Vlissingen streeft naar verbindingen tussen alle vormen van onderwijs, zodat kinderen goed voorbereid hun
eigen plek binnen het vervolgonderwijs kunnen vinden.
Vlissingen geeft ruimte aan de verschillende culturen in de stad; dat doen we al eeuwen. Zo verrijken winkels
en restaurants met een aanbod van producten en gerechten uit landen als Portugal, Polen, Turkije, Italië en
Argentinië het stadscentrum. Alle ondernemers krijgen hier kansen. Vlissingen is groot genoeg voor een
aantrekkelijk winkelbestand, maar niet te groot voor een persoonlijke benadering. Winkelen, maar ook een
terrasje pakken of uit eten gaan, kan dus echt verrassend zijn.

ondernemen

‘Vlissingen is een pareltje als haven. Een echte poort voor importstromen naar
het achterland of exportstromen naar allerlei bestemmingen in de wereld. Het
heeft ruimte, een goed arbeidsklimaat, goede nautische toegankelijkheid zonder
sluizen en prima achterlandverbindingen via zowel de weg, het water als het
spoor. Naast de grote buren Rotterdam en Antwerpen heeft Vlissingen zich weten
te ontwikkelen tot een professionele haven waar de klant de vereiste aandacht
krijgt. Op het gebied van off-shore wind, multi-purpose en gekoelde of bevroren
lading is Vlissingen een speler van formaat.’

‘De Westerschelde is het mooist in de winter met licht
vriezend weer en heel goed zicht. En dat je dan de hele
Westerschelde voor je ziet met een opkomend zonnetje. Ook
mooi: als je op een groot containerschip zit. Dan kijk je zo
over Walcheren heen tot aan de Oosterschelde. Walcheren ligt
dan echt aan je voeten.’
Jan-Willem Siewe, manager operations Vlissings loodswezen en loods

John Dane, Algemeen Manager bij Kloosterboer Vlissingen in Vlissingen-Oost

‘Voor ik hier kwam werken, had ik geen
idee van wat er speelt in VlissingenOost, maar het is ‘huge’! Er zitten veel
bedrijven die echt grote en aansprekende
producten maken. Er zit hier zo veel!
Van grote tot kleine bedrijven; van
producerend tot ondersteunend. En dan
werken ze ook nog onderling samen.’
		
		

Evi Baerents, woont in Vlissingen,
werkt in Vlissingen-Oost

De haven van Vlissingen is samen met die van Terneuzen de derde haven van Nederland. De havens opereren wereldwijd
onder de naam Zeeland Seaports en slaan jaarlijks rond de 35 miljoen ton aan goederen over. Alleen al in Vlissingen-Oost
zijn ongeveer 75 bedrijven waar vele duizenden mensen werken. De havens vormen de motor van de Zeeuwse economie
en zetten Zeeland internationaal op de kaart.
In de binnenhavens bevinden zich de befaamde bouwers van luxe megajachten en hypermoderne marineschepen. Ook is
daar de vismijn te vinden. Vlissingen kent veel haven- of watergerelateerde organisaties zoals de waterpolitie, de douane,
Rijkswaterstaat en het loodswezen.

Kennis delen
‘Binnen de studierichting maken we volop gebruik van
ons DNA. We houden ons bij wie wij zijn en hoe we dit
internationaal kunnen benutten. Onze specialisatie:
‘coastal business in the cold water area’. Van de
Noordkaap tot Lissabon. Scaldis Academy is hiermee een
‘speerpuntacademie’ binnen HZ University of Applied
Sciences. Dit vind je nergens anders.’

‘Wat mij trekt in het maritieme is de techniek. Er gebeurt zo veel op
dat gebied; er zijn zo veel innovaties. Dat is mooi om door te geven aan
jongeren.’
Arie de Groot, docent Maritieme Techniek aan Maritiem Instituut de Ruyter,
woont in Vlissingen

Margot Tempelman, coördinator Kenniscentrum Kusttoerisme van de HZ

‘Wij faciliteren en begeleiden innovatieve starters
en zorgen ervoor dat deze nieuwe ondernemers in een
stroomversnelling komen zodat ze binnen een paar jaar
kunnen uitgroeien tot een professionele onderneming.
Tussen de starters onderling wordt al business gedaan
en er wordt samengewerkt met de kennisinstellingen op
de Kenniswerf.’
Michel Carol, Elly Hilgers en Cindy Cats werken voor Dok 41 op de
Kenniswerf

Op de Kenniswerf staat de samenwerking en de uitwisseling van kennis centraal.
Rondom HZ University of Applied Sciences en de mbo-opleidingen techniek en ict
is ruimte voor onderzoek, innovatie, (startende) ondernemers, kennisintensieve
bedrijvigheid en dienstverlening. Voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen
ondernemers, onderwijs en overheid is de Smart Services Boulevard. Studenten
ontwikkelen innovatieve producten en/of oplossingen voor het bedrijfsleven. Voor
studenten én docenten een mooie manier om ‘voeling’ te krijgen met ondernemen.
Voor ondernemers een mooie kans om oplossingen te vinden voor bedrijfseconomische
vraagstukken. Een win-win situatie.
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Studere
Vlissingen is een studentenstad. Niet een heel grote, waar je als student soms door de
bomen het bos niet meer ziet. Maar een overzichtelijke, waar je je snel thuis voelt en
de weg weet. Waar je tussen de middag een broodje op het strand kunt eten en waar je
betaalbare woonruimte vindt. Uitgaansgelegenheden genoeg om op donderdagavond –
maar ook in het weekend – uitgebreid op stap te gaan. De 25 bachelor-opleidingen van de
HZ en de mbo-opleidingen techniek en ict bevinden zich even buiten het centrum.
Het Maritiem Instituut de Ruyter - de zeevaartschool - staat aan de Boulevard, met
uitzicht op zee.

‘De Vlissingse kust is de mooiste plek van Zeeland.
Eergisteren was het hier superslecht weer, maar
toch heel mooi. Je ziet pas hoe mooi hagel en storm
is wanneer je het hier vanuit de serre bekijkt.’
Joram Goedhart, eigenaar Café-Restaurant de Gevangentoren

‘De Dominicaanse Republiek was mooi. Thailand was
mooier. Indonesië was het mooist. Maar... een
slaapstrandhuisje in Vlissingen was tot nu toe het
allermooiste vakantieplekje waar wij zijn geweest.’
Berry, Marja, Maartje en Mees uit Bodegraven

‘Je raakt hier de tijd kwijt in het verleden.’
G.C. Varkevisser bezocht het muZEEum

De zee horen ruisen, terwijl je in bed ligt. Wakker worden, de deuren openslaan en
de zoute lucht opsnuiven. Het kan als je op het strand in Vlissingen logeert.
Op loopafstand van de binnenstad, maar ook helemaal ‘buiten’. Je ziet er geen
auto’s voorbij komen, maar zeilboten en zeeschepen. Containerschepen van soms
meer dan 350 meter lang en 50 meter breed. Indrukwekkend.
Er zijn ook campings, hotels, een hostel, jachthavens en B&B’s in Vlissingen
voor mensen die strand en stad willen combineren. De stad biedt meer. In het
muZEEum kun je de Vlissingse maritieme geschiedenis zien, ruiken en aanraken.
Je kunt je verwonderen in Reptielenzoo Iguana. Attractiepark het Arsenaal neemt
je mee naar piraten en de spannende wereld onder water. Nergens in Nederland
staat in verhouding zoveel kunst in de openbare ruimte als in Vlissingen. Je komt
ogen te kort.
Het beeld van Michiel de Ruyter uit 1841 op de kop van de Boulevard is niet de
missen. De geboren Vlissinger en zeeheld uit de zeventiende eeuw blijft tot de
verbeelding spreken.
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‘De dynamiek van de Westerschelde spreekt me aan.
Als ik oostwaarts vaar, ga ik een beetje de rivier op.
Maar voorbij het Nollehoofd of aan de overkant bij
Cadzand dan zit ik op zee. Dat verschil voel je echt
als zeiler.’
Rutger Lokin, fotograaf en zeezeiler, woont in Vlissingen

‘Het Vlissingse zand is perfect om te beachvolleyballen.
Lekker zwaar; lekker zacht. Geen gruis en steentjes.’
Sven de Vries, geeft Beachvolleybaltraining
en speelt ook zelf op het Badstrand

Water en Vlissingen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Ook waar het gaat om
vrije tijd. Zeezeilers varen vanuit Vlissingen
rechtstreeks de zee op. Cruiseschepen
meren er aan. Je kunt volop schepen en
bootjes kijken en over de boulevard struinen.
In de omgeving is het geweldig wandelen en
fietsen. Een tocht door weiden en schorren
of door de duinen. Lekker met de wind
door je haren. Walcheren telt verschillende
dorpjes, met ieder een eigen gezicht.
Monumentenstad Middelburg is ook zeker
een bezoek waard. Bijzonder is het om het
fiets-voet-veer in Vlissingen te pakken en de
Westerschelde over te steken. Je fietst zo
Zeeuws-Vlaanderen in.

duinen, strand, zee

‘Ik kom elke dag op het strand, ook als ik niet moet
werken, want het is hier eigenlijk altijd mooi. Wanneer
de zon ondergaat, maar ook wanneer het stormt.’
Albert Dijkstra, coördinator strandbeheer gemeente Vlissingen

festival
‘Onderstroom: een bijzonder
. Theater,
op de grens van land en zee
ieke plek,
muziek en kunst op een un
gen bestaat.
zoals die alleen in Vlissin
njemolen,
De Groene Boulevard, de Ora
rschelde en
het uitzicht over de Weste
d.’
daarachter een levendige sta
r bestuur Cultuurwerf,
Jaap van der Doef, voorzitte
woont in Vlissingen.

Vlissingen op z’n kop

Vlissingen is een kunst- en festivalstad. Als je wilt, kun je hier elke dag in aanraking komen met kunst en cultuur.
Binnen en buiten. Enkele weken per jaar staat Vlissingen helemaal op z’n kop. Cultuur en vermaak nemen de stad
over. Films gaan in première op Film by the Sea. Vlissingen Maritiem trekt oude en bijzondere schepen naar de stad.
Tijdens Onderstroom, het straatfestival, sprankelt de stad door het spel van uiteenlopende artiesten overal in het
centrum. Tweejaarlijks is hier Rescue Vlissingen, een reddingsevenement in de lucht, de zee en op het land.
En natuurlijk zijn er ook het bevrijdingsfestival, de strandcross en de kermis in hartje zomer.

Vlissingen ligt op Walcheren aan het begin van de
A58. Je kunt binnen een uur naar Antwerpen of Gent
rijden. Een autorit naar Rotterdam of Brussel kost vijf
kwartier. En Amsterdam en Utrecht zijn in twee uur te
bereiken. Vlissingen heeft twee NS-intercitystations
aan de lijn Vlissingen – Amsterdam.

tot slot
Meer weten over wonen, werken, studeren en recreëren in Vlissingen?
Hieronder staan een aantal telefoonnummers en websites.

Wonen & ondernemen
Gemeente Vlissingen
www.vlissingen.nl
0118 - 487 000
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Huren
De gezamenlijke
woningbouwcorporaties
www.hurenopwalcheren.nl

Recreëren
VVV Vlissingen
www.vvvvlissingen.nl
0118 - 715 320

Studeren
HZ University of Applied
Sciences
www.hz.nl
0118 - 489 000
Mbo-opleidingen
www.roczeeland.nl
0115 - 641 600
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