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INSPIRATIEGIDS VOOR DE WATERSPORTER MET ONDER MEER: EROPUIT TIPS - GETIJDENTABEL 
JACHTHAVENOVERZICHT - WATERSPORT ABC - ZEIL- EN SURFSCHOLEN - MARIFOONKANALEN

D
ELTAG

ID
S 2020  -  O

N
TD

EK
, G

EN
IE

T EN
 B

ELEEF D
E D

ELTA!  -  W
W

W
.D

ELTAG
ID

S
.N

L

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

15-03549-01 T_advertentie A4 sevensistershavens contour nieuwe foto's.pdf   1   12/8/2016   2:42:14 PM

Jachthaven Bruinisse is met recht één van de mooiste havens van Nederland. Prachtig gesitueerd 
aan de Grevelingen – het helderste zoutwatermeer van Europa(!) - is deze luxe familiehaven de 
perfecte plek om heerlijk te ontspannen en te varen. Hier is elke dag een vakantiedag! Geniet van 
zon, zee, de wind en natuurlijk van de vele heerlijke lokale gerechten en specialiteiten.

Het zilte genieten

Heerlijk relaxen, varen en  

genieten met de hele familie

J A C H T H AV E N B R U I N I S S E . N L
T 0111-481485   info@jachthavenbruinisse.nl   Jachthavenweg 61   4311 NC Bruinisse

JACHTHAVEN BRUINISSE 
IS ONDERDEEL VAN
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         Welkom
  op de

Brabantse Wal

Een uitdaging voor sportievelingen

Aangenaam verblijven in een monumentale stad

Genieten op en aan het water

Ontdekken op grote hoogte

www.vvvbrabantsewal.nl

...waar Brabant
Zeeland kust...
Langs de grens van Zeeland en Vlaanderen 
ligt een opvallend landschap, de Brabantse 
Wal. Het gebied strekt zich uit van Putte tot 
aan Steenbergen en van Bergen op Zoom tot 
Roosendaal. Het is een prachtig gebied, rijk 
aan contrasten. Bossen, glooiende weilanden, 
vlakke polders en waterpartijen wisselen 
elkaar af. Het gebied dankt zijn naam aan de 
steilrand, een monument van aardkundige 
waarde. Door het hoogteverschil, op sommige 
punten ruim 20 meter, is de wal een uitdaging 
voor sportievelingen.
De lieflijke dorpen en de historische stad  
Bergen op Zoom zijn een bezoek meer  
dan waard.
Bergen op Zoom is cultuur proeven, funshoppen 
en culinair genieten in een historische 
ambiance. Een stad met meer dan 800 jaar 
geschiedenis, een levend monument. Beleef 
het bewogen verleden in het Markiezenhof, 
voormalig woonpaleis van de heren en 
markiezen. Je bent van harte welkom!

Haven

Veer

Brug

De waterkaarten in 
de Deltagids zijn niet 
geschikt voor navigatie.

COLOFON

De Deltagids 2020 is een 
uitgave van VVV Zeeland
Postbus 8 | 4357 ZG Domburg
info@vvvzeeland.nl

Samenwerkende partijen
Provincie Zeeland | Regio West-Brabant
Toerisme Leiestreek | HISWA | Varen in Brabant

Concept
LMG strategie+creatie  | www.lmg.nl

Teksten
VVV Zeeland | Regio West-Brabant
Toerisme Leiestreek

Kaarten 
Anyway Productions

Fotografie
Cover foto: Dick van der Veer.
Suzan Fotografie, Mechteld Jansen, Lex de Meester, 
Lisette van Peenen, Adri Padmos, Dick Vermaas, 
Maarten Janse, Anusjka Martens (Objectivo Fotografie), 
René Coene, Zeil & Surfcentrum Brouwersdam, 
Schotsman Watersport, Tineke Boer, Danny Toonen, 
Ron Ploeg, fotografieinzeeland.nl, Limit Fotografie, 
Bart van der Putten, Aquavitesse, Nationaal Park Biesbosch, 
DNA beeldbank laatzeelandzien.nl (Ben Seelt, Marco Dijke, 
Ben Biondina), Toerisme Leiestreek, Stad Kortrijk, 
Stad Gent, Foto Kattoo, Digitalis.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming 
vermenigvuldigd, gekopieerd of op welke andere 
wijze openbaar gemaakt worden. De uitgever is 
niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden 
of onvolledigheden. De waterkaarten zijn niet 
geschikt als navigatiekaarten.

Sluis
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GETIJDENTABEL 

MARIFOONKANALEN

JACHTHAVENOVERZICHT

WATERSPORT ABC

VVV-INSPIRATIEPUNTEN

GRENZELOOS
VAARPLEZIER
Op het water komt alles samen. De delta 
is het gebied waar rivieren, kanalen en 
de zee elkaar ontmoeten en waar eb- en 
vloed elkaar afwisselen in een eeuwenoud 
ritme. Je vindt hier van de Leiestreek tot 
Werkendam en van Paal tot Hellevoetsluis 
een eindeloze variatie aan vaargebieden en 
watersportmogelijkheden. Beschutte veilige 
meren, kanalen die het polderlandschap 
doorkruisen en dynamische stroomgebieden 
vol zandbanken die elke vaartocht tot een 
uitdaging maken. 

Hoe je ook wilt watersporten en hoeveel 
of weinig ervaring je ook hebt, je vindt hier 
altijd het juiste vaar-, zwem, duik-, surf, 
sup-, kano-, kite, snorkel- of kajakgebied. 

En niet te vergeten is er nog het mooie 
achterland vol goede restaurants, 
historische steden en dorpen, 
indrukwekkende natuurgebieden en 
gezellige attracties. De Deltagids helpt 
je al dit moois te ontdekken en staat 
vol suggesties voor plezierige uitstapjes 
op de wal!

DELTAGIDS
DIGITAAL
Het complete watersportaanbod, leuke 
activiteiten aan land en op het water, altijd 
actueel: dat is deltagids.nl! Op de website 
van de Deltagids vind je jachthavens, 
bootverhuurders, surf- en zeilscholen, 
duiklocaties en watersportwinkels van het 
hele Deltagebied. De website is ook prima 
te bekijken via je smartphone of tablet. 

      DELTAGIDS.NL

BLAUWE
VLAG
De blauwe vlag is een bekend symbool 
voor kwaliteit en de zorg voor natuur 
en milieu van een jachthaven of strand. 
Jachthavens die extra inspanningen 
verrichten op het gebied van duur-
zaamheid krijgen bovendien een 
groene wimpel. In het jachthaven-
overzicht (p. 62) staat
welke jachthavens een
blauwe vlag hebben.

      BLAUWEVLAG.NL
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Henk Gravestein 

Het Grevelingenmeer is een complete water- 

wereld met zowel boven als onderwater eindeloze 

mogelijkheden. Europa’s grootste zoutwatermeer 

kent op dit moment geen getijden en is mede 

daarom een uitstekende locatie voor de water-

sporters in de breedste zin van het woord. Of je 

nu gaat kiten, windsurfen, kanoën of lekker met 

je (zeil)jacht een dagtocht maakt, het is altijd ge-

nieten. Met prachtige eilanden zoals bijvoorbeeld 

Veermansplaat, Stampersplaat en Hompelvoet 

waar een enorme diversiteit aan planten vogels 

en andere dieren voorkomen die je elders in 

Nederland niet vaak tegenkomt is er ook voor de 

natuurliefhebber veel te beleven.
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Hompelvoet is een onbewoond eiland in het 
Grevelingenmeer. Ik kom daar graag in de buurt. 
Grote kans dat er zeehonden opduiken naast 
de boot.
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Bekijk alle tips op de pagina’s 6 en 7.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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#04 SLIKKEN VAN FLAKKEE

#03 ROZE ZUURSTOKKEN

Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Het 
herbergt dan ook vele gasten. Zoals de flamingo. De ‘roze zuurstokken’ 
overwinteren hier omdat het zoute water niet bevriest en er genoeg voedsel te 
vinden is. Tijdens de Grevelingenweek kun je op ‘roze zondag’ met de boswachter 
flamingo’s gaan spotten. Of je gaat zelf op ontdekkingstocht. Meestal zijn de 
roze fladderaars in de winter (oktober) te zien bij Battenoord. Kijk of je verschil 
ziet tussen de Europese-, Chileense- en Caribische flamingo. 

#01 ZEEHONDEN

De Grevelingen heeft een vaste zeehonden- 
populatie. Ze zijn vanuit de Noordzee binnenge-
komen door de doorlaat die onder de Brouwersdam 
doorloopt. Je kunt hier zowel de gewone als de 
grijze zeehond zien. De gewone zeehond heeft een 
bolle kop en de grijze zeehond een kegelvormige. 
De gewone zeehonden in de Grevelingen liggen 
graag op de stenen bij de oevers van de eilanden 
terwijl je de grijze zeehonden eerder vissend 
aantreft in de buurt van een sluis. 

De Slikken van Flakkee liggen tussen Goedereede en Herkingen (achter Melissant). Aan 
de westzijde wordt het gebied begrensd door het Grevelingenmeer. Gedurende het gehele 
jaar grazen er op de Slikken van Flakkee Heckrunderen en Fjordenpaarden. Fjorden-
paarden zijn vriendelijke, rustige dieren, die weinig verzorging nodig hebben en zich 
uitstekend kunnen redden in dit gebied. De heckrundstieren zijn, net zoals het oorspronke-
lijke oerrund, groot en zwart, met een lichte streep over de rug en een witte ring in de neus. 
De horens maken hen tot imposante verschijningen. In de zomermaanden zijn er diverse 
excursies onder leiding van een ervaren natuurgids. Deze worden gehouden met een 
speciale excursiewagen. Reserveringen en informatie zijn verkrijgbaar bij VVV Goeree- 
Overflakkee, Bosweg 2 in Ouddorp, tel. 0187 - 681 789. VVVGOEREE-OVERFLAKKEE.NL

#02 

Een rondje varen op het Grevelingen-
meer is niet alleen voorbehouden aan 
de mensen met een vaarbewijs en/of 
een eigen boot. Er zijn namelijk ver-
schillende mogelijkheden om een 
boot te huren, al dan niet te bevaren 
met een vaarbewijs. Laat je tijdens je 

vaartocht verrassen door de zeehond-
jes en de rondgrazende runderen op 
één van de vele eilandjes. En vergeet 
vooral niet aan te meren bij een aan-
legsteiger op zo’n eilandje voor een 
picknick.

BOOTJE HUREN?

TIPS
GREVELINGEN

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL
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#05 ZEIL & SURFCENTRUM
BROUWERSDAM

DUIK 
TOP TIEN

#07 MEER GREVELINGEN

#08

Dé alles-in-één locatie aan het Grevelingenmeer waar actie en ontspanning 
samenkomen. Leef je uit op het water door te gaan windsurfen, zeilen, stand 
up paddleboarden of bodysliden van de waterjump! Van beginner tot profes-
sional, voor elk niveau hebben we een geschikt surfsetje of boot te wachten. 
De gediplomeerde instructeurs leren je daarnaast graag de beginselen of 
juist de fijne kneepjes van de sport. Plof neer in de comfortabele stoelen van 
Restaurant Eat & See en geniet van een heerlijk ontbijt, lunch of diner én 
prachtig uitzicht. Uitgegeten? Neem dan zeker een kijkje in de surfshop voor 
het vinden van beach- en streetwear, windsurfgear, wetsuits en accessoires. 
Maak je verblijf bij Brouwersdam compleet door te overnachten in één van de 
sfeervolle rooms of beachlodges. 
WWW.BROUWERSDAM.NL

#06 WATERJUMP
BROUWERSDAM

Van deze 8 meter hoge en 25 meter lange schans oefenen 
waaghalzen adembenemende sprongen op het water. 
Grenzen verleggen dus... én verzekerd van een frisse 
en spectaculaire duik in het Grevelingenmeer! Niet zo’n 
stunter? Iedereen gaat op zijn eigen tempo en manier 
van de schans af. Gebruik een matje, band of ga met zijn 
drieën als treintje naar beneden! Eindeloos veel water-
plezier en juist ook voor kinderen een geweldige attractie! 
WWW.BROUWERSDAM.NL

Meer Grevelingen verbindt de Grevelingen en de eilanden Goeree-Overflakkee 
en Schouwen-Duiveland met elkaar en vormt een inspiratietool voor gasten 
om de Grevelingen en alles daaromheen te ontdekken en te beleven. Op dit 
platform vind je ook een mobiele routeplanner waarmee je heel eenvoudig zelf 
een fiets- of wandelroute kan samenstellen. Ontdek jouw hoogtepunten in, op 
en rondom de Grevelingen op de website: MEERGREVELINGEN.NL

 1. Scharendijke
 2. Den Osse Nieuwe Kerkweg
 3. Dreischor Gemaal
 4. Zeelandbrug
 5. Bergse Diepsluis
 6. Zoetersbout
 7. Wemeldinge
 8. Goese Sas
 9. Sint Annaland
 10. Strijenham

Een uniek stukje Delta vind je ook onder water. 
Hier is het zeer rijke dieren- en plantenleven 
goed te zien. De Nederlandse Onderwater-
sport Bond stelde een top tien samen van 
unieke duikplekken in de Delta. Drie daarvan 
liggen in het Grevelingenmeer.
Duik top 10; de spots zijn:
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Surfen, zeilen, vissen, zwemmen of eropuit met de 

motorboot. Het Haringvliet biedt alle faciliteiten 

voor de watersport. Kies er uit talloze jacht- 

havens en dwaal heerlijk rond door historische 

stadjes. Een terrasje pakken in Middelharnis of 

luieren op een strandje in Hellevoetsluis? Kies 

zelf maar. In de omgeving van het Haringvliet 

lopen talloze fiets- en wandelpaden. Langs het 

water, door de polders en de mooie natuur. 

Je kijkt je ogen uit...
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Het Haringvliet is één van de mooiste 
(beschutte) wateren van Nederland. Nauwelijks 
beroepsvaart dus ook voor beginners het ideale 
vaarwater.
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Bekijk alle tips op de pagina’s 10 en 11.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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#01 ZEEHONDEN
OPVANG

#03 PRACHTIG NATUURSCHOON

In de meest westelijke hoek ligt 
Voornes Duin, een gebied dat bestaat 
uit duin- en strandafzettingen. Het 
duingebied heeft twee grote duin- 
meren en duinvalleien. Met de 
daarachter gelegen polder heeft het 
een grote variatie in landschapstypen 

en daardoor een rijkdom aan flora en 
fauna. Het is een fantastische beleving 
door dit gebied te wandelen of te 
fietsen. Vanuit de haven volg je de 
bewegwijzerde paden. Een deel van 
de wandelroutes voert zelfs over de 
stranden.

Zieke en gewonde zeehondjes worden regelmatig 
gevonden op de stranden van Zuid-Holland en Zee-
land. Vrijwilligers brengen de verzwakte dieren 
naar zeehondenopvang A Seal in Stellendam. Hier 
worden de zeehonden ongeveer drie maanden 
intensief verzorgd, totdat ze weer sterk en gezond 
uitgezet kunnen worden in de natuur. Kom op 
ziekenbezoek en zie van wel heel dichtbij hoe de 
dieren verzorgd worden in de opvang. 
Kijk op WWW.ASEAL.NL voor het laatste nieuws 
over de zeehondenovang en de expo.

#04 TIENGEMETEN

Tiengemeten is het laatste echte eiland van Zuid-West Nederland. In 2006 zijn de laat-
ste boeren vertrokken en is de landbouwgrond omgevormd tot natuur. Het groeide uit 
tot een natuurgebied dat je verder nauwelijks tegenkomt in Nederland. Echte wilde 
natuur, met stromende geulen en kreken. Het is er prachtig en je vindt er rust. Loop 
eens mee met een gids van Natuurmonumenten om alle ins en outs van het eiland te 
leren kennen. WWW.TIENGEMETEN.COM

TIPS
HARINGVLIET

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL

Dit droogdok is tussen 1798 en 1822 gebouwd onder leiding van Jan Blanken in de 
vroegere marinehaven Hellevoetsluis. Het is het oudste bewaard gebleven dok van 
Nederland. Er is een deel waarin schepen voor onderhoud liggen en een deel waarin 
nieuwe schepen konden worden gebouwd. Het onderhoudsdeel is nog steeds in 
gebruik. In het bezoekerscentrum vind je alle informatie over het dok en er worden 
rondleidingen gegeven door het dok. Verrassend leuk! 
WWW.DROOGDOK.NL 

DROOGDOK JAN BLANKEN#02 
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#05 HELLEVOETSLUIS, 
VESTINGSTAD AAN HET 
HARINGVLIET

Hellevoetsluis is een unieke stad waar modern, 
gezellig en cultuur hand in hand gaan. De vestingstad 
heeft een marineverleden en dat is terug te zien in de 
onlangs gerestaureerde vestingwallen met sinds kort 
een geschutsbedding en een reusachtig kanon 24IJ 
(www.fronttaal.info). Andere prachtige bezienswaardig- 
heden zijn het Droogdok Jan Blanken, maar ook het 
Nationaal Brandweermuseum, Korenmolen De Hoop en 
prachtige museumschepen zoals Lichtschip 12 Noord-
hinder en De Buffel geven de Vesting haar unieke karak- 
ter. Tussendoor kan je genieten van een hapje en een 
drankje op een van de gezellige terrassen en in de leuke 
restaurants en cafeetjes. 
WWW.HELLEVOETSLUIS.NL

#06 VISMIJN STELLENDAM

Visafslag, vismijn óf visveiling. Allemaal woorden met dezelfde betekenis. 
Vissersschepen brengen de gevangen vis naar de haven en alle verse vis 
komt bijeen in de vismijn. Sorteren, wegen en klaarmaken voor de verkoop. 
Het ‘mijnen’ kan beginnen! Een veiling is leuk om een keer mee te maken. Het 
bijzondere is dat de prijs steeds verder omlaag gaat in plaats van naar boven. 
Vandaar de naam: afslag! WWW.UNITEDFISHAUCTIONS.COM

#07 VERBONDEN MET 
HET WATER

Het Haringvliet neemt een bijzondere positie in met de Haringvlietdam als 
onderdeel van de Deltawerken. Aan de ene kant een enorm zoetwatergebied en 
aan de andere kant de Noordzee. Door het vrij rustige water is het een prima 
locatie voor surfers, zeilers en kanoërs. Een duik in het zoete water of 
onbeperkt langs de waterkant spelen kan natuurlijk ook. Meer dan even af in de 
prachtige havens van Hellevoetsluis of aan een van de vele moorings.
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Hier komen de grote rivieren, de Biesbosch en 

de Zeeuwse Delta samen. In dit gevarieerde 

vaargebied kun je bijzonder sfeervolle haven- 

plaatsen als Strijenas, Drimmelen en vestingstadje 

Willemstad bezoeken. Natuurlijk zijn er ook 

talloze manieren om te genieten van het water. 

Het Hollands diep biedt je alle ruimte en Nationaal 

Park de Biesbosch biedt je een ontdekkingstocht 

zonder weerga. Je kunt er tijdens een vaartocht 

zomaar aanleggen bij een privéstrandje om de 

natuur te bewonderen. En bevers spotten, dat 

kan er natuurlijk ook.

De rust en de afwisseling. De natuur en de 
kreken. De Biesbosch is een prachtig gebied. 
Ik kom er minstens één keer per week. 
Dat is echt genieten!
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Bekijk alle tips op de pagina’s 14 en 15.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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BEVERS SPOTTEN#04
Een stukje wildernis, zomaar in het Hollandse water. De Biesbosch kun je prima 
met je eigen boot verkennen. Er zijn meerdere plaatsen waar je de Biesbosch 
in kunt varen. Maar je kunt ook een kano-, roei- of fluisterboot huren om in 
alle stilte het hele gebied te bevaren. Van wilgenvloedbossen tot uitgebreide 
rietkragen. Vergeet je verrekijker niet. Het stikt hier van de vogels. En wie 
weet… spot je wel een bever. Laat je het vinden van die schuwe dieren liever 
aan de professionals over, dan kun je ook meevaren met een georganiseerde 
boottocht. WWW.NP-DEBIESBOSCH.NL 

#01 WILLEMSTAD

#03 BELEEF DE BIESBOSCH

Nationaal Park De Biesbosch is één van de grootste natuurgebieden van 
Nederland. In de Biesbosch is het aardig vertoeven; zo kan je er uitstekend 
wandelen, fietsen, varen, kanoën en vissen. Het gebied is via verschillende 
entrees toegankelijk. In en rondom de Biesbosch zijn veel mogelijkheden voor 
een leuk dagje uit of een langer verblijf. Er is altijd wel wat moois te beleven; 
WWW.BELEEFDEBIESBOSCH.NL  

Breng eens een bezoekje aan het charmante 
vestingstadje Willemstad. Willemstad is direct 
gelegen aan het Hollands Diep en de A29. Vroeger 
was Willemstad van groot tactisch belang voor de 
Oranjes. Uit die tijd stamt het stervormige bolwerk 
rond het stadshart. Er loopt een schitterende 
wandelroute overheen. Meer weten? Maak dan 
eens een stadswandeling met een van de gidsen, 
ze vertellen je alles over de rijke historie van deze 
vesting. WWW.UITINWILLEMSTAD.NL

TIPS
HOLLANDS DIEP 
EN BIESBOSCH

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL

#02 BIESBOSCH MUSEUM 
WERKENDAM

Op het Biesbosch MuseumEiland vind je, het Biesbosch Museum; ontdek je in 
zeven paviljoens het verhaal van de Biesbosch, daarnaast leer je over het 
ontstaan van de Biesbosch van 1421 (St. Elisabethsvloed tot het huidige 
recreatiegebied. Verder is er een bezoekerscentrum, kan je een tocht maken 
met de fluisterboot, en een bezoek brengen aan Museum de Pannekoek. Boven-
dien is het startpunt van veel wandel- en fietsroutes. 
WWW.BIESBOSCHMUSEUMEILAND.NL
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#05 WELKOM BIJ 
JACHTHAVEN BIESBOSCH

Na een dag genieten van het prachtige Nationaal Park de Biesbosch, meert u aan 
op onze full-service jachthaven met afgesloten steigers, ruime ligplaatsen en 16 
ampère stroom. U vindt hier alles wat een watersporter mag verwachten. Voor 
alles wat u nodig heeft, kunt u terecht bij de verschillende watersportwinkels. De 
talrijke restaurants zorgen voor genoeg ontspanning en de kinderen kunnen zich 
uitleven in de Plons-en-Ploeterspeeltuin of in de indoorspeeltuin. Een grote SPAR 
supermarkt met een breed assortiment mag natuurlijk niet ontbreken. Welkom 
aan Wal bij Jachthaven Biesbosch! 
0162-682249 / WWW.JACHTHAVENBIESBOSCH.NL

#07 PASSANTENHAVEN
IN MAASSLUIS

Maassluis heeft een steiger voor passanten aan de Geerkade West en is 
daarmee zeer toegankelijk voor de pleziervaart. Deze drijvende steiger biedt 
plaats aan 19 zeil- en motorjachten tot 15 meter lengte met een breedte van 
maximaal 4½ meter. Hiermee is Maassluis makkelijk te bezoeken voor de 
pleziervaart. Ontdek maritiem historisch Maassluis zelf! 
Meer informatie over de passantenhaven: 
WWW.ERVAARMAASSLUIS.NL/PASSANTENHAVEN
Meer informatie over de bezienswaardigheden in Maassluis: 
WWW.ERVAARMAASSLUIS.NL 

#06 ONTDEK DE OEVERLANDEN 
HOLLANDS DIEP

Net als zijn grote broer deBiesbosch, is ook het gebied Oeverlanden Hollands 
Diep een zoetwatergetijdegebied. De oeverlanden strekken zich uit in het 
zuidoosten van Zuid-Holland, van Numansdorp tot Strijensas.Hier vind je on-
gerepte natuur, met verruigde rietlanden, open water, geulen en kreken, bui-
tendijkse natuur en wilgenbossen. En met eb en vloed dus, wat zeldzaam is op 
zoet water. Wandel-, ruiter- en fietspaden maken het mogelijk De Oeverlanden 
Hollands Diep van oost naar west te doorkruisen. Maar het mooiste is dat je in 
een groot deel van de Oeverlanden ook buiten de paden mag. Geniet van over-
trekkende vogels en bijzondere planten als de spindotter en het zomerklokje. 
Lekker struinen dus door dit gebied, dat niet voor niets deel uitmaakt van Nat-
ura 2000, het Europese netwerk van bijzondere beschermde natuurgebieden.  
WWW.STAATSBOSBEHEER.NL

#08 WILLEMSTAD, 
HAVENSTAD!

Kom de historische sfeer proeven in ons pittoreske Willemstad. Met 
restaurants, winkeltjes en een hartelijk ontvangst van de havenmeester. 
Overnachten kan in de Stadshaven, Vestinghaven of in de rustigere Marina 
de Batterij. In alle havens gratis gebruik van stroom, water, sanitair en Wifi.  
Reserveer op uw aankomst dag via telefoon, website of VHF 31.
Stads- en vestinghaven Willemstad, 0168 472576 / Marina de Batterij, 0168 
476595 / VHF 31 / info@jachthavenwillemstad.nl
WWW.JACHTHAVENWILLEMSTAD.NL
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Henk Maan 

03

Noord-Brabant is dooraderd met een schitterend 

rivierenlandschap. Dit is het gebied van de Mark 

en de Dintel waar je je heerlijk ontspannen met je 

schip of sloep een weg door het Brabantse land 

kunt slingeren. In de rietkragen aan de waterkant 

wemelt het van de zangvogels. En als je je nek 

goed uitrekt, zie je misschien net een kerktoren 

van een klein dorpje boven de rietpluimen uit-

steken. Er zijn waterroutes speciaal voor kanoërs 

en meerdere vislocaties waar je ook in alle rust 

kunt genieten van de natuur. Mark en Dintel 

beslaan een gebied van bijna 36 kilometer en via 

deze rivieren en hun vertakkingen vaar je zo naar 

gezellige en mooie plaatsen als Oudenbosch, 

Roosendaal en Breda.
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Mijn favoriete plek om met een sloep te varen 
is de Steenbergse Vliet. Daar vaar je door 
mooie historische stukken. Je waant je even 
terug in de tijd.
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Bekijk alle tips op de pagina’s 18 en 19.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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#04 BRUISEND BREDA

#01 OUDENBOSCH

#03 STADSWANDELINGEN
IN ROOSENDAAL

Kloosters, kerken, monumentale panden… Roosendaal vraagt erom ontdekt te worden 
tijdens een uitgebreide stadswandeling. Sla daarbij ook zeker het Raadhuis uit de 
zestiende eeuw niet over. De VVV organiseert stadswandelingen waarbij je de stad 
ook nog eens kunt proeven. Er is een culinaire wandeling inclusief drie- of viergangen 
diner. Bovendien is er een historische caféwandeling. Veel van de Roosendaalse cafés 
zijn in zeer oude panden gevestigd en tijdens je wandeling doe je zo heel bijzondere 
locaties aan. 
WWW.VVVROOSENDAAL.NL

Een typisch oergezellig en knus Brabants plaatsje. In 
Oudenbosch voel je je gelijk thuis. De jachthaven ligt 
middenin een compact monumentaal centrum en vormt 
een handige uitvalsbasis voor vaar- en fietstochten. De 
skyline van Oudenbosch wordt gedomineerd door de 
immense basiliek van de heilige Agatha en Barbara. De 
basiliek is een verkleinde kopie van de Sint Pieter in 
Rome. Italiaanse invloeden dus in het Brabantse land. 
De basiliek is open als gebedshuis en rondleidingen 
zijn aan te vragen via de site. Audiotours in meer talen 
beschikbaar. 
WWW.BASILIEKOUDENBOSCH.COM

In de historische binnenstad vind je alle ingrediënten voor een vorstelijk dagje uit. 
Maak een rondvaart of huur een bootje en vaar over de singels. Breda is een echte 
winkelstad en heeft volop zonnige terrassen en vele gezellige restaurants. Tevens is 
de stad te ontdekken onder leiding van een gids. Een mooie plaats om je bezoek te 
eindigen is de huiskamer van de stad: de Grote Markt. 
WWW.VVVBREDA.NL

#02 

Al vanaf ver zie je Halderberge liggen.
De Basiliek van Oudenbosch torent 
boven het landschap uit. Deze Basiliek 
is een kopie van de Sint Pieter in Rome. 
Tijdens een stadswandeling in 
Oudenbosch waan je je al snel in Ital- 
iaanse sferen. 
In Halderberge is het fijn wandelen en 
fietsen. In dit landschap geniet je van de 

rust en op zijn tijd tref je een sfeervolle 
Brasserie of culinair restaurant. 
Liever iets meer actie? Vanaf vliegveld 
Seppe maak je een parachuttesprong 
of stap je op een vliegtuig voor een 
rondvlucht over West-Brabant. Huur  
een Solex in Oud Gastel of verken de 
gemeente op de mountainbike.
WWW.VISITHALDERBERGE.COM 

VISIT HALDERBERGE 

TIPS
MARK EN DINTEL

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL
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// AANLEGGEN IN EEN 
SFEERVOLLE OMGEVING
De vereniging Varen in Brabant promoot en onder- 
steunt het vaargebied in de provincie Brabant op 
professionele wijze. De leden zijn onder meer 
gemeenten, Brabantse Delta, jachtwerven, verhuur- 
bedrijven, horeca en jachthavens.

Een heerlijke dag op het water verdient een afsluiting 
in een sfeervolle haven die van alle gemakken is 
voorzien. Daarvoor zijn in Brabant tal van mogelijk- 
heden. De vereniging Varen in Brabant telt twaalf 
jachthavens. Stuk voor stuk locaties waar het goed 
toeven is, met elk zijn specifieke kenmerken.

Meer mensen, vaker en langer in het gebied laten 
verblijven is het gezamenlijke doel. Onder de vlag 
van Varen in Brabant zijn de gemeenten, havens, 
Brabantse Delta en ander partners betrokken bij 
de promotie en ondersteuning van het vaargebied.  
De nieuwe website met vaarroutes en specifieke 
vaar- en water gerelateerde informatie, de fysieke 
vaarkaart verkrijgbaar bij alle aangesloten havens 
en pr-campagnes zijn nieuwe initiatieven om de 
waterrecreatie in dit gebied een boost te geven. Het 
eigen digitale platform WWW.VARENINBRABANT.NL 
is een goed vertrekpunt voor elke waterrecreant. De 
vereniging Varen in Brabant heet u van harte welkom 
in Bourgondisch Brabant.
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Dirk-Jan van Weezel 

Aan de levendige vaarroute van het Krammer 

Volkerak liggen tal van plekken om even te ont- 

haasten: idyllische haventjes als Ooltgensplaat, 

Galathese haven en Tholen en uitgestrekte 

natuurgebieden zoals de Dintelse Gorzen en de 

Hellegatsplaten. Via het Schelde-Rijnkanaal kom 

je op het Zoommeer.

Meer eens aan in de gezellige haven van Steen-

bergen en bezoek het stadje met de imposante 

Gummaruskerk. Of ervaar de oude markiezenstad 

Bergen op Zoom. De vele monumenten in de stad 

vertellen het verhaal van het rijke en bewogen 

verleden.

De Steenbergse Vliet is een kronkelende 
rivier in een mooi natuurgebied. Vaar langs 
de rietkragen en meer onderweg af bij de 
dukdalven midden op het water.
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Bekijk alle tips op de pagina’s 22 t/m 25.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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#01 WATERPOORT

#03 JACHTHAVEN 
DE SCHAPENPUT

Ervaar de rust van de Brabantse Kreken. Aan de Steenbergse Vliet bij De 
Heen ligt jachthaven De Schapenput. De jachthaven mag de blauwe vlag 
voeren als een schone en veilige jachthaven. Vaar van Benedensas naar 
Bovensas en verken de Steenbergse Vliet en de kreken nabij Kruisland. 
WWW.SCHAPENPUT.NL 

Waterpoort is een gebied dat het waard is 
om te ontdekken. Liefhebbers van natuur, 
cultuurhistorie en watersport kunnen hier 
voluit genieten. Ontdek ook wat Waterpoort 
je te bieden heeft. Maak bijvoorbeeld gebruik 
van de stempelkaart van 11 samenwerkende 
havens, na 6 overnachtingen in Waterpoort 
is de 7e gratis! Meer weten? 
WWW.VISITWATERPOORT.NL

#04 FORTEN VAN DE WATERLINIE

Er liggen zes forten in het gebied waar het Haringvliet, het Hollandsch Diep 
en het Volkerak elkaar raken. Ga even terug in de tijd van Napoleon en 
bezoek deze historische plekken. Aan de Brabantse kant van het Volkerak 
liggen de Forten Sabina, Bovensluis en De Hel. Aan de ‘overkant’ vind je in 
Ooltgensplaat fort Prins Frederik. En in Numansdorp in de Hoekse Waard 
ligt Fort Buitensluis.  
WWW.ZUIDERWATERLINIE.NL  

#02 

Op een steenworp afstand van 
Benedensas, wellicht het mooiste 
plekje van West-Brabant, ligt 
jachthaven De Vlije. Vanuit deze 
haven kun je eindeloos wandelen 
in natuurgebied de Dintelse 
Gorzen. Een tot informatie- 

centrum ingerichte bunker uit 
de Tweede Wereldoorlog geeft 
een goed overzicht van alle 
recreatieve mogelijkheden in de 
directe omgeving.
WWW.JACHTHAVENDEVLIJE.NL

AANMEREN BIJ DE VLIJE

TIPS
KRAMMER VOLKERAK 
EN ZOOMMEER

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL
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#05

#07

JACHTHAVEN 
STEENBERGEN

De jachthaven is uniek gelegen in het centrum van het gezellige stadje 
Steenbergen. De haven is voorzien van nieuwe kades, aanlegsteigers 
en speelvoorzieningen. Ook deze haven mag de blauwe vlag voeren als 
een schone en veilige jachthaven. De haven is bereikbaar via het enige 
aquaduct in Noord-Brabant (over de A4) en is de noordelijke poort tot de 
Brabantse Wal. De haven sluit aan op de ‘staande mastroute’ en heeft een 
minimale diepgang van 2,40 meter.  
WWW.JACHTHAVENSTEENBERGEN.NL

#06 PAVILJOEN SLUISHAVEN

Aan de Galathese haven ligt Paviljoen Sluishaven. Vanaf het terras 
heeft u een prachtig uitzicht over het weidse water van het Volkerak. De 
plek vormt een mooie uitvalsbasis om het eiland Goeree-Overflakkee te 
verkennen, bijvoorbeeld over het fietspad langs de hele zuidkant van het 
eiland. WWW.PAVILJOENSLUISHAVEN.NL 

AANLEGGEN IN DINTELOORD  

Een bezoek aan het oude stadje Dinteloord is zeer de moeite waard. Er is een 
gezellige haven en het oude centrum heeft vele historische gebouwen. Via 
de Dintel kun je West-Brabant verder verkennen. Met onderweg fraaie 
aanlegmogelijkheden, kom je over de Mark ook in Oudenbosch. Daar staat 
de bekende replica van de Sint Pieter en veel ander religieus erfgoed.
WWW.WATERKANTBV.NL

HISTORISCH 
OOLTGENSPLAAT#08

De omgeving van de jachthaven van Ooltgensplaat ademt historie uit. Het 
imposante Oude Raadhuis uit 1616 staat hier nog fier overeind. Ooltgens-  
plaat leent zich ook prima voor een mooie wandeling door het dorp of 
door het natuurgebied De Hellegatsplaten. Vanaf de uitkijktoren kijk je 
over het Volkerak en het Haringvliet. Bezoek ook fort Prins Frederik, 
dat in de tijd van Napoleon werd gebouwd en onderdeel is geweest 
van de Zuiderwaterlinie. Of geniet op het strandje waar speelvoorzien- 
ingen en picknicktafels staan en waar je ook mag bbq-en.
WWW.ZUID-HOLLANDSE-EILANDEN.NL
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#12 BEST BEWAARDE GEHEIM VAN ZEELAND

#11 VEILING SINT ANNALAND

Neem zelf plaats in de veilingbankjes en bedien de veilingklok. Zo kun je een 
goede prijs afslaan voor je eigen product, natuurlijk met een echte veiling-
meester. Regionale seizoensproducten zoals Thoolse aardappelen, asperges, 
aardbeien, uien en bloemen worden tussen mei en september elke woensdag 
geveild. Meer weten over de oude gewassen of de rijke historie van het gebied? 
Bezoek dan ook streekmuseum De Meestoof. 
WWW.THOOLSESTREEKPRODUCTENVEILING.NL  //   WWW.DEMEESTOOF.NL 

Tholen is van alle Zeeuwse eilanden het langst een echt eiland gebleven. Nu is het 
een schiereiland, verankerd met het vasteland door dammen en dijken. Op de grenzen 
van water en land heeft watersport een belangrijke plaats ingenomen. Wie de dijken 
achter zich laat, fietst dwars dooruitgestrekte polders waar de bloemzaadteelt voor 
een kleurrijk decor zorgt. De rust is overweldigend. Tholen wordt niet voor niets het 
best bewaarde geheim van Zeeland genoemd.
WWW.EILANDTHOLEN.NL

Het pittoreske Tholen is zó mooi en het fijne is, dat zo weinig mensen dat nog weten. 
Je vindt er alle rust die je nodig hebt. De smalle straatjes met oude geveltjes en de 
monumenten in het 650 jaar oude stadje zijn een bezoek meer dan waard. De haven 
heeft fietsen in bruikleen om het hele eiland te ontdekken. Genieten van de groene 
polders, kleurrijke bloemenvelden, bloeiende binnendijken en van het water achter de 
dijken. In korenmolen De Verwachting kun je van binnen bekijken hoe een molen werkt 
en in het gezellige molenwinkeltje koop je eigengemaakte producten. 
WWW.WSVDEKOGGE.NL  //   WWW.MOLENDEVERWACHTINGTHOLEN.NL

THOLEN: 
VERRASSEND STUKJE ZEELAND#10

#09
Midden in het Zoommeer ligt Waterrijk Oesterdam. Bereikbaar 
voor grote (plezier)jachten en een fantastische uitvalsbasis 
voor tochten op de Oosterschelde, het Veerse Meer en zelfs de 
Biesbosch. Wemeldinge, Yerseke, Bergen op Zoom en Tholen 
liggen om de hoek.
WWW.WATERRIJKOESTERDAM.NL

WATERRIJK OESTERDAM
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#13 WEST-BRABANTSE 
WATERLINIE

ZEEUWSE 
WILDERNIS

#15 STADSPALEIS HET MARKIEZENHOF

#16

De West-Brabantse Waterlinie (onderdeel van de Zuiderwaterlinie) 
bestrijkt een gebied van 34 km lang en loopt van Benedensas in Steen-
bergen tot de Waterschans in Bergen op Zoom. Bijna 400 jaar nadat de 
verdedigingslinie werd gebouwd om de Spanjaarden tegen te houden 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zijn de contouren op indrukwekkende 
wijze herrezen in het landschap. Bekijk Fort Henricus vanaf grote hoogte, 
bezoek Fort de Roovere met de Pompejustoren en de Mozesbrug, ervaar 
het compleet vernieuwde Ravelijn en de Waterschans. Beleef de historie 
en natuur van de Brabantse Wal op een unieke manier. 
WWW.ZUIDERWATERLINIE.NL

#14 AANGENAAM 
BERGEN OP ZOOM

Bergen op Zoom ligt in het midden op de Brabantse Wal en is één van de oudste 
steden van Nederland. Het rijke verleden van de stad is nog goed af te lezen 
aan de vele fraai gerestaureerde gebouwen. In het compacte stadscentrum 
staan meer dan 800 monumenten met als parel het unieke stadspaleis het 
Markiezenhof. Bergen op Zoom, de stad waar je moet zijn voor een fantastische 
tijd! Funshoppen met de meer dan achthonderd jaar oude binnenstad als decor. 
Tientallen monumenten omgeven door sfeervolle restaurantjes en terrasjes. 
De stad waarvan de evenementenkalender geen lege plekken bevat. Bergen op 
Zoom staat garant voor plezier, historie, veelzijdigheid en sfeer. 
WWW.VVVBRABANTSEWAL.NL

Het voormalige woonpaleis van de heren en markiezen is vandaag de dag een 
van de fraaiste stadspaleizen van West-Europa. Achter de imposante gevel met 
felrode vensterkorven vind je een intrigerend complex van zalen, stijlkamers, 
galerijen, traptorens, binnenplaatsen en tuinen. Op avontuur door dit laatgo-
tische paleis ga je terug in de tijd en krijg je een goed beeld van de geschiedenis 
van stad en streek. Het Markiezenhof mag dan het oudste stadspaleis van 
Nederland zijn, door een veelzijdigheid aan evenementen en de mix van 
verleden, heden en toekomst is het een levendige plek midden in het hart van 
Aangenaam Bergen op Zoom. WWW.MARKIEZENHOF.NL

Natuurgebied De Slikken van de Heen vind je in het oosten van Zeeland, op Sint 
Philipsland. Hier lagen vroeger zandplaten, slikken en schorren. Met de aanleg van de 
Philipsdam is het landschap ingrijpend veranderd. Er komt nu geen zeewater meer en 
daardoor is het gebied drooggevallen en langzaam maar zeker ontzilt. Het is nu een 
ruig landschap, echte Zeeuwse wildernis. Grote grazers als Schotse Hooglanders en 
Koniks, maar ook de reeën, zorgen er voor dat het gebied niet dicht groeit met bos, 
maar mooi afwisselend blijft. Er zijn regelmatig excursies onder leiding van een gids. 
WWW.HETZEEUWSELANDSCHAP.NL
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Jeanine en Johan Huisson 

Strandjutten met kinderen onder leiding van een 

gids, een laarzentocht maken over de slikken, 

snorkelen, zeilen van eiland naar eiland. De Ooster- 

schelde is een enorm groot getijdengebied met 

een oppervlakte van ongeveer 35.000 hectare. 

Indrukwekkend en dynamisch. Honderden soorten 

planten en dieren leven in het water en in de 

brak-water natuurgebieden eromheen. 

De Oosterschelde: een plek om van te genieten!

Hier heb je veel ruimte en prachtige uitzichten 
op land, Zeelandbrug en Stormvloedkering. 
Afhankelijk van het seizoen is op het vasteland 
altijd wel wat te doen.
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Bekijk alle tips op de pagina’s 28 en 29.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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#04 COLIJNSPLAAT

#01 OOSTERSCHELDE-
KERING

#03 NATUUR RONDVAART OVER 
DE OOSTERSCHELDE

Vanuit Burghsluis vertrekt de rondvaartboot MS Onrust voor een vaartocht vol 
verrassende schoonheden van het Nationaalpark Oosterschelde. Deze dynamische 
wereld beleef je vanaf de boot tijdens een rondvaart van ca. 2,5 uur. De Oosterschelde 
is een plek waar zeehonden en bruinvissen en duizenden vogels zich thuis voelen. 
We varen tijdens laagwater langs de zandbanken waar de zeehonden liggen te luieren. 
De gids geeft je live verslag in het Nederlands. We varen langs de Oosterscheldekering, 
de Schelphoek en de Plompetoren. WWW.MS-ONRUST.NL

De Oosterscheldekering is zonder twijfel het 
meest indrukwekkende waterkerige bouwwerk 
van Nederland. Een gigantische reus van ruim 
3 kilometer lang, bestaande uit 65 enorme 
betonnen pijlers. Bij storm worden de schuiven 
gesloten, zo is de veiligheid gegarandeerd. Op 
het eiland Neeltje Jans tussen de schuifbare 
delen ligt Deltapark Neeltje Jans, met verbazing-
wekkende exposities en stormachtige attracties 
zeker de moeite waard.

Colijnsplaat, in het Zeeuws ‘Colijn’, is een vissersdorp aan de Oosterschelde. Het ligt op het 
eiland Noord-Beveland, bekend om zijn inlagen.  Het dorp ontstond bij de inpoldering van 
de Oud-Noord-Bevelandpolder in 1598. Het schor ‘Colinsplate’ werd daarbij deels ingedijkt 
en daar dankt het dorp zijn naam aan. In de Romeinse tijd lag ten noorden van Colijnsplaat 
de stad Ganuenta. Het was een belangrijke doorvoerplaats voor goederen naar Brittannia. 
Uit die tijd stamt ook de Nehalenniatempel die door vissers werd opgevist uit de Oost-
erschelde. In het dorp aan de West-Zeedijk vind je een replica van de tempel. Tijdens de 
Watersnoodramp in 1953 sloeg een vrachtschip tegen de dijk, precies op de plek waar een 
gat zat. Daardoor werd een overstroming van het dorp voorkomen, wat nog steeds als een 
wonder wordt gezien. Het monument ‘Houen jongens’ bij de coupure in de dijk herinnert 
aan dit wonder. WWW.VVVNOORD-BEVELAND.NL

#02 

Een echte duikfanaat? Duiken bij de 
Zeelandbrug in de Oosterschelde is 
een ware belevenis. Het is een van 
de mooiste, maar ook drukste, duik-
stekken van Nederland. De eerste 
pijler van de Zeelandbrug is prachtig 
begroeid. Er is zó veel te zien! Kreeft, 

krab, snotolven, sepia’s, naaktslakken, 
zeesterren, zeebaarzen, botervissen, 
slijmvissen, grondels en schol. Een 
hele bijzondere ervaring. 
Veel duikplezier! 
WWW.VVVZEELAND.NL/DUIKEN

DUIKEN BIJ DE ZEELANDBRUG

TIPS
OOSTERSCHELDE WEST

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL
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#05 OP SAFARI LANGS DE 
ZUIDKUST VAN SCHOUWEN

#07 MONUMENTENSTAD 
ZIERIKZEE

Tussen de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug liggen 
de prachtige natuurgebieden; de Koudekerkse inlaag, de 
Schelphoek, de Prunje en de Suzanna Kistersinlaag. Oude 
inlagen, natte natuur en ongerepte polders. Je kunt aller-
lei trek-, water en weidevogels spotten bij handige uitkijk-
punten en vogelschermen. Vergeet je verrekijker dus niet 
mee te nemen! Trek je wandelschoenen aan of stap op 
de fiets en verken de spannende zuidkust van Schouwen.
WWW.ZUIDKUSTVANSCHOUWEN.NL

#06 KLIMBOS LANGS DE KUST

In Boswachterij Westerschouwen, op de brede duinenkop van Schouwen-
Duiveland kun je zo hoog klimmen als een eekhoorn. Hier vind je Klim-
bos Zeeuwse Helden met zes verschillende uitdagende parcoursen door 
de boomtoppen. Beweeg je voort met en over tokkelbanen, touwladders, 
wiebelbruggen en nog vele andere spannende klimonderdelen en beleef 
dit Zeeuwse duinbos eens op een totaal andere manier. 
En ben je uitgeklommen dan kun je hier nog kilometers wandelen door dit 
schitterende natuurgebied.
WWW.KLIMBOSZEEUWSEHELDEN.NL

De stad van de ‘’dikke toren’’ St. Lievens Monstertoren, en eindeloos veel andere 
monumenten nodigt uit tot een uitgebreide verkenning van straten, stegen en 
de haven. Loop door de oude stadspoort op weg naar de gezellige terrasjes. De 
havens vormen het stadshart (hier is het ook elke donderdag markt) en in de 
Museumhaven zie je prachtige historische schepen.
WWW.VVVZEELAND.NL/ZIERIKZEE

JUBILEUMEDITIE DELTAWEEKEND 
EN VERONICARACE#08

In het weekend van 19 t/m 21 juni vormt de haven van Zierikzee het decor voor een 
bonte vloot van wedstrijdjachten en traditionele rond- en platbodems. Dat zijn de deel- 
nemers aan de 50e editie van het Deltaweekend, het grootste en oudste meerdaagse 
zeilevenement in de Zeeuwse Delta. Gedurende de avonden is er aan de wal volop vertier 
voor de deelnemers en belangstellenden. Speciaal voor het jubileum wordt in het week-
end voorafgaand, in de nacht van 13 op 14 juni, de roemruchte Veronicarace gevaren, 
een wedstrijd over ongeveer 100 mijl op de Noordzee. De start en finish van deze zeezeil-
wedstrijd liggen aan de buitenzijde van de Roompotsluis. 
Zie voor actuele informatie WWW.DELTAWEEKEND.NL
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Erik Snoeijenbos 

07De Oosterschelde ‘doe’ je niet even. Die moet je be- 

leven. Elke dag weer. Want geen dag is hetzelfde 

in dit grootste Nationaal Park van Nederland. 

Nationaal Park de Oosterschelde is voor dieren 

tegelijk een thuis, een overwinterplaats, een 

kraamkamer en een restaurant vol lekkere 

hapjes. Grote kans dat je hier zeehonden of 

bruinvissen ziet. Al dat mooie natuurleven kun 

je bewonderen wanneer je hier vaart, zwemt, 

rondwandelt, snorkelt of duikt. Een prima plek 

om even weg te dromen.
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Het varen in een zeearm, de stroming, het 
tij en de zandplaten. De Oosterschelde heeft 
alle dimensies. Wandel tot je middel in het 
water en zie je voeten nog.
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Bekijk alle tips op de pagina’s 32 en 33.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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#01 NATIONAAL PARK 
OOSTERSCHELDE

De Oosterschelde is met 37.000 hectare het grootste Nationaal 
Park van Nederland. Deze voormalige zeearm is nog altijd in de 
greep van eb en vloed. Met laag water vallen zandplaten droog, 
stromen oude vissershaventjes leeg en steken de staken van fuiken 
hoog boven de zeespiegel. Onder water schuilt een kleurrijke 
wereld van planten en dieren. De Oosterschelde kent verschillende 
onderwaterseizoenen, waardoor een enorme diversiteit aan 
planten en dieren is ontstaan. Wil je weten wat je op-, in- en rond 
de Oosterschelde allemaal kan beleven? 
Kijk dan eens op WWW.ONTDEKDEOOSTERSCHELDE.NL

#04 WATERSNOODMUSEUM

De watersnoodramp in 1953 heeft veel gevolgen gehad in de Delta. Om 
dijkgaten te sluiten is destijds gebruik gemaakt van een aantal Phoenix- 
caissons. In het laatste sluitgat bij Ouwerkerk liggen in de dijk vier van deze 
reusachtige caissons, als monument van de strijd tegen het water. In deze 
caissons, verbonden met ondergrondse gangen, is het Watersnoodmuseum 
gevestigd. Een indrukwekkend bezoek dat altijd zal bijblijven. 
WWW.WATERSNOODMUSEUM.NL

TIPS
OOSTERSCHELDE OOST

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL

#03 WEMELDINGE

Wemeldinge, Weumeldienge, ligt aan 
de Oosterschelde op Zuid-Beveland. 
De Dorpsstraat van het dorp is 
aangewezen als beschermd dorps-
gezicht. Het is een populaire bestem-
ming bij watersporters. Het dorp is 
ooit ontstaan rond drie vliedbergen, 
waarvan er nog een zichtbaar is. 
Deze is 12 meter hoog en daarmee de 
hoogste in Zeeland. In de 12e eeuw 
verplaatste de bevolking zich richting 
een hoger gelegen dijk. Daar ligt nu 
de Dorpsstraat. In de 19e eeuw 

werden drie meestoven gebouwd in 
Wemeldinge. Ze werden gebruikt om 
meekrap te verwerken tot poeder. Van 
het poeder werd een rode kleurstof 
gemaakt. Door de aanleg van het 
Kanaal door Zuid-Beveland ontwik-
kelde Wemeldinge zich als centrum 
voor binnenscheepvaart. In de hoog-
tijdagen was het kanaal het drukst 
bevaren kanaal van Europa. Door de 
opening van het Schelde-Rijnkanaal 
liep de scheepvaart in Zuid-Beveland 
terug. 

Bij Wemeldinge, waar de dijk een knik richting de Oosterschelde maakt, ligt duikplaats 
‘de Hoek’. Duikend het wrak ‘Galjoen zonder poen’ ontdekken? Spannend! Het wrak 
‘Galjoen zonder poen’ is te vinden door op de dijk, precies op de scheiding tussen beton 
en basalt, te gaan staan. Vanaf dat punt moet je het kompas naar het noorden volgen. 
Het wrak ligt op 5 minuten zwemmen vanuit de kust, op zo’n 25 meter diepte.

DUIKEN NAAR HET
GALJOEN ZONDER POEN#02 
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#07 STADSHAVEN GOES

#06 OESTERS EN MOSSELEN 
IN YERSEKE

Het leven in Yerseke draait om schelpdieren. Het kleine dorp heeft meerdere 
flinke havens met grote mosselkotters en hier en daar een kokkelvisser. Aan 
de waterkant vind je de oesterputten. Hier worden, net als vroeger, nog steeds 
schelpdieren opgeslagen en schoongespoeld. Je kunt er tussen de bedrijvig-
heid door gewoon een kijkje nemen. Het is ook een prima plek om oesters, of 
andere zilte zaligheden, op je tong te laten smelten, bijvoorbeeld bij de Oesterij. 
In augustus is het Mosseldag. Een groot feest in de dorpskern en een mooie 
gelegenheid om in het seizoen te genieten van het zalige zwarte goud. 
WWW.VVVZEELAND.NL/CULINAIR

De Stadshaven in Goes heeft de status van beschermd stadsgezicht. Vroeger was 
het het eindpunt van een belangrijke toegangsroute naar Goes. Vandaag is het een 
passantenhaven in het monumentale stadshart. De omliggende monumentale 
bebouwing en het kleinschalige karakter maken deze haven tot een uniek 
stukje van de Goese binnenstad.  Wie hier aanmeert wandelt zo van terras naar 
terras, door de gevarieerde winkelstraten en de karakteristieke achterstraatjes. 
Het gehele jaar door vinden er in Goes zeer gevarieerde en verrassende evene- 
menten plaats. WWW.GOESISGOES.NL 

ETEN UIT DE 
OOSTERSCHELDE#05

In Zeeland wordt het zelf rapen en plukken van mossels, kokkels, kreukels 
(of krukels; alikruiken), oesters, en scheermessen steeds populairder. Het 
kan bijna overal, maar vraag locals naar de beste plekken. Iedereen mag per 
etmaal maximaal 10 kilo schelpdieren voor eigen consumptie verzamelen. 
De Zeeuwse oester gedijt uitstekend in de Oosterschelde en is inmiddels 
verworden tot een heuse plaag. Sinds het uitzetten van de Zeeuwse oester in 
de jaren 60 heeft deze oester zich door het gebrek aan natuurlijke vijanden 
ongestoord kunnen voortplanten. Wil je een keer op excursie om de oesters 
zelf te rapen, dat kan via: 
WWW.OESTOUR.NL

#08 GOESE SAS EN OMGEVING

Het Kanaal Goes - Goese Sas verbindt Goes met de Oosterschelde. Mis hier 
onder geen beding de Bietentocht in oktober. Zo’n 30 traditionele platbodems 
worden dan met trekpaarden door het kanaal ‘gejaagd’. Een indrukwekkend 
schouwspel dat herinnert aan de tijd dat Zeeland afhankelijk was van 
scheepsvervoer. Om van de Oosterschelde het kanaal op te varen, ga je door 
een sluis. Maar ook de oude sluis ligt hier nog. Die wordt nu gebruikt als een 
sfeervolle jachthaven. Tip: even verderop ligt Kattendijke, een topplek voor 
sportvissers en duikers. WWW.BIETENTOCHT.NL
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Lieven en Linda 
De Keulenaer - Vergauwen 

In het hart van Zeeland ligt het Veerse Meer. Ooit 

een woelige zeearm, nu een watersportparadijs 

voor surfers, kanoërs, zeilers, waterskiërs, duikers 

en vissers. Gezellige plaatsjes als Kortgene, 

Kamperland en Veere staan op de kaart. De talloze 

onbewoonde eilandjes al ontdekt? Afmeren bij 

deze bijzondere plekjes is een aanrader. Door de 

ondiepe oevers is het Veerse Meer uitstekend 

geschikt voor gezinnen met kinderen.

Door de gunstige ligging kunnen we eigenlijk 
elke week varen. Bij mooi weer kunnen 
we zwemmen of picknicken op één van 
de eilandjes.
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Bekijk alle tips op de pagina’s 36 t/m 39.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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#03 WANDELEN OVER 
DE VEERSE WALLEN

Om zichzelf te beschermen tijdens de tachtigjarige oorlog hebben de bewoners van 
Veere wallen om de stad heen gebouwd om zo de vijand tegen te houden. Nu staan 
deze wallen bekend als de ‘Veerse Wallen’ en bieden ze de mogelijkheid om heerlijk te 
wandelen en te genieten van de mooie omgeving. Daarnaast kom je tijdens deze 
wandeling op verrassende wijze in contact met het indrukwekkende oorlogsverleden 
van deze stad. WWW.VVVZEELAND.NL/VEERE

#04 MOOISTE STADJE 
VAN NEDERLAND

Veere is hét historische stadje aan het Veerse Meer. In het stadscentrum herinneren 
de vele oude gevels, prachtige koopmanshuizen en oude pakhuizen aan gouden tijden. 
De trap- en tuitgevels én de namen van de huizen op de gevelstenen vertellen veel 
over de handel van vroeger. Ooit was Veere een rijke handelsstad. Wil je de sfeer van 
vroeger proeven? Kom dan in het hoogseizoen op dinsdag naar de Historische Markt 
in Veere. Of wat dacht je van wandelen langs de stadswallen en staren naar de vele 
bootjes op het Veerse Meer. Rondsnuffelen in de kleinschalige, toeristische winkeltjes 
en je weg vinden door de vele steegjes. Veere moet je gezien hebben!
WWW.VVVZEELAND.NL/VEERE

#02 

Breezand is een eindeloos aange-
naam strand om met de kinderen te 
bezoeken. Er liggen hier veel kreken 
waar ze lekker in kunnen poedelen en 
spetteren. Het strand ligt tegen de 
Veerse Gatdam aan. Die sluit het 
Veerse Meer af van de zee. Dankzij die 

dam is dit een fantastisch toegankelijk 
watersportgebied. Je rijdt zo met je 
surfbus tot aan de waterkant. Alle 
niveaus kunnen hier terecht. Aan de 
meerzijde kun je leren surfen. Aan de 
zeezijde kunnen meer ervaren (kite)
surfers terecht.

BREEZAND EN 
DE VEERSE GATDAM

#01 RONDJE 
VEERSE MEER

Naast eiland hoppen kun je het Veerse Meer ook 
vanaf de kust verkennen op de fiets. Er is een 
fietsroute van zo’n 60 kilometer rond het meer 
met onderweg allerlei mooie doorkijkjes en ver- 
gezichten: ‘Rondje Veerse Meer’. Je fiets door 
mooie Zeeuwse landschappen en er is volop 
gelegenheid om onderweg te stoppen bij een 
gezellig terras. Onderweg leer je bovendien 
allerlei bijzondere water-weetjes. De route is te 
koop bij VVV’s en via de webshop: 
WWW.ROUTES.VVVZEELAND.NL 

TIPS
VEERSE MEER

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL
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#05 WATERSPORTBEDRIJF 
DE ARNE

Kom genieten met het hele gezin of samen met vrienden van de prachtige natuur 
van het Veerse Meer bij Watersportbedrijf De Arne in Arnemuiden, waar u diverse 
boten kunt huren. Zeilen of lekker toeren met een motorboot het kan allemaal. 
Een vaarbewijs is niet nodig! Door de gunstige ligging van onze jachthaven is het 
mogelijk iedere gewenste richting van het Veerse meer te bevaren en toch weer 
tijdig in de thuishaven aan te meren. Denk aan eilandjes, zwemmen en een bezoek 
aan de historische stad Veere. Bij De Arne kunt u ook terecht voor diverse andere 
watersporten, zoals wakeboarden, suppen en tuberiden. 
WWW.WSBDEARNE.NL

#06 VISSERSDORP ARNEMUIDEN 
EN HISTORISCHE WERF MEERMAN

Arnemuiden is en blijft een vissersdorp. Vroeger had het dorp een directe 
verbinding met zee en de vloot van Arnemuiden viste zowel direct aan 
de kust als op volle zee. De vissers varen tegenwoordig uit de haven van 
Vlissingen. Een levende herinnering aan de gloriedagen van de visserij in 
Arnemuiden is de Historische Scheepswerg Meerman waar onder andere 
klassieke Zeeuwse platbodems worden gerestaureerd.
WWW.WERFARNEMUIDEN.NL

HOOFDSTAD VAN ZEELAND: 
MIDDELBURG#07

Met zijn intieme pleintjes, leuke straatjes en gezellige 
cafeetjes is Middelburg zeker een bezoek waard. 
Maak een wandeling en kom achter het rijke verleden 
van de Zeeuwse hoofdstad. Ten tijde van de VOC was 
Middelburg, na Amsterdam, de belangrijkste stad van 
Nederland. In het centrum zijn nog steeds panden te 
zien die herinneren aan deze gouden periode.

Naast de indrukwekkende historie is het ook mogelijk 
om een dagje te gaan shoppen, een ritje met de paarden-
tram te maken of een rondvaart door de Middelburgse 
grachten. 

De jachthaven van Middelburg ligt achter de Dam. 
Vanaf hier kan je, via het kanaal door Walcheren, 
afdalen naar de Westerschelde, of opstomen naar het 
Veerse Meer. Zóveel mogelijkheden... zóveel vrijheid!
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#10 WATERSPORTCENTRUM 
SCHOTSMAN

Waterskiën of wakeboarden aan de waterski-kabelbaan is een sensationele 
belevenis voor jong en oud. Een sleeplift trekt je over het water met een snelheid 
van 30 km/uur. Wanneer je valt, zwem je naar de oever en start je gewoon 
nog een keer. Vriendelijke instructeurs helpen je op weg en geven advies 
om je vaardigheden te verbeteren. Geschikt voor beginners en gevorderden, 
individueel of met een groep. De baan heeft 4 bochten en is 820 meter lang. 
WWW.SCHOTSMANWATERSPORT.NL

#11 NATUUR IN- EN OM 
HET VEERSE MEER

Het Veerse Meer is als natuurgebied een paradijs voor watersporters en vogels. In 
de bosgebieden rond het Veerse Meer leven zangvogels zoals de nachtegaal en de 
wielewaal. Ook komt er zo nu en dan een ree aanzwemmen vanaf het vasteland. Het 
Veerse Meer is rijk aan mooie natuurgebieden. Sommige zijn alleen toegankelijk onder 
begeleiding van een boswachter zoals de Middelplaten,  maar de meesten zijn op 
eigen gelegenheid te ontdekken. Arneplaat is een eiland gelegen tegenover Veere. 
Het eiland is tegenwoordig grotendeels beplant met bos en bestaat gedeeltelijk uit 
weidegebied. Het eiland is onbewoond en vrij toegankelijk voor de (water-)recreatie. 
Rondom het eiland zijn steigers aangelegd, waar je aan- en af kan meren. 
WWW.VEERSEMEER.COM

Felle branden en stormvloeden zijn Kortgene niet bespaard gebleven. De oude kerk-
toren uit de 15e eeuw is het enige op het eiland overgebleven Middeleeuwse gebouw. 
De moeite waard om even te gaan kijken. Door de goede ligging aan het Veerse Meer 
is de watersport enorm populair. Campings, bungalowparken en jachthavens zorgen 
ervoor dat Kortgene een levendige plaats is. Het is altijd gezellig druk in de Kaaistraat 
en Hoofdstraat met sfeervolle winkeltjes en aangename cafés en restaurants. Liever 
de rust opzoeken? Ga eens met een fluitsterboot het Veerse Meer verkennen. 
WWW.DELTAGIDS.NL

SMALSTAD KORTGENE#09

Zeeland is het land van overkanten. En bij het zien van een strook land aan de horizon 
begint het te kriebelen. Je wilt het liefst zonder omweg naar de overkant met je fiets. 
Dat kan met een pontje. In de zomermaanden doorkruisen diverse pontjes de provincie. 
Tussen de vertrekpunten van de pontjes kun je zelf een route uitstippelen aan de hand 
van het fietsroutenetwerk. 
Handig daarbij is ‘De gids van de Zeeuwse pontjes’. Deze bevat allerlei informatie 
zoals de vaartijden, prijzen en contactgegevens. De gids is in het seizoen (mei tot en 
met september) gratis verkrijgbaar via de VVV-Inspiratiepunten.

#08 ZEEUWSE PONTJES
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#12 ONTDEK KAMPERLAND

DE HARINGVRETER#15

Kamperland is de grootste kern van Noord-Beveland en staat bekend als een 
gastvrij dorp met veel winkeltjes. Het dorp heeft uitgebreide horecamogelijk- 
heden en zelfs een tweetal jachthavens. Voorheen stond landbouw in het 
dorp centraal, tegenwoordig is het uitgegroeid tot een verblijfplaats voor vele 
watersporters en andere vakantiegangers. In de zomerperiode worden er veel 
activiteiten georganiseerd. 
WWW.VVVNOORD-BEVELAND.NL

#13 EILANDHOPPEN EN 
WATERSPORTEN

Het Veerse Meer biedt ongekend veel mogelijkheden om je te vermaken. Eiland- 
hoppen is een van de populairste bezigheden. Met je jacht kun je aanmeren en 
overnachten bij een van de twaalf toegankelijke eilanden. Zalig rustig en relaxt. 
Maar ook met je kajak vaar je er zo naartoe en kun je lekker zonnen op een van 
de weitjes. Er wordt veel gesurft op het meer en je kunt er waterskiën aan de 
kabelbaan. Wil je de ultieme watersportkick beleven? Ga dan flyboarden en 
zweef meters hoog boven het water. WWW.VEERSEMEER.COM

#14 RONDVAART MIDDELBURG

Tijdens een rondvaart door Middelburg hoor je alles over het verleden van 
Middelburg als havenstad. In de Gouden Eeuw was dit de tweede VOC-stad van 
het land. De handel floreerde en ook werden hier heel veel schepen gebouwd. 
Dat bracht aardig wat geld in het laatje en dat zie je goed aan al die prachtige 
grote pak- en herenhuizen waar je langs vaart. Tip: er worden ook kano’s  
verhuurd voor een individuele vaartocht door de grachten.  
WWW.RONDVAARTMIDDELBURG.NL

Haringvreters. Zo werden de zeehonden vroeger door de 
vissers genoemd. Zeehonden lagen te rusten op wat toen 
nog een zandplaat in de zee was. Nu is ‘De Haringvreter’ een 
plaats waar veel vogels overwinteren. De middelste zaag-
bek, het nonnetje, de brilduiker en de meerkoet. Maak een 
vaartocht met een excursie naar het eiland ‘de Haringvreter’ 
en vergeet de verrekijker niet! 
WWW.STAATSBOSBEHEER.NL 
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De Westerschelde is als verbindingsroute tussen 

Noordzee en Schelde druk bevaren. Nergens 

varen de zeereuzen zo pal onder je neus voorbij. 

Het is een dynamisch vaargebied met zandbanken 

(inclusief zonnende zeehonden) en soms stevige 

stroming. Het getij van de Westerschelde heeft 

het omliggende land gevormd. Grote slufters 

(zoals natuurgebied het Zwin) doorklieven de 

kust en ook zie je nu nog overal de sporen van 

eeuwenoude dijkdoorbraken terug in het klein-

schalige polderlandschap. Richting Noordzee 

wordt de Westerschelde geflankeerd door zalig 

brede zandstranden. Verder oostwaarts vind je 

unieke natuurgebieden met schorren en slikken 

zoals het Land van Saeftinghe waar de wind en 

het water vrij spel hebben.

W
ES

TE
RS

CH
EL

DE
 

EE
N

 D
YN

AM
IS

CH
 V

AA
R

G
EB

IE
D

De Westerschelde is avontuurlijk vaarwater 
met getijdenstromen. Hier deel je het water  
met binnenvaart en grote zeevaart en heb je 
ontmoetingen met zeehonden en bruinvissen.
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Bekijk alle tips op de pagina’s 42 t/m 45.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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OUDSTE FORT 
VAN EUROPA#03

Op 8 kilometer afstand van Vlissingen ligt fort
Rammekens, omringd door bossen, kreken, weiden, 
schorren én een oorverdovende stilte. Dit oudste zeefort 
van West-Europa (1547), vormt het hart van een uniek 
natuurgebied aan de oevers van de Westerschelde. 
Ooit speelde het fort een grote rol in de rijke Zeeuwse 
maritieme geschiedenis. De imposante uitstraling is 
altijd gebleven. 

Je kan er ronddwalen met een gids of doe een 
spannende speurtocht voor de kinderen. Doorlopend 
zijn er in het fort diverse exposities te bezichtigen. Fort 
Rammekens is geopend vanaf het weekend vóór 1 april 
tot eind oktober. Fraaie natuur en rijke historie komen 
hier samen. Uniek én authentiek. Geniet ervan! 
WWW.FORTRAMMEKENS.NL

#02 MARITIEM BOLWERK 
VAN ZEELAND

Een stad met een zeeheld als Michiel de Ruyter heeft natuurlijk een rijk zeevaart 
verleden. Daar kom je alles over te weten in het MuZEEum in Vlissingen. Het 
MuZEEum is gevestigd in het schitterend gerestaureerde Lampsinshuis. In dit 
voormalige stadspaleisje uit de Gouden Eeuw maak je kennis met de grootse 
maritieme geschiedenis van Zeeland. Geniet van het adembenemende uitzicht 
op zee vanaf het dakbalkon met het unieke 17e eeuwse uitkijktorentje. De rijke 
Zeeuwse maritieme geschiedenis kun je zien, horen, ontdekken en ervaren. 
WWW.MUZEEUM.NL

#01 VLISSINGEN, 
STAD AAN ZEE

Aan de oevers van de Westerschelde ligt Vlissingen, 
een stad met een maritiem heden en verleden. 
Breng een bezoek aan Vlissingen om lekker uit te 
waaien aan de langste zeeboulevard van Neder-
land, waar je de voorbijvarende schepen bijna kunt 
aanraken! Op de boulevard is genoeg te beleven. 
Aan de ene kant van de boulevard sta je oog in 
oog met zeeheld Michiel de Ruijter, aan de andere 
kant hoor je de klanken van het windorgel. In het 
centrum bieden terrassen, winkeltjes en je “mede- 
flaneerders’ je genoeg plezier. 
WWW.VVVZEELAND.NL/VLISSINGEN

TIPS
WESTERSCHELDE 

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL
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#06 HET OUDE SLIJKSTRAATJE

Op twee kilometer van het strand ligt het sfeervolle, authentieke dorpje Groede. 
Het pittoreske museumstraatje ‘Het Slijkstraatje’, moet je gezien hebben. Maak 
kennis met het ambachtelijke leven; museumwinkeltjes, historische werkplaat-
sen, gezellige herberg en knus huistheater. Naast het Slijkstraatje is ook het 
dorpsplein een idyllisch plekje. Ideaal voor een lunch of picknick.  
WWW.HET-VLAEMSCHE-ERFGOED.NL 

#07 PARAPENTING AAN 
DE ZONNIGE KUST

De duinen tussen Zoutelande en Dishoek zijn flink hoog. Zo hoog dat dit een van 
de hotspots is om parapenting (paragliden) te beoefenen. De wind komt bijna 
altijd van zee en knalt op de duinen. Dat stuwt je al een eind omhoog. De zon 
schijnt veel hier aan de zuidkust en op een warme dag is er thermiek genoeg 
om je heerlijk te laten zweven en over het Zeeuwse landschap en het weidse 
water uit te laten kijken. Een unieke sportieve belevenis aan de waterkant.

#04 ZEEHONDEN SPOTTEN

Maak een schitterende en indrukwekkende Zee Safari over de Schelde- 
monding vanuit het mooie Vlissingen. We vertrekken met schipper Rene 
op de m.s. Pirate vanaf de Michiel de Ruyter jachthaven en varen naar de 
Hoge Platen vlakbij Breskens. Onderweg komen we mooie vergezichten, 
grote zeeschepen, vogels EN zeehonden tegen. 
WWW.VLISSINGENZEESAFARI.NL

#05 VISSERIJMUSEUM 
BRESKENS

In het hart van de Zeeuws-Vlaamse beroepsvisserij, boven de vismijn van 
Breskens, ligt het Visserijmuseum. Foto’s van de rijke haringtijd, opgezette 
vogels en maquettes van de boten van de Provinciale Stoombootdiensten. 
Vissen, krabben, garnalen, zeesterren en zeepaardjes zijn te bewonderen in het 
grote zeeaquarium. Jonge haaitjes aaien? Dat mag! Spannend voor de kinderen. 
‘s Zomers kun je een bezoek aan het museum combineren met garnalen vangen 
in zee. Dit met behulp van echte Zeeuwse trekpaarden van Trekpaardenmelkerij 
Nortier uit Oostburg. Zin in een pannenkoek of ijsje gemaakt van trekpaarden-
melk? Ook een bezoek aan de melkerij is zeker de moeite waard!
WWW.VISSERIJMUSEUMBRESKENS.NL
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#10 NIEUWE SLUIS 
TERNEUZEN

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van 
Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, 
België en Frankrijk. Omdat de schepen steeds groter worden is er een nieuwe 
sluis nodig. De bouw van de nieuwe sluis is in 2017 gestart en zal ca. 5 jaar 
duren. In 2022 zullen de eerste schepen door de nieuwe sluis varen! 
WWW.NIEUWESLUISTERNEUZEN.EU

#11 TERNEUZEN

Havenstad Terneuzen is de stad van de Vliegende Hollander, mosselen en zeeschepen 
op de Westerschelde. Zo’n 70.000 schepen passeren jaarlijks het sluizencomplex, 
ofwel het Portaal van Vlaanderen. Het informatiecentrum geeft antwoord op alle 
vragen over de binnenvaart, zeeschepen, goederenvervoer maar ook over de Zeeuwse 
werkgelegenheid. Een wandeling over de Scheldeboulevard is een waar schouwspel. 
Je kunt de schepen hier bijna aanraken die over de Westerschelde varen. Een andere 
jarenlange traditie in de stad zijn de Havendagen. In en rond de haven van Terneuzen 
zijn er drie dagen lang allerlei activiteiten. 
WWW.HAVENDAGEN-TERNEUZEN.NL

Als er één plek is in de Delta waar je de vouwfietsen van boord mag halen, dan is het 
Zuid-Beveland. Je vindt hier een lieflijk landschap met kleine poldertjes, bloemen- 
dijken, natte natuurgebieden en verstilde dorpjes. Elke bocht die je pakt, levert weer 
een prachtig uitzicht op. Dé bestemming is Nisse, door velen gezien als het mooiste 
dorp van Zeeland. Je fietst er naartoe door een landschap van hagen en boomgaarden 
en daarna is het heerlijk bijkomen in de schaduw van de bomen op het mooie kerkplein. 
WWW.VVVZEELAND.NL/FIETSEN

FIETSEN OVER DIJKJES 
IN ZUID-BEVELAND#09

#08
Het verdronken land van Saeftinghe is één van de belangrijkste 
en grootste schorgebieden van Nederland. Het is gelegen aan de 
Westerschelde, die als arm van de Noordzee zoutwater invoert. 
Hoe verder landinwaarts, hoe zoeter het water wordt. Saeftinghe 
geeft een beeld van het Zeeuwse oerland: een land van slikken, 
platen en schorren doorsneden met geulen. Hier kun je nog 
dagelijks zien hoe het hele deltalandschap gevormd is. In het 
gebied worden regelmatig excursies georganiseerd. Trek dan op 
zijn minst hoge kaplaarzen aan! WWW.SAEFTINGHE.EU

HET VERDRONKEN LAND 
VAN SAEFTINGHE
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#12 
Langs de Westerschelde vind je, zowel aan de 
noord- als zuidkant een aantal knusse getijde- 
havens. Bij Ellewoutsdijk bijvoorbeeld. Deze haven 
wordt beschut door twee lange strekdammen en 
er staat een flink sterke stroming. Kijk dus uit bij 
het binnen varen. Pal achter de haven ligt Fort  
Ellewoutsdijk. Het stamt uit 1830 en werd gebouwd 
om de Schelde te bewaken na de afscheiding 
van België. Het fort is open voor bezoek. Aan de 
andere kant van het water vind je de getijdehaven 
van het buurtschap Paal. Je ligt hier vlak bij het 
dorpje Grauw en het prachtige natuurgebied het 
Verdronken Land van Saeftinghe. Deze bijzonder 
pittoreske haven is, in combinatie met de weidse 
Westerschelde op de achtergrond echt een plaatje 
en daarom ook een geliefd onderwerp bij foto-
grafen. Een goed beboeide geul leidt je naar de 
haven toe. Bij laag water valt het hier helemaal 
droog. 

// GETIJDEHAVEN VAN 
HET BUURTSCHAP PAAL

Bij laag water valt het hier helemaal 
droog. Daarom is de haven niet geschikt 
voor vinkielen.

GETIJDEHAVENS LANGS 
DE WESTERSCHELDE
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José de Meester  

11 12
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Van Lisbourg in Frankrijk tot in Gent baant de 

Leie zich een weg door een afwisselend land-

schap. Samen met de Schelde en de kanalen 

Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie vormt de 

rivier de ruggengraat van de Leiestreek. De 

vlasnijverheid zorgde voor welvaart en maakte 

van de Leiestreek een dynamische en creatieve 

regio met leuke steden zoals Gent, Kortrijk en 

Roeselare. Geniet er van de beste restaurants aan 

het water, ambachtelijke bieren en inspirerende 

kunst. WWW.TOERISME-LEIESTREEK.BE
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Geen uitzicht is hetzelfde vanaf de 
meanderende rivier de Leie. Op het water 
genieten wij van het unieke landschap en 
prachtige zonsondergangen.
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Bekijk alle tips op de pagina’s 48 t/m 53.

Haven

Aanlegplaatsen / Mooring

Sluis

Brug

Veer

Trailerhelling

Roeiboot / kanoverhuur

Surfplankenverhuur

Motorbotenverhuur

Zeilbotenverhuur

De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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#03 KORTRIJK 
CREATIEVE STAD AAN DE LEIE

Kortrijk ontwikkelde zich de laatste jaren in een razendsnel tempo tot een trendsettende 
stad aan de Leie. De heraanleg van de kaaien en de bouw van zeven nieuwe bruggen 
gaven de rivier terug aan de stad en zijn inwoners. De brede wandel- en fietsboulevards 
met veel groen brengen de Leie als slagader van de stad weer dichter bij de mens. De 
nieuwste aanwinst zijn de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. In combinatie met 
de leuke terrasjes aan de waterkant is dit een prachtig plekje om te vertoeven bij mooi 
weer. Iets verder aan het water vind je ook Texture, Museum over Leie en Vlas. In drie 
kamers, ingericht in een authentiek vlasverzendhuis (1912), ontdek je de revolutionaire 
ontwikkeling die de vlasnijverheid in deze streek teweeg bracht en de impact die ze nog 
steeds heeft. WWW.TOERISMEKORTRIJK.BE

#04 BEGIJNHOF KORTRIJK 
MET BELEVINGSCENTRUM

Overal in Kortrijk vind je sporen van het middeleeuws erfgoed, zoals de Broeltorens, het 
Belfort, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Maartenskerk. Het Sint-Elisabethbegijnhof 
uit 1238 is een oase van rust midden de stad en behoort tot het Unesco werelderfgoed. 
Je vindt er een 40-tal barokke huisjes en de gotische Mattheuskapel uit 1464. In het 
nieuwe belevingscentrum word je verrassend dynamisch en interactief door die vele 
eeuwen geschiedenis geloodst. Even bekomen van al dat moois kan er in Huyze Begga, 
een sfeervol koffie- en eethuis.
WWW.TOERISMEKORTRIJK.BE

#02 

Van het jaagpad langs de Leie sta je zo in het centrum van Menen, een meer dan 900 
jaar oude grens- en vestingstad die door de Leie van het Franse Halluin gescheiden 
wordt. Menen werd tussen de 16e en de 19e eeuw maar liefst 22 keer door de vijand 
belaagd. De inwoners van de stad zijn daarom nog steeds fier op de vestingen die 
hen in die woelige tijden beschermd hebben. Ook de moeite waard zijn de gerestau-
reerde kazematten, die deel uitmaakten van de versterkingen. De vaste collectie 
van het stadsmuseum ’t Schippershof toont aspecten uit die rijke geschiedenis van 
de grensstad, naast werk van lokale kunstenaars. Wat verder staat het stadhuis 
van Menen en het belfort, dat vermeld is op de lijst met werelderfgoed van Unesco. 
WWW.MENEN.BE/TOERISME

MENEN

#01 GRENS- EN 
TABAKSSTAD WERVIK

Wervik is een verrassende stad die heel wat toeristische troe-
ven in handen heeft. De stad is gelegen aan de Leie, op het 
punt waar de Franse en Vlaamse Leiestreek samenkomen 
met de Westhoek. Deze ideale ligging maakte van Wervik vele 
eeuwen lang een bloeiend centrum van handel, smokkel en 
grensarbeid. De stad is vermaard om zijn Romeinse verleden, 
maar het is vooral de ‘Wervikschen Toebak’, die hier al eeuwen 
wordt verbouwd, die van Wervik een hoofdstad van de tabak 
heeft gemaakt. Meer daarover ontdek je in het Nationaal Ta- 
baksmuseum. Via het groene recreatiedomein ‘De Balokken’, 
waar ook de jachthaven pronkt, geeft een brug toegang tot het 
museum. WWW.WERVIK.BE/TOERISME

TIPS
GENT EN DE LEIESTREEK

#KIJK ONLINE
OP DELTAGIDS.NL
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WAREGEM#08

#05 SHOPPINGSTAD 
KORTRIJK

Weer of geen weer, in Kortrijk kom je als shopper altijd aan je trekken. Midden de 
levendige winkel-wandelzone rond de Lange Steenstraat vind je sinds 2011 het 
winkelcentrum K, dat onderdak biedt aan een groot aantal winkels met een totale 
oppervlakte van meer dan 33.000 m². Naast de grote merkenwinkels telt Kortrijk 
ook veel kleine speciaalzaken waar je kledij, schoenen en accessoires van minder 
bekende merken en particuliere vormgevers en echte hebbedingetjes kan terug- 
vinden. De Kortrijkse winkeliers zetten op regelmatige basis ook de deuren 
‘s avonds open en eind juni en begin september wordt jaarlijks een grote braderie 
georganiseerd. WWW.TOERISMEKORTRIJK.BE

#06 DE GROENE LONG 
IN KUURNE

De Groene Long is een educatief natuurontwikkelingspark van 7 hectare in 
Kuurne. Wegens zijn ligging op wandelafstand van de jachthaven is het de ideale 
plaats voor een picknick. De ruggengraat wordt gevormd door een gracht met 
knotwilgenrij. Daarrond zijn biotopen te vinden als hooiland, weiland met ezels, 
hoogstamboomgaard met schapen, poelen en bos. Het park is vrij toegankelijk 
van zonsopgang tot zonsondergang. 
WWW.KUURNE.BE/GROENE-LONG

#07 HARELBEKE

In Harelbeke zijn er ingrijpende Leiewerken aan de gang die het uitzicht langs 
de rivier grondig hertekenen. Iets verder in het centrum van de stad vind je 
naast de markt de decanale Sint-Salvatorskerk en iets verderop het Peter 
Benoitmuseum. In dit interactieve museum keer je terug naar het Vlaamse 
muziekleven uit de 19e eeuw. Ook het grootste natuurdomein in de Leiestreek, 
Provinciedomein De Gavers, vind je in Harelbeke. Je kan er wandelen en fiet-
sen, maar er is ook ruimte voor een hoogtouwenparcours en voor watersporten 
zoals zeilen, surfen en kajakken. In de zomermaanden kan je er zwemmen. 
Voor bierliefhebbers tippen we brouwerijen De Brabandere en De Meester. In 
die laatste kan je tijdens het weekend de eigen speciaalbieren proeven terwijl 
Brouwerij De Brabandere sinds 2019 een nieuw bezoekerscentrum heeft. 
WWW.HARELBEKE.BE/TOERISME

Waregem is ontegensprekelijk de Vlaamse stad van de paardensportliefhebbers. 
Een reputatie die de stad vooral heeft te danken aan Waregem Koerse, het jaar- 
lijkse paardensportevenement. Het is het orgelpunt startschot van een week vol 
feestelijkheden die ieder jaar tienduizenden bezoekers naar Waregem lokt op het 
einde van augustus. Maar de stad telt nog veel meer troeven: een aantrekkelijk 
winkelcentrum en een cultureel, recreatief en sportief aanbod dat uitblinkt door 
grote verscheidenheid. Gastronomen zullen vingers en duimen aflikken in ster-
restaurant Castor, de parel aan de kroon van een ruim aanbod aan restaurants. 
Ook voor de kleinsten heeft Waregem heel wat te bieden, zoals het kasteelpark 
Baron Casier in het centrum. WWW.WAREGEM.BE/TOERISME
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#12 KOERS IN 
ROESELARE

#11 ROESELARE

Van een lekker roodbruintje tot een tweesterrenchef. Of je recreatief of sportief 
fietst, ook jij vindt je gading in de Hoofdstad der Wereldkampioenen met zijn 
Museum van de Wielersport. Waan je een ridder in het sprookjesachtige 
Sterrebos en red jouw prinses uit het imposante kasteel van Rumbeke. Liever 
curieuzeneuzen? Ga langs bij collectioneurs en ontdek serieus uit de hand 
gelopen verzamelingen. En stop onderweg even om te shoppen. Of je Roeselare 
nu alleen beleeft, met het gezin of in groep: er is altijd leven in de Rodenbach-
stad én -brouwerij. WWW.VISITROESELARE.BE

Vlaanderen is koers en koers is Vlaanderen. Je begrijpt meteen waarom 
KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare thuis hoort. Verwacht je 
aan een interactieve rit door de geschiedenis van de fiets en het wielrennen. 
Onder meer op het parcours: een kasseimuur van 90 graden, uitzonderlijke 
trofeeën, een ‘service course’ volgestouwd met koersfietsen, getuigenissen 
van fietsfanaten, beklijvende actiebeelden en een regenboog van wieler- 
collectiestukken. Napraten kan in het gezellige KOERSkaffee. 
WWW.KOERSMUSEUM.BE

Voor wandelliefhebbers biedt de Leiestreek heel wat mogelijkheden. Het meest 
groene landschap vind je tussen Leie en Schelde. De bossen en akkers van Anzegem, 
Avelgem, Zwevegem en het zuiden van Kortrijk vormen de ideale regio om te 
wandelen. Met de twee wandelnetwerken ‘Land van Mortagne’ en ‘Land van Streuvels’ 
in dit gebied kan je volledig vrij jouw eigen tocht uitstippelen met het gekende 
systeem van de knooppunten. Beide kaarten zijn te koop bij de betrokken diensten 
voor toerisme of op HTTPS://SHOP.WESTTOER.BE

WANDELNETWERKEN
IN DE LEIESTREEK#10

#09
HIPPO.WAR, het Waregemse bezoekerscentrum over de Eerste Wereldoorlog, bevindt 
zich op de tweede verdieping van het tribunegebouw op de Gaverbeekhippodroom. In 
HIPPO.WAR lopen er op 1300 m² twee permanente tentoonstellingen: over de rol van de 
Amerikanen tijdens Wereldoorlog I en over de rol van het paard tijdens diezelfde oorlog. 
Aan de hand van foto’s, film- en audiofragmenten, authentieke stukken, een interactieve 
quiz en zelfs een nagebouwd paardenhospitaal ontdek je deze minder bekende verhalen. 
Een stoepnageltraject verbindt HIPPO.WAR met de Amerikaanse begraafplaats Flanders 
Field in Waregem. WWW.HIPPOWAR.BE

HIPPO.WAR IN WAREGEM
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#13 IZEGEM, STAD VAN 
BORSTELS EN SCHOENEN

Izegem staat gekend als de stad van borstels en schoenen. Hier vind je het museum Eperon d’Or. 
In het prachtige art-decogebouw maak je kennis met het verhaal van de Izegemse schoenen- 
en borstelnijverheid. Als bezoeker maak je de kroniek van groei en tegenslag, van evolutie van 
een landelijke en ambachtelijke samenleving naar een industriestad mee. Heel bijzonder is de 
collectie originele Izegemse schoenen die een modeoverzicht tonen van de 20e eeuw. Het be- 
zoekerscentrum op de bovenverdieping biedt toeristische info over de hele Leiestreek. Wil je 
ook het centrum van Izegem verkennen? Dan biedt de toeristische dienst een tiental wandelin-
gen aan in verschillende thema’s. HTTP://TOERISME.IZEGEM.BE

#14 HET BIERKASTEEL 
IN IZEGEM

Het Bierkasteel is het bezoekerscentrum van Brouwerij Vanhonsebrouck in 
Izegem. Je kan hier als individuele bezoeker van dinsdag tot en met zaterdag 
drie maal daags een rondleiding volgen en alles leren over het brouwersvak. 
Na je bezoek kan je iets eten in het restaurant. Op de kaart staan wereldse 
gerechten met bier als smaakmaker. Iets drinken kan dan weer in de bruine 
kroeg Michelle’s Pub, terwijl je een van de boeken uit de bib doorneemt. In 
de bierboetiek vind je alles wat het hart van een bierliefhebber sneller doet 
slaan: een ruim assortiment aan bieren in originele geschenkverpakking, 
bierpralines, bierglazen en veel meer. WWW.BIERKASTEEL.BE

#15 MACHELEN-AAN-DE-LEIE

Een bezoek aan Machelen-aan-de-Leie, een deelgemeente van Zulte, is een must voor 
elke cultuurliefhebber. De schilder-graficus Roger Raveel werd geboren in Machelen 
en woonde hier tot zijn dood in 2013. Het Roger Raveelmuseum is gewijd aan een der 
groten van de Belgische schilderkunst. De befaamde architect Stéphane Beel ontwierp 
een strak, wit, hedendaags gebouw, dat harmonieert met de pittoreske Machelse dorps-
kern. De collectie van het museum omvat meer dan 300 schilderijen en 2500 tekeningen. 
Breng ook een bezoek aan het atelier van de nog levende kunstenaar Martin Wallaert. 
Genieten van de natuur kan langs de Oude Leie-arm waar een wandelpad langs ligt. 
WWW.LANGSDELEIE.BE

DEINZE#16
Deinze is het dynamische hart en de toegangspoort tot de Oost-Vlaamse Leiestreek. 
Vlakbij de jachthaven vind je de Markt, die in 2012 werd heraangelegd. Vier voorpleinen 
kregen telkens de vorm van grote kleurvakken. De ontwerper haalde zijn inspiratie bij 
de Leieschilders. De vele terrasjes op de Markt maken een bezoek meer dan de moeite 
waard. In de buurt vind je ook het fascinerende mudel (Museum van Deinze en de 
Leiestreek). Dit museum toont het meest volledige overzicht van de beroemde 
Leiekunst van circa 1875 tot vandaag, met werken van Emile Claus, George Minne, 
Albijn Van den Abeele, Albert Servaes, Constant Permeke, Raoul De Keyser,… 
aangevuld met tijdelijke expo’s. WWW.LANGSDELEIE.BE
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#20 MUSEUM GEVAERT-MINNE
IN SINT-MARTENS-LATEM

Het gebouw in Sint-Martens-Latem waar het Museum Gevaert-Minne in gehuis- 
vest is, is al even bijzonder als wat er binnen te zien valt. Edgard Gevaert, die niet 
alleen schilder maar ook dichter, schrijver en componist was, was getrouwd met 
een dochter van de beeldhouwer Minne en woonde in het huis waar dit museum 
nu gevestigd is. Naast de kunstwerken van de hand van Gevaert kan je er beelden 
en werken bewonderen van George Minne, Xavier De Cock, Albert Servaes, 
Gustave Van De Woestyne, Valerius De Saedeleer, Frits van den Berghe, Gustave 
en Leon De Smet en Constant Permeke. In de schaapstal vinden geregeld 
exposities plaats die gelinkt zijn aan Sint-Martens-Latem. 
WWW.SINT-MARTENS-LATEM.BE/MUSEA

#19 KUNSTENAARSDORP 
SINT-MARTENS-LATEM

Het is geen toeval dat Sint-Martens-
Latem al van oudsher bekend is als 
een kunstenaarsdorp. De dubbele 
Leiebocht bij de Sint-Martinuskerk is 
altijd al een pittoreske plek geweest, 
en er is in Latem haast geen schilder 
te vinden die de meander met zijn 
karakteristieke witte hoeves langs 
de oever niet op doek heeft gezet. 
Maar ook vandaag nog weet dit dorp 
te inspireren. Deelgemeente Deurle 

werd enkele jaren geleden verkozen 
tot het mooiste dorp van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Hier vind je ook het 
Museum Dhondt-Dhaenens. De vaste 
collectie met Vlaamse meesters 
wisselt af met tijdelijke tentoonstel-
lingen. Raadpleeg de website voor 
meer info over de expo’s, die getuigen 
van een gewaagd tentoonstellings-
beleid. 
WWW.MUSEUMDD.BE

De Leieschilders hebben Kasteel Ooidonk en zijn tuinen in Deinze vaak bezocht 
en geschilderd. Qua allure doorstaat het met zijn torens, trapgevels en talrijke 
schoorstenen glansrijk de vergelijking met de Loirekastelen. De waterburcht staat 
groots en weelderig te pronken in de brede meander van de Leie. Het kasteel is 
een juweel van de Vlaams-Spaanse stijl uit de 16de eeuw, maar zijn geschiedenis 
gaat terug tot de 14e eeuw. Sinds 1864 wordt het bewoond door de adellijke familie 
t’Kint de Roodenbeke. Het 45 hectare grote, beschermde kasteelpark is een oase 
van rust. Op de website vind je alle info wanneer het kasteel en de tuinen bezocht 
kunnen worden. WWW.OOIDONK.BE

KASTEEL OOIDONK
IN DEINZE#18

Wandelaars en fietsers vallen meteen voor het romantische landschap rond Deinze, 
waarin de Leie zich sierlijk een weg baant. Ook Provinciedomein De Brielmeersen 
is op dit vlak zeker een troef. Het aanbod is niet min: mooie wandelpaden, 
siervijvers, een dierenpark, een ligweide, een fit-o-meter, een schoolbos, een 
moerasbiotoop en sportvelden. Kinderen kunnen zich volop uitleven op het 
speelplein, terwijl de ouders een oogje in het zeil houden vanop het terras van 
de Laakmeershoeve. 
WWW.LANGSDELEIE.BE

PROVINCIEDOMEIN 
DE BRIELMEERSEN IN DEINZE#17
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#22 INDUSTRIEMUSEUM 
IN GENT

Het Industriemuseum is gevestigd in een oude katoenspinnerij vlakbij jachthaven 
Portus Ganda. Het museum geeft een uniek beeld van de ingrijpende technologische 
veranderingen die onze samenleving de voorbije 250 jaar onderging. In de middeleeuwen 
was het Gentse laken tot ver buiten de landsgrenzen een begrip. Tot in de 19de eeuw 
bleef de stad een belangrijk textielcentrum met een industrieel uitzicht. Op de hoogste 
verdieping van dit doorzichtige gebouw geniet je bovendien van een prachtig uitzicht 
over de stad. 
WWW.INDUSTRIEMUSEUM.BE 

#23 SINT PIETERSABDIJ IN GENT

Je hoeft Gent niet te verlaten om je in Zuid-Frankrijk te wanen. De tuinen van de 
Sint-Pietersabdij bevinden zich langs de Gentse binnenwateren, op nog geen kilometer 
wandelen van de jachthaven Lindenlei. Hier vertoef je tussen de lavendel en de wijn-
ranken. De binnentuin is een reconstructie naar historische voorbeelden, aangelegd 
op de terrastuin die een praalzuchtige abt in de 18de eeuw liet realiseren. De refter- 
vleugel van de Sint-Pietersabdij is authentiek middeleeuws. De prachtige tuin met 
wijngaard en ruïne is een groene oase in de stad. In Sint-Pietersabdij vinden elk jaar 
prestigieuze tentoonstellingen met internationale uitstraling plaats. 
WWW.HISTORISCHEHUIZEN.STAD.GENT/NL/SINT-PIETERSABDIJ

CITYCARD 
GENT#21

Met de CityCard beleef je Gent ten volle én voordelig! De 48u-kaart 
of 72u-kaart geeft je toegang tot alle topattracties en musea, een 
boottocht met gids, huur van een fiets voor 1 dag en onbeperkt 
gebruik van het openbaar vervoer. Met de CityCard kan je ook het 
Lam Gods van dichtbij bewonderen in de prachtige Sint-Baafs- 
kathedraal. De CityCard Gent is verkrijgbaar in het infokantoor 
toerisme aan de Oude Vismijn (Sint-Veerleplein 5), de deelnemende 
musea, de Gentse hotels en de winkels van De Lijn. 
Meer info en prijzen vind je op de website: 
WWW.CITYCARDGENT.BE

#24 MIDDELEEUWSE MAGIE ROND 
HET GRAVENSTEEN IN GENT

Het imposante Gravensteen uit 1180 wordt omarmd door het water van de Lieve. 
Het gevoel van rijkdom en macht die de burcht wou uitstralen, wordt op sensationele 
manier tastbaar als je bovenop het donjon tussen de kantelen staat en uitkijkt over 
Gent. Hier vertoef je op ’s Gravensgrond. Oorspronkelijk was dit gebied eigendom van 
de graaf en dus niet van de stad. In het prachtige Patershol ‘proef’ je de middeleeuwen 
nog het best: het oude stratenplan is authentiek, twee kloosters zijn mooi bewaard 
gebleven en de vele stemmige restaurantjes bieden een niet te evenaren culinaire 
variatie. Vlakbij werd ook Keizer Karel geboren, in het Prinsenhof.
WWW.VISITGENT.BE/KASTEEL
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BELEEF DE DELTA!
Veel mensen komen naar de Delta voor ‘het 
water’ om er vervolgens vooral naar te 
kijken. Wat zonde! Want wateractiviteiten 
zijn heel erg toegankelijk, helemaal niet 
moeilijk, goed betaalbaar en vooral ontzet-
tend leuk. Maar pas op: het is verslavend! 
Voor je het weet, kom je elke week surfen 
op de meren of kanoën op de vele riviertjes 
en na twee dagen duikcursus wil je niks 
anders meer dan kopje onder in de delta. 
Op de pagina hiernaast vind je tips voor 
een onvergetelijke tijd in de Delta. In het 
Watersport ABC (vanaf pagina 64) vind je 
een handig adressenoverzicht van water-
sportbedrijven.  
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// VISSEN
Om te mogen vissen heb je voor bijna 
alle Nederlandse wateren een Vispas 
nodig. Op WWW.VISPLANNER.NL vind 
je een overzicht. De Vispas krijg je 
automatisch als je lid wordt van een 
hengelsportvereniging. Voor onder 
andere de Biesbosch, het Grevelingen- 
meer en het Veerse Meer zijn dag 
dagtoestemmingen te verkrijgen. 

Kijk op WWW.SPORTVISSERIJZWN.NL 
voor meer (praktische) informatie en 
handige tips over (zee)sportvissen.

  WWW.DELTAGIDS.NL 
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// KANOËN EN KAJAKKEN
De ideale manier om fluisterstil het 
Brabantse rivierenland, de Biesbosch 
of de deltameren te verkennen is per 
kano of kajak. Het is niet ingewikkeld 
en na een beetje uitleg vaar je zo weg. 
Relaxt peddelend kom je op plekjes 
waar je met grotere vaartuigen nooit 
zou komen. Voor wie geen eigen kano of 
kajak heeft, is huren bij een van de vele 
aanbieders in de regio ook mogelijk. 

// SUPPEN 
Stand Up Paddling is overgewaaid uit 
Hawaii en het fijne is; je hebt voor deze 
watersport geen wind nodig. Je staat 
op een groot surfboard en gebruikt een 
lange peddel om vooruit te komen. Op 
eigen kracht. Terwijl je je evenwicht 
bewaart. Balans en souplesse komen 
samen en maken het een complete 
training voor het lichaam. Suppen is 
voor iedereen toegankelijk. Of je nu 
kiest voor vlak water of golven. In de 
Delta kun je op tal van plaatsen suppen. 
 

// KITESURFEN
Door de uitgestrekte kust, is er altijd 
een plek met gunstige wind te vinden. 
Laat je door de wind voorttrekken met 
je kite en haal de mooiste tricks uit op 
het water. Kiten is toegestaan bij de 
Brouwersdam, Neeltje Jans, Kamper-
land, Vrouwenpolder en Domburg. Op 
alle kitestranden vind je ook faciliteiten: 
shops met gear die je kunt huren of 
kopen. Kun je nog niet kiten dan kun je 
hier ook lessen boeken.

// ZEILEN
Vanaf het water is het Deltagebied 
mooi. Elke zeearm, meer of rivier is 
anders. Iedere regio heeft zijn eigen 
charmes. En steeds weer nieuwe over-
kanten om te ontdekken. De Delta biedt 
volop afwisseling. Genoeg om enkele 
dagen rond te varen. Of weken. En alle 
ruimte voor het maken van prachtige 
zeiltochten. Kijk waar de wind je brengt. 
 

// SLOEPVAREN
Lekker varen op een zonnige dag. 
Koelbox mee, jezelf goed insmeren en 
af en toe aanmeren op plaatsen waar 
je zonder boot niet kan komen. Ook 
zonder eigen boot en/of vaarbewijs is 
dit haalbaar. Huur een sloep en vaar, na 
een uitleg van 5 minuten, weg alsof je 
nooit anders gedaan hebt. Het huren 
van een sloep geeft je niet voor niets 
het gevoel een minivakantie op het 
water te hebben.

// WINDSURFEN
Windsurfen kan, afhankelijk van jouw 
niveau, op allerlei type Deltawerken 
en is voor alle leeftijden. Je bent nooit 
te oud om te leren windsurfen en voor 
kinderen vanaf vijf jaar zijn er al basis-
cursussen beschikbaar. Ook bij wind-
surfen is een beginners cursus aan te 
raden. In de Delta zijn verschillende 
surfscholen waar je het surfen kan 
leren.
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Hier vind je slechts een 
selectie van de evenementen. 
Kijk voor een compleet en 
actueel overzicht op 
DELTAGIDS.NL 

FEBRUARI 

31 JANUARI - 2 FEBRUARI
Duikvaker 
Houten 
WWW.DUIKVAKER.NL 

5 - 9 FEBRUARI 
Belgian Boat Show 
Gent (BE) 
WWW.BELGIANBOATSHOW.BE 

7 - 11 FEBRUARI 
Boot Holland 
Leeuwarden 
WWW.BOOT-HOLLAND.NL

MAART
 
7 MAART
BrouwersDAMGOOD ladies day
Brouwersdam
WWW.BROUWERSDAM.NL 

11 - 15 MAART
Hiswa Amsterdam 
WWW.HISWARAI.NL 

21 MAART 
Finale Grevelingencup 
Ouddorp 
WWW.MPZ.NL 

30 MAART - 5 APRIL 
Race of the Classics 
Rotterdam
WWW.ROTC.NL 

APRIL 

1 APRIL
1 April Viering 
(viering van bevrijding Den Briel) 
Brielle 
WWW.1APRILVERENIGING.NL 

MEI 

3 MEI
Vlagdag
Drimmelen
WWW.JACHTHAVENBIESBOSCH.NL

16 MEI
GO Triathlon Brouwersdam90 
Brouwersdam
WWW.BROUWERSDAM.NL 

16 MEI
Open Havendag 
Gorinchem
WWW.LINGEHAVENGORINCHEM.NL 

16 MEI
40 mijl van Bru 
Bruinisse 
WWW.40MIJLVANBRU.NL 

21 - 24 MEI
Folkloristische Havenfeesten 
Blankenberge (BE) 
WWW.HAVENFEESTEN.BE 

29 MEI - 1 JUNI 
Oostende voor Anker 
Oostende (BE) 
WWW.OOSTENDEVOORANKER.BE 

29 MEI – 1 JUNI 
Sinksenfeesten 
(met o.a. een regatta op de Leie)
Kortrijk (BE)
WWW.SINKSEN.BE
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JUNI 

5 - 6 JUNI 
Havendagen (75 jaar bevrijding)
Tholen
WWW.THOLENSTERK.NL

5 - 6 JUNI 
Dordt in Stoom
Dordrecht
WWW.DORDTINSTOOM.NL

19 - 21 JUNI 
Deltaweekend jubileum editie 50 
(Zeilwedstrijden en muziek)
Zierikzee 
WWW.DELTAWEEKEND.NL

25 - 27 JUNI 
Concert at Sea 
Brouwersdam 
WWW.CONCERTATSEA.NL 

26 - 28 JUNI 
Havendagen 
Terneuzen 
WWW.HAVENDAGENTERNEUZEN.NL 

JULI
 
2 - 5 JULI
Varend Corso 
Westland 
WWW.VARENDCORSO.NL 

3 - 4 JULI 
Spuidagen 
Oud-Beijerland 
WWW.SPUIDAGEN.NL 

3 - 5 JULI 
Zeeland Regatta
Veere
WWW.ZEELANDREGATTA.EU

16 - 18 JULI 
Visserijdagen 
Bruinisse 
WWW.VISSERIJDAGEN-BRUINISSE.NL

18 JULI 
H.W. van Loon Hardzeildag 
Veere 
WWW.HOOGAARS.NL

28 JULI 
Rescue Vlissingen
Vlissingen 
WWW.RESCUEVLISSINGEN.NL 

AUGUSTUS 

7 - 9 AUGUSTUS 
Visserijfeesten 
Breskens 
WWW.VISSERIJFEESTEN.COM

14 - 15 AUGUSTUS 
Colijnsplaatse Dagen 
Colijnsplaat 
WWW.COLIJNSPLAATSEDAGEN.NL 

15 AUGUSTUS 
Mosseldag 
Yerseke 
WWW.MOSSELDAGYERSEKE.NL 

20 - 22 AUGUSTUS
Havendagen 
Zierikzee 
WWW.HAVENDAGZIERIKZEE.NL 

28 - 30 AUGUSTUS 
Breskens Sailing Weekend 
Breskens 
WWW.BRESKENSSAILING.NL 

29 - 30 AUGUSTUS 
Saeftinghe Feesten 
Paal 
WWW.WV-SAEFTINGHE.NL 

29 - 30 AUGUSTUS 
Mosselfeesten 
Philippine 
WWW.STICHTINGMOSSELSTAD.NL 

SEPTEMBER 

2 - 6 SEPTEMBER
Hiswa te water 
Batavia haven Lelystad 
www.hiswatewater.nl 

4 - 6 SEPTEMBER 
Internationaal Shantyfestival 
Rotterdam 
WWW.SHANTYFESTIVALROTTERDAM.NL 

4 - 6 SEPTEMBER 
Wereldhavendagen 
Rotterdam 
WWW.WERELDHAVENDAGEN.NL 

11 - 13 SEPTEMBER 
Open Monumentendag 
Nederland en België 
WWW.OPENMONUMENTENDAG.NL 

19 SEPTEMBER 
Verlichte Sloepenparade 
Breda 
WWW.LICHTSLOEPENPARADE.NL 

19 SEPTEMBER
Odegand 
Gent (BE)
WWW.ODEGAND.GENT/NL/

19 SEPTEMBER 
Veerse Meer Sloepenrace 
Kortgene 
WWW.VEERSEMEERRACE.NL 

19 - 20 SEPTEMBER  
Rookie Cup
Brouwersdam
WWW.BROUWERSDAM.NL 

25 - 26 SEPTEMBER 
Botenbeurs 
Gorinchem 
WWW.BOTENBEURSGORINCHEM.NL 

OKTOBER 

2 - 4 OKTOBER 
Furieade 
Maassluis 
WWW.FURIEADE.NL 

9 - 11 OKTOBER  
DAM-X 
Brouwersdam
WWW.BROUWERSDAM.NL 

19 - 22 OKTOBER
Bietentocht 
Steenbergen-Yerseke-Colijnsplaat-
Zierikzee-Dintelmond-Willemstad
www.bietentocht.nl

DATA ONDER VOORBEHOUD
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   1 6:29 0:16
  18:56 12:40
 2 7:16 0:54  
  19:56 13:24 
 3 8:20 1:50
  21:00 14:24 
 4 9:35 3:10
  22:15 15:55 
 5 10:45 4:36
  23:22 17:04
 6 11:46 5:45
  ----- 18:10
 7 0:19 6:36
  12:41 18:59
 8 1:07 7:26
  13:25 19:45
 9 1:52 8:15
  14:08 20:34
 10 2:35 9:02
  14:50 21:18
 11  3:15 9:50
  15:35 22:02 
 12 3:57 10:36
  16:16 22:48
 13 4:41 11:20
  17:06 23:32
 14 5:29 12:06
  17:55 -----
 15 6:19 0:15
  18:55  12:50 
 16 7:15 1:06 
  19:55 13:40
 17  8:24 2:05
  21:05 14:44
 18  9:36 3:15
  22:26 16:05
 19 10:56 4:45
  23:45 17:28
 20 12:05 6:05
  ----- 18:30
 21 0:43 7:05
  13:08 19:16
 22 1:28 7:46
  13:53 19:59
 23 2:08  8:29
  4:27 20:35 
 24 2:45 9:04
  14:59 21:07
 25  3:15 9:37
  15:29 21:40 
    26 3:43 10:12   
  16:02 22:16
 27 4:15 10:45
  16:35 22:45
 28 4:46 11:10
  17:03 23:10
 29 5:16 11:36
  17:35 23:40
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  1 5:45 12:06 
  18:05 ----- 
 2 6:25 0:15
  18:49 12:44
 3 7:16 1:00 
  20:05 13:40
 4 8:46 2:05
  21:26 14:55
 5 10:10 3:45
  22:45 16:35
 6 11:25  5:11
  23:57 17:46
 7 12:24 6:16
  ----- 18:40
 8 0:47 7:12
  13:07 19:30
 9 1:31 8:00
  13:49 20:15
 10 2:12 8:45
  14:31 21:00
 11 2:53 9:30
  15:13 21:43
 12 3:35 10:15
  15:57 22:27
 13 4:18 10:58
  16:42 23:10
 14 5:05 11:40
  17:28 23:55
 15  5:51 12:24
  18:21  -----
 16 6:45 0:40
  19:25 13:13
 17 7:55 1:34
  20:36 14:14
 18 9:16 2:50 
  22:10 15:40
 19 10:46 4:31
  23:26 17:20
 20 11:59 5:50
  ----- 18:15
 21 0:26 6:46
  12:52 19:05
 22 1:12 7:35
  13:31 19:39
 23 1:47 8:06 
  14:05 20:13
 24  2:17 8:36
  14:35 20:45
 25 2:45 9:10
  15:03 21:15
 26 3:16 9:45
  15:35 21:46
 27 3:45 10:16
  16:05 22:16
 28 4:15 10:45
  16:31 22:45
 29 5:43 12:06
  17:59  -----
 30 6:13 0:15
  18:35 12:36
 31 6:51 0:45
  19:15  13:15
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 1 7:37 1:35
  20:15 14:06
 2 9:06 2:36
  21:55  15:25
 3 10:40 4:10
  23:20 17:00
 4 11:56 5:46
  -----  18:20
 5 0:29 6:56
  12:57 19:19
 6 1:22 7:55
  13:46 20:10
 7 2:06 8:40
  14:28 20:56
 8 2:48 9:25
  15:10 21:38
 9 3:29 10:08
  15:51 22:23
 10 4:13 10:52
  16:35 23:07
 11 4:55 11:35
  17:18 23:48
 12 5:38 12:13
  18:06  -----
 13 6:27 0:30 
  18:56 12:55
 14 7:21 1:20 
  19:56 13:46
 15 8:35 2:14 
  21:04 14:45
 16 9:56 3:35
  22:40 16:20
 17 11:26 4:54
  23:56 17:50
 18 12:35 6:26
   ----- 18:54
 19 0:56 7:15
  13:25 19:35
 20 1:39 8:02
  14:01 20:12
  21 2:15  8:36
  14:35 20:45
 22 2:45 9:06
  15:03 21:15
 23  3:16 9:40
  15:35 21:48 
 24 3:45 10:10
  16:05 22:22
 25 4:16 10:42  
  16:35 22:55  
 26  4:46 11:15
  17:05 23:25  
 27 5:17 11:45
  17:36 23:55  
 28 5:52 12:16  
  18:12  ----- 
 29 6:31 0:32 
  18:56 12:56
 30 7:21 1:25  
  19:59 13:50 
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   1 8:40 2:25  
  21:26 15:05  
 2 10:12 3:47
  22:46 16:35 
 3 11:26 5:15
  23:57 17:45
 4 12:29 6:30
  ----- 18:55
 5  0:52 7:26
  13:21 19:48
 6 1:39 8:16
  14:05 20:35
 7 2:23 9:02
  14:47 21:18
 8 3:06 9:45
  15:32 22:05
 9 3:50 10:26
  16:15 22:46
 10 4:35 11:10 
  17:02 23:29 
 11 5:20 11:51
  17:47 ----- 
 12 6:09 0:15
  18:36 12:32
 13 7:05 1:00
  19:25 13:19
 14 8:09 1:54
  20:36 14:15
 15 9:15 3:05
  21:56 15:38
 16 10:46 4:15
  23:15 16:44
 17 11:49 5:35
  ----- 17:54
 18 0:15 6:36
  12:41 18:49
 19 0:59 7:25
  13:25 19:34
 20 1:36 7:59
  14:01 20:10
 21 2:09 8:34
  14:35 20:45
 22  2:42 9:06
  15:03 21:20
 23 3:16 9:40
  15:37 21:56
 24  3:49 10:16
  16:11 22:36
 25 4:25 10:52
  16:45 23:10
 26  4:59 11:28
  17:19 23:50
 27  5:37 12:06
  18:01 -----
 28 6:21 0:30
  18:49  12:50
 29 7:15 1:25
  19:55 13:45
 30 8:30 2:20
  21:06 14:54 
 31 9:48 3:36
  22:16 16:05
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  1 10:56 4:46
  23:25 17:15
 2 11:59 5:54
   ----- 18:26
 3 0:23 7:00
  12:56 19:24 
 4 1:13 7:52
  13:45 20:12
 5 2:01 8:38
  14:30 21:00
 6 2:48 9:23
  15:16 21:46
 7  3:35 10:07
  16:01 22:29
 8  4:20 10:47
  16:47  23:15
 9 5:06 11:29
  17:34 23:59
 10 5:56 12:10
  18:19 ----- 
 11 6:46 0:46
  19:06 12:56
 12 7:39 1:36
  19:55 13:46
 13 8:36 2:30
  20:50 14:45
 14 9:44 3:30
  22:00 15:56
 15 10:56 4:24
  23:16 16:55
 16 11:55 5:35
  ----- 17:55
 17 0:10 6:30
  12:42 18:45
 18 0:55 7:16
  13:22 19:30
 19 1:35 7:56
  14:00 20:12
 20 2:12 8:32
  14:37 20:55
 21 2:51 9:15
  15:15 21:35
 22 3:27 9:49
  15:50 22:11
 23 4:06 10:32
  16:29 22:58
 24 4:45 11:15
  17:08 23:42
 25 5:26 11:58
  17:52 -----
 26 6:12 0:34
  18:38 12:45
 27 7:06 1:20
  19:37 13:36
  28 8:11 2:16
  20:42 14:34
 29 9:16 3:15
  21:48 15:36
 30 10:25 4:15
  22:52 16:46
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  1 11:31  5:20
  23:56 17:50
 2 12:35  6:35
  ----- 18:56
  3 0:55 7:30
  13:29 19:56
 4 1:47 8:20
  14:19 20:46
 5 2:37 9:06
  15:05 21:32
 6 3:25 9:48
  15:55 22:16
 7  4:10 10:30
  16:35 23:02
 8 4:55 11:10
  17:17 23:45
 9 5:36 11:49
  17:57  -----
 10 6:19 0:25
  18:36 12:29
  11 7:05 1:06
  19:16 13:10 
 12  7:49 1:45
  20:05 13:55
 13 8:40 2:36
  20:55 14:59
 14 9:35 3:30
  21:56 16:04
 15 10:44 4:36
  23:06 17:00
 16 11:50  5:36
  ----- 18:05
 17 0:10 6:35
  12:42 18:56
 18 1:02  7:19
  13:31 19:46
 19 1:48 8:06
  14:15  20:29
 20 2:31 8:46
  14:56 21:15
 21 3:09 9:29
  15:35 22:00
 22 3:50 10:15
  16:15 22:45
 23  4:32 10:58
  16:56 23:32
 24 5:15 11:4
  17:37 ----- 
 25 5:59 0:20
  18:26 12:32 
 26 6:49 1:05
  19:15 13:16 
 27 7:47 1:55
  20:12 14:10
 28  8:49 2:42
  21:15 15:02
 29 9:56 3:40
  22:25 16:05
 30 11:08  4:50
  23:35  17:26
 31 12:17 6:10
  ----- 18:40
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FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI

// GETIJDENTABEL VLISSINGEN 2020
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   1  0:41 7:15
  13:21 19:45
 2 1:41  8:06
  14:15 20:35 
 3 2:35  8:52
  15:01 21:24
 4  3:18 9:35
  15:41 22:05
 5 4:01 10:11
  16:18  22:45
 6 4:36 10:46
  16:56 23:20
 7 5:15 11:24
  17:29 23:56 
 8 5:51 12:00
  18:06  -----
 9 6:27 0:35
  18:39 12:36
 10 7:05 1:06
  19:16 13:10
 11  7:45 1:40
  20:05 13:39
 12 8:36 2:15
  21:00 14:24
 13 9:36 3:09
  22:09 15:47
 14 10:46 4:40
  23:25 17:20
 15 12:06 5:50
  -----  18:26
 16 0:35 6:50 
  13:05 19:20
 17 1:26 7:45
  13:51 20:10
 18  2:11 8:27
  14:35 20:56
 19 2:54 9:15 
  15:15 21:42 
 20 3:32 9:55
  15:55 22:28
 21 4:13 10:40
  16:36 23:12
 22 4:55 11:23
  17:16 23:58
 23 5:38 12:10
  18:02 -----
 24 6:26 0:42
  18:47 12:52
 25 7:18 1:27 
  19:45 13:40
 26 8:16 2:15
  20:48 14:36
 27 9:26 3:15
  22:00 15:46
 28 10:47  4:25
  23:19 17:05 
 29  12:10  5:56
  -----  18:30
 30 0:39 7:06
  13:15 19:36
 31 1:39 7:59
  14:06 20:28
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   1 2:29  8:45
  14:47 21:09
 2 3:06 9:19
  15:25 21:46
 3 3:40 9:51
  15:55 22:22 
 4 4:15 10:25
  16:29 22:55
 5  4:47 10:59
  16:59 23:26
 6 5:21 11:34
  17:33 -----
 7 5:51 0:00
  18:05  12:00 
 8 6:21 0:26
  18:35  12:25
 9 6:51 0:50
  19:07 12:56
 10 7:35 1:25
  19:49 13:40
 11 8:30 2:10
  21:14 14:35
 12 9:56 3:24
  22:45 16:25
 13  11:24 5:10
  -----  17:50
 14  0:05 6:26
  12:36 19:00
 15  1:05 7:19
  13:28  19:50
 16 1:49  8:08
  14:09  20:38
 17  2:28  8:52
  14:50  21:22 
 18  3:10  9:33
  15:30  22:05
 19 3:50 10:18
  16:11  22:50
 20  4:32 11:05
  16:53  23:33
 21 5:16 11:47
  17:36 -----
 22  6:01 0:16
  18:22 12:29
 23 6:50 0:56
  19:16 13:15 
  24 7:49 1:42
  20:15  14:10
 25 9:00  2:45
  21:40  15:20
 26 10:26 3:57
  23:10  16:49
 27  11:55  5:45
  -----  18:20 
 28 0:24 6:55
  12:59 19:26
 29 1:29 7:50
  13:48  20:15
 30 2:11 8:26
  14:26 20:49
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   1 2:47  8:56
  14:59 21:22
 2  3:17 9:25
  15:28 21:53
 3 3:48 9:58
  15:59 22:26
 4 4:17 10:32
  16:28  22:58
 5  4:47 11:05
  16:59 23:26
 6 5:17  11:30
  17:29  23:48 
 7 5:46 11:55
  17:58  ----- 
 8 6:16 0:16
  18:31 12:22
 9 6:52 0:50
  19:11 13:08 
 10 7:46 1:38
  20:14 14:06
 11 9:16 2:45
  22:06 15:34
 12 10:42 4:30
  23:29 17:15
 13 12:05 5:56
  -----  18:26
 14  0:35 6:55
  12:59  19:26
 15 1:22 7:42
  13:42  20:15
 16 2:05 8:26
  14:23 20:58
 17 2:45 9:12
  15:05 21:41
 18 3:26 9:56
  15:46 22:26
 19 4:10 10:42
  16:29 23:07
 20 4:55 11:23
  17:13 23:49
 21 5:39 12:08
  17:59  ----- 
 22 6:27 0:35
  18:54 12:55
 23 7:26 1:16
  19:59 13:49
 24 8:35 2:16
  21:20  15:06
 25 9:00 2:34
  21:46 15:35
 26 10:26 4:20
  23:05 16:56
 27 11:33 5:36
  23:59 17:56
 28 12:19 6:15
  ----- 18:45
 29 0:45 7:00
  12:56 19:20 
 30 1:18 7:30
  13:29 19:55
 31 1:49 8:00
  13:58 20:22
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   1 2:19 8:35
  14:29 20:56
 2  2:49 9:06
  15:00  21:25
 3 3:19 9:36
  15:32  21:55
 4 3:49 10:06
  16:05 22:25
 5 4:21 10:36
  16:35 22:52
 6  4:55 11:10
  17:09  23:32
 7  5:31 11:50
  17:55  -----
 8 6:25  0:16
  18:56 12:44
 9 7:40 1:24
  20:35 14:04 
 10 9:09 2:50
  21:55 15:35
 11 10:25  4:15
  22:59 16:50
 12 11:25  5:20
  23:52 17:56
 13 12:12 6:18 
  ----- 18:45
 14 0:37 7:05
  12:58 19:33
 15 1:23 7:50
  13:41 20:18
 16 2:06 8:37
  14:25 21:02
 17 2:50 9:22
  15:10 21:46
 18 3:36 10:06
  15:56 22:26
 19 4:25 10:49
  16:45 23:08
 20 5:15 11:36
  17:36 23:55
 21 6:05 12:25
  18:36  -----
 22 7:07 0:45
  19:50 13:35
 23 8:15 1:54
  21:10  14:45
 24 9:40  3:15
  22:26 16:10
 25 10:49 4:41
  23:25 17:20
 26 11:39 5:35
  ----- 18:08
 27 0:09 6:15
  12:24 18:45
 28 0:47 6:58
  12:57 19:20 
 29 1:19  7:30
  13:29 19:55
 30 1:51 8:05
  14:02 20:26
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  1 2:25 8:40
  14:37 20:56
 2 2:56 9:15
  15:09 21:32
 3 3:29 9:50
  15:43 22:05
 4 4:05 10:28
   16:17 22:40
 5 4:39 11:05
  16:57  23:20
 6 5:24 11:45
  17:45  -----
 7 6:15 0:06
  18:45  12:40
 8 7:19 1:06
  20:05 13:48
 9 8:38 2:15
  21:15 15:00
 10 9:45 3:30
   22:25 16:16
 11 10:48 4:40
  23:25 17:20
 12 11:45 5:46
  ----- 18:21
 13 0:15 6:45
  12:35 19:12 
 14 1:05 7:35
  13:25 19:58
 15 1:52  8:20
  14:09 20:45
 16 2:38 9:08
  14:56 21:25
 17 3:23 9:55
  15:45 22:08
 18 4:09 10:36
  16:30 22:49
 19 4:57 11:25
  17:19 23:35 
 20 5:45 12:09
  18:15  -----
  21 6:35 0:16
  19:06 12:55 
 22 7:26 1:14
  20:05 14:00
 23 8:30  2:14
  21:24  14:55
 24 9:46  3:25
  22:25 16:05
 25 10:50  4:24
  23:25 17:10
 26 11:40 5:30   
  ----- 18:00
 27 0:10 6:15
  12:22 18:42
 28 0:49 7:05
  13:01 19:25
 29 1:25 7:40
  13:39 20:00
 30 2:05  8:20
  14:17 20:36
 31 2:38 9:00
  14:52 21:12

Herleidingstabel 
tijdstip hoog- en 

laagwaters
t.o.v. Vlissingen

 HW LW
Cadzand  
 - 00:28  - 00:22 

Terneuzen 
 + 00:21 + 00:28

Hansweert 
 + 01:05 + 00:52

Bath 
 + 01:23 + 01:34

Antwerpen 
 + 01:30 + 01:47

Roompot Buiten 
 + 00:02  - 00:04

Roompot Binnen 
 + 01:14 + 01:07 

Burghsluis 
 + 01:17 + 01:09

Colijnsplaat 
 + 01:30 + 01:14

Zierikzee 
 + 01:32 + 01:16

Stavenisse 
 + 01:37 + 01:18

Bruinisse 
 + 01:40 + 01:21

Philipsdam West 
 + 01:42 + 01:22

Kats 
 + 01:39 + 01:20

Gorishoek 
 + 01:39 + 01:20

Goese Sas 
 + 01:40 + 01:21

Wemeldinge 
 + 01:40 + 01:21

Yerseke 
 + 01:41 + 01:22

Marollegat 
 + 01:45 + 01:27
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SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER HERLEIDINGSTABEL

Bron: 
Rijkswaterstaat 
Zee en Delta

Met de zomertijd is 
rekening gehouden.

AUGUSTUS
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// MARIFOONKANALEN DELTAGEBIED
VAARWEGNAAM OBJECTNAAM MARIFOONKANAAL
Amer Verkeerspost Dordrecht VHF 71
Beneden-Merwede Brug Papendrecht en Spoorbrug VHF 22 centrale bediening
 Baanhoek VHF 71
 Sector Dordrecht / Marifoonblokgebied VHF 79, daarbuiten VHF 10
Dintel Prinsenlandsebrug VHF 20
 Manderssluis Dinteloord VHF 20
Grevelingenmeer Grevelingensluis en brug  VHF 20
Haringvliet Haringvlietbrug VHF 20
 Goereesesluis Stellendam VHF 20
 Regionale Verkeerscentrale Dordrecht VHF 71/10*
Haven van Goes Wilhelminabrug en Goessche Sas VHF 18
Haven Hellevoetsluis Jachthaven Hellevoetsluis VHF 74
Haven van Middelharnis Jachthaven Middelharnis en Schutsluis VHF 12
Haven van Vlissingen Sluizencomplex VHF 22 
Hollandsch Diep Regionale Verkeerscentrale Dordrecht VHF 71/10*
Kanaal door Walcheren Brug Binnenkeersluis VHF 22
 Bruggen VHF 22
 Sluis Vlissingen  VHF 18
 Sluis Veere VHF 18
Kanaal door Zuid-Beveland Bruggen en sluizen VHF 22
 Verkeerspost Wemeldinge VHF 68 
Kanaal Gent-Terneuzen (NL) Middensluis Terneuzen VHF 6/69
 Oostsluis Terneuzen VHF 18
 Westsluis Terneuzen VHF 6/69
 Draaibrug Sluiskil VHF 11
 Draaibrug Sas van Gent VHF 11
 Havendienst Terneuzen VHF 11/20
Krammer Krammersluizen (Jachtensluis) en bruggen VHF 22
Markkanaal Marksluis en Vrachelsebrug VHF 18
Nieuwe Merwede Regionale Verkeerscentrale Dordrecht VHF 71
 Beatrixhaven Werkendam VHF 12
Oosterschelde Zeelandbrug VHF 18
 Bergsche Diepsluis en brug  VHF 18
 Roompotsluis  VHF 18
 Verkeerspost Wemeldinge VHF 68
Oosterschelde/Veerse meer Zandkreek Zandkreeksluis en brug VHF 18
Schelde-Rijnverbinding Kreekraksluizen VHF 20
Steurgat Biesbosch  Biesboschsluis VHF 18
(incl. Spijkerboor en Gat van de Vissen) Regionale Verkeerscentrale Dordrecht VHF 71
Theodorushaven Bergen op Zoom Brug Burgemeester Peterssluis VHF 22
Volkerak en Hollandsch Diep Volkerakjachtensluis VHF 18
 Volkeraksluizen met beweegbare brug: 
 Volkerak Noord (blokkanaal) VHF 7
 Volkerak Zuid (blokkanaal) VHF 25
 - Centrale Volkeraksluizen (info en IVS 90) VHF 64
Westerschelde Sluis Vlissingen VHF 18
 Verkeerscentrale Vlissingen VHF 14/21
 Verkeerscentrale Terneuzen VHF 3
 Sluizen Terneuzen VHF 69/18
 Sluis Hansweert / Verkeerscentrale Hansweert VHF 22
Westerschelde / Schelde (B) Boudewijn en Van Cauwelaertsluis Antwerpen VHF 79
 Royersluis Antwerpen VHF 22
 Verkeerscentrale Zandvliet VHF 12
 Zandvlietsluis en Berendrechtsluis VHF 79
 Kattendijkensluis VHF 22
 Londenbrug VHF 62
 Jachthaven Linker Oever  VHF 9
Zijkanaal van Arnemuiden Bruggen VHF 22
Zuid Hollandsch Diep Centrale- en Westelijke Insteekhaven  VHF 12

* VHF 71/10: VHF 71 bereikbaar voor nautische informatie, VHF 10 navigatiekanaal



061 // DE DELTAGIDS 

In de unieke omgeving van het Grevelingenmeer kunt u het hele jaar door genieten van 
de prachtige natuur en uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. Jachthaven Marina 
Port Zélande is uitermate geschikt als vaste uitvalsbasis. Een ligplaats huren is hier meer 
dan aanmeren. Alles is namelijk binnen handbereik: een directe verbinding naar het 
Grevelingenmeer, het strand van de Brouwersdam, horecagelegenheden en gezellige 
dorpjes en stadjes. De aanwezigheid van het naastgelegen Center Parcs Port Zélande is 
ideaal ter afwisseling voor de kinderen. En heeft u geen eigen boot? Een sloep huren kan 
ook. Net als een appartement. Kijk snel op onze website voor de mogelijkheden!

KABBELAARSBANK 5.01  -  OUDDORP  -  0111 671 920  -  HAVEN@MPZ.NL

Reserveer vandaag nog uw ligplaats op www.mpz.nl!

Marina Port Zélande,
meer dan aanmeren…
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Antwerpen Jachthaven Linkeroever  32-0475643957 jachthaven-antwerpen.be 260     • • • •  • •  • •  • 38
Antwerpen Jachthaven Willemdok  32-0496236070 jachthaven-antwerpen.be 350 •    • • • • • •   • • •  
Arnemuiden Jachthaven Oranjeplaat M. Goeree 0118-601248 jachthavenoranjeplaat.nl 400    1,50  • • • • • • • • • • • 12 
Bergen op Zoom WV de Schelde C. Luijkx 0164-237472 jachthaven-antwerpen.com 350 •    •  • • • • •   • •    
Breda Passantenhaven Prinsenkade wisselend 06-83903091 passantenhavenbreda.nl 60    1,50  •    •       
Breda  De Werve  wisselend 076-5213891 jachthavendewervebreda.nl 30    0,80   •   •            
Breskens Jachthaven Breskens B.V. H. Vergouwe  0117-381902 jachthavenbreskens.nl 580   •    •   • • • • • • • • • •       •     45/75 
Brouwershaven WSV Den Osse wisselend 0111-691457 wsvdenosse.nl 488 •   1,95  • • • • •  • • • • • 60 
Brouwershaven Gem.haven Brouwershaven M. Rood 0111-691330 jachthavenbrouwershaven.nl 435 • •  1,67   •   • • • • • • • • • • • 35 
Brielle Marina Port Brielle Team MPB 06-16277267 marinaportbrielle.nl 78                  
Bruinisse Jachthaven Bruinisse S. de Boer 0111-481485 jachthavenbruinisse.nl 900 • •  2,55   •   • • • • • • • • • • • 50 
Bruinisse WSV Bru C. Horsmeijer 06-46140228 wsvbru.nl                   
Burghsluis WSV Burghsluis  A. de Hamer 06-51032702 burghsluis.nl 145   • 1,90      •   • •   5 
Cadzand  Jachthaven Cadzand A. Basting 06-20133155 rycb.be/jachthaven-cadzand  125    1,90  •    • •  • • • •  
Colijnsplaat WSV Noord-Beveland D. Nonnekes 0113-695762 wsvnb.nl 550 •  • 1,80  •    • • • • • • • 32 
Deinze Jachthaven Deinze Yacht Club B. De Poortere +32 495255620 deinzeyachtclub.be 68    15,00  •   • • • •  •    
Deinze Jachth. Motor Yacht Club Gent wisselend +32 495790404 mycgent@outlook.com  5      •    •        
De Heen De Vlije P. van de Brand 0167-502914 jachthavendevlije.nl 185  •     •        •  •   •  
De Heen Jachthaven De Schapenput wisselend 06-51517217 schapenput.nl 150 • •  1,50  •    • • • • • •  15 
Den Bommel WSV Het Bommelse Gors  K. Stoop 0187-612224 hetbommelsegors.nl 100    1,05       •  • • •   
Dinteloord Jachthaven Waterkant R.G. van Engelen 0167-522553 waterkantbv.nl 450  •  1,75    •  • • •  • • • 
Dinteloord WSV De Dintel wisselend 06-10798675  wsvdintel.nl 260    1,00          • •  6 
Dinteloord WSV Volkerak wisselend 06-45450010 wsvvolkerak.nl 48    1,25      •  •     
Dordrecht Kon. Dordr. Roei- en Zeilver. wisselend 06-24842819 kdrzv.nl 60   • 1,80          •   
Drimmelen Jachthaven Biesbosch M. Schaafstra 0162-682249 jachthavenbiesbosch.nl 1400 • •  2,00  •  • • • • • • • • • • • 75
Drimmelen WSV Biesbosch R. Nederend 06-53794167 wsvbiesbosch.nl 310    1,20 •    • • • • •  • • • • 
Drimmelen WV De Amer wisselend 0653-241454  wvdeamer.nl 169    1,50   • • • • •   •   40
Drongen Aanlegst. Vaarcentr. Drongen  +32 92275681 vcd@pandora.be            •   •      
Ellewoutsdijk WSV Ellewoutsdijk P. Verheijke 06-25154766 wsve.nl 27                    
Etten-Leur Jachthaven De Turfvaart T. Stoop 06-18553223 turfvaart.nl 70  •  1,50      • •  • •  •  
Geertruidenberg Het Scheepsdiep wisselend 0162-579579  9                  
Geertruidenberg WSV de Donge P. van Iersel 06-38700990 wsvdedonge.nl 100    1,00          •    
Geertruidenberg WSV Geertruidenberg J. Maaskant 06-30683501 wsvgeertruidenberg.nl 164    1,25   •   •  •   •     •    • • • • •  
Gent Jachthaven Gent Lindenlei wisselend +32 479246388 vpf.be 40    1,00   •       •      •   •     
Gent Portus Ganda wisselend +32 472417843 portusganda.be 100    1,00   •         •   •     
Gent Jachthaven Snepkaai wisselend +32 9220 44 24 vvw-gent-leie.be 130    1,00   •        •      •     •     •     •    •    
Goes Jachthaven De Werf wisselend 0113-216372 jachthavendewerf.nl 50    1,25        •      
Goes Stadshaven Goes  C. Van der Vliet 06-54300983 stadshavengoes.nl 60   • 1,85   •   •   •      •    16
Goudswaard WSV De Put G. Hollander 06-40482275 wsvdeput.nl 200    1,50        • • •  •
Hank Jachthaven Hank C. Peeters 0162-402200 jachthavenhank.nl 450                  
Heijningen Jachtcentrum Dintelmond J. Groenenboom 0167-522894 dintelmond.nl 330  •  1,40   • •  • • • • • • • 25 
Hellevoetsluis Havendienst Hellevoetsluis W. Van den Berg 0181-330688  hellevoetsluis.nl 100    1,48   • • • •  •  •    
Hellevoetsluis Marina Cape Helius K. Broere 0181-310056 marina-capehelius.nl 300 • •  1,50  •  • • •  • • • • •  
Hellevoetsluis Marina Hellevoetsluis R. van Herwijnen 0181-312166 marinahellevoetsluis.nl 250  • • 1,50      •   • •   
Hellevoetsluis Heliushaven & Kanaal Voorne S. Bastemeijer 06-36324865 wsv-haringvliet.nl 500  • • 1,40    • • • • • • • • •  
Herkingen Herkingen Marina W. v Schilfgaarden 0187-669344 herkingen-marina.nl 440 • •  2,10  • •  • • • • • • • • 15 
Herkingen W.S.V. Herkingen T. Huizer 06-22046777 wsv-herkingen.nl 350 •   1,85       • • • • • •  
Hoedekenskerke WSV De Val   jachthaven-hoedekenskerke.com 33   • 1,00    •  • •       
Hoek Jachthaven Marina Beach  06-43394447 jachthavenmarinabeach.nl 258      •    • • • • • •   
Izegem Jachthaven Izegem  +32 478230979  75    15,00      •         
Kamperland Jachthaven Kamperland P. de Putter 0113-371628  280 • •     •    •  • • •  • •   5 
Kamperland Roompot Marina wisselend 0113-405110 roompotmarina.nl 385 • • • 17,50   •   • • •  •  • • • •  • 30 
Kamperland Marina Kamperland R. Janse 0113-371051 marina-kamperland.nl 150 • •        •   • •  • 40
Kats Van de Rest Nautic Marina E. Driessen 0113-600270 vdrest.nl 140 • • • 1,75   • • • •  • • • • • 40 
Kerkhove Jachthaven Kloron   +32 055216119  5    12,00  •    • •   •   
Klundert WSV Noordschans  wisselend 0168-403550 noordschans.nl 660       •  • •   •    25 
Kortgene Delta Marina E. Smit 0113-307171 deltamarina.nl 700 • •  2,45   •    • • • • • • • • • • 16 
Kortrijk G. Gezellepad/Handelskaai S. Bettens  +32 478728583 toerismekortrijk.be 20    10,00  •    •   •   •  
Kuurne Jachthaven Kuurne H. Audoor +32 475266455  40    15,00   •  •  • •  •   • 
Lage Zwaluwe Jachthaven Crezée J. Crezée  0168-482356 crezeewatersport.nl 250  •  1,25  •    •  •    •  40 
Menen Jachthaven Halluin-Menen    30          • •   •    
Middelburg Watersportvereniging Arne R. Hereijgers 0118-638861 wvarne.nl 500    1,40      • • •  • • •  
Middelharnis Gem. Jachthaven Middelharnis A.C. Overweel 0187-482068 parkhavenmiddelharnis.nl 80 •   1,65          • •   
Nieuwe Tonge  WSV Battenoord wisselend 06-53587565 wsvbattenoord.nl 80    1,20       •       
Numansdorp Marina Numansdorp W. Wiedmer 0186-650415 marina-numansdorp.nl 200  •     •    • •  •  • • • • • 50 
Numansdorp Watersportver. Numansdorp wisselend 0186-652181 voortuinvandebiesbosch.nl/jac 156    1,36  •  •  •    •  •  
Ooltgensplaat  WSV Ooltgensplaat  L. Brouwer 0187-663009 wsv-ooltgensplaat.nl 90 • •  1,00   •   •    • •       
Oosterhout (NB) WSV Sluis 1 wisselend 0162-426394 wsv-sluis1.nl 137    1,25          • • •  
Oostvoorne Jachthaven H. Geijsman wisselend 0181-487960 geijsman-watersport.nl 300 • •  1,75   •  •  •  • •  • 25 
Oud Gastel  De Roterij wisselend 0165-511281 roterij.nl 25    1,00   •  •  •   •   70 
Oud-Beijerland WSV Het Spui C. van der Stoep 06-15136782 wsvhetspui.nl 100 •  • 1,40           •   
Ouddorp Marina Port Zelande wisselend 0111-671920 mpz.nl 700 • •  2,60   •   • • • • • • • • • • • 40 
Ouddorp WSV Goeree J. Oppermann 06-23350010 wsvgoeree.nl 175    1,65      •   • •  • 50 
Oudenbosch Jachthaven Oudenbosch  0165-316177 jachthaven-oudenbosch.nl 100 •   1,40   •   • •  • •    •    
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// JACHTHAVENS



063 // DE DELTAGIDS 

Oude Tonge W.S.V. Oude Tonge B. van Rees 06-30377770 wsv-oudetonge.nl 115 •   1,60  •      • • •  •  
Paal Paal P. Verras 06-10028174 wv-saeftinghe.nl 150    1,00      • •   •    
Raamsdonk Hermenzeil b.v.  L.J.A. v/d Brand 0162-512854 hermenzeil.nl 280  •     •   •        
Raamsdonksveer  Dok12 B. van Rossum 0162-522024 jachthavendok12.nl 70    0,75       •       
Sas van Gent W.s.v.´t Sas M. v.d. Veeke 06-23897746 wsvsas.nl 100    1,00              
Scharendijke Jachthaven Scharendijke J. van Oeveren 0111-671264 jachthavenscharendijke.nl 700    1,95  • •  • • • • • • • • 20
Sint-Annaland WSV Sint-Annaland wisselend 0166-653079 wsv-sint-annaland.nl 320 •  • 2,00  • • • • • • • • • • • 80 
Sleeuwijk Sleeuwijk Yachting  wisselend 0183-304511 sleeuwijkyachting.nl 120    1,50   •   • •  • •    • •   
Stad aan ‘t Haringvliet Jachthaven Atlantica B.V. A. Bakker 0187-612524 jachthaven-atlantica.nl 280  •  1,20  •   •  •  • • • • • • 25 
Stavenisse Jachthaven Stavenisse A. van de Berge 06-40679288 havenstavenisse.nl 183   • 1,50  • • •  • •       
Steenbergen Jachthaven Steenbergen D. van Weezel 06-51242631 jachthavensteenbergen.nl 100  •  1,30          •    
Stellendam Marina Stellendam D. v/d Klooster 0187-493769 marinastellendam.nl 450  •  2,00   •   • • • • •  • • •  • 20 
Strijensas Jachthaven Strijensas wisselend 078-6742182 jachthavenstrijensas.nl 377 • • • 1,75   •     •     •   •   •  •   • •    •   •  18 
Terheijden Terheijden T. den Ridder 06-53985630 voortuinvandebiesbosch.nl 120    0,65              
Terneuzen Aricom yacht services R. Herrebout 0115-614577 aricom.nl 20       •   •  •   •   •   •        20 
Terneuzen Jachthaven Terneuzen b.v.  0115-697089   thaventerneuzen.nl 130  • •          • • •   
Terneuzen WV Neusen (binnen haven) L. Bolleman 06-43275862 wvneusen.nl 22    1,00   •    •   •    •   •          1 
Terneuzen WV Neusen (buiten haven) J. Mayr 06-52182564 wvneusen.nl 82   • 1,00   •    •   •    •  •    •  •    
Tholen Jachtwerf fa. M. v. Duivendijk M. van Duivendijk 0166-602369 jachtwerfduivendijk.nl 50       •          • •   •    
Tholen Waterrijk Oesterdam R. Schuurbiers 0166-604697 waterrijkoesterdam.nl 54    1,50    •  •  •  • • •    • 20 
Tholen Marina Oesterdam J. Moerland 0166-604697 marinaoesterdam.nl        •   • •   •  • 20 
Tholen WSV De Kogge wisselend 0166-606117 wsvdekogge.nl 180 •   1,50  •    • •  • • •  20 
Veere Jachthaven Marina Veere wisselend 0118-501553 marinaveere.nl 65  •  1,50          •  •  
Veere Jachth. Oostwatering WV Arne wisselend 0118-638861 wvarne.nl 325    1,65      • • •  • • •  
Veere Jachtwerf Oostwatering J. Hanemaaijer 0118-501665 oostwatering.nl 175  •      • • • •  • • •  10 
Veere  Jachtclub Veere P. de Bruijn 06-21922676 jachtclubveere.nl 150 •   1,85   •  • • •  • •  •  
Vlissingen Michiel de Ruijterhaven G. Blankenburgh 0118-414498 michielderuijterhaven.nl 100   • 2,00   •   • •   •   • •    
Vlissingen VVW Schelde C. de Lange 06-15538515 vvwschelde.nl 84    1,60   •   •   • •   • • •  10 
Waregem Jachth. Waregem Yacht Club  +32 495870112  50    10,00      •  •  •   3 
Wemeldinge Jachthaven Wemeldinge G. van den Ham 06-16467927 vdrest.nl 525 • • • 2,05  • • • • • • • • • • • 20 
Werkendam  Jachthaven De Steur wisselend 06-22519110 jachthavendesteur.nl 135  •  1,00       •    •  16 
Werkendam  Jachthaven van Oversteeg D. van Oversteeg 0183-501633 jachthavenoversteeg.nl 130   • 1,50      • • •     15 
Werkendam  WSV Werkendam H. Hakkers 0183-504880 wsvw.nl 500    1,20      • •      20 
Wervik Jachthaven De Balokken  J. Desmet +32 476220338  24    10,00      • • •  •    
Wilhelminadorp Hansa b.v. C. Opbergen 0113-223944 hansawatersport.nl 270 • •  1,80   •      • •   • • • • 20 
Willemstad  Gem. Jachthaven Willemstad H. Kuttschreutter 0168-472576 moerdijk.nl 240 •   0,56   •   • •  • • •  • • •   
Willemstad  Jachthaven de Batterij W. Fiere 0168-476595 jachthavendebatterij.nl 220  •  2,05   •   • •  • • •  • • • • 
Wolphaartsdijk Oesterhaven  P. Veth 0113-581713 oesterhaven.nl 153    1,50          •  • 
Wolphaartsdijk Royal Yacht Club België  B. Paauwe 0113-581496 rycb.be 115      • • • • •       
Wolphaartsdijk WSV Wolphaartsdijk H. Colijn 0113-586103 wsvw.com 520 •   2,00       • • • • • • 20 
Yerseke Pr. Willem-Alexanderhaven J. van der Wijk  06-22556744 wvy.nl 190   • 1,75  • •   •   • • • • 15
Yerseke Koningin Juliananhaven J. van der Wijk 06-22556744 wvy.nl    •      •        50
Yerseke Prinses Beatrixhaven J. van der Wijk 06-22556744 wvy.nl 130   • 1,75  • • •   •   • •  •
Zevenbergen Nolleke Sas  W. Hoeve  0168-324885 nollekesas.nl 50    1,15       •   •  •  
Zierikzee Gemeentehaven Zierikzee J. Gerrits 06-31689980 jachthavenzierikzee.nl 200 •  • 2,17   •    •   •  •  •   •    • •  •   
Zierikzee W.V. Zierikzee A. Zwart 0111-414877 wvzierikzee.nl 110   •    •    • • • •    • • • 30 
Zuid-Beijerland WSV Hitsertse Kade J. van Oudheusden 06-30846289 wsvdehitsert.nl 88    1,50  •  • •   •     •  •  •   
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// WATERSPORT ABC
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PLAATS TELEFOON WEBSITE

Arnemuiden Watersportbedrijf de Arne 0118-601419 watersportverhuurbedrijfdearne.nl  1,3,7,8    •              • • •   • •
Breskens Rederij de Festijn 06-53225401 defestijn.nl             •             
Breskens Kosten Watersport 0117-381257 kostenwatersport.nl                   •   •    
Brielle Watersportcentrum Brielle 06-18213220 watersportcentrumbrielle.nl • 2,4,7,10                        
Brielle Marina Port Brielle 06-16277267 marinaportbrielle.nl •     • •           •        
Brouwersdam Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam 0111-671480 brouwersdam.nl • 1,3,8,10,13 •              •     • • •  •
Brouwersdam Delta Watersport 0111-672874 deltawatersport.nl              • •       •    
Brouwersdam Marina Port Zélande 0111-671920 mpz.nl • 7,1    • • •      •  •  •  •  • •   
Brouwersdam Beware Beach  0187-689419 bewarebeach.nl  5         •    •  •         
Brouwersdam Natural High 0187-723923 natural-high.nl  4,5,10        • •           •    
Brouwersdam Hi-Tide Yachting 06-53566365 hitide.nl •     • •       •    •    •  •  
Brouwersdam Jonkers Yachts B.V. 0111-673330 jonkers.org •     • • •       •   •        
Brouwersdam  For Sail Yachtbrokers 0111-676131 forsailyachtbrokers.nl •      •           •        
Brouwershaven Ullmansailssails Benelux 0111-695222 ullmansails.nl  8              •       • • • 
Brouwershaven Zeeland vakantiewoningen 0111-692500 zeelandvakantiewoningen.nl • 4        •                
Brouwershaven At Sea Yachting  0111-691877 atsea.nl  3,7  •                      
Brouwershaven Quantumsails South West Holland 0111-695222 quantumsails.nl                      •  • • 
Brouwershaven  Dolphins Dive Centre 0111-695105 godolphins.nl     •                     
Bruinisse Klipper Mathilda 06-36138244 klippermathilda.nl  2,9  •         •           •  
Bruinisse Aquavitesse 0111-482039  aquavitesse.nl • 3,4,7,8,10 •       •  •      •      •  •
Bruinisse SD Adventures 06-24206001 sdadventures.nl  10       •           •      
Bruinisse Visser Watersport  0111-482132 visserwatersport.nl                      •    
Bruinisse WSV BRU 0111-481506  wsvbru.nl •                         
Bruinisse AML 0111-481822 aml-int.nl              •            
Bruinisse LL Andovery 06-23131561 boot-duiken.nl     •              •       
Bruinisse Oosterschelde Jachtwerf 0111-484088 ojw.nl       •                   
Bruinisse Zeilschip Spartivento 06-50500287 spartivento.nl  11  •                    •  
Bruinisse Elvstrom Sails 06-55772336 jachthavenbruinisse.nl                          
Burgh-Haamstede De Zeeuwse Gasten 0111-450045  dezeeuwsegasten.nl  4        •                
Cadzand-Bad Catamaranschool de Zeemeeuw 0117-492073 catamaranschooldezeemeeuw.nl  1 •                       
Cadzand-Bad Zwinsport de Zeemeeuw 06-25113510 zwinsport.nl  1,4,10 •       •     •  •       •  •
Cadzand-Bad Moio Adventure 0117-393280 moio.nl   •        •     •       •   
Colijnsplaat All Waves Sailing +32 473602031 charterone.be • 3  •                    •  
Colijnsplaat Delta Yacht 0113-695776 deltayacht.com •     • •       •            
Colijnsplaat Scheepstimmerbedr. Wood Design 06-54220630 wood-design.nl      •                     
Colijnsplaat Wind in de Zeilen 06-50278774 windindezeilen.com    •                    •  
De Heen Camping de Uitwijk 0167-560000 campingdeuitwijk.nl • 4        •                
De Heen GB Sailing 06-51329223 gbsailing.nl  3  •                      
De Heen Kanoverhuur Akkermans 0167-502621 akkermans.com  4        •                
Den Osse  All weather sailing 0111-650090 allweathersailing.nl                          •
Den Osse  Rederij Zeeland 06-22207658 rederij-zeeland.nl             •             
Deinze Deinze Yacht Club vzw. +32 495255620 deinzeyachtclub.be •           •              
Dinteloord Demarage Zeil Centrum 010-4815137 demarage.nl  3          •              
Domburg Surfschool Domburg 0118-584795 surfschool.sportshopdomburg.nl  4        •       •      •   
Drimmelen Waterrecreatie Drima 0162-682400 drima.nl                       •   
Drimmelen Zeilschool De Biesbos 0162-682266 zeilschool-biesbos.nl                          •
Eke O’Douce +32477754612 odouce.be •              •     • •     
Etten-Leur Jachthaven de Turfvaart 076-5037067 turfvaart.nl          •   •   •      •    
Geertruidenberg WSV de Donge 06-38700990 wsvdedonge.nl •                         
Geertruidenberg Water Events Geertruidenberg 06-24123659  watereventsgeertruidenberg.nl         •                 
Gent Booot.be +32 475576156 booot.be • 2, 7
Gent Minerva Boat Company +32 92337917 minervaboten.be • 6, 7
Gent De Bootjes van Gent +32 92291716 debootjesvangent.be             •
Gent Boat in Gent +32 93302249 boatingent.be             •
Gent Gent-Watertoerist +32 92690869 gent-watertoerist.be             •
Gent De Gentenaer +32 92690869 rederijdegentenaer.be             •
Gent Sport- en Recreatiep. Blaarmeersen +32 92668170 stad.gent/blaarmeersen •    •     •                
Goes  Van der Vlies Nautic 06-24531080 vandervliesnautic.nl      • •           •        
Goes  Challenge Team Sailing events 06-52456066 challengeteam.eu  3,6,9,11  •        • •           •  
Goes  Seatickets 0113-271475 seaticket.eu  3,6,7,9,11  •        • •  •         •  
Goes  Boatingworld Beekman 0113-227383 beekmanboten.nl  7             •     • • •    
Goes  St. Zeeuwse Klipper Avontuur 0113-214998 avontuurgoes.nl  11                      •  
Harelbeke Recreatie- en Natuurcentr. De Gavers +32 56234010 west-vlaanderen.be/gavers •    •     •         •       
Harelbeke Windsurfing Gavermeer +32 56225418 zsg.be •                 •     •   
Heijningen Beluga Yachting 06-18552830 beluga-yachting.nl      •                    
Heijningen BN Jachtservice 06-12670801 bnjachtservice.nl      •                    
Heijningen Jachtcentrum Dintelmond 0167-522894 dintelmond.nl       •         •          
Heijningen Stevens Nautical 0167-528200 stevensnautical.nl •     • • •      • •   •        
Hellevoetsluis Linquenda II Zeilcharters 06-46440113 gezelligzeilen.nl • 9,11  •         •           •  
Herkingen L.J. van der Velde Watersport 0187-669256 vandervelde-watersport.nl •     •        •  •      •    
Kamperland Marina Kamperland 0113-371051 marina-kamperland.nl •      •        •           
Kamperland Schotsman Watersportcentrum 0113-370270 schotsmanwatersport.nl • 4,10        •          • •     
Kamperland Van der Vlies Nautic 06-24531080 vandervliesnautic.nl • 7           •             
Kamperland Sunseeker Benelux 0113-621721 sunseeker.nl •      •        •   •        
Kamperland Vertigo Sports 06-52470303 vertigo-sports.com           •      •     •    
Kamperland Roompot Marina 0113-374125 roompotmarina.nl                      •    
Kamperland Sailcollege Zeilsch. & Bootverh. 06-54395168 sailcollege.nl • 2,3,4,7,8,12        •              •  •
Kamperland Zwemer Watersport 0113-371547 zwemer.nl  3,7,8    •         •     • • • • •  
Kats van der Rest Nautic Marina 0113-600270 vdrest.nl •     • • •                • • 
Kats Lion Sails Zeilmakerij 0113-600291 lionsails.nl •                        • 
Kortgene Sloep&Meer 0113-216120 sloepenmeer.nl • 2,3,7,8,11                      •  
Kortgene Waterfront Jachtcharter 0111-672890 jachtcharter.com • 3,6                •      •  
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 * Soorten vaartuigen
 1 Catamaran  
 2 Electroboot 
 3 Kajuitzeilboot 
 4 Kano/kayak 
 5 Kitesurf
 6 Motorboot met kajuit
 

 7 Open motorboot/sloep
 8 Open zeilboot
 9 Platbodem
 10 Stand Up Paddle
 11 Traditioneel schip
 12 Waterfiets
 13 Windsurf

PLAATS TELEFOON WEBSITE

Kortgene Camping & Villap. de Paardekreek 0113-302051 ardoer.com/paardekreek •                  • • •  • •  •
Kortgene Delta Marina Jachthaven 0113-307171 deltamarina.nl • 3,6,7,8    • • •      •    •    •  •  
Lage Zwaluwe Watersportservice Crezée 0168-482356 crezeewatersport.nl •     •        •        •    
Middelburg Duikteam Zeeland 0118-616532 duikteamzeeland.nl     •                     
Middelburg Jos Boone Watersport 0118-629913 josboone.nl •             •        •    
Middelburg Rondvaart Middelburg 0118-643272 rondvaartmiddelburg.nl             •             
Middelburg Zeeland Boten Verhuur 0118-613659 zeelandbotenverhuur.nl  4,7,12        •        •        
Middelharnis Van Vlieten Zeilen 0187-483790 vanvlietzeilen.nl •                        • 
Oostvoorne Jachthaven H. Geijsman B.V.  0181-487960  geijsman-watersport.nl  7    •        •    •    •    
Ossenisse De A-tol 0114-683683 de-atol.nl  11  •         •      •       
Oud-Beijerland Kats Watersport VOF 0186-619660 katswatersport.nl •           •  • •       •    
Oudenbosch Jachthaven Oudenbosch 0165-316177 jachthaven-oudenbosch.nl •                         
Oudenbosch Jachtwerf Van der Krogt 0165-314272 jachtwerfvdkrogt.nl •     •  •      •        •    
Oud Gastel De Roterij 0165-511281 roterij.nl       •                   
Oud-Vossemeer Zeilmakerij Tholen 06-29372760 zeilmakerijtholen.nl              •  •         • 
Ouddorp Sail ala Carte 06-51511140 sailalacarte.nl  3  •                    •  •
Ouddorp MoNo Sails&Sales 0111-676350 monosails.nl • 10,13            •  •      •   • 
Ouddorp For Sail Yachtbrokers 0111-676131 forsailyachtbrokers.nl •  •   • •       • •   •    •  • • 
Ouddorp Golfsurfschool SurfKaravaan 06-24911360 surfkaravaan.nl          •       •         
Ouddorp Juventa Outdoor Adventure 010-4550801 juventa.nl  4        • •               
Raamsdonk Watersportcentrum Hermenzeil 0162-512854 hermenzeil.nl                         • 
Renesse Windsurfing Renesse Surf & Skate 0111-462602 windsurfingrenesse.nl           •      •     • •  • 
Renesse Hengelsport Delta Warenhuis 0111-461343 deltawarenhuis.nl                   •       
Retranchement De Wachtsluis 0117-391225 wachtsluis.nl          •                
Scharendijke Jonkers Yachts 0111-673330 jonkers.org       •       • •   •      •  
Scharendijke Jachtwerf de Grevelingen 0111-671490 jachtwerfdegrevelingen.nl •     • • •      • •   •    •    
Sint Annaland Enjoy Sailing Zeeland 06-50745560 enjoysailing-zeeland.nl  3                        
Sint Annaland De Valk Yacht Brokers 0166-601000 devalk.nl •      •           •        
Sint Annaland Kooij Ship Operation 0166-657333 jachtspuiterij.nl      •  •                  
Sint Annaland Mariteam Shipyard 0166-657020 mariteamshipyard.nl •     •        •        •    
Sint Annaland Frisia Rondvaarten 0166-654321 frisiarondvaarten.nl             •             
Sluis Waterfietsenverhuurbed. ‘de Kaaie’ 06-23112598 sluiswaterfietsen.com • 12                        
Stad aan ‘t Haringvliet Jachthaven Atlantica bv 0187-612524 jachthaven-atlantica.nl  4    •    •    •        •    
Stad aan ‘t Haringvliet Aandehaven 1 0187-795042 aandehaven1.nl    •         •           •  
Steenbergen Plasmans Scheepsramen 0167-540970 scheepsramen.nl              •            
Steenbergen Restyle Zeilmakerij 0167-538007  restyle.biz                •         • 
Steenbergen Scheepswinkel De Drummer 0167-561225 scheepswinkeldedrummer.nl              •        •   
Stellendam Dolphin Maritime 0187-499341 dolphin-ribs.com/nl/  7                        
Stellendam Delta Watersport 0111-672874 deltawatersport.nl               •       •    
Stellendam Sportvisboot Stella Bel  06-46106971 wrakvissen.nl                   •       
Stellendam Sportvisboot Valkyrie 0187-683232 hoekzeehengelsport.nl  1  •               •       
Stellendam Hobie Kayak 0187-499440 hobie-kayak.com          •                
Terneuzen Gemeente Terneuzen  terneuzen.nl •         •         •    • •  
Terneuzen Watersportvereniging Neusen 0115-695143 wvneusen.nl •                         
Tholen Waterrijk Oesterdam 0166-604697 waterrijkoesterdam.nl • 12 •   • •  • • •   • • •   • • • •   • 
Tholen De Zwerver 3  0166-604180 zwerver3.nl             •      •       
Tholen Rondvaartbedrijf de Flipper 06-51452999 deflipper.nl             •             
Veere  Jachtwerf Oostwatering Veere BV  0118-501665 oostwatering.nl      • •       •  •  •    •  • • 
Veere  Zeilschool Het Veerse Gat  0118-501398 veersegat.nl • 8                      •  •
Veere  Sailing Veerse Meer 06-38896841 sailingveersemeer.nl  4        •              •  •
Veere  Jolie Outdoor 06-38896841 jolie-outdoor.nl • 1-5, 7-13 • •      • • • •  •  •   • •  • •  •
Veere WV Arne  0118-638861  wvarne.nl •                         
Veere  Rondvaart Veere 0118-419367 rederij-dijkhuizen.nl    •         •             
Vrouwenpolder Bouwman Sportvisserij 06-53831525 bouwmansportvisserij.nl • 11                 •       
Vrouwenpolder Surfschool Veerse Dam 06-42835747 windsurfschool.nl  1,10,13         •      •      •   •
Wemeldinge Zeilschool Witte Waaier 0570-607300 wittewaaier.nl •           • •           •  •
Wemeldinge Sail Force zeilevents met schipper 06-51215575 zeilenzeeland.nl  3  •         •           •  
Wemeldinge Blaauwhof Jachtmakelaardij 0113-231666 blaauwhofjachtmakelaardij.nl •      •           •       
Wemeldinge Goldies Travel 0113-622324 goldiestravel.nl    •         •             
Werkendam Jachthaven van Oversteeg 0183-501633 jachthavenoversteeg.nl  4,6,7        •         •       
Wevelgem Ice Mountain Adventure Park +32(0)56556374 ice-mountain.com               •     • •     
Wilhelminadorp Hansa b.v. 0113-223944 hansawatersport.nl •             •    •    •    
Wilhelminadorp Challenge Team Sailing | events 0113-271475 challengeteam.eu    •                     • 
Willemstad Jachtservice Willemstad 0168-476594 jachtservicewillemstad.nl •     •                    
Willemstad Dutch Yacht Rentals BV 0168-226004 dutchyachtrentals.nl • 6                        
Willemstad Tip Top Sailing 0168-471794 tiptopsailing.nl  3          •            •  •
Wolphaartsdijk  Kanoa Outdoor & Events 0113-581609 kanoa.nl  4,10,12        •                
Wolphaartsdijk  Zeilschool De Viking 0113-581206 zeilschooldeviking.nl • 7,8                      •  •
Wolphaartsdijk  Camping ‘t Veerse Meer 0113-581423 campingveersemeer.nl •                         
Yerseke Yerseke Watersportservice 0113-576006 yersekegroup.nl •     •  •      •  •      •    
Yerseke Bootverhuur Yerseke 0113-574189 bootverhuuryerseke.nl  6                        
Yerseke Marstrand Sportvisserij 06-22089393 marstrand.nl             •      •       
Yerseke Venturi Sailing 06-21526278 venturi-sailing.nl  3  •                    •  •
Zierikzee Mulder Yachtservice 0111-416488 mulderyachtservice.nl •     •        •        •    
Zierikzee Klok Zeilcharter 06-12629109 descaldis.nl    •                    •  
Zierikzee Rederij Moermond, m.p.s Onrust 0111-414309 ms-onrust.nl             •             
Zierikzee Zeil Passagier Schip Marinus 06-53701796 demarinus.nl    •                    •  
Zierikzee Zeilmakerij ‘t Loefje 0111-413403 zeilmakerijhetloefje.nl                         • 
Zierikzee Zeiltjalk Scaldis 06-12629109 descaldis.nl    •                    •  
Zierikzee Zeilvloot de Zeeuwse Stromen 0111-415830 zeilvlootdzs.nl    •                    •  
Zierikzee Zeilvloot Zierikzee 06-12629109 zeilvlootzierikzee.nl  3  •                    •  
Zwevegem Duiktank Transfo +32479761416 duiktank.be     •                     
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// MEER INFO   
 OVER DE VVV

 WWW.DELTAGIDS.NL
 WWW.VISITBRABANT.COM
 WWW.VVVZEELAND.NL

   TIP
 VVV-INSPIRATIEPUNTEN

DE VVV’S GAAN VERDER WAAR DE 
DELTAGIDS STOPT! STAP VOOR MEER 
INSPIRATIE EENS BINNEN BIJ DE VVV. 

Wist je dat je hier ook terecht kan voor: 
- Wandel- en fietsroutes
- Toeristische kaarten
- Het boeken van een verblijf
- Praktische informatie over de omgeving
- Verrassende souvenirs
- De Nationale Bioscoopbon
- De VVV Cadeaubon
- Tickets voor theater en excursies
- Entreekaartjes attracties
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         Welkom
  op de

Brabantse Wal

Een uitdaging voor sportievelingen

Aangenaam verblijven in een monumentale stad

Genieten op en aan het water

Ontdekken op grote hoogte

www.vvvbrabantsewal.nl

...waar Brabant
Zeeland kust...
Langs de grens van Zeeland en Vlaanderen 
ligt een opvallend landschap, de Brabantse 
Wal. Het gebied strekt zich uit van Putte tot 
aan Steenbergen en van Bergen op Zoom tot 
Roosendaal. Het is een prachtig gebied, rijk 
aan contrasten. Bossen, glooiende weilanden, 
vlakke polders en waterpartijen wisselen 
elkaar af. Het gebied dankt zijn naam aan de 
steilrand, een monument van aardkundige 
waarde. Door het hoogteverschil, op sommige 
punten ruim 20 meter, is de wal een uitdaging 
voor sportievelingen.
De lieflijke dorpen en de historische stad  
Bergen op Zoom zijn een bezoek meer  
dan waard.
Bergen op Zoom is cultuur proeven, funshoppen 
en culinair genieten in een historische 
ambiance. Een stad met meer dan 800 jaar 
geschiedenis, een levend monument. Beleef 
het bewogen verleden in het Markiezenhof, 
voormalig woonpaleis van de heren en 
markiezen. Je bent van harte welkom!

Haven

Veer

Brug

De waterkaarten in 
de Deltagids zijn niet 
geschikt voor navigatie.

COLOFON

De Deltagids 2020 is een 
uitgave van VVV Zeeland
Postbus 8 | 4357 ZG Domburg
info@vvvzeeland.nl

Samenwerkende partijen
Provincie Zeeland | Regio West-Brabant
Toerisme Leiestreek | HISWA | Varen in Brabant

Concept
LMG strategie+creatie  | www.lmg.nl

Teksten
VVV Zeeland | Regio West-Brabant
Toerisme Leiestreek

Kaarten 
Anyway Productions

Fotografie
Cover foto: Dick van der Veer.
Suzan Fotografie, Mechteld Jansen, Lex de Meester, 
Lisette van Peenen, Adri Padmos, Dick Vermaas, 
Maarten Janse, Anusjka Martens (Objectivo Fotografie), 
René Coene, Zeil & Surfcentrum Brouwersdam, 
Schotsman Watersport, Tineke Boer, Danny Toonen, 
Ron Ploeg, fotografieinzeeland.nl, Limit Fotografie, 
Bart van der Putten, Aquavitesse, Nationaal Park Biesbosch, 
DNA beeldbank laatzeelandzien.nl (Ben Seelt, Marco Dijke, 
Ben Biondina), Toerisme Leiestreek, Stad Kortrijk, 
Stad Gent, Foto Kattoo, Digitalis.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming 
vermenigvuldigd, gekopieerd of op welke andere 
wijze openbaar gemaakt worden. De uitgever is 
niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden 
of onvolledigheden. De waterkaarten zijn niet 
geschikt als navigatiekaarten.

Sluis
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GRENZELOOS
WATERPLEZIER

ONTDEK, GENIET EN BELEEF DE DELTA!
INSPIRATIEGIDS VOOR DE WATERSPORTER MET ONDER MEER: EROPUIT TIPS - GETIJDENTABEL 
JACHTHAVENOVERZICHT - WATERSPORT ABC - ZEIL- EN SURFSCHOLEN - MARIFOONKANALEN
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Jachthaven Bruinisse is met recht één van de mooiste havens van Nederland. Prachtig gesitueerd 
aan de Grevelingen – het helderste zoutwatermeer van Europa(!) - is deze luxe familiehaven de 
perfecte plek om heerlijk te ontspannen en te varen. Hier is elke dag een vakantiedag! Geniet van 
zon, zee, de wind en natuurlijk van de vele heerlijke lokale gerechten en specialiteiten.

Het zilte genieten

Heerlijk relaxen, varen en  

genieten met de hele familie

J A C H T H AV E N B R U I N I S S E . N L
T 0111-481485   info@jachthavenbruinisse.nl   Jachthavenweg 61   4311 NC Bruinisse

JACHTHAVEN BRUINISSE 
IS ONDERDEEL VAN




