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In dit magazine leest u welke 
monumenten u vandaag in de drie 

Walcherse gemeenten, Veere Vlissingen 
en Middelburg kunt bezoeken en welke 

activiteiten er plaatsvinden. Via 
de toegevoegde QR-codes krijgt 
u meer informatie en eventuele 
aanpassingen in het programma. 

Het thema van dit jaar is: ‘Duurzaam 
duurt het langst’ Dit sluit goed 
aan bij de huidige maatschappelijke 

opgaven met betrekking tot de 
energietransitie, klimaatadaptatie en het 

terugdringen van de CO2-uitstoot.

Dat vraagt ook iets van onze monumenten. 
Samen vormen de monumenten in 
Nederland circa 2% van het totaal 
aantal gebouwen. Dat lijkt relatief 

weinig. Toch is het belangrijk dat ook 
monumenten worden verduurzaamd. 

Ze bepalen immers in grote mate het 
karakter van onze dorpen en (binnen-) 

steden. Daarom willen we ze graag 
behouden en toekomstbestendig maken.

Vanwege hun hoge leeftijd zijn 
monumenten op zichzelf al duurzaam, 

maar in gebruik zijn ze dat vaak niet. 
Er valt nog veel winst te behalen, maar 

dan wel zónder dat deze gebouwen hun 
cultuurhistorische waarde verliezen. 

Het energieverbruik kan bijvoorbeeld 
een stuk zuiniger maar een monument 

verduurzamen vraagt wel om maatwerk.

Een mooi voorbeeld van dat maatwerk is 
het duurzaam monumentenpaspoort van 
Erfgoed Zeeland.  
 

Daarmee kunnen eigenaren van 
Zeeuwse woonhuismonumenten 
specifiek voor hun monument 
inzicht krijgen in de te nemen 
energiebesparende maatregelen.

Misschien bezoekt u vandaag een 
gebouw van Vereniging Hendrick de Keyser. 
Zij hebben zowel in Veere, Vlissingen als 
Middelburg gebouwen in eigendom. 

Hoe zij omgaan met het verduurzamen 
van hun monumentale panden ziet u 
in de serie ‘Zien Verduurzamen, doet 
Verduurzamen’ van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.  Lang niet bij alle 
monumenten die vandaag open zijn zult u 
echter iets over verduurzaming horen. 

We hopen vooral dat u geniet 
van het prachtige erfgoed wat u 
vandaag kunt bezichtigen

Kijk ook op www.openmonumentendag.nl bij 
de comite’s van onze gemeenten voor meer 
informatie en het laatste nieuws. Zo zijn er 
vaak na het verschijnen van de brochure 
monumenten die alsnog deelnemen! 

WELKOM OP OPEN 
MONUMENTENDAG 2022! 

WE WENSEN U VEEL ERFGOED-PLEZIER 
EN EEN MONUMENTALE DAG!



WELKOM IN MIDDELBURG OP 
OPEN MONUMENTENDAG 2022

“Duurzaam duurt het langst”

Middelburg schaart zich met 1162 
rijksmonumenten op plaats 7 tussen de 
grote monumentengemeenten. Dat zijn 

uiteraard niet alleen gebouwen maar 
ook poorten, bruggen, kademuren, 

verdedigingswerken en dergelijke. 
 

Landelijk gezien vormden de 
monumenten circa 2% van het 

totaal aantal gebouwen. In Middelburg 
ligt dit percentage iets hoger en wel 

rond de 4%. Voor het behalen van 
de klimaatdoelstellingen zal er meer 

winst te behalen zijn bij de overige 96% 
maar toch is het met het oog op de 

toekomstbestendigheid verduurzaming van 
monumenten belangrijk.  

 
Het verduurzamen van een monument 

betekent echter maatwerk. Bij elk 
monument is het van belang de balans 
te bewaken tussen verduurzaming en 

cultuurhistorische waarde. 
 

Wat voor een ‘gewoon’ gebouw geldt, 
geldt voor een monument anders. Een 

voorbeeld: waar een nieuwbouwhuis HR++-
glas aangemeten krijgt, zes keer de dikte 
van ‘enkelglas’, zou dit bij een monument 
kunnen betekenen dat het hele raam en 

kozijn vervangen moet worden. En dat 
gaat niet zonder dat er veel monumentale 

waarde verloren gaat en het uiterlijk van het 
gebouw aangetast wordt 

 
Daarbij komt dat elk monument anders is.  

Qua bouwjaar, bouwtechniek en 
aspecten van cultuurhistorische waarde 

bijvoorbeeld. Wat er mogelijk is op gebied 
van verduurzaming en waar het gebouw 

om vraagt, verschilt dus per monument, en 
heeft een op maat gemaakt plan nodig. 

 

In de videoserie “Zien Verduurzamen Doet 
Verduurzamen” van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (QR) zijn inspirerende 

voorbeelden te vinden van hoe 
monumenten zijn verduurzaamd. Ook 
twee Middelburgse voorbeelden zijn  
daar in opgenomen.  
 
Vandaag is de Monumentenwacht 

van Erfgoed Zeeland aanwezig op het 
Koorkerkplein om uitleg te geven over het 
duurzaam monumentenpaspoort wat zij op 
kunnen stellen.  
 
En als u het Zeeuws Archief bezoekt loop 
dan ook even de Brouwerijpoort binnen 
voor een blik op de zonnepanelen die op 
het dak zijn aangebracht. In de entreehal 
staat een display, dat real-time weergeeft 
hoeveel energie de panelen opwekken. 
 
Vlak bij het Zeeuws Archief bevindt zich 
overigens een van de oudste houten gevels 
van ons land. Deze stond tot 1888 in 
de Lange Delft en is in dat jaar verhuisd 
naar een zijgevel achter het pand aan 
de Wagenaarstraat 1. Als u Achter het 
Hofplein inloopt vanaf de Wagenaarstraat 
ziet u de gevel aan uw rechterzijde. 
 
Doordat vandaag ook de Oldtimerdag 
plaatsvindt op de Markt kunt u vandaag 
volop genieten van zowel gebouwd als 
mobiel erfgoed. Eén dag is echter niet 
genoeg om al het fraais wat Middelburg u 
te bieden heeft te bekijken en we hopen 
dan ook dat u nog eens terug komt 
naar onze monumentale gemeente. 

Henk de Kunder 
Beleidsmedewerker erfgoed, 
Gemeente Middelburg
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ZEEUWS ARCHIEF - VAN DE 
PERREHUIS, HOFPLEIN 16 (C)
Een bijzonder huis op een bijzondere plek
Rondleiding door de stijlkamers,
ieder half uur tussen 10.00 en 16.30 uur.

Ter plekke aanmelden 

RONDLEIDINGEN DUITS 
DIVISIE-HOOFDKWARTIER 
IN PARK TOORENVLIEDT
Uniek bunkercomplex op 18e eeuwse buitenplaats
Vrijwilligers van de Stichting Bunkerbehoud verzorgen 
tijdens Open Monumentendag rondleidingen door park 
Toorenvliedt en vertellen u alles over dit bewaard gebleven 
unieke bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog.

Tijden: 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur 
Startpunt: Monument aan de Koudekerkseweg 131 Middelburg 

EEN WANDELING DOOR DE 
HISTORISCHE BINNENSTAD (A)
Op Open Monumentendag worden er gratis rondleidingen 
door het centrum van Middelburg gegeven. De gids neemt 
u mee langs fraaie monumenten en door smalle straatjes. 
Vanaf 10.00 uur zullen er regelmatig rondleidingen 
vanaf de Tourist Info op de  Markt vertrekken.  

Duur: de rondleiding duurt ongeveer 1 uur. 
Vertrekpunt: Markt 51 Middelburg

STADSWANDELING 
HISTORISCHE HUISNAMEN (B)
De wondere huisnaamwereld van middelburg
De Middelburgse binnenstad kenmerkt zich door een hoge 
huisnaamdichtheid, de compacte historische kern omvat 
niet minder dan achthonderd authentieke huisnamen. 

Tijdens Open Monumentendag 2022 verzorgt Ed de Graaf 
weer een stadswandeling, een nadere kennismaking met 
het unieke Middelburgse huisnamenbestand, gericht op 
gebruik en betekenis.

De gids is onder meer auteur van de publicatie: 
“d’ Guld Waerrelt - De wondere huisnaamwereld 
van Middelburg”. Middels huisnaamadviezen en 
aan de hand van publicaties, rondleidingen en 
lezingen stelt hij zich ten doel het particulier 
en bestuurlijk initiatief te bevorderen om 
verdwenen huisnamen in ere te herstellen. 

Aanvang: 11:00 uur en 14:00 uur | Duur: ca. 75 min. 
Vertrek- en aankomstpunt: Abdijplein bij Balanspoort 

Voertaal: Nederlands | Deelname: gratis

STADSWANDELINGEN /  
RONDLEIDINGEN / ACTIVITEITEN

STIJLKAMER VAN DE PERREHUIS

MONUMENT AAN DE KOUDEKERKSEWEG66
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ABDIJCOMPLEX (D)
Uniek in nederland
10 september zijn er van 11.00 - 16.00 uur rondleidingen 
in de Kloostergangen, Crypten, het Statencomplex 
en het hoofdgebouw van de Abdij. Een gids vertelt 
u meer over de historie en de aanwezige kunst.  

Provincie Zeeland houdt deze dag ook Open Dag 
en geeft een inkijk in haar werk. Het volledige 
programma vindt u op zeeland.nl/opendag2022. 
U kunt zich melden bij de informatiestand. 

OLDTIMERDAG MIDDELBURG (E)
Mobiel er fgoed
Gelijktijdig met Open Monumentendag organiseert de Stichting Evenementen Middelburg ook dit jaar weer een Oldtimerdag 
op de Markt in Middelburg. Van 10:00 tot 16:00 uur met live muziek.

ABDIJCOMPLEX VANAF DE LANGE JAN
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1. STADHUIS
Markt
Het Middelburgse stadhuis is een voorbeeld van 
Vlaams-Brabantse gotiek. Het verving een eerder door 
brand verloren gegaan “stedehuis”. De voorgevel van 
het huidige stadhuis aan de Markt werd in de jaren 
1452-1458 gebouwd. In deze voorgevel bevinden zich 
25 beelden van graven en gravinnen die over Zeeland 
hebben geregeerd. 

Na het oorlogsgeweld op 17 mei 1940 stonden slechts 
de geblakerde muren van het stadhuis nog overeind. 
De gehele 18e -eeuwse aanbouw aan de Lange 
Noordstraat was verwoest. 

Na een zorgvuldige en langdurige restauratie staat 
het stadhuis echter weer te pronken als vanouds. Het 
grootste deel van het stadhuis is nu in gebruik bij de 
University College Roosevelt 

Het stadhuis is uitgeroepen tot het één na mooiste 
gebouw van Nederland. Tijdens monumentendag is het 
gotisch gedeelte voor het publiek geopend.

2. PETRUS- EN PAULUSKERK
Lombardstraat 1
De Rooms-katholieke kerk uit 1846 in de Lange 
Noordstraat werd bij het bombardement in 1940 volledig 
verwoest. In de nabijheid verrees een nieuw kerkgebouw, 
naar een ontwerp van de Haagse architect C.M. van 
Moorsel. 

Het robuuste bakstenen gebouw is gebouwd in de 
trant van de Bossche School. Het gaat terug op de 
basilica uit de vroegchristelijke periode. 

De kerk werd op 5 juli 1951 plechtig ingewijd. Er is 
een speciale kapel in het kerkgebouw, gewijd aan Onze 

Lieve Vrouw van den Polder, 

In deze kapel bevindt zich een 16de eeuws paneeltje met 
een afbeelding van Maria. 

GEOPENDE MONUMENTEN
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3. DOOPSGEZINDE KERK
Lange noordstraat 62
Op de plaats van de huidige Doopsgezinde Kerk 
stond eerst het huis van de patriotgezinde dokter 
Lucas van Steveninck. In 1787 werd het door het 
Oranjegezinde volk met de grond gelijkgemaakt, waarbij 
zelfs een kanon van een VOC jacht werd gebruikt! 
Honderd jaar later verrees er een kerkgebouw in 
eclectische stijl, met neorenaissance invloeden. Het 
is een ontwerp van de Haagse architect K. Stoffels.  
 
De Mennonieten of Doopsgezinden die sinds 1630 
aan de Hoogstraat kerkten namen het gebouw in 
1889 in gebruik. De voorgevel is in baksteen met 
natuurstenen banden uitgevoerd. Het kent een 
vooruitstekende middenpartij, die door een opvallende 
topgevel wordt bekroond. Origineel interieur met 
onder meer gepleisterde wanden, lisenen en lijsten. In 
de zuidgevel raamvormen gepleisterd weergegeven en 
licht gebogen, gepleisterd plafond met vakverdeling. Aan 
westzijde tussenverdieping met balustrade, steunend op 
classicistische gietijzeren zuiltjes. Hier bevindt zich het 
tweeklaviers orgel van Bakker en Timmenga uit 1890.

4. ZEEUWS ARCHIEF – 
VAN DE PERREHUIS 
Hofplein 16
Het Van de Perrehuis is een prachtig stadspaleis met een 
kenmerkende vorm en vele mooie details. Als vanaf 1316 
stond hier bebouwing; een kapel en woonhuis van de 
commanderij van de Duitse orde, een geestelijke ridderorde. 
Zij verspreidden het rooms-katholieke geloof en verlieten 
het pand met de reformatie in 1574. In 1581 werd het in 
gebruik genomen als woonhuis, na Anna van Bourgondië 
door de familie Reigersberg en vervolgens kwam het 
door een erfenis in handen van Jacoba van den Brande. 
 
Zij was getrouwd met Jacob Adriaan van de Perre. 
Dit echtpaar gaf de Antwerpse architect Jan Peter van 
Baurschet de Jonge de opdracht om ‘de commanderij’, zoals 

zij dit huis noemden, te verbouwen. Hierbij kreeg het zijn 
kenmerkende uiterlijk. De van de Perres woonden hier 

voornamelijk in de winter, in de zomer bewoonden 
zij kasteel Westhove. In 1838 werd het huis te 

koop gezet. 

 

 
 
 
De nieuwe bestemming was de huisvesting van het provinciaal 
gerechtshof, later de arrondissementsrechtbank. In de Tweede 
Wereldoorlog is de binnenstad van Middelburg grotendeels 
verwoest maar het Van de Perrehuis bleef ongedeerd.  
Bij een restauratie in 1954 verrees de rechtervleugel 
aan het pand, onder leiding van de Middelburgse 
wederopbouwarchitect ir. H. De Lussanet de la Sablonière.   

In 1995 verhuisde de rechtbank. Er vond een restauratie 
en verbouwing plaats waarbij dit gebouw zoveel 
mogelijk in originele staat hersteld is. Daarnaast verrees 

er een modern gebouw. Het werd uitgevoerd door de 
architectencombinatie bestaande uit de architectenbureau’s 
Verlaan & Bouwstra (restauratie) en Benthem-Crouwel 
(nieuwbouw). Sinds 2000 is hier het Zeeuws Archief 
gehuisvest. Het Van de Perrehuis is alleen op 
Open Monumentendag toegankelijk voor 
publiek, middels een rondleiding die ieder 
half uur aangeboden wordt.
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5. SINT AUGUSTINUSKERK
Zuidsingel 70
Deze voormalige Lutherse kerk aan de Zuidsingel 70 is 
een ontwerp van de Middelburgse stadsbouwmeester Jan 
de Munck (1687 - 1768), Het verving de oudere Lutherse 
kerk aan de Suikerpoort, die te klein werd. In 1740 werd 
met de bouw begonnen. Naast de kerk bouwde men een 
pastorie en een wezenschool. Op 20 mei 1742 werd de 
Lutherse Kerk plechtig ingewijd. De kerk is een eenvoudige 
bakstenen zaalkerk. Boven de deur ziet men de zwaan, 
het Luthersymbool. 

In de kerk staat een orgel dat ook al in de eerste kerk 
aan de Suikerpoort heeft gestaan. In dit kerkje werd 
in 1707 het orgel geplaatst dat nu het hoofdwerk 
vormt van het orgel. Johannes Duyschot en zijn zoon 
Andries wilden de bouw van het orgel op zich te nemen.  
Na verplaatsing van het orgel naar de nieuwe kerk 
aan de Zuidsingel werd het door stadsarchitect Jan de 
Muynck aan de nieuwe omgeving aangepast. Het grote 
beeld van koning David dateert uit die tijd. Beeldhouwer 
Gerard de Grendel heeft dit vervaardigd, Eenals het 
lofwerk en de fraaie consoles onder de torens van 
het rugpositief. De Munck heeft kans gezien het 
Duyschot-orgel van 1706 met een nieuwe preekstoel 
en liturgisch centrum tot een fraai geheel te combineren. 
In 1754 werd het orgel door Johann Müller belangrijk 
uitgebreid.
Scan de QR-code voor meer en actuele informatie:

6. ZEEUWS MUSEUM
Abdij
In de vroegere kanunnikenwoningen is sinds 1972 het 
Zeeuws Museum gevestigd. Het museum beheert de 
grootste verzameling Zeeuws erfgoed ter wereld. Te zien 
zijn de wereldberoemde serie 16e -eeuwse wandtapijten, 
prachtig porselein en schilderijen. Maar ook verassende 
mode en streekdrachtenzalen en kabinetten met kunst uit 
de Oost en West. 

Voor meer informatie over de lopende tentoonstellingen 
die altijd een relatie hebben met het hier en nu:  
www.zeeuwsmuseum.nl 

Het Zeeuws museum is op zaterdag 10 september van  
11.00 – 17.00 uur toegankelijk. 
Scan de QR-codes voor meer informatie:
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7. ABDIJCOMPLEX
Een voor nederland uniek complex 
De Middelburgse Abdij vindt haar oorsprong in een 
bescheiden klooster gelegen nabij de kreek de Arne. 
Omstreeks 1127 vestigden zich hier Praemonstratensers 
uit de Abdij van St. Michiel te Antwerpen. In 1574 
moesten zij de Abdij verlaten en sindsdien zetelt hier 
het provinciaal bestuur. Het Abdijcomplex bestaat uit de 
Nieuwe Kerk, de Wandelkerk, de Koorkerk, het Zeeuws 
Museum en de Abdijtoren: de ‘Lange Jan’. 

Ooit kende de Middelburgse Abdij één kerkgebouw. 
Later kwamen er twee, of eigenlijk drie, kerken voor in 
de plaats. In de eerste helft van de veertiende eeuw 
verving men de oudste kerk door de Koorkerk. Ook 
de Abdijtoren, de Lange Jan, dateert in oorsprong uit 
de veertiende eeuw. De Nieuwe Kerk stamt in haar 
huidige vorm en omvang uit het einde van de zestiende 
eeuw. De ruimte tussen de twee kerken, aan de voet 
van de Lange Jan, heet de Middenkerk of Wandelkerk 

Openingstijden: van 10:00 tot 17:00 uur. 
De kloostergangen zijn doorlopend geopend. 
Rondleidingen (Kloostergangen, Crypten, 
hoofdgebouw en Statencomplex), start vanuit 
het Statencomplex (ingang Abdijplein).  
 
De rondleiding duurt ca 45 minuten, vooraf 
aanmelden hoeft niet. 

UITGELICHT !
Koorkerk
In de Koorkerk hangt de vermoedelijk oudste 
orgelkas ter wereld, het Peter Gerritsz-
orgel (ook bekend als Nicolai-orgel) uit 1479. 
Het is oorspronkelijk gebouwd voor de 
Nicolaïkerk in Utrecht en is gedecoreerd 
met de hoofden van de twaalf apostelen. 
 
In de 19e eeuw werd het orgel steeds gebrekkiger 
om te onderhouden en voldeed niet meer aan de 
eisen van de tijd. Het orgel werd daarop vervangen 
in 1885 voor een moderner orgel. Het werd in 
datzelfde jaar aangekocht door de Nederlandse staat 
en ondergebracht in de collectie van het Nederlandsch 
Museum voor Geschiedenis en Kunst dat gevestigd 
werd in het Rijksmuseumgebouw, 

Vlak voor de Duitse bezetting van Nederland in 
1940 is het orgel opgeslagen. In het kader van de 
wederopbouw werd de orgelkas in de door de 
oorlog zwaar beschadigde en in 1952 gerestaureerde 
Koorkerk in Middelburg opgehangen. Het binnenwerk 
werd elders opgeslagen.

NIEUWE KERK

KLOOSTERGANGEN
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8. LANGE JAN
Onder de toren 1
Met zijn 87 meter domineert de Abdijtoren, bijgenaamd de 
“Lange Jan”, het voormalige eiland Walcheren. 

De toren is diverse malen door brand verwoest, onder 
meer in 1476, 1512, 1568, 1712 en 1940. De achtkantige 
stenen onderbouw is niet veranderd. 

De bovenzijde is van een keizerskroon voorzien. In de loop 
der eeuwen heeft de Lange Jan diverse wijzigingen ondergaan.  

De toren is op Open Monumentendag gratis te 
beklimmen

9. DUURZAAM 
MONUMENTEN – PASPOORT 
/ ERFGOED ZEELAND
Koorkerkplein
Een woonhuismonument is bij uitstek al duurzaam, 
het gaat immers al een hele tijd mee. Maar hoe oud 
een monument ook is, energiebesparende aanpassingen 
zijn altijd mogelijk, al zullen die wel anders zijn dan bij 
een gewone woning. Niet alle maatregelen kunnen 
risicoloos worden uitgevoerd. Wat mag wel en wat 
niet? Waar is een vergunning voor nodig? Hoe voorkom 
je dat de constructie gaat rotten of schimmelen als je 
gaat isoleren? Kun je een warmtepomp toepassen? Het 
duurzaam monumentenpaspoort geeft inzicht in mogelijke 
maatregelen voor een energiezuinig monument, met 
inbegrip van duurzame energietechnieken.
 
De monumentenwacht geeft uitleg en informatie over 
de diensten waarmee ze eigenaren op professionele en 
deskundige wijze kunnen ondersteunen bij de instandhouding 
van hun monument. 

DE LANGE JAN GEZIEN VANAF HET STADHUIS
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10. HOFJE ONDER DE TOREN
Nieuwe kerkgang 1
 Hofje Onder den Toren, in 1942-’43 gebouwd 

naar ontwerp van de architect F.A. 
Eschauzier in de stijl van de Delftse 
School. Het werd geëxploiteerd door 
de woningstichting “Volksbelang”. Het 
idee voor dit hofje was van P. Verhagen 
en het kwam tot stand in het kader van 
de Wederopbouw van Middelburg na de 

verwoestingen van 17 mei 1940. 

Het hofje bestaat uit een min of meer rechthoekig 
terrein, waarvan twee zijden met een rij huisjes en 
twee zijden met een muur zijn afgesloten, zodat een 
binnenplaats met tuin is ontstaan.

Woningen in rode baksteen; begane grond en 
kapverdieping met verspringende zadeldaken gedekt met 
rode holle pannen. 

Opvallend grote bakstenen schoorstenen. Aan de 
buitenzijde van het hofje houten vensters met fijne 
roedeverdeling op verspringende hoogten ten opzichte 
van elkaar geplaatst. Oorspronkelijke poort (oostzijde) 
dichtgezet; hierboven een gebeeldhouwd reliëf 

(vermoedelijk van beeldhouwer Ter Koolen).

Open Monumentendag valt samen 
met het Open Huis van Hofje 
Onder den Toren  

11. GASTHUISKERK
Lange delft 94
De Gasthuiskerk aan de Lange Delft 94 werd gebouwd 
in 1493-1494 als kapel van het Sint Barbaragasthuis. 
Na de Reformatie was het 10 jaar in gebruik bij 
Engelse kooplieden. Van 1798 tot 1846 kerkten 
rooms-katholieken in deze kerk. Sinds 1846 
is het kerkgebouw in gebruik bij de Christelijk 
Gereformeerden. 

De kerk was tot 1962 minder zichtbaar in het 
straatbeeld doordat er zowel aan de Lange Delft 
als de Nieuwstraat woningen tegenaan warden 
gebouwd. Die zijn in genoemd jaar afgebroken 
en werd de kerk gerestaureerd en verkreeg 
zijn huidige verschijningsvorm en kwam de 
laatmiddeleeuwse kapel duidelijk in het zicht. 
De vensters werden daarbij voorzien van een 
gemetselde ‘suikerbakkersraam’-invulling 
In de middenstijl van de toegangsdeur 
bevindt zich een nog grotendeels 
authentiek 16e eeuws Madonnabeeldje.  
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12. BARON CHASSÉ, SOCIËTEIT 
‘DE VERGENOEGING’
Gortstraat 30
Dit mooie patriciërshuis werd rond 1750 gerealiseerd door 
Pieter van Visvliet. Dit door een samenvoeging en 
verbouwing, inclusief de gevel, van twee reeds veel 
langer bestaande panden. Na een kleine honderd 
jaar in het bezit van deze familie te zijn geweest, ging 
het huis in eigendom over aan luitenant-generaal 
David Hendrick baron Chassé (1765-1849). Deze 
was zeer populair als verdediger van het fort Antwerpen. 
 
Het gebouw draagt zijn naam draagt nog steeds. Sinds 
1929 is het pand eigendom van de vereniging “Hendrick de 
Keyser”. 

Na een bestemming als woonhuis en hotel-restaurant is sinds 
1985 de Sociëteit de Vergenoeging de huurder. Het interieur 
is zeer de moeite waard. Zo is er bijzonder rijk stucwerk 
in een vroege Lodewijk XV stijl en zijn er fraaie 
schouwen, betimmeringen en plafondbeschilderingen. 
Ook de gevel, de kapconstructies en de achtertuin 
annex gietijzeren veranda (1870) hebben 
monumentale waarde. De moerbei(boom) 
en het beeld Heracles dateren uit de 18e eeuw. 

13. KLOVENIERSDOELEN
Achter de Houttuinen 30
De jongste van de drie Middelburgse schutterijen 
was die van de Kloveniers. Het schutterskorps werd 
in 1509 opgericht. Na eerst een schuttershof op de 
Dam te hebben gehad, namen de schutters in 1611 
de huidige Kloveniersdoelen in bezit. Dit gebouw 
van de stedelijke schutterij van de Kloveniers 
of “schutters met den bus” (geweerschutters) 
is een voorbeeld van Hollandse Renaissance.  

Het werd oorspronkelijk gebouwd in 1607-
1611 in een rijke maniëristische stijl met spekbanden, 
midden-topgevel, twee dak-erkers en een natuurstenen 
ingangspartij met bordes. De bovenzijde van de traptoren 
werd na blikseminslag in 1735 afgebroken. De Kloveniers 
hadden het gebouw van 1611 tot 1787 in gebruik. Daarna 

was het een rekrutendepot van de VOC (1787-1795).  

 
 
Lange tijd diende het pand als Militair Hospitaal (1795-
1956). In de 19de eeuw raakte het ernstig in verval. 
Een vrij ingrijpende restauratie en reconstructie 
vond plaats tussen 1914 en 1919. Een nieuwe 
restauratie volgde van 1964-1969. Hierbij werd de in 

1735 afgebroken toren opnieuw opgetrokken.  

 DE KLOVENIERSDOELEN, 1913
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14. SEISMOLEN
Seisbolwerk
Van de vier resterende stadskorenmolens is de 
Seismolen de Oudste. De molen is vernoemd naar 
het Seisbolwerk waar hij in 1728 werd gebouwd. 
Kenmerkend zijn de zware balklagen in de molen, 
waarbij onder de steenzolder kruislings onder de 
normale balklaag nog twee zware versterkingsbalken 
zijn aangebracht. Sinds de laatste restauratie kan 
de molen weer gebruikt worden. Boven de ingang 
staat het stadswapen van Middelburg en de wapens 
van de vier thesauriers van de stad. Zij gaven 
opdracht en hielden toezicht op de bouw van deze 
windkorenmolen. Het kleine huisje achter de molen 
dateert uit 1873. Dit gebouwtje werd vroeger als 
ontsmettingsruimte gebruikt. Textiel, kleding en 
(bedden)goed werden door middel van stoom ontsmet.. 
De molen is vandaag te bezichtigen.

 
15. HET PAKHUIS “HOLSTEIN”
Korendijk 56
Ooit een open plek tussen twee woonhuizen waar zich een 
haringpakkerij bevond, vanaf 1738 een pakhuis daar neergezet 
door de bekende Middelburgse Commercie Compagnie en 
nu sinds 2001 het atelier/woonhuis van de bekende beeldend 
kunstenaar Toos van Holstein, in 2016 Nederlands Briljanten 
Kunstenaar. In dit pakhuis ‘Holstein’, dat Toos zo mocht 
noemen omdat de MCC er zeer waarschijnlijk ook graan 
uit de Duitse streek Holstein opgeslagen heeft gehad, is de 
balkenstructuur het bekijken meer dan waard. Want daarin 
bevinden zich diverse balken uit ontmantelde oude schepen. 
Ooit dreven deze balken in het Balkengat achter het pand, 
onderdeel van de grote VOC-werf die zich daar bevond. 
Eigenlijk al een soort recycling en voorbeeld van duurzaamheid 
heel ver avant la lettre. Stel je eens voor dat deze balken over 
hun reizen zouden kunnen vertellen, zouden er dan bij zijn die 
de vaart op de Oost hebben meegemaakt?

Kenmerkend voor dit gave, fraaie pakhuis zijn het vergulde 
leeuwtje bovenop de nog aanwezige uitwendige hijsbalk, 
de breed uitgevoerde kroonlijst, de vele luiken en de zware 
balken zolderingen in zowel het atelier op de begane grond 
als de woongedeelten erboven die op deze Monumentendag 
ook zijn te bezoeken. Daar is dan te zien dat Toos van 
Holstein in 2001 bij het restaureren en renoveren van haar 
rijksmonument al dacht aan duurzaamheid en energiebesparing. 
Op een aantal plekken kon dubbelglas worden ingemeten, 
op andere plekken verhinderden de monumentenregels dat 
waardoor ze voor voorzetramen moest kiezen. En dat het dak 
werd geïsoleerd? Vanzelfsprekend! Dat er voor de toekomst 
nog meer moet gebeuren? Ook dat is vanzelfsprekend. Maar 
het is bekend dat rijksmonumenten in het algemeen een 
moeilijke categorie vormen bij het optimaal realiseren van 
duurzaamheid.
 
Ook laat Toos op deze dag natuurlijk haar kunst zien door het hele 
pakhuis heen in zowel het atelier op de begane grond als op de 1e 
en 2e etage van haar woongedeelte. In 2019 maakte ‘Wij zijn de 
Stad’ in het kader van Monumentendag nog een video over het 
pand Korendijk 56

’LEEUWTJE VAN HOLSTEIN’  
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16. DE OOSTKERK
Oostkerkplein
De Middelburgse Oostkerk, een top-100 monument 
van Nederland  mag op Open Monumentendag 
uiteraard niet onvermeld blijven. 

De kerk is het rijkste voorbeeld van de classicistische 
stijl. Het eerste ontwerp dateert van 1644 en de 
kerk is uiteindelijk in 1667 gereed gekomen. Aan de 
kerk met zijn imposante koepel en kolossale ionische 
orde hebben de bekende architecten Bartholomeus 
Drijfhout, Arend van ‘s-Gravesande, 
Pieter Post,Pieter Arentsz Noorwits 
en Louis Jolijt gewerkt.

Bijzonder is dat de kerk speciaal voor 
de protestantse eredienst is gebouwd en heeft dit doel 
precies 350 jaar gediend. In 2021-2022 zijn er innovatie 
verduurzamingstechnieken in de kerk toegepast (QR).

Helaas is de Oostkerk op Open Monumentendag niet 
gratis te bezoeken. Wilt u toch het fraaie interieur 
bekijken? Koop dan een ticket voor de World Press 
Photo tentoonstelling die in de Oostkerk te zien 
is.

17. GEMAAL BOREEL
Nieuwe vlissingseweg 1
Tot 1929 stonden in de wintermaanden grote delen van 
‘het platte van Walcheren’ onder water. De bouw van het 
gemaal Boreel aan de Nieuwe Vlissingseweg maakte daar 
een einde aan. Het is een kubistisch-expressionistische 
stijl opgetrokken gebouw van de Polder Walcheren 
(tegenwoordig waterschap Scheldestromen).  Het gemaal 
slaat het overtollig polderwater uit op het Kanaal door 
Walcheren. 

Boreel is het ontwerp van zijn naamgever, jhr. J.L. Boreel. 
In het industriële interieur is de in 1953 uitgebreide 
installatie te bezichtigen. Het gemaal kent tal van mooie 
details, zoals de tegelvloer, de afwerking van de hoge 
ramen en het kleurige wapen van de Polder Walcheren 
boven de ingang aan de spuizijde.
 
Gemaal Boreel is te voet of met de fiets bereikbaar 
vanaf het Vlissings Jaagpad. Vanaf de Schroebrug in 
Middelburg vindt u het gemaal na ongeveer 200 meter 
aan uw rechterhand. Ook kunt u vanuit de Braakmanstraat 
onderdoor de Nieuwe Vlissingseweg het gemaal bereiken. 

20. MOLEN ‘BUITEN 
VERWACHTING’
Molenweg 35, nieuw – en sint joosland
Molen “Buiten Verwachting” in de Mortierepolder te 
Nieuw– en Sint Joosland, is nog regelmatig in bedrijf. De 
stenen korenmolen van het type grondzeiler dateert uit 
1874. 

Een algehele restauratie van de molen vond in 1983 plaats.  

Molenaar Richard van Eenenaam ontvangt u op deze dag 
graag om de molen te bezichtigen. 

TICKETS
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18. VERBINDINGSBUNKER 
PARK TOORENVLIEDT
Koudekerkseweg 131
Toorenvliedt was gedurende de Tweede Wereldoorlog 
het hoofdkwartier van de Duitse troepen op Walcheren 
en de beide Bevelanden. Vanuit dit commandocentrum 
werden ca. 9000 soldaten aangevoerd. 

In 1944 bouwden de Duitsers enkele commandobunkers, 
een personeelsonderkomen en een communicatiebunker 
op het landgoed. Vanuit de communicatiebunker werden 
radio-, telex- en telefoonverbindingen onderhouden met 
de eenheden in Zeeland en de hogere staven in België en 
Noord-Frankrijk. Het berichtenverkeer vanuit deze bunker 
verliep voor een deel versleuteld via het legendarische 
codeerapparaat “Enigma”. 

Gemeente Middelburg heeft deelgenomen aan het 
Europese project World War II Heritage. Het park 
is afgelopen jaren opgeknapt. De geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog wordt extra onder de aandacht 
gebracht. In het park kan heerlijk gewandeld worden. Er 
staan informatieborden over de geschiedenis. 
 
De bunker is op Open Monumentendag als 
klein museum opengesteld voor publiek.

 

19. MOLEN “DE KONING” 
Veerseweg 80
Molen De Koning aan de Veerseweg is een ronde 
stenen korenmolen van het type stellingmolen. De 
molen is een rijksmonument en werd in 1882 gebouwd 
door de fa. Beversluis uit Middelharnis. In 1956 werd 
de molen van nieuwe roeden en een nieuwe stelling 
voorzien. Lange tijd was de molen in het bezit van de 
familie Nijpjes. 

De gemeente Middelburg kocht in 1993 de molen, die 
in 1996 werd rechtgezet en twee jaar later opgeknapt. 

De voorganger was een houten molen op een stenen 
onderbouw, die in 1882 door blikseminslag werd 
verwoest.
 
De molenaar ontvangt u vandaag graag.  
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21. SCHEEPSWERF 
C.A. MEERMAN
Zuidwal, arnemuiden
De werf is opgericht met een sleehelling bij een 
pakhuis door Pieter Boers uit Sliedrecht in 1763. 
In 1786 kocht Jacob Meerman de werf met loods en 
toebehoren. De werf bleef meer dan tweehonderd jaar 
in het bezit van de familie Meerman. In de twee eeuwen 
werden vele vissersschepen, waaronder een groot aantal 
hoogaarzen, gebouwd. In 1986 werd de scheepswerf 
gesloten. 

De gemeente Middelburg kocht het terrein in 2003 voor 
het symbolische bedrag van één euro. Voorwaarde hierbij 
was de werf te restaureren en weer in gebruik te stellen. 

In 2006 is de gemeente Middelburg met de ingrijpende 
restauratie gestart. De restauratie werd in 2007 voltooid. 
Uniek is dat de werf nog beschikt over alle oude 
gereedschappen en werktuigen. 

 
De stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman 
beheert de werf als werkende museumwerf. 

Het is ook de thuishaven van de Stichting Behoud 
Hoogaars. Daar worden de vier eigen schepen (drie 
hoogaarzen en een hengst) onderhouden en gerestaureerd. 

ARNEMUIDEN
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22. MOLEN ‘NOOITGEDACHT’
Molenweg 47
De korenmolen ‘Nooitgedacht’ is een houten achtkantige 
bovenkruier zonder stelling. Het is een zogenaamde 
grondzeiler. De molen werd gebouwd in 1981 als vervanging 
voor een molen uit 1736 die afbrandde op 25 juni 1977. 

23. KERK ARNEMUIDEN
Markt 10, arnemuiden
In 1505 werd er een kerk te Arnemuiden gebouwd, die 
in 1545 tot parochiekerk werd verheven. De protestanten 
namen deze katholieke kerk in 1572 in gebruik. Men nam 
in 1857 het besluit het laatmiddeleeuwse kerkgebouw 
wegens bouwvalligheid te slopen. 

Op 31 maart 1858 werd de eerste steen 
gelegd voor een nieuwe kerk, naar een 
ontwerp van J. Bourdrez. Het is een recht 
gesloten zaalkerk, voorzien van een 
geveltoren met opengewerkte houten 
lantaarn en naaldspits. Het kerkgebouw 
heeft sobere, vroeg neogotische 
elementen. In het interieur bevinden 
zich grafstenen uit de oude kerk. 

 
Bijzonder is het astronomisch 
torenuurwerk, Het geeft aan de 
opkomst en ondergang van de 
zon en de maan en de hoog en laag 
waterstand. Het is oorspronkelijk in 
1589 vervaardigd voor de oude kerk. 

Het uurwerk werd in 1858 
in deze kerk herplaatst 

en in 1957 
gerestaureerd. 
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24. HET OUDE TOONKAMERTJE
Langstraat 37, arnemuiden
In de Langstraat staat een oud winkeltje. Dit winkeltje 
is gevestigd in een oorspronkelijk woonhuis. Het pand 
werd in 1579 gebouwd en kreeg de naam ”Het wapen 
van Brugge”. Het pand is herbouwd omstreeks 1860 en 
meerdere malen aangepast in de loop van de tijd. 

Het huis is nu in gebruik als Oud Hollands winkeltje met 
ornamenten uit de familie drogisterij van omstreeks 
1950. In dit winkeltje wordt o.a. Oud Hollandse snoep 
verkocht. Vanuit de winkel is er een uitzicht op de 
boerentuin met planten die bij de sfeer van het huis 
passen. In dit pand is ook een klein museum gevestigd 
met o.a. een huiskamer en een statig familie kabinet uit 
1875. 

De bovenverdieping is ingericht als museum vanaf de jaren 
1920. Met als thema “even terug in de tijd”. U treft hier 
een kinderkamertje , een naaikamertje en een kamer met 
oud gereedschap aan. Ook krijgt u uitleg hoe vroeger de 
was werd gedaan. Zo krijgt u een indruk hoe de mensen 
vroeg leefden en speelden..

25. MUSEUM ARNEMUIDEN
Langstraat 28 en 35, Arnemuiden
Als u toch in de Langstraat bent, breng dan een 
bezoek aan voormalig gemeentehuis van Arnemuiden. 
Het gebouw dateert uit 1865 en staat thans 
bekend als ’t Stadthuys. Het biedt onderdak aan 
het plaatselijk museum. Daar is onder meer een 
fraaie collectie schilderijen en vele voorwerpen over 
de geschiedenis van de vissersplaats te bewonderen. 

De Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden 
exploiteert niet alleen het oude stadhuis, maar 
ook het er tegenover gelegen ‘Uusje van Eine’. Dit 
uit de jaren twintig daterende arbeiderswoninkje 
is ingericht als een vissershuisje. Het toont hoe de 
vooroorlogse woonsituatie in Arnemuiden was. 
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26. DORPSKERK SINT LAURENS 
Van cittersstraat 69
Spoedig na de stichting van Sint Laurens verrees in de 
13e eeuw de eerste kerk. Deze kerk overleefde de strijd 
op Walcheren tijdens de Tachtigjarige oorlog niet. In 1644 
besloot men op de fundamenten van de oude kerk een 
nieuw kerkgebouw neer te zetten. Overeenkomstig de 
gereformeerde traditie een kerk zonder koor. Het werd 
een eenvoudig rechthoekige zaalkerk, voorzien van een 
dakruiter, een torentje in het midden van het dak. 

Het kerkje kon in 1645 in gebruik worden genomen. 
Het overleefde de eeuwen tamelijk ongeschonden. In 
1944 werd het gebouw door het zoute water van het 
geïnundeerde Walcheren aangetast. 

In 1952 volgde een restauratie van het gebouw. In het 
sfeervolle interieur, vallen de preekstoel, het doophek en 
enkele rouw- of wapenborden op. 

De borden zijn alle van eigenaren van kasteel Popkensburg. 
Er hangt een zeldzaam topografisch schilderij tegen de 
zuidwestmuur: “ t Ridderlijk Huijs Popkens Burgh Met 
Synne Leen en alodiale Landen Ao 1702 uyt den velde 
gemeten”, Rechtsonder staat “opgetekend door Joannis de 
Neeff geadmitteerd landmeter”.

In de kerkruimte staat een smeedijzeren 
torenuurwerk opgesteld. Deze is in 1644 door Jan 
Andriessen is gemaakt, in opdracht van “De Staten 
van Zeeland”. Het was een geschenk voor de nieuw 
gebouwde kerk. 

Het uurwerk is gebouwd met een verticaal geplaatste 
spillegang met waag. Na de toepassing in 1657 door 
Christiaan Huygens, van een slinger als tijdmeting, is dit 
uurwerk in ca. 1700 omgebouwd. Het werd voorzien van 
een slinger, waarbij de spillegang horizontaal werd geplaatst. 
Dit uurwerk heeft tot en met 1931 de tijd op Sint Laurens 
aangegeven.
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1. RAADHUIS DOMBURG
Markt 1, Domburg
Vermoedelijk stond in 1545 op dezelfde plaats ook 
al een stadhuis. In 1567 bouwde de stad Domburg 
voor eigen rekening een nieuw stadhuis met 
klokkentorentje. Alleen de zijtrapgevels herinneren aan 
de oude toestand. 

De voorgevel en het bordes werden in 1822 
gerenoveerd. Opvallend is dat de klok op het halve uur 
het aantal uren slaat, en op het hele uur 
één keer slaat. 
Er is een antiek- en interieurwinkel in het 
pand gevestigd die de sfeer van het gebouw 
optimaal benut. De winkel is geopend.

2. JOHANNESKERK EN TOREN 
Markt 8, Domburg 
De oorspronkelijke 14e -eeuwse kerk met de in de 15e 

eeuw aangebouwde noordbeuk brandde in 1848 af. De in 
de kerk aanwezige collectie Nehalennia-stenen is bij deze 
brand grotendeels verwoest. De restanten bevinden zich 
in het Zeeuws Museum in Middelburg. 

De bakstenen toren stamt uit het einde van de 14e eeuw. 
Dat is te zien aan het formaat van de bakstenen. In de 
bovenste helft van de toren zijn figuren in het geglazuurde 
steen (bij een bepaalde lichtval) goed te zien. 

U kunt de kerk bezichtigen. 
Vanaf 10.00 uur wordt het orgel bespeeld, ieder 
uur door een andere organist. De Wereldwinkel 
is in de kerk aanwezig met een verkoopstand.
In ‘De Poort’ naast de kerk is een grote 
boekenmarkt. In de toren is een nieuw 
uurwerk geïnstalleerd waardoor de 
38 meter hoge toren makkelijker is 
te beklimmen (ingang via het kleine 
torentje aan de zuidzijde).

GEOPENDE MONUMENTEN
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 RAADHUIS DOMBURG
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3. MOLEN D‘ARKE 
Noordweg 4, Oostkapelle
Tot 1858 stond er een standaardmolen aan de Grijpskerkseweg, 
die door de te geringe windvang moest worden afgebroken.  
Het bovenwiel van die molen is in deze molen verwerkt. In 1984 
is de gemeente eigenaar geworden en in 2005 is de molen voor 
het laatst gerestaureerd. D’Arke is in uitstekende staat.
De molen is geopend en er zijn rondleidingen mogelijk. 
In de molenwinkel zijn zelfgemaakte meel- en 
bakproducten verkrijgbaar. Voor de jongste 
bezoekers is er iets lekkers en een 
kleurplaat beschikbaar.
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6. JOHANNESKERK
Noordweg 3, Serooskerke
De aan de apostel Johannes gewijde kerk is, vermoedelijk 
in de 15e eeuw, gebouwd als gebedshuis van de rooms-
katholieken. De parochiekerk van Serooskerke behoorde 
destijds tot de moederkerk Oostkapelle. 

De oorspronkelijke kerk heeft, in tegenstelling tot de 
kerk van Gapinge die geheel gespaard bleef, behoorlijk 
geleden onder de gebeurtenissen in de beginjaren van de 
tachtigjarige oorlog omstreeks 1572-1574. Daarna volgde 
de eerste en waarschijnlijk grootste restauratie. Ook in 
augustus 1809, toen een Engels leger te Vrouwenpolder 
aan land kwam om het fort de Haak in te nemen, heeft 
het kerkgebouw ernstige schade opgelopen. 

Van de door Napoleon uitgekeerde schadeloosstelling van 
ƒ750,- kon de kerk worden hersteld. Nadat de toren in 
1954 was gerestaureerd volgde in de jaren 1957-1958 
een algehele, grondige restauratie van de kerk.
U kunt de kerk bezichtigen en er is een expositie 
met botanische tekeningen en aquarellen van Leo 
Groenleer.

4. BUITENPLAATS ZEEDUIN
Dunoweg 10, 12 en 14, Oostkapelle 
Het huidige landgoed Zeeduin, circa 80 ha, kent haar 
oorsprong in de twee historische buitenplaatsen Duno 
en Zeeduin. Van de buitenplaats Duno resteert nog het 
Hof Duno aan de Dunoweg. Rond het monumentale 
huis Zeeduin ligt een park in Landschapsstijl.  
De bijgebouwen en het park zelf (met hertenkamp) 
zijn ook een beschermd monument. 
De gebouwen zijn niet toegankelijk. Het park, de moestuin 
en de oranjerie zijn op deze dag wel te bezichtigen. Koffie 
en thee zijn verkrijgbaar in de oranjerie. De buitenplaats 
is gesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering 
van motorvoertuigen met een invalidenparkeerkaart.

5. MOLEN DE JONGE 
JOHANNES
Vrouwenpolderseweg 55a, 
Serooskerke 
De achtkantige houten beltmolen 
op bakstenen voet is vermoedelijk 
uit 1835. De molen is in particulier 
bezit. 
Er is een speeltuin, skelterbaan, 
mini-kinderboerderij en een 
maïsdoolhof. Verder is er een 
restaurant en een winkeltje met 
streekproducten.

 JOHANNESKERK  MOLEN DE JONGE JOHANNES
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7. STADHUIS
Markt 5, Veere       
Dit laatgotische gebouw dat door Evert Spoorwater 
is ontworpen heeft een gevel van gobertangersteen. 
Eeuwenlang werden de inwoners van Veere en omliggende 
dorpen vanuit het stadhuis bestuurd. 

In ‘De Vierschaar’, de ruimte waarin schout en schepenen 
tot 1881 recht spraken, is deze sfeer nog tastbaar. 
Schilderijen en historische voorwerpen, waaronder de 
beroemde beker van Maximiliaan van Bourgondië, vormen 
een bewijs van de rijke bloeitijd van Veere. Sinds 1581 
bestaat er een bijzondere relatie tussen het Huis van 
Oranje-Nassau en de stad Veere. 

De oorspronkelijke beelden in de nissen uit 1517-1520 
van Michiel Ywijnsz uit Mechelen, die op het stadhuis 
stonden, staan permanent in de Schotse Huizen op de 
Kaai. De replica’s van Wenkenbach uit 1933-1934 staan 
tijdelijk in de Grote Kerk. 
Het Stadhuis is enkele jaren geleden volledig gerestaureerd en 
open voor het publiek. Het is een veel gebruikte trouwlocatie. 
Het stadhuis is samen met De Schotse Huizen onderdeel 
van museum Veere en tijdens de Open Monumentendag te 
bezoeken. 

8. WINKELPAND HET 
PAND VAN FERDINAND
Markt 17, Veere
Het huis heeft een topgevel uit de 17e-18e eeuw. 
Links van de gevel ziet u nog een aanzetsteen van een 
vroegere gevelbekroning. In de onregelmatige gevel 
staat in de balk de inscriptie; “God die Salomon zijnen 
tempel stiften dede, verleen dit huys geluck, voorspoedt en 
vrede”. 
Op dit moment is er een winkel in het pand gevestigd. De 
winkel is open.

9. MUSEUM VEERE, LOCATIE 
DE SCHOTSE HUIZEN
Kaai 25, Veere 
In deze panden, genaamd ‘Het Lammeken’ en ‘De 
Struys’, was vroeger de Schotse Kolonie gevestigd. 
Het museum toont originele voorwerpen en 
documenten die herinneren aan de eeuwenlange 
handelsbetrekkingen tussen Veere en Schotland.  
Het pand heeft een hoge bergstenen trapgevel met 
vele fraaie details.
De Schotse Huizen zijn samen met het Stadhuis onderdeel 
van museum Veere en zijn geopend. In de Beeldenzaal van 
het museum zijn de originele beelden van het Stadhuis te 
bezichtigen. 

 STADHUIS VEERE
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10. GROTE KERK
Oudestraat 26, Veere
De bouw van deze grote middeleeuwse kerk is in 1521 
voltooid. Sindsdien heeft de kerk heel wat doorstaan. In 
1686 richtte een brand grote schade aan. In het begin 
van de 19e eeuw verloor het kerkgebouw definitief zijn 
bestemming voor de eredienst. 

Zware stormschade was de directe aanleiding. In de Franse 
tijd is de kerk gebruikt als militair hospitaal. Daarvoor 
werden een aantal vloeren in de kerk aangebracht en 
werden vensters gedeeltelijk dichtgemetseld. 

In de eerste helft van de 19e eeuw deed het gebouw ook 
dienst als werkhuis en gesticht. 
U kunt de kerk bezichtigen. In de kerk is een experience te 
zien. Meer informatie: www.grotekerkveere.nl

11. KLEINE KERK
Kapellestraat 27, Veere 
Deze kleine kerk, die bestaat uit twee beuken, is 
gebouwd boven op de eerste kerk waaraan men 
in 1332 begon te bouwen. De kerk werd in 1348 
parochiekerk. Na de bouw van de Grote Kerk deden 
drie beuken dienst als hallenkoor van de Grote Kerk. 
Eén beuk is intussen afgebroken. 
U kunt de kerk bezichtigen.

 GROTE KERK
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13. KORENMOLEN 
DE GRAANHALM
Dorpsstraat 1, Gapinge
Onder de titel ‘Verweesd en 
verliefd’ verscheen in 2015 een boek over de molen van 
Gapinge. De schrijver heeft hierin zijn liefde verklaard aan 
dit bijzondere monument toen hij schreef: 

“Aan de rand van Nederland stond een korenmolen die 
lang verweesd was’’. Bij nader inzien bleek dit een geluk. 
De Graanhalm is nu vrijwel de enige molen die nog in 
detail kan laten zien hoe we tot in de jaren zestig granen 
maalden met behulp van eeuwenoude kennis en de wind. 
Meer informatie over deze molen is te vinden op:  
www.degraanhalm.nl

De molen is open voor bezoekers. Bij voldoende wind wordt 
graan gemalen. Er is ook een demonstratie met een 
oude dorsmachine en oude tractoren. Het 
terras is geopend voor koffie of 
thee met wat lekkers.

12. TORENKERK
Dorpsstraat 25/Schotse Hoek, Gapinge
De kerk is opgericht als dochterkerk van de 
Noordmonsterparochie te Middelburg. De toren van 
deze kerk dateert van het begin van de 15e eeuw. 

Het koor stamt uit het midden van de 15e eeuw. Rond 
1500 werd het schip op gelijke hoogte gebracht met 
het koor en werd de, aan de bovenkant achtkantige 
toren, ingebouwd. 

In de kerk staat een ‘Van Hess’ orgel, dat omstreeks 
1780 is gebouwd door Hendricus Hermanus van 
Hess, orgelbouwer in Gouda. Aanvankelijk was het 
orgel een pijporgel voor huiselijk gebruik. Bijzonder 
zijn de beschilderde deuren waarop de harp spelende 
David en een vrouw met luit en musicerende engeltjes 
voorkomen. 

In 1869 is het orgel geplaatst in de Hervormde kerk 
van Serooskerke (W). In 1926 is het overgeplaatst 
naar de Gereformeerde kerk in Gapinge en in 2013 is 
het geplaatst in de Torenkerk van Gapinge. Het is een 
pronkstuk onder de antieke orgels van Walcheren en 
Zeeland. De kerk is te bezichtigen. 

 TORENKERK
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14. MICHAËLSKERK
Kerkring 26, Grijpskerke
Het twee-beukige gebouw heeft een zuidbeuk uit het 
begin van de 14e eeuw. Ongeveer een eeuw later werd 
het vergroot met een noordbeuk en in 1770 met een 
travee naar het westen. U kunt de toren beklimmen.  
De kerk is helaas vandaag niet te bezichtigen i.v.m. bazaar. 

15. BUITENPLAATS ’T 
MUNNIKENHOF
Jacob Catsweg 2, Grijpskerke
Dit huis met kelder en schilddak en een achtzijdige 
traptoren met helmdak is het restant van een 
laatmiddeleeuwse uithof van de abdij van Middelburg. 
In de 17e eeuw is het een buitenplaats geworden. 
Na de afbraak van het hoofdgebouw in 1860, bleef 
deze vleugel gespaard als jachthuis. Eén zijde is een 
laatmiddeleeuwse gevel van breuksteen.
Alleen de tuin is opengesteld voor publiek.

16. ’T HOF RAVESTEIN
Ravesteinweg 2, Grijpskerke
Precies midden op Walcheren ligt ’t Hof Ravestein 
dat mogelijk in de 15e eeuw eigendom van Anna van 
Bourgondië was.  In het begin van de 19e eeuw werd 
het van boerderij tot buitenplaats getransformeerd. 

Vervolgens werd het aan het einde van de negentiende 
eeuw weer van buitenplaats naar boerderij 
getransformeerd.

De achttiende-eeuwse parkaanleg bestond uit een 
oprijlaan, een eiland omgeven door een gracht, 
waterpartijen en beplante lanen en singels. Eigenaren 
waren Mr. Willem Ferleman, burgemeester van Veere, 
en Cornelia Maria de Mauregnault. 

Bij opgravingen werd een grote hoeveelheid 
melkteilen in scherven gevonden. Dit duidt op een 
melkveehouderij en zuivelproductiecentrum in de 
tweede helft van de 18e eeuw. Wellicht werd dit 
gecombineerd met een ossenmesterij. 

Tijdens de inundatie van 1944-1945 stond het huis van 
‘t Hof Ravestein in het water. De bewoners, de familie 
Huijsman, woonde op zolder samen met drie andere 
gezinnen, in totaal dertien familieleden.

De tuin is te bezichtigen.

17. MOLEN ‘DE LELIE’
Middelburgsestraat 110, Koudekerke
‘De Lelie’ is een ronde, stenen stellingmolen die in 1872 
als korenmolen is gebouwd. Voor de bouw van de molen 
werden tweedehands stenen gebruikt van een oud fort. De 
buitenkant van de romp werd voorzien van een pleisterlaag 
tegen het inregenen. Op 14 november 1940 is de molen 
door een zware noordwester 
storm op hol geslagen en verloor 
zijn wieken. Door de oorlog was 
herstel niet direct mogelijk en 
werd er op elektriciteit gemalen. 
In 1975 heeft de gemeente de 
molen gekocht en sinds 1980 kan 
de molen weer malen. 
De molen is van binnen nog zeer 
compleet en is te bezichtigen. 

18. HET MOESBOSCH
Vlissingsestraat 28, Koudekerke
De naam ‘Moesbos’, nog zonder ‘sch’, komt voor 
het eerst voor op een kaart van Walcheren uit 1750. Eigenaar 
is dan Nicolaas Carel van Hoorn van Burght. In 1806 koop 
Abraham van Doorn, landdrost van Zeeland, de buitenplaats 
‘Moeschbos’. Het oude huis wordt in 1871 afgebroken en een 
nieuwe villa, de huidige, verrijst op ongeveer dezelfde plaats. 
De familie Van Doorn is nog steeds betrokken bij onderhoud 
van de buitenplaats. De oorspronkelijk 19e eeuwse parkaanleg 
is na de inundatie van 1944 geheel opnieuw ingeplant. 
Meer informatie: www.koudekerke.info/buitenplaats-moesbosch.php.  
Het huis is te bezichtigen. Ook is het mogelijk om de tuin te 
bezichtigen.
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19. DORPSKERK
Kerkplein 1, Biggekerke
De voet van de kerk en de koorsluiting dateren uit de 12e 
eeuw. Tussen deze beide delen stond eerst een houten 
kerk. De houten tussenbouw is later vervangen door een 
bakstenen schip. 

 
 
In 1955 - 1957 zijn de kerk en de toren 
ingrijpend gerestaureerd.
De kerk is open en er is een expositie 
te zien.

21. MOLEN ‘DE KORENHOOP’
Molenweg 3, Meliskerke
Net als de meeste andere molens dateert de molen ‘de Korenhoop’ uit 
het einde van de 18e, begin van de 19e eeuw, toen er een einde kwam 
aan het maalrecht van de steden en ambachtsheren. Er ontstond 
toen een ‘vrijere markt’ voor het malen van het graan. Deze in 1801 
gebouwde grondzeiler is een bakstenen bovenkruier zonder stelling.  

De molen is voor het publiek geopend en 
draait bij voldoende wind. Verder geeft de 
molenaar rondleidingen door de molen.

20. MOLEN
Oostweg 4, Biggekerke
Deze witte, ronde bakstenen grondzeiler uit 1712 is in 
particulier bezit en draait en maalt bij voldoende wind. 
Het is de oudste molen in de gemeente Veere. 

De eigenaar die de molen bedrijfsmatig exploiteert, 
betrekt zijn graan van boeren uit de omgeving. Het 
meel wordt geleverd aan bakkers in en buiten Zeeland. 

Ook aan kleingebruikers verkoopt de molenaar meel, 
bloem en verschillende brood- en bakmixen.
De molen draait bij voldoende wind en er worden 
meel en bakproducten verkocht.

22. ODULPHUSKERK
Torenstraat 8, Meliskerke
De kerk is meer dan zes eeuwen oud. Een eikenhouten 
preekstoel (houten broek), een ambachtsherenbank en 
het in 1744 door de Duitse orgelbouwer Peter Weidtman 
gebouwde kabinetorgel, verfraaien het gebouw. 
U kunt de kerk bezichtigen. Er is een expositie te zien.
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23. MOLEN
Molenweg 29, Zoutelande
De ronde bakstenen bovenkruier zonder stelling 
is, net als de molen in Meliskerke, een grondzeiler. 
De molen is gebouwd in 1722. De molen is in 2008 
gerestaureerd. 
Als de windrichting het toelaat zal de molen draaien.   
U kunt meelproducten van de molen kopen. 

24. CATHARINAKERK
Willibrordusplein 1-3, Zoutelande
De kerk bestaat uit een éénbeukig schip met 
spitsboogvensters tussen de steunberen. De zuilen in 
de noordmuur met Brabantse koolbladkapitelen zijn 
overblijfselen van een zijbeuk uit ongeveer 1500. De 
kerk is in 2011 gerestaureerd en is nu voor meerdere 
doeleinden geschikt. 
U kunt de kerk bezichtigen. Van 14.30-15.00 
uur wordt er een orgelconcert gegeven.

25. MOLEN DE NOORMAN
Molenwal 25 (ingang Vikingstraat), Westkapelle
Tot de Tweede Wereldoorlog stonden er in Westkapelle 
drie molens. Alleen de Noorman heeft het bombardement 
van 1944 doorstaan. Het is een bovenkruier van baksteen 
met stelling uit 1851. Bij de laatste restauratie (2012-2013) 
is het metselwerk opnieuw gevoegd en is de hele bovenkant 
inclusief wieken hersteld. Op de gevelsteen bij de westelijke 
ingaan staat: F T H V J LAVnz 18 8/30 52. Dit staat voor 
Fonds Tot Heil van Jongelingen, LA Verhulst nz, 30 
augustus 1952. Dit fonds was in 1825 door drie 15 jarigen 
opgericht. Zij legden iedere week een dubbeltje in, om de 
werkgelegenheid en welvaart in Westkapelle te bevorderen. 
De molen is geopend.

26. VUURTOREN (HET 
HOGE LICHT)
Zuidstraat 1, Westkapelle
De 53 meter hoge vuurtoren is de toren van de in 
1831 afgebrande Sint Willibrorduskerk die in 1470 
werd gebouwd. De historie van de Vuurtoren wordt 
uitgebeeld d.m.v. fotopanelen en maquettes.  
Ook is er een verdieping ingericht als “huiskamer” 
van de vroegere torenwachters. De toren kan onder 
begeleiding van een gids worden beklommen en geeft 
een uniek uitzicht over een groot deel van Walcheren.
De vuurtoren is te bezoeken. Er zijn maximaal 5 
bezoekers tegelijk toegestaan.

 VUURTOREN HET HOGE LICHT  CATHARINAKERK

3232



27. IJZEREN TORENTJE 
(HET LAGE LICHT)
Zeedijk 5, Westkapelle
Deze toren vormt samen met de hoge vuurtoren van 
Westkapelle één lichtenlijn. Als een schipper de lichten 
van deze twee torens in één lijn houdt, vaart hij zonder 
problemen naar en door het Oostgat.

Deze vuurtoren is de eerste ronde gietijzeren toren in 
Nederland. Het maken van de segmenten voor een ronde 
toren was moeilijker dan voor een hoekige toren, omdat 
de mallen waarin het ijzer gegoten werd met de hand van 
hout gemaakt moesten worden.
De vuurtoren is te bezoeken. Het is mogelijk om onder 
begeleiding van een dijkgids naar boven te lopen. Vanaf deze 
balustrade heeft u prachtig uitzicht over land en zee. In de 
vuurtoren zijn permanente tentoonstellingen met als thema’s 
dijk, scheepvaart en natuur ingericht. 

28. MORIAKERK
Markt 67, Westkapelle
Bezoekers maken naast het interieur van de Moriakerk 
ook kennis met het kerkelijk leven op het dorp.
Suppoosten zorgen voor de ontvangst en geven eventueel 
een rondleiding en vertellen over het interieur. Ook is er 
een expositie: ‘Westkapelle en haar kerken, toen en nu’, 
met muzikale omlijsting door organisten. Daarnaast is er 
een beamerfilm te zien.

29. PROTESTANTSE KERK
Dorpsplein 4, Aagtekerke 
Dit pittoreske kerkje bestaat uit een éénbeukig 
bakstenen schip, dat zijn huidige gedaante bij een 

verbouwing in 1625 heeft gekregen. Net als bij 
de meeste kerken waren het kerkgebouw en 
de toren oorspronkelijk eigendom van de 

kerkelijke gemeente. 

Ten tijde van Napoleon werden 
de kerktorens geconfisqueerd 
door de burgerlijke gemeente 
omdat de torens bij veldslagen 
en oorlogen een belangrijke 
strategische rol (seintorens) 
konden spelen. Dit verklaart de 
huidige eigendomssituatie van 
kerkgebouwen en torens. 
 
In de kerk is een tentoonstelling 
ingericht met aquarellen van 
Jopie Minnaard. Ook wordt het 
orgel bespeeld. Verder worden er 
warme dranken en versgebakken 
wafels verkocht.

 PROTESTANTSE KERK
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30. PROTESTANTSE 
KERK EN TOREN
Waterstraat 2, Oostkapelle         
Waarschijnlijk is de kerk gesticht in de 7e eeuw door 
Willibrordus (658-739), die in 690 vanuit Engeland naar 
Walcheren kwam. De kerk was aan hem gewijd en 
Oostkapelle was vermoedelijk één van de plaatsen waar al 
zo vroeg een kerk gesticht werd. In de 16e eeuw behoorde 
de kerk tot de abdij van Middelburg. De dikke zware toren 
diende als baken voor de zeelieden.

Voor de verwoestingen op Walcheren in de periode 
1572-1574 was de kruiskerk een van de machtigste en 
mooiste kerken van het eiland. Maar tijdens het beleg 
van Middelburg moest de kerk van Oostkapelle het ook 
ontgelden. Na een houten kerkje werd rond 1780 de 
huidige stenen kerk gebouwd. De kerktoren is 49 meter 
hoog. 
U kunt de kerk bezichtigen. De oudheidskamer is open en 
de toren kan beklommen worden. In de buurt van de kerk, 
aan de Torenstraat 42, kan op deze dag ook de nagebouwde 
dorpskruidenierswinkel van de heer Bimmel bezocht worden. 
In dit winkeltje vindt u een assortiment kruidenierswaren uit 
de jaren ’30-’50 van de vorige eeuw.

31. MOLEN WELTEVREDEN
Roosjesweg 4, Domburg
De ronde bakstenen grondzeiler is uit 1817. De molen 
is in 1970 door de gemeente aangekocht en in 1973 
gerestaureerd. Molen Weltevreden was een inspiratiebron 
voor de in Domburg werkzame schilders zoals Mondriaan 
en Toorop. 
De molen is geopend.

 MICHAËLSKERK GRIJPSKERKE
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 JOHANNESKERK SEROOSKERKE
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Hier volgen korte omschrijvingen van de activiteiten en de monumenten die op zaterdag 10 september 2022 van 10.00 
tot 17.00 uur open zijn. Als er afwijkende openingstijden zijn of het monument op zondag 11 september is geopend 
dan wordt dit vermeld. Het actuele overzicht van deelnemende monumenten en activiteiten kunt u vinden op:  
www.openmonumentendag.nl/comite/vlissingen/

GEOPENDE MONUMENTEN
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1. SINT JACOBSKERK
Oude Markt 2
De Sint Jacobskerk is tussen 1308 en 1328 gesticht. De 
vroeggotische kerk werd omstreeks 1500 vergroot tot een 
kruiskerk. In 1558 werd de kerk nogmaals uitgebreid. Sinds 
1572 behoort de kerk aan de toenmalige Nederlands 
Hervormde Gemeente, nu Protestantse Kerk Nederland. 

In 1911 werden de kerk en toren grotendeels door brand 
verwoest. De wederopbouw kwam in 1915 gereed. 

De Sint Jacobskerk heeft een aantal gedenktekens, 
waaronder een epitaaf. Dit grafmonument stamt uit 
1619 en is vorm gegeven in de toen moderne stijl van de 
renaissance. 

Het werd aangebracht ter nagedachtenis aan Jan 
Lambrechtsen Coolen, oud-burgemeester van Vlissingen 
en één van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC). Begin 2008 is het gerestaureerd en 
geplaatst tegen de oostmuur van de zuidbeuk.

De toren is open voor beklimming. 

THEMAJAAR DE VLISSINGSE 
OPSTAND 1572
Woensdag 6 april 1572 kan worden gezien als een van 
de belangrijkste dagen uit de geschiedenis van Vlissingen. 
Het was immers de dag waarop de inwoners erin 
slaagden de vijand, de Spanjaarden, de stad uit te jagen. 
En dat was wel wat Willem van Oranje wilde: opstand 
tegen de Spanjaarden. Geen wonder dat Vlissingen de 
eer kreeg zich de eerste stad te mogen noemen, waar 
de vijand door de stedelingen zelf werd verdreven. Na 
de gebeurtenissen in april 1572 zouden vele steden 
in Zeeland en de overige Nederlanden het Vlissingse 
voorbeeld volgen, precies zoals de prins had gehoopt.

2A. STADSWANDELING   
“DE VLISSINGSE OPSTAND 1572
Oude Markt 45
Beleef de gebeurtenissen van april 1572 nogmaals met 
“De Vlissingse Opstand 1572” route van Stadswandeling 
Vlissingen met gids op zaterdag 10 september.

De stadswandelingen starten om 10.30 en om 14.00 uur op 
de Oude Markt 45 bij Gastrocafé Santiago.

2B. ZEEUWS MARITIEM 
MUZEEUM 
Nieuwendijk 11
Het Zeeuws maritiem muZEEum doet niet officieel 
mee aan het programma van Open Monumentendag, 
maar heeft een expositie die nauw samenhangt met het 
themajaar 1572. Voor deze expositie moet u een kaartje 
kopen bij het muZEEum. Daarmee krijgt u ook toegang 
tot de grote maritieme collectie van het muZEEum. 
De collectie is voornamelijk historisch en maritiem van 
aard. De zee-archeologische collectie is qua omvang en 
variëteit één van de belangrijkste in Nederland. 

 SINT JACOBSKERK
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EXPOSITIE: VLISSINGEN 
IN VERZET
In het Zeeuws maritiem muZEEum is een expositie 
over 1572 te zien. 450 Jaar geleden kwam ons land 
in opstand tegen de Spaanse overheerser. Vlissingen 
was de eerste stad waar de inwoners zelf met succes 
in verzet kwamen. In 1572 kondigt de Spaanse 
overheerser aan dat er honderden soldaten in de 
huizen van de inwoners van Vlissingen moeten worden 
ondergebracht. De Spaanse schepen liggen al voor 
kust. De Vlissingers pikken het niet langer. Ze zijn 
verenigd in hun verzet: katholiek en protestant, burgers 
en machthebbers, arm en rijk. Op 6 april 1572 weten 
ze gezamenlijk de Spanjaarden uit de stad te weren. 
Een belangrijke eerste stap op weg naar de geboorte 
van Nederland.  Aan de hand van tekeningen van Cees 
van der Burght volgt de bezoeker de opstand van 
moment tot moment.
Voor extra informatie over de expositie openingstijden en 
tarieven: https://www.muzeeum.nl/
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3. CORNELIA QUACKSHOFJE 
(ZEEMANSERVE)
Dit hofje - in de volksmond de Zeemanserve – is één van 
de meest rustieke groene plekjes in Vlissingen. Het in de 
binnenstad tussen de Spuistraat en Walstraat gelegen 
hofje ademt de sfeer van serene rust. Het is gesticht in 
1643 door juffrouw Cornelia Quack, die de huisjes 
voor de weduwen van zeelui en vissers bekostigde. 
Het hofje bestaat uit rond een binnenerf gebouwde 
verdiepingloze, aaneengeschakelde huisjes. U ziet er een 
eenvoudig bakstenen toegangspoortje uit de tijd van de 
stichting, een memoriesteen en een wapensteen met de 
wapens van Zeeland en Vlissingen. Bij de uitvoering van 
de saneringsplannen (vanaf 1962) is het hofje volledig 
losgemaakt uit de omringende bebouwing van de Korte 
Zelke, Lange Zelke en Kolvenierstraat. 
Tijdens Open Monumentendag is de groene binnenplaats van 
het hofje te bewonderen. De woningen zijn niet toegankelijk..

4. KERK HERSTELD 
APOSTOLISCHE 
ZENDINGGEMEENTE 
VOORMALIG LUTHERSE KERK 
Walstraat 23
Het kerkgebouw werd in 1735 gesticht op de grond van 
het voormalige Schuttershof van Sint-Joris. De steen met 
het opschrift ‘renovat 1778’ boven de deur herinnert aan 
de vergroting van de kerk in dat jaar. Het gebouw heeft 
een lijstgevel met boogvensters en een ingangspartij 
met natuurstenen omlijsting. In de kerk bevinden zich 
een Lodewijk-XIV preekstoel uit 1735 en een houten 
lezenaar met zwaan. Tot 1988 behoorde deze kerk aan 
de Evangelisch Lutherse Kerk. Het gebouw staat daarom 
bekend als de ‘Lutherse kerk’, hoewel nu de Hersteld 
Apostolische Zendinggemeente het pand in eigendom en 
beheer heeft. Tijdens Open Monumentendag is er 
doorlopend orgelspel. Om 11.00 uur, 13.30 
uur en 15.30 uur is er koorzang.

5.  RONDLEIDING OP HET 
SCHELDEKWARTIER 
De Willem Ruysstraat 100
Museum Scheldewerf organiseert 3 rondleidingen op het 
Scheldekwartier. Het beginpunt van de rondleidingen en de 
plek waar u zich kunt verzamelen is het Museum Scheldewerf 
‘De Oude Verbandkamer’ adres: De Willem Ruysstraat 100.  
Tijdens de rondleiding wandelt u langs de Machinefabriek, 
de Timmerfabriek en het Dok. Het Hoofdkantoor van De 
Schelde kan van binnen worden bezichtigd. 
De rondleidingen starten om 11.00 uur,13.30 uur en 15.30 uur 
en duren ongeveer één uur.

 CORNELIA QUACKSHOFJE

 VOORMALIG LUTHERSE KERK

 SCHELDEKWARTIER
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5A. MUSEUM SCHELDEWERF 
‘DE OUDE VERBANDKAMER’
De Willem Ruysstraat 100
In 1908 werd door de toenmalige directeur van De 
Schelde, mr. Jan Smit, de medische Dienst van de 
Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ opgericht. 

Een van de eerste bedrijfsgeneeskundige diensten in 
Nederland. De werkzaamheden begonnen in een kleine 
bedrijfsruimte. Een nieuwe en ruimere behuizing werd 
gebouwd in 1918 met stenen van het statige Admiraalshuis. 

Het was deze bedrijfskundige dienst die een verband legde 
tussen asbest en longkanker. In 1962 werd een nieuw pand 

voor de bedrijfsgezondheidszorg gebouwd en raakte de 
Verbandkamer overbodig als medische ruimte. 

 
De ruimte werd toen in gebruik genomen door 
onderaannemers, vakbonden en de ondernemingsraad. 
Tegenwoordig is Museum Scheldewerf gevestigd in De 
Verbandkamer. Hier wordt het verhaal verteld van 125 jaar 
scheepswerf De Schelde. U komt hier niet alleen alles te 
weten over scheepsbouw en de veertig hoge meter hoge 
torenkraan die er vlakbij staat, maar er is ook een collectie 
Delfts blauw keramiek en maritieme schilderkunst te zien. 
Voor kinderen zijn er diverse activiteiten. Meer informatie? 
www.museumscheldewerf.nl.

De Willem Ruysstraat 99
Het kantoorgebouw werd in 1913 gebouwd naar een 
ontwerp van de Rotterdamse architect J.P. Stok en kwam 
tot stand onder de invloed van het Americanisme. Boven 
de ingang hangt een tableau met de naam van het 
bedrijf. In het gedeeltelijk gemoderniseerde 
interieur bevinden zich verschillende originele 
elementen zoals het trappenhuis met daarop 
de bouwnummers van alle schepen, een 
groot gedenkplateau met mozaïek; 

een geschenk van het personeel voor het 50-jarig bestaan 
van de werf. In de hal vindt u de borstbeelden van A. 

Smit, oprichter en president-commissaris van NV 
Kon. Mij “De Schelde” en J. van Raalte, de 

eerste directeur. De kap bestaat uit een 
combinatie van schilddaken, gedekt 

met Noorse leien in maasdekking. 

Het gebouw heeft nog steeds 
haar oorspronkelijke 

functie als 
hoofdkantoor van 

Damen Schelde 
Naval Shipbuilding.

Het kantoorgebouw 
is enkel tijdens de 

rondleidingen te 
bezichtigen.

5B. KANTOORGEBOUW VAN DAMEN SCHELDE NAVAL 
SHIPBUILDING BV (KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ “DE SCHELDE”)

 MUSEUM SCHELDEWERF
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6. STOOMHIJSKRAAN 
Naast Museum Scheldewer f
De Stoomhijskraan Schelde 38 is een van de twee 
spoorhijskranen van scheepswerf De Schelde te Vlissingen. 
De keuze voor aandrijving door een stoommachine was 
toen al ongebruikelijk maar oliebrandstof en staal waren 
schaars na de oorlog en stoomkracht was goedkoop en 
betrouwbaar. 

De kranen konden op de scheepswerf zelf worden gebouwd 
uit materiaal dat voorhanden was. Het ontwerp van de 
kranen was van Schelde-hoofdingenieur Mulock Houwer. 
In 1970 waren de kranen niet meer rendabel en kreeg het 
werfterrein een andere inrichting. De kranen werden buiten 
gebruik gesteld en kregen een museale bestemming. 

 
 
De Stoomhijskraan 39 ging naar de Stoomtram Hoorn 
Medemblik en de 38 naar de Stichting Stoomtrein Goes-
Borsele (SGB). In 2015 kwam de 39 in gerestaureerde 
staat vanuit Hoorn naar de SGB. Deze stichting bezat nu 
de beide kranen en besloot de 38, die niet gerestaureerd 
was, af te voeren. Daarmee zou een uniek stuk industriële 
geschiedenis van Vlissingen verloren gaan. Door ingrijpen 
vanuit het particulier initiatief is de Stoomhijskraan Schelde 
38 aangekocht en naar Vlissingen gehaald. De kraan is 
tussen 2016 en 2019 gerestaureerd door 15 vrijwilligers. 
Meer informatie? www.stoomkraan38.com
De stoomhijskraan is op zaterdag 10 september te bezichtigen 
met toelichting van een gids.

7. DOK VAN PERRY 
Houtkade Scheldekwartier
Het Dok van Perry is het eerste droogdok op het vaste land 
van Europa en het oudste droogdok van Nederland. Het 
Dok is gebouwd voor het onderhoud van oorlogsschepen 
van de Zeeuws Admiraliteit, een voorganger van de 
Nederlandse marine. 

Het is in de jaren 1704-1705 gebouwd en vernoemd naar zijn 
ontwerper: de Engelsman John Perry. Veel Vlissingers noemen 
het liefkozend ‘het Dokje van Perry’. In 1745 verzakten de 
sluisdeuren en werd het Dok buiten gebruik gesteld. 

 
 
Vanaf 1836 werd het droogdok onder verantwoording van 
de marine grondig gerenoveerd.  

In 1974 werd het dokje volgestort met zand, ten behoeve 
van de bouw van een bedrijfshal voor de toenmalige 
Scheldewerf. Het Dok van Perry is in 2010 weer uitgegraven 
en volledig gerestaureerd. Het gerestaureerde Dok werd in 
augustus 2013 officieel geopend door Pieter van Vollenhoven. 
Sinds 2021 ligt Museum Schip Mercuur in het Dok.

 DOK VAN PERRY
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De Oranjemolen is een korenmolen en voormalige 
pelmolen aan de Oranjedijk in Vlissingen. Het is een 
stellingmolen die in 1699 is beschreven, en dus eerder 
gebouwd moet zijn. Sinds 1968 is de molen eigendom van 
de gemeente Vlissingen. 

Van de 23 stadsmolens in Vlissingen is de Oranjemolen als 
enige overgebleven. Het is de dichtst bij zee staande molen 
van Nederland. 

Diverse malen heeft de molen te lijden gehad van 
oorlogsgeweld. Een kogel afkomstig van de Engelse 
vloot in 1809 zou zich nog in de zuidwestkant van de 
molenmuur bevinden. Ook zijn nog sporen van de Tweede 
Wereldoorlog te vinden. 

In 2000 moest de Oranjedijk met twee meter worden 
verhoogd. Daarbij is de scheve molen recht gezet en twee 
meter omhoog gevijzeld met behulp van paalfunderingen. 

UITGELICHT: ‘ONZE’ ORANJEMOLEN 
DUURZAAM & VERNIEUWEND

AUTHENTIEK DUURZAAM 

Sinds 2019 is de monumentale 17e eeuwse molen 
uitgerust met een generator waarmee groene energie 
wordt opgewekt. Gemeente Vlissingen, de eigenaar 
van de molen, en windparkontwikkelaar Ørsted 
hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. Het windmolenbedrijf zet zich in voor een 
wereld die draait op groene energie. Bijvoorbeeld in 
de windparken Borssele 1 en 2 op zee. Maar soms 
ook op veel kleinere schaal. Het verduurzamen van 
de karakteristieke Oranjemolen in Vlissingen was een 
mooie kans voor Ørsted.

Het frame (kooi, 1) met de generator staat op de 
3e zolder van de molen. De generator wordt één 
zolder daaronder (de steenzolder) aangedreven via 
een rondsel (tandwiel, 2) dat eerst gebruikt werd om 
één van de maalstenen aan te drijven.  De generator 
(3) is een ck 11.0 generator met een 7,5KW omvormer 
(model MGA- 7,5kw). De omvormer is gemonteerd in 
een kast op de begane grond en daar verbonden met het 
elektriciteitsnet. 

De generator levert een hoeveelheid elektriciteit voor 
ongeveer 2 huishoudens. De molen is voorziet volledig in 
haar eigen elektriciteit en het overschot wordt direct aan 
het netwerk geleverd. 

In september krijgt de Oranjemolen nieuwe roeden.  
Het is dus nog niet 100% zeker dat de molen op zaterdag 
10 september te bezichtigen is of kan draaien. 

Scan de QR-code voor de meest actuele informatie: 

 

1

2

3
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8. MUSEUMSCHIP MERCUUR
 Dok van Perr y 43

Museumschip Mercuur is een voormalig 
Nederlands marineschip, dat in de jaren vijftig in 
de VS gebouwd is als houten oceaanmijnenveger. 

Na een verbouwing tot 
torpedowerkschip heeft het 
tot 1987 de Nederlandse 
onderzeeboten 

geassisteerd. 

Bezoekers maken een tijdreis naar het leven aan boord 
in de jaren ‘50 en kunnen de zorgvuldig gerestaureerde 
bemanningsverblijven, de navigatiebrug, de machinekamer 
en nog veel meer bekijken. Ook is er een tentoonstelling 
over de geschiedenis van de Vlissingse havens en 
(marine)werven. Het schip is grotendeels gebouwd van 
duurzaam sterk hout uit de Amerikaanse bossen, met 
gebruikmaking van de toen modernste lamineertechnieken.  
 
Een interactieve mini-tentoonstelling laat de bezoeker 
kennismaken met de verschillende houtsoorten aan 
boord en de gebruikte bouw- en restauratietechnieken 
van dit duurzame materiaal. De Mercuur ligt in 
het monumentale Dok van Perry uit 1705, het 
oudste, eveneens houten droogdok van Nederland.  
Meer informatie? www.museumschip-mercuur.nl

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 
september is het museumschip geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. U kunt op eigen gelegenheid het schip 

verkennen en er zijn regelmatig rondleidingen 
(vol=vol). 

Er geldt een gereduceerde entreeprijs van € 3,00 en 
kinderen tot 12 jaar mogen gratis aan boord. 

 MUSEUMSCHIP MERCUUR
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10. BUNKER ORANJEDIJK
Oranjedijk / Uncle Beach
Deze in 1942 gebouwde Duitse bunker (type 143) 
fungeerde als artillerie waarnemingspost en is voorzien 
van een pantserstalen observatiekoepel. Mede dankzij de 
medewerking van Rijkswaterstaat is het mogelijk geworden 
deze bunker als cultuurhistorisch element te behouden. 
Een mooi voorbeeld van jonge vestingwerken. 

De bunker is in de jaren 2003 en 2004 volledig 
gerestaureerd en in oorspronkelijke staat teruggebracht. 

 
 
De restauratie omvatte het geheel zandstralen van 
de bunker en koepel, het aanbrengen van originele 
inrichting, waaronder verlichting,  tafels, bedden en andere 
gebruiksvoorwerpen. De stalen koepel werd weer voorzien 
van een periscoop. Er is een semi-permanente expositie 
over de Slag om de Schelde te zien die 75 jaar geleden 
plaatsvond. De restauratie is grotendeels door vrijwilligers 
van de Stichting Bunkerbehoud uitgevoerd. 
De bunker is open voor bezichtiging van 11.00 tot 16.00 uur.

11. KANONSCHIETEN
Rondeel
Schietsportvereniging ‘De Fles’ laat voor Open Monumentendag de antieke kanonnen bulderen. Om 14.00 uur is dit spektakel te 
zien en te horen rondom het monumentale Rondeel, gelegen tussen de Voorhaven en de Jachthaven (voormalige vissershaven).

 KANONSCHIETEN

 BUNKER ORANJEDIJK
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UITGELICHT: ZEEMANSERVE 
DUURZAAM DUURT HET LANGST!

Eeuwen oude monumenten zijn in de basis al duurzaam 
omdat ze nog steeds deel uitmaken van onze huidige 
samenleving. Het Zeemanserve is daar een mooi voorbeeld 
van. Het is in de loop der eeuwen herhaaldelijk aangepast 
aan de eisen des tijds. 

Het complex bestond oorspronkelijk uit 23 huisjes, in 1643 
opgericht door een vermogende weduwe uit Den Haag: 
Cornelia Quack. Bij de schenking had ze wel bedongen 
dat er altijd drie huisjes vrijgehouden moesten worden 
als logeeradres wanneer zij of haar familie in Vlissingen 
verbleven. 
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Vlissingen was in 1643 niet een heel arme stad. De 
Tachtigjarige Oorlog was nog gaande en de Vlissingers 
wilden dat het liefst zo houden: zij verdienden immers 
goed aan de opbrengsten van de kaapvaart op vijandelijke 
schepen en dat was alleen toegestaan in tijden van oorlog. 
Omdat het recht op kapen, dat was vastgelegd in een oude 
zeewet uit 1475, voor vriend en vijand gold, waren ook 
Vlissingse zeelieden regelmatig het slachtoffer van kapingen. 

Zij die het overleefden kwamen berooid en vaak verminkt 
en dus arbeidsongeschikt terug van hun fatale reis. Als 
er geen verdere bezittingen waren of familieleden die 
hen konden ondersteunen, waren zij aangewezen op een 
bestaan als dakloze. Het was vooral deze groep voor wie 
het hofje werd gebouwd.

De huisjes, die zo’n 3 meter breed en 5 meter diep waren, 
lagen in een vierkant om een groot grasveld waarvan de 
bewoners gebruik konden maken voor het bleken van de 
was. De woningen hadden allemaal een benedenkamertje 
met een stook- en een slaapplaats en een kleine zolder.

In 1650 werd het hofje overgedragen aan de diaconie van 
de Nederduits gereformeerde kerk in Vlissingen, waarna 
het complex steeds meer een plaats werd waar ook armen 
die geen zeeman waren, konden worden gehuisvest. En dat 
was hard nodig, want na 1648, het jaar waarin vrede werd 
gesloten met de Spanjaarden, raakte Vlissingen in een vrije 
economische val. Daaraan konden  de kaperij-opbrengsten 
van de vier korte oorlogen tegen Engeland niet veel meer 
veranderen. Er waren in de drie eeuwen daarna meer 
armen dan er konden worden ondergebracht in de 24 
huisjes.

De naam Zeemanserve kreeg het hofje in de achttiende 
eeuw toen de kerk wegens geldgebrek besloot om het 
over te dragen aan een andere liefdadigheidsinstelling: de 
Zeemans- en Vissersbeurs, opgericht om zeelieden die 
niet meer konden werken toch een fatsoenlijk bestaan te 
kunnen geven. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep het hofje grote 
schade op. Bij de naoorlogse herstellingen is het aantal 
huisjes teruggebracht naar 22. Bij een overheidsinspectie 
in 1975 werd geconstateerd dat de huisjes in het 
Zeemanserve niet meer voor bewoning geschikt waren en 
werd het hofje onbewoonbaar verklaard. Met  hulp van 
de gemeente Vlissingen is het hofje tussen 1976 en 1980 
grondig gerenoveerd. Daarbij zijn de 22 huisjes verbouwd 
tot 13 grotere huisjes om te kunnen voldoen aan moderne 
woonwensen. De groene binnenplaats is een oase van rust 
in de Vlissingse binnenstad.

Bron: Peter van Druenen “Zeeuwse Ankers”
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12. OPEN HAVEN KERK
Oranjeplein 2
De geschiedenis van het kerkgebouw op het Oranjeplein 
te Oost-Souburg gaat terug tot 1247. In de begintijd bezat 
de kerk een kapel die gewijd was aan de heilige Nicolaas, 
de beschermheer van de zeelieden. Naar dat verleden 
verwijst de naam Open Haven. Boven de ingang staat 
echter het jaar 1603 (of 1605). Het gebouw werd namelijk 
eerst tijdens de Beeldenstorm van 1566 en vervolgens 
tijdens het beleg van Middelburg in 1574 ernstig vernield. 

Bij de herbouw, die in 1603 werd voltooid, werden 
toren en schip verhoogd en verdween het koor. De kerk 
had in de Tweede Wereldoorlog opnieuw te lijden van 
oorlogshandelingen. Er volgde een grondige renovatie 
van vooral het interieur. Het naoorlogse interieur moest 
in 2007 wijken in verband met andere opvattingen over 
eredienst en functionaliteit. 

De stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg 
probeert het gebouw te maken tot een huis voor alle 
Souburgers, dat niet alleen op zondag wordt gebruikt, 
maar doordeweeks ook voor concerten, huwelijken en 
allerlei culturele evenementen en bijeenkomsten. 
Open Monumentendag valt samen met de Karolingenmarkt 
in Oost-Souburg. Er is een grote rommelmarkt rond om de 
kerk, In “de Ark” schenkt men koffie, thee of fris met een 
warme wafel. Ook is hier mogelijkheid om gebruik te maken 
van het (invalide) toilet.  

13. NEDERLANDS HERVORMDE 
KERK RITTHEM
Weverstraat 1
Deze éénbeukige kerk is voorzien van een toren van 
drie geledingen met overhoekse steunberen, een forse 
ronde traptoren en een ingesnoerde spits. De sterk 
hellende toren stamt uit de 14e eeuw. 

De steunberen, klokkenverdieping en de ingangspartij 
zijn 16e eeuws. Het vroeg 14e eeuwse schip werd 
tijdens de Beeldenstorm in 1572 beschadigd en in 1611 
zonder koor herbouwd. In 1612 werd de Hervormde 
gemeente gesticht, thans de Protestantse gemeente. 

Het intieme kerkje is tevens een trouwlocatie van de 
gemeente Vlissingen. Aan de westzijde, naast de toren, 
bevindt zich nog de oude consistorie. Deze is even 
oud als de toren. Aan de oostzijde staat de nieuwe 
consistorie uit 1986. Kerk en toren zijn verschillende 
keren gerestaureerd. Voor het laatst in 2015.

 KERK RITTHEM

 OPEN HAVEN KERK
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14. FORT RAMMEKENS
Rammekensweg
Fort Rammekens dateert uit 1547 en werd gebouwd op 
een uiterst strategische plaats. Dit unieke verdedigingswerk 
werd ontworpen door de Italiaanse vestingbouwer Donato 
de Boni Pellezuoli. Het fort heeft diverse bezetters gekend, 
zoals de Spanjaarden, Engelsen en Fransen. 

In 1814 kreeg Rammekens weer een Nederlandse militaire 
functie. Na de Duitse bezetting van 1940-1944 werd er in 
1952 een champignonkwekerij in gevestigd. In 1972 werd 
het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer. 

Tijdens de restauratie in 2012 bleek de buitenschil van 
natuursteen bijna los te staan van de binnenschil van 
baksteen. Tevens lekte de bovenzijde van de Napoleontische 
kazematten. 

 
 
Deze gebreken zijn naast nog een groot aantal kleinere 
gebreken grondig aangepast waarbij diverse nog onbekende 
bouwsporen zijn ontdekt uit de drie belangrijkste 
bouwperiodes: de periode van de bouw vanaf 1550, zoals 
de kelder van de commandantwoning; de napoleontische 
periode zoals het afwatersysteem, dat hersteld is en resten 
van verdedigingswerken uit de Tweede wereldoorlog. Deze 
gelaagdheid is toonbaar gemaakt en is terug te vinden in 
een nieuwe publicatie, verkrijgbaar op het fort.

Fort Rammekens vormt het hart van een uniek 
natuurgebied aan de oevers van de Westerschelde. 
Hier kunt u, te midden van bos, kreek en weide, heerlijk 
wandelen met een route die u bij het fort ontvangt. 
Het fort is geopend op zaterdag 10 september en zondag 
11 september van 12.00 tot 17.00 uur. Staatsbosbeheer 
organiseert om 13.00 uur en 15.00 uur rondleidingen.

15. BUNKER RAMMEKENSWEG 
Rammekensweg
In het zuiden van de huidige Trekdijk ligt bij Rammekens 
een zeer zeldzame Duitse betonnen kazemat voor een 
7,5 cm antitankkanon. De officiële benaming van de 
bunker is Regelbau 700, Schartenstand für 7,5cm Pak 
40 mit Deckeplatte ohne Nebenräume. De bunker werd 
begin 1991 herontdekt en door een aantal vrijwilligers 
gerestaureerd. Bijzonder aan de bunker is het 22 cm dikke 
gebogen pantserstalen dak in plaats van het gebruikelijke 
2 meter dikke betonnen dak. Door deze constructie kon 
de bunker lager in de dijk worden weggewerkt en was hij 
zo makkelijker te camoufleren. Samen met een tweede, nu 
gesloopte 700 bunker in het noorden, bestreek het geschut 
de Schorerpolder. 

 
Beide kazematten zijn geïntegreerd in de tankmuur 
die in oostflank van de Trekdijk ligt. De Trekdijk is een 
zogenaamde slaper, hierdoor moet het schietgat aan de 
oostkant dicht blijven. In totaal zijn 5 van deze bunkers op 
Walcheren gebouwd. Deze bunker is het enige bestaande 
exemplaar van dit type in de Atlantikwall waarvan de 
pantserplaat nog aanwezig is. De bunker is in beheer 
bij de Stichting Bunkerbehoud en maakt deel uit van het 
Rijksmonument “Landfront Vlissingen”. 
Tijdens Open Monumentendag is de bunker op zaterdag 10 
september te bezichtigen van 11.00 tot 16.00 uur.

 BUNKER RAMMEKENSWEG
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Onze dank gaat uit naar alle monumenteneigenaren en 
vrijwilligers die hun locatie ter beschikking stellen voor 

de Open Monumentendag 2022.

Mede dankzij uw hulp kunnen wij zorgen voor een 
prachtig gevarieerd programma! We kijken uit naar 

deze editie en zien u graag volgend jaar terug. 
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