
VVW Zeelandtoertocht – Gouden Ankerhavens - mei 2013 
 

Een tocht om de gouden ankerhavens te leren kennen bij onze Noorderburen. 

Er werd gewacht tot de grote groep van de 33ste toervaartreünie vertrokken was om 

dan op maandag 13 mei rustig te vertrekken vanuit Eeklo. 

We waren ingeschreven met 7 boten: de ”Angy” met als schipper en tevens toerleider 

Willy Mens en de “Lady Nara” beide uit Leopoldsburg, de ”Limed” en de “Darkya“ 

uit Geraardsbergen, de “Wilson” uit Emblem, de “Maryse“ uit Geel?  en tenslotte ik 

zelf met mijne “Palma”. 

Het was de bedoeling om kleine verplaatsingen te doen zodat er nog genoeg tijd over 

bleef om te genieten van de omgeving, te wandelen of te fietsen. 

 

Dag 1: Eeklo – Terneuzen 

Om  09.30 u was het dan zo ver. Trossen los en via het afleidingskanaal van Eeklo en 

het Schipdonkkanaal naar de Schipdonksluis om dan vervolgens het kanaal Gent-

Oostende op te varen en via de sluis van Evergem de ringvaart en het kanaal Gent-

Terneuzen te nemen. Alhoewel dit soms een druk bevaren kanaal is met zowel 

zeevaart als binnenvaart, viel dit wel goed mee. We waren omstreeks 15.20 u aan de 

sluis van Terneuzen. Het was de bedoeling dat we zouden afmeren in de buitenhaven 

bij De Neuzen, wat na enig pas- en meetwerk wel lukte zodat we om 16.25 allemaal 

een plaatsje hadden. Op het clubschip “De Vliegende Hollander” stond de tafel gedekt 

voor 16 personen voor het avondeten en de sfeer zat er direct in, het was gewoon een 

gezellige boel! Er werd nagekaart over de afgelopen dag en afspraken gemaakt voor 

de volgende dag. Omstreeks 23 u naar bed.   Liggeld 5,5 € 

 

Dag 2: Terneuzen – Kortgene (Deltamarina)  

Na het ontbijt omstreeks 08.45 vertrokken uit Terneuzen. Gisteren was de zon nog 

van de partij, nu is het echter bewolkt en winderig. De oversteek van de 

Westerschelde doe je het beste door contact op te nemen met de verkeerstoren in 

Terneuzen en Vlissingen, die begeleiden je dan zodat je de oversteek veilig kunt 

maken. Onderschat zeker de snelheid van de zeeschepen niet want die zijn vlugger bij 

jou dan je denkt! 

Nadat we de oversteek hadden gedaan dacht ik “oef d’as al goed gelukt” Maar dat 

was te vroeg gejuicht want even voor het binnenvaren van Vlissingen wakkerde de 

wind sterk aan en kregen we een flinke regen en hagelbui te verduren waarbij onze 

bootjes flink tekeer gingen, tot overmaat van ramp kwam er nog zo’n extra snelle 

fruitboot voorbij met flinke golven zodat je het gevoel had op een wild geworden 

paard te zitten. Er zijn op enkele boten wel wat scherven gevallen. 

Dus een goede raad: als je zo iets doet, zorg dat alles goed vast is gemaakt, ook in de 

kasten waar borden, glazen enz. staan. Vul ze desnoods op met handdoeken of 

beddengoed zodat er niets kan breken. 

Enfin, toen we in de sluis lagen was de bui over en konden we terug genieten van het 

zonnetje. Het kanaal door Walcheren heeft veel draai- en hefbruggen, maar dat is 

geen probleem, die gaan vrijwel direct open als je er aan komt gevaren. 

Middelburg is een mooi stadje om even halt te houden om te shoppen of om te 

genieten van een wandeling door de stad. 

De tocht werd verder gezet om via de sluis van Veere op het Veerse meer te komen en 

koers te zetten naar Kortgene Deltamarina waar we omstreeks 15.40 u. afgemeerd 

waren. Het liggeld bedroeg 15 € maar we kregen per boot wel een fles wijn als 

welkomstgeschenk van de havenmeester. ‘s Avonds lekker gegeten in het 

watersportcafé “Boot” en genoten van een prachtige zonsondergang. 



 
Middelburg 

 

 
Kortgene 

 

Dag 3: Kortgene (Deltamarina) – Kamperland (Roompot)  

Omstreeks 10.00 u vertrokken om via de Zandkreeksluis de Oosterschelde op te varen  

en al vlug kwam de Zeelandbrug in het vizier. Deze brug is 5 km lang en verbindt 



Noord Beveland met Schouwen-Duiveland. De brug bestaat uit 54 pijlers met 

daartussen 52 overspanningen, de bouw is gestart in 1963 en in 1965 afgerond en was 

toen de langste van Europa. 

Met de stormvloedkering in zicht varen we de Roompot Marina binnen, een 4 sterren 

jachthaven met alle faciliteiten. Het is tevens ook een goede uitvalbasis om de 

deltawerken te bezoeken, en er is ook een subtropisch zwemparadijs of lekker luieren 

op het strand van Roompot Beach Resort, het kan allemaal. Voor de sportievelingen, 

hier kun je ook eindeloos fietsen en van de natuur en omgeving genieten. 

Slechts 2 uur gevaren  - het havengeld was voor rekening van VVW. 

 

Dag 4: Kamperland (Roompot) - Goes Sas (Hansa) 

Een grijze druilerige regendag! Dit heeft niet veel meer met “pleziervaren” te maken. 

Omstreeks 7.00 u vertrokken in Roompot Marina, en na een uurtje varen gaan we 

alweer onder de Zeelandbrug door en 3 kwartier later liggen we in de sluis van Goes. 

We moesten even wachten op de havenmeester(es) om een plaatsje toegewezen te 

krijgen, Corrina heet ze, had ons helemaal niet verwacht met dit rotweer! De 

bedoeling was, dat we ‘s avonds gingen eten in het eetcafé “Het Loze Vissertje” maar 

dit was uitzonderlijk gesloten, dus moesten we een alternatief zoeken en besloten we 

om in Goes (7 km verderop) wat inkopen te doen en aan boord te eten. Ondertussen 

was het gedaan met stilletjes regenen en was het beginnen gieten... Er werd eerst nog 

geopteerd om naar Goes te varen, maar vermits de bruggen niet bediend worden 

tussen 12 u en 16 u waren we daar ondertussen te laat voor. Ik denk dat Corrina wat 

medelijden had, en bood ons spontaan haar autosleutels aan om Goes te bereiken. 

“Als ik hem voor 17 u maar terug heb” zei ze “want dan heb ik gedaan met werken”. 

Over gastvrijheid gesproken...We konden natuurlijk niet met z’n allen in de auto dus 

besloten enkelen om aan boord te blijven, en Willy en ik gingen de stoere uithangen 

en reden met de fiets. Toen we aankwamen konden we zowat het water uit onze 

docksides gieten. Als een stel verzopen kiekes zijn we in een bistro iets warm gaan 

drinken, en van het mooie stadje dat zeker een bezoek waard is (bij beter weer dan), 

hebben we weinig gezien... ‘s Avonds zelf gekookt en aan boord gegeten. De 

jachthaven biedt plaats aan ca 300 boten. In het havengebouw bevinden zich een 

uitgebreide watersportwinkel, het havenkantoor en keurig sanitair voor de 

booteigenaren.                                                                   Liggeld: 10,15 € 

 

Dag 5: Goes Sas – Bruinisse 

Dit stuk Oosterschelde wierp bij mij veel herinneringen op van vroeger, toen ik nog 

op de binnenvaart werkzaam was, lang voor het Schelde-Rijnkanaal gegraven is. 

We moesten toen rekening houden met het getij en wind, wat het bevaren van dit deel 

niet geheel zonder risico maakte. 

Enfin, het weer was een stuk beter, het was tenminste droog zodat we konden 

genieten van de tocht. 

De jachthaven van Bruinisse ligt aan het Grevelingenmeer, het grootste 

zoutwatermeer van Europa. Met zee, strand en pittoreske Zeeuwse plaatsjes in de 

nabijheid heeft Jachthaven Bruinisse alles om uw watersportvakantie tot een succes te 

maken. 

In deze vernieuwde jachthaven zijn alle faciliteiten die u als watersporter nodig heeft, 

te vinden, zoals: jachtservice, watersportwinkel, café-restaurant en supermarkt. 

Het kraaknette, futuristisch sanitair is zeker het vermelden waard! 

Met de vele ruime ligplaatsen behoort Jachthaven Bruinisse nu tot de modernste en 

gezelligste jachthavens van Zeeland. 

Aan de wal valt er ook vanalles te beleven. Een wandeling langs de dijk brengt ons bij 

Brusea, een monumentale visserswoning en visserijmuseum, waar je veel te weten 



komt over de mosselkweek door de jaren heen. Kijk maar eens op 

http://www.brusea.nl/   Na het bezoek kun je, je dorst lessen in café ’t Veerhuis op de 

havenkade een oer Hollandse bruine kroeg, met veel koperbeslag rond de toog en 

tegen de muur oude foto’s uit lang vervlogen tijden. Er wordt ook regelmatig live 

muziek gespeeld! 

De verrassing van de dag was, dat we geen liggeld moesten betalen! We waren “te 

gast” in Jachthaven Bruinisse....tja die van beneden de Moerdijk zijn toch een ander 

soort denk ik  

 

Dag 6: Bruinisse - Tholen 

Na het passeren van de Grevelingensluis en de Krammersluis moesten we afscheid 

nemen van John en Lucie die met zijne “Wilson” richting Volkeraksluis voer om dan 

zijn tocht richting Amsterdam verder te zetten. Toch het gevoel dat dit met een beetje 

pijn in het hart was, we waren ondertussen een héchte groep geworden. 

Wij vervolgden onze weg verder via het Schelde-Rijnkanaal richting Tholen. 

Omstreeks 14 u afgemeerd, en ja, het zonnetje was nog eens van de partij zodat we 

zelfs een “steigerreceptie”konden houden. 

                                                                                                          

 
 

Tholen is geen VVW ankerhaven, maar een goede locatie om te stoppen voor 

Antwerpen. Het is een pittoresk dorpje dat een wandeling waard is. Vlak aan de haven 

zijn nogal bekende restaurantjes en cafés die de meeste toervaarders wel kennen. 

Liggeld:  10,50 € 

 

Dag 7: Tholen - Antwerpen 

De laatste etappe brengt ons via het Schelde-Rijnkanaal naar de Antwerpse haven. 

Eens de Noordlandbrug gepasseerd zie je de industrie en de havenactiviteiten 

toenemen. Voor diegenen die dit nog nooit gezien hebben is dit een belevenis! 

Eerst heb je aan stuurboord de Zandvliet- en de Berendrechtsluis langs waar de 

zeeschepen de haven binnen en buiten varen .  



Even later zie je aan bakboord het Delwaidedok, waar duizenden containers gelost en 

geladen worden. Ooit de grootste containerhaven van Antwerpen, maar ondertussen 

voorbijgestoken door het Deurganckdok. 

We varen onder de Lillobrug door, en zien nu de havens waar hoofdzakelijk 

stukgoederen behandeld worden. Het is een bedrijvigheid van jewelste. Zeeschepen 

getrokken door doksleepboten, binnenschepen, tankers, bootjes met dokloodsen en 

bevoorradingscheepjes zoeken allen een weg naar hun bestemming. In de verte zijn 

ook verschillende olieraffinaderijen te zien. 

Via het 5
de

 havendok en de Noordkasteelbrug bereiken we terug rustiger water, waar 

vanaf het Straatsburgdok ieder terug zijn eigen weg ging. 

Voilà! Dit was het relaas van een mooie tocht, in aangenaam gezelschap en rijk aan 

nieuwe ervaringen, alleen het weer heeft ons in de steek gelaten.... 

 

Jean-Pierre Korstanje 

 

 

 

 

 
 

De haven van Antwerpen ter hoogte van kaai 242 

 


