Naast een bezoek aan de tentoonstelling Nooit meer
werken in het Zeeuws Museum kunt u in de zomer een
fietstocht maken die het museum heeft samengesteld
langs bijzondere ‘werkplekken’.
Zowel het Scheldekwartier in Vlissingen als de haven
van Breskens waren ooit van grote betekenis voor
de werkgelegenheid in de regio. De gebouwen zijn
hun functie kwijtgeraakt en wachten op een nieuwe
bestemming. Op deze locaties realiseert het museum
prikkelende tijdelijke interventies.
Daarnaast gaat de fietsroute langs het Zeeuws Museum,
over de veerboot en langs andere markante plekken.
Hiermee biedt het museum een uniek dagje Zeeland.
Deze route kan in Middelburg, Vlissingen of Breskens
worden gestart van 25 mei tot en met 1 september.
1. Zeeuws Museum

LOCATIE

Tentoonstelling Nooit meer werken / Di-zo 11:00-17:00 uur en 2e Pinksterdag
Volwassenen €11, kinderen t/m 18 gratis, Museumkaart, BGL VIPkaart en
Rembrandtpas gratis / www.zeeuwsmuseum.nl

Werk verandert voor iedereen in rap tempo: flex wordt de norm en
machines gaan de mens in steeds meer beroepen aanvullen of vervangen.
In de toekomst speelt werk voor jong en oud een nieuwe rol. Aan de hand
van acht kunstwerken wordt de betekenis van werk onderzocht. Ze laten
verschillende strategieën zien om met de verandering van werk om te
gaan: het ene roept op tot verzet, het andere probeert het systeem te
hacken of bereidt ons voor op een leven na het werk. Weer een ander laat
zien hoe we de herinnering aan werk levend houden in rituelen.
Neem deze zomer in Zeeland de tijd voor bezinning over werk en vrije tijd.
Met werk van o.m.: James Beckett, Jeremy Deller, Janne van Gilst,
Christian Jankowski, Lisette Olsthoorn, Helge Prinsen en Ottonie von
Roeder.

2. Stations Rijwielshop Middelburg

PRAKTISCH

Fietsverhuur / OV-fiets / Ma-zo 15 min. voor de eerste trein en 15 min.
na de laatste trein / Stations Rijwielshop Middelburg / Ma-vr 7:00-19:00 uur,
za-zo 9:00-17:00 uur

werken
Toelichting op de route

In de route worden de volgende
afkortingen gebruikt: RA voor rechtsaf,
LA voor linksaf en RD voor rechtdoor.
In de route worden verschillende plekken extra uitgelicht. Dit zijn locaties,
waar de route langs voert en die zijn
meegenomen in de tijdsduur van de
route. Deze locaties zijn ter plekke
aangegeven met een markering.
De tips zijn plekken waar de route
langs voert, maar die niet in de tijdsduur zijn meegenomen. Maar deze tips
zijn wel de moeite waard om even voor
te stoppen of op een later moment te
bekijken.
Praktisch, dit zijn fietsverhuurlocaties
en de afvaartijden van de Westerschelde Ferry.
De route bedraagt in totaal 26 km. Met
het fietsen en het bezoeken van de
locaties bent u ca. 5 uur onderweg. Als
u veel tijd en zin heeft om te fietsen
kunt u in Zeeuws-Vlaanderen een alternatieve route volgen die langs Groede
gaat. Deze route is 14 km langer dan
de normale route, houd dus rekening
met extra tijd, of maak er 2 dagen van,
1 dag een rondje Walcheren en 1 dag
een rondje Zeeuws-Vlaanderen, dan
heeft u ook tijd om de tips te bezoeken.

1. Locatie — Zeeuws Museum,
Abdij
→ Verlaat de abdij aan de kant
van het Zeeuws Museum
→ Na de poort RA, Balans
→ 1e RA, Sint Pieterstraat
→ Aan het einde RA, Korte Delft
→ 1e LA, Nieuwstraat
→ Aan het einde RA,
Londensekaai
→ 1e LA, brug over
→ Doorfietsen tot station,
knooppunt 58
2. Praktisch — Stations
Rijwielshop Middelburg,
Kanaalweg 22
→ Hier kom je op de
kruispuntenroute,
volg vanaf hier:
→ 57
→ 38
→ 83
→ 87

Fietsroute
Zeeuws Museum
Middelburg — Vlissingen — Breskens
25 mei t/m 1 september 2019

Nooit meer

De route is het beste te fietsen op
dinsdag t/m zaterdag, maandag zijn de
meeste locaties gesloten. Op zon- en
feestdagen kunnen openingstijden
afwijken.
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Vlissingen
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3. Scheldewerf

TIP

Wo-zo 11:00-17:00 uur / Volwassenen €3,50, kinderen tot 18 jaar €1,50 /
www.museumscheldewerf.nl
4

U rijdt hier het terrein op van wat eens De Koninklijke Schelde was, een
scheepswerf in het hart van Vlissingen. Rond de jaren ‘50 van de vorige
eeuw werkten er 4500 mensen. De gemeente voorziet hier een levendige
nieuwe woonwijk in de toekomst, maar nu worden de gebouwen op het
terrein gebruikt voor tijdelijke evenementen.
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U komt eerst langs de Timmerfabriek (1915). Hier werden hoogwaardige
interieurs gemaakt voor schepen. De Timmerfabriek doet nu dienst als
evenementenlocatie, met in de zomer een pop-up restaurant (alleen op
reservering).
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Vlissingen

Een stukje verder komt u langs Museum Scheldewerf in ‘De Oude
Verbandkamer’. Het gebouw van de voormalige bedrijfsgeneeskundige
dienst van De Schelde. De vakbond maakte ook gebruik van het gebouw.
Nu doet het dienst als museum om de scheepsbouwgeschiedenis van
Vlissingen een permanente plek te geven.

3. Tip — Scheldewerf, De Willem Ruysstraat 100
→ Op weg richting knooppunt 88 gaan we van de route af
→ Bij rotonde RA, Scheldestraat

4. Phone Home

LOCATIE

Phone Home, interventie van Manon van Hoeckel / Di-zo 12:00-17:00 uur en
2e Pinksterdag / Gratis

4. Locatie — Phone Home, Scheldestraat 14
→ Rijd terug en steek de rotonde recht over
→ Aan de andere kant van het water bij groot gebouw LA, Peperdijk

In Zeeland is het een komen en gaan van mensen. Arbeidsmigranten en
expats vinden er werk, terwijl jongeren voor hun studie Zeeland juist
inruilen voor de grote stad. In het project Phone Home heeft social
designer Manon van Hoeckel (1990) deze mensen geïnterviewd en bleek
dat de telefoon dè manier is om contact te hebben met het thuisfront.
Voor het Zeeuws Museum ontwikkelt ze in belwinkel phonehome in de
Scheldestraat een installatie waar verschillende telefooncellen hangen.
Pak de hoorn op en luister naar de verhalen van expats, arbeidsmigranten
en Zeeland-verlaters over werk en hun ’thuis’. In haar projecten weet
Van Hoeckel altijd de wederzijdse nieuwsgierigheid bij het publiek te
stimuleren en bijzondere ontmoetingen te faciliteren. Van Hoeckel werkte
eerder in opdracht van Stedelijk Museum Schiedam en Museum Boijmans
Van Beuningen. In 2018 won ze de Young Designer Award.

Phone Home, Manon van Hoeckel

5. Zware Plaatwerkerij

LOCATIE

Dagelijks 8:00-20:30 uur

Gebouwd in 1929. Zoals de naam al zegt was deze fabriek gespecialiseerd
in de fabricage van metalen platen als onderdeel van de Koninklijke
Schelde Groep. In 2008 werd de Zware Plaatwerkerij verlaten. Tot 2014
in gebruik door Panorama Walcheren en voor evenementen, in 2017
geopend als woonzorgcentrum en verpleeghuis Scheldehof. U kunt hier
de brasserie bezoeken voor een kopje koffie of thee.

6. Groentewinkel Adrie Trimpe

5.
→
→
→
→

Locatie — Zware Plaatwerkerij, Peperdijk 263, bij grote metalen deuren
Doorrijden langs het water
RA, Dok van Perry
RA bij parkeerplaats
RD, Groenewoud

6.
→
→
→
→

Locatie — Groentewinkel Adrie Trimpe, Groenewoud 16
Weg vervolgen
LA, Provooststraat
Aan het einde LA, Nieuwendijk
Volg route naar knooppunt 86

LOCATIE

Adrie Trimpe en zijn vrouw Francien runden op deze plek 69 jaar lang
hun groentewinkel, tot ze 83 en 82 jaar waren en hun gezondheid het niet
langer toeliet. Als u door het raam kijkt ziet u dat de groenten uit de winkel
zijn, maar verder is het pand nog in dezelfde staat als toen ze de winkel
in 2017 sloten. In 2018 kwam de documentaire ‘Van verlies kun je niet
betalen’ uit van Helge Prinsen die in de tentoonstelling Nooit Meer Werken
in het Zeeuws Museum te zien is.

Helge Prinsen, Van verlies kun je niet betalen, 2018
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Helge Prinsen, Van verlies kun je niet betalen, 2018

7. Rijwielshop Vlissingen

7. Praktisch — Rijwielshop Vlissingen, Stationsplein 1
→ Neem de Westerschelde Ferry naar Breskens

PRAKTISCH

Fietsverhuur / OV-fiets / Ma-vr 7:00-19:00 uur, za 9:00-16:00 uur, zo 10:00-19:00 uur
Rijwielshop Vlissingen / Ma-vr 7:00-19:00 uur, za 9:00-16:00 uur, zo 10:00-19:00 uur

8. Westerschelde Ferry

8. Praktisch — Westerschelde Ferry, Westerhavenweg 2a
→ Aankomst in Breskens

PRAKTISCH

Fiets-en-voetveer tussen Vlissingen en Breskens.
Afvaart Vlissingen: 7:48/8:48/9:48/10:18*/10:48/11:18*/11:48/
12:18*/12:48/13:18*/13:48/14:18*/14:48/15:18*/15:48/16:18/16:48/17:18/17:48/
18:48/19:48/20:48
* alleen 08.06 t/m 30.08
U kunt voor vertrek al uw e-ticket aanschaffen. Voor actuele vertrektijden en
prijzen, zie www.westerscheldeferry.nl

Zaaloverzicht Nooit meer werken in het Zeeuws Museum

9. Centrum Qi

PRAKTISCH

TIP

Fietsverhuur / horeca / Wo-zo 9:30-17:00 uur

Voormalig opstappunt voor fietsers en voetgangers voor autoveer, nu
huiskamer van Breskens om iets te eten of drinken.

10. The Lucky Lobster

9. Praktisch en Tip — Centrum Qi, Veerhaven 3
→ Rijd naar knooppunt 25
→ LET OP, als je over de dijk omlaag fietst, LA weg volgen (beige met rood
wegdek voor fietsers).
→ Op weg richting knooppunt 26 gaan we van de route af
10. Tip — The Lucky Lobster, steiger aan de Keerdam
→ Bij parkeerterrein LA, Kaai op, Visserij Museum staat aangegeven langs de weg.
9 13

TIP

Dagelijks

Bij de steiger onderweg kunt u een lekker visje kopen bij The Lucky
Lobster, een oude vissersboot waar de schipper verse vis verkoopt.
11

Breskens
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11. Experience — interventie i.s.m. Visserijmuseum
LOCATIE
Di-za 12:00-17:00 uur; zo, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag 14:00-17:00 uur / Gratis

De haven van Breskens wordt de komende jaren verbouwd tot een toeristische
trekpleister. In het Visserijmuseum werken 40 vrijwilligers. Mensen die, vaak
na hun werkzame leven, op zoek zijn naar een zinvolle besteding van hun
vrije tijd en die de herinnering aan de verdwijnende visserij levend houden.
In dit leegstaande gebouw, met een spectaculair uitzicht over de haven in
transitie, wordt een ode gebracht aan deze ervaren en onmisbare krachten.
Tegelijkertijd wordt de vraag gesteld welke plaats er voor hen is in de plannen
voor het nieuwe museum.

11.
→
→
→
→
→
→
→

Locatie — Experience - interventie i.s.m. Visserijmuseum Breskens, Kaai 1
Fiets terug langs de haven
LA aanhouden naar boven
Aan het einde LA
Gelijk RA, Grote Kade
LA, Dorpsstraat
3e RA, Kijkuit
1e RA, Europastraat

11a. Tip — muurschildering Johnny Beerens, Middenhavendam

Bezoek ook het naastgelegen Visserijmuseum Breskens / Di-za 10:00-17:00 uur,
zo, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag 14:00-17:00 uur / Visserijmuseum Breskens
0 t/m 5 jaar gratis, 6 t/m 12 jaar & 65+ €4,50, 13 t/m 64 jaar €5,50 /
www.museumbreskens.nl

11a. Johnny Beerens - Brood en vis - 1997

TIP

Vanuit het gebouw heeft u een bijzonder uitzicht op de beschilderde silo aan de
overkant van de vissershaven. De muurschildering refereert aan de verse vis uit
zee en de broden verwijzen naar het graan van het land. In de haven werden ze
van en aan land gebracht en voorzagen zowel de boer als de visser van inkomen.

Experience, interventie Zeeuws Museum i.s.m. Visserijmuseum

12. Locatie — St. Barbarakerk, Europastraat 7

van en aan land gebracht en voorzagen zowel de boer als de visser van inkomen.

Experience, interventie Zeeuws Museum i.s.m. Visserijmuseum

12. St. Barbarakerk

12. Locatie — St. Barbarakerk, Europastraat 7
→ Fiets verder de Europastraat door
→ 1e LA, Burgemeester van Zuijlenstraat
→ Aan het einde Langeweg oversteken en LA fietspad volgen

LOCATIE

Di-za 13:30-16:30 uur / Gratis

Gebouwd in 1950 als noodkerk, omdat het nooit tot de bouw van een
definitieve kerk is gekomen, doet het gebouw nog steeds dienst als kerk.
Van 1970 tot 2017 was Omer Gilliet pastoor van deze kerk. Daarnaast was
hij beeldhouwer en had hij zijn werkplaats bij de kerk en voorzag de kerk
van tal van beelden. De kerk doet ook dienst als inloophuis waarbij het
gaat om het leggen van sociale contacten, praten, luisteren, zwijgen en
lachen en er is een handwerkcafé.

13. Westerschelde Ferry

PRAKTISCH

Fiets- voetveer tussen Breskens en Vlissingen. Afvaart Breskens:
8:18/9:18/10:18/10:48*/11:18/11:48*/12:18/12:48*/13:18/13:48*/
14:18/14:48*/15:18/15:48*/16:18/16:48/17:18/17:48/18:18/19:18/20:18/21:18
* alleen 08.06 t/m 30.08

14. Kloveniersdoelen

TIP

di-za 11:00-23:00 uur, zo 11:00-18:00 uur

Monument uit begin 17e eeuw. Gebouwd als oefenruimte van de kloveniers
(schuttersleden die met de bus schoten). Het gebouw heeft al vele functies
gehad in haar bestaan: herberg/sociëteit, militair hospitaal, school,
Muziekbibliotheek, Zeeuwse Centrale Discotheek, Zeeuws Kunstenaars
Centrum, Nieuwe Muziek Zeeland. Nu doet het gebouw dienst als
restaurant en cinema. Op de zolder zit nog altijd een schietvereniging.

LET OP, als u de alternatieve route volgt gaat u vanaf dit punt een andere route
volgen.
→ Voor de tunnel, LA oversteken, weg naar boven volgen
→ Boven RA (U-bocht) fietspad langs autoweg volgen
→ Weg oversteken en LA naar Westerscheldeferry
Als u de alternatieve route heeft gevolgd, komt u hier weer terug op de route
→ Neem de Westerschelde Ferry naar Vlissingen
13. Praktisch — Westerschelde Ferry, Veerhaven 2
→ Aankomst in Vlissingen
→ Knooppunt 85 aanhouden
→ Op weg richting knooppunt 93 gaan we van de route af
→ Bij spoorweg RD, Energieweg
→ Met de weg mee LA
→ Aan het einde, bij het kanaal, RA
→ Bij brug rechtsaf, spoor over, Kanaalstraat, knooppunt 84 aanhouden
→ 57
→ Linksaf, Schroebrug oversteken
→ 2e stoplicht RA weg oversteken
→ Fietspad volgen en brug oversteken
→ LA, Beenhouwerssingel
→ Waar Beenhouwerssingel overgaat in Molenberg

14. Tip — Kloveniersdoelen,
Achter de Houttuinen 30,
waar Beenhouwerssingel
overgaat in Molenberg over
de brug
→ Weg vervolgen
over Molenberg en
Penninghoeksingel
→ RA, Stadhuisstraat
→ Kruising oversteken,
Bachtensteene
→ Aan het einde RA,
Groenmarkt
→ LA met weg mee, Onder Den
Toren
→ LA, Koorkerkhof
→ Ga de Abdij weer op
1. Locatie — Zeeuws Museum,
Abdij
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Alternatieve route
15. Buitenbeeld Nanda Runge

TIP

Op 13 plaatsen in het dorp Groede hangen vitrines waar steeds
wisselende kunstwerken in geplaatst worden. In de zomer hangt er werk
van Nanda Runge dat geïnspireerd is op het plattelandsleven. Het werk
van Nanda Runge is te zien t/m 14 juni. Locaties waar u langs komt:
Ellenstraat 20, Markt 20, Grote Kerk, Molenstraat 17, Slijkstraat

16. Tankstation van den Hemel

PRAKTISCH

Fietsverhuur / Mei ma-za 8:00-18:00 uur, juni & sept ma-za 8:00-18:00 uur,
zo 10:00-18:00 uur, juli-aug ma-za 8:00-19:00 uur

17. Het Vlaemsche Erfgoed

TIP

Het Vlaemsche Erfgoed laat zien hoe Groede er aan de eerste helft van
de 20 e eeuw uitzag, met kleine winkeltjes en werkplaatsen die door
vrijwilligers levend worden gehouden.

TIP

Di-vrij 10:00-18:00 uur, za-zo 10:00-19:00 uur

Doe-, speel- en infopark met een bunkerpark, dat deel uitmaakte van de
Atlantikwall. Horecagelegenheid.

19. Vuurtoren

15. Tip — Vitrines Nanda Runge, Ellenstraat 20
→ 1e RA, Markt
15. Tip — Vitrines Nanda Runge, Markt 20
→ 2x LA om de kerk heen
15. Tip — Vitrines Nanda Runge, Grote Kerk
→ 1e RA, Molenstraat

Museumstraatje / Di-za 10:00-16:00 uur / €4,20 volwassenen, €2,10 kinderen van
4 t/m 12 jaar

18. Groede Podium

Alternatieve route
→ Door fietstunnel en weg oversteken
→ LA weg oversteken
→ Gelijk RA, Langeweg volgen over het fietspad
→ 1e fietspad LA bij het bord Waterduinen
→ Fietspad volgen naar knooppunt 16
→ Bij knooppunt 16 LA, Havedijk
→ Bij rotonde RA fietspad langs Provinciale weg
→ Voor de bushalte LA richting Oostburg
→ Gelijk RA, Voorstraat
→ 1e LA, Walenstraat
→ Aan het einde RA, Ellenstraat

TIP

Mei, juni za-zo 13:00-17:00 uur, juli, aug vr-zo 13:00-17:00 uur, feestdagen 13:0017:00 uur / Kinderen 5 t/m 13 jaar €1 (alleen onder begeleiding), vanaf 14 jaar €2

15. Tip — Vitrines Nanda Runge, Molenstraat 17
16. Praktisch — Tankstation van den Hemel, Nieuwstraat 3 (ligt net buiten de
route, aan het eind van de Molenstraat)
→ 1e RA, Slijkstraat (afstappen)
15. Tip — Vitrines Nanda Runge, gelijk links in de Slijkstraat

17. Tip — Het Vlaemsche Erfgoed, Slijkstraat
→ RD, Brouwerijstraat
→ Aan het einde LA, Woordweg
→ Vanaf hier knooppunten volgen:
→ 15
18. Tip — Groede Podium, Gerard de Moorsweg 4
→ 85
→ 14
→ 20
19. Tip — Vuurtoren, Panoramaweg 1
→ 7, Veerhaven
Bij de Westerschelde Ferry komt u weer op de normale route.

De vuurtoren uit 1867 is een rijksmonument en wordt onderhouden door
vrijwilligers. Er worden ook maritieme, culturele en educatieve activiteiten
georganiseerd. De vuurtoren doofde in 2011 het licht en werd toen
overgenomen door vrijwilligers.
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