
Gedenksteen Kanaal door Walcheren. 

 

Op 14 september 2015 stuurde Hans van Pagee als bestuurslid van de Stichting Veere onderstaande 

mail naar de Provincie Zeeland met een voorstel voor herplaatsing van de gedenksteen Kanaal door 

Walcheren:    

Tijdens de werkzaamheden aan het Mauritsbolwerk te Veere  is in 2011 een gedenksteen opgegraven 

die de opening markeert van het Kanaal door Walcheren op 9 september 1872. 

Mogelijk is deze steen tijdens  renovatie werkzaamheden aan de sluis als afgedankt materiaal in het 

talud van het aanloopkanaal gedumpt.  

De steen heeft vervolgens een nieuwe plaats gekregen in het grastalud aan de rand van het aanloop 

kanaal naar de sluis, nabij het Gemaal Oostwatering. Op deze locatie is de steen echter nauwelijks 

zichtbaar voor voorbijgangers die van of naar de sluis gaan. Ook vanaf het water is de steen niet 

zichtbaar. Tevens worden de randen van de steen bedreigd door reguliere maaiwerkzaamheden. 

Omdat deze gedenksteen een historisch monument is dat de aanleg van het Kanaal door Walcheren 

markeert, zijn wij (Bestuur Stichting Veere)  van mening dat deze steen een meer prominente plaats 

verdient. 

 

Het pad over de Sluis Veere  is zowel voor  voetgangers als fietsers een belangrijke verbinding cq 

bezienswaardigheid. Het toegangspad over de sluis is reeds voorzien van informatiepanelen en een 

kanon op afuit. Het toevoegen van deze gedenksteen langs dit pad op een duidelijk zichtbare locatie 

ligt daarom het meest voor de hand. 

De meest in het oog springende locatie betreft de blinde muur van het werkplaatsgebouw (zie bijlage). 

De voorzieningen die voor plaatsing zouden moeten worden aangebracht lijken vrij eenvoudig (enkele 

haken en/of een gemetselde ondersteuning). 

 

Het bestuur van de Stichting Veere doet hierbij het verzoek aan de Provincie Zeeland om herplaatsing 

van deze gedenksteen te overwegen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar de blinde muur van het 

werkplaatsgebouw bij de sluis.  

 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

 

Recent heeft Hans van Pagee weer contact opgenomen met de Provincie Zeeland. Hij kreeg te horen: 

Verplaatsing heeft geen prioriteit en er is geen geld. Mogelijk in 2022 ( 150 jaar na opening Kanaal ). 

In de vergadering Stadsraad Veere van 14 december heb ik voorgesteld dat de Stichting Veere samen 

met de Vereniging Stadsraad Veere een brief sturen aan het college van Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Zeeland om het voorstel tot herplaatsing aan te kaarten. Wanneer dit niet succesvol is kan 

een brief gestuurd worden aan de Staten van Zeeland.    

 

Veere 19 december 2020 

Bas Vooijs (bestuurslid Stichting Veere) 

 

  



Bijlage bij memo Stichting Veere,  d.d. 14 september 2015  

 


