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In 2020 en 2021 realiseerde de Stichting Museumhaven Zeeland onder meer de volgende 

activiteiten:  

 

• Het gedurende de zomermaanden toegankelijk maken van de schepen; 2.500 bezoekers 
per jaar. 

• Het vrij toegankelijk maken van de Stads- en Commerciewerf;  4000 bezoekers in 2020 en 
4500 bezoekers in 2021.  

Van april 2020 tot augustus 2021 zijn er geen grote groepen of scholen geweest, 
door het Covid-19 virus. Begin november 2021 hebben we de eerste scholen 
ontvangen tijdens project “Doe Us”. 

• Het organiseren van vaartochten voor schoolkinderen, sponsoren, donateurs en 
bezoekers.  

• Het verzorgen van presentaties op manifestaties, zoals de Havendagen Zierikzee 
en andere maritieme evenementen in Zeeland; 

• Het samenwerken met partners, zowel in Zeeland als in België; met name zijn er 
regelmatig contacten met de werf C.A. Meerman te Arnemuiden, de werf te Rupelmonde 
en het scheepvaartmuseum te Baasrode. 

• De verwerving van klassieke scheepstypen; 

• Het promoten van de Museumhaven en haar collectie bij een groot publiek en potentiële 
sponsoren; 

• De uitgave van nieuwsbrieven over de Museumhaven; 

• Het verwerven van subsidies. 

• Het onderhouden van de Geertrui, motorhoogaars uit 1932 

• Het onderhouden van de Zuidvliet, eerste motorschip van de Provinciale Stoomdiensten 
bouwjaar 1913. 
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• Het onderhouden van de Peilvlet,  welke destijds gebruikt werd door het Waterschap om 
waterdiepten voor de zeedijk op te meten. In de winter van 2020/2021 is er een nieuwe 
motor ingebouwd.  

• Het onderhouden van een Loodsjol, welke destijds werd ingezet voor de beloodsing van 
zeeschepen op de Westerschelde. 

• Het restaureren van een boeier Vabel uit 1890 (nog niet afgerond).De realisering van een 
eigen website. 

• Het restaureren en onderhouden van oude scheepsmotoren. 

• De realisering van een eigen huisstijl.  

• Het museum gedeelte  is opnieuw ingericht met huisstijl kleuren. 

• Met monumentendag heeft de ARM17 in Brouwershaven gelegen om de garnaalvisserij te 
ondersteunen 

• De bibliotheekruimte van Museumhaven is uitgebreid met nieuwe kasten en de 
boekenlijst is geüpdatet.   

 

 


