Koloniale wandeling Vlissingen: Fort Rammekens

Start- en eindpunt: station Vlissingen
Parkeren: bij het station
Horeca onderweg: geen
Lengte van de wandeling: 17 kilometer
Routebeschrijving downloaden: volg link
GPZ-bestand: Topo GPS koloniale wandeling Vlissingen
In Vlissingen zijn weinig gebouwen overgebleven die rechtstreeks herinneren aan ons koloniale verleden.
Een bouwwerk met koloniale wortels dat nog wel bestaat is fort Rammekens. Vandaar vertrokken de
schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en de
Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) naar Azië, Amerika en Afrika. Het fort waarin de VOC ook een
korte tijd een hospitaal beheerde, biedt een wijds uitzicht over de Westerschelde.
De Route
De wandeling naar fort Rammekens is voor een deel gemarkeerd met wit/gele tekens. Dat geldt voor de
weg er heen. De weg terug is door koloniaalerfgoedtevoet uitgezet.
1. Je start bij het station in Vlissingen. Verlaat het station door de hoofdingang en sla linksaf. Op de hoek
linksaf, Veerhavenweg. Ongeveer 50 meter voor een chauffeurscafetaria oversteken, loop onder een
slagboom door. Hier linksaf en de Kasseienweg aflopen. Een voorrangsweg oversteken en rechtsaf
over een fietspad, de Poortersweg inslaan. Na het viaduct neem je de eerste weg rechts, de Oostelijke
Bermweg. Op de eerste splitsing rechts aanhouden. Je passeert de Havenweg en gaat even verder
schuin rechts omhoog. Na 200 meter kom je op een fietspad, buitendijks langs de Schelde. Na 200
meter kom je op een fietspad langs de Schelde.
2. Honderd meter na een uitwateringssluis linksaf, een betonnen trap op en af en vervolgens de
asfaltweg uitlopen. Op een T/splitsing linksaf, Zuidwateringstraat. Neem de eerste weg rechts

Barentsweg. Na ca 200 meter linksaf, een graspad op dat afgesloten is met een houten slagboom.
Hier heb je zicht op de Rammekenskreek
3. Dit pad blijf je volgen. Na enige tijd komt van links een schelpenpad op het graspad uit. Je gaat nu
verder op het schelpenpad. Na een stukje bos kom je bij een asfaltweggetje voor een betonnen trap.
Je gaat linksaf door een klaphek, rechtsaf omhoog en volgt de dijk. In de verte zie je fort Rammekens
liggen. Het fort is van april tot en met september op vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 12.00
tot 17.00 uur. Kosten volwassenen € 3,50.
4. Fort Rammekens werd gebruikt door de VOC (1602-1800), een van Nederlands grootste
handelsondernemingen in de 17de en 18de eeuw. Zij richtte een uitgebreid handelsnetwerk op
tussen de diverse handelsposten in de Aziatische regio. In Nederland was Middelburg na
Amsterdam de belangrijkste vestigingsplaats (kamer) van de VOC. In Middelburg liet de
handelsorganisatie in bijna 200 jaar maar liefst 336 Oost-Indiëvaarders bouwen. Op de rede van fort
Rammekens werden de schepen klaargemaakt voor de reis naar Azië. In 1787 werd op de
binnenplaats van fort Rammekens een hospitaal ingericht voor zieke bemanningsleden van de
schepen van de VOC die voor de kust lagen te wachten op gunstige wind.
5. Sla na het bezoek aan het fort linksaf en bij ANWB paal 17248 nog een keer linksaf, richting Ritthem.
Je loopt langs een defensieterrein met opslagruimtes. Direct daarna sla je linksaf het bos in bij
Rammekenshoek. Volg de groene bordjes met de gele pijlen.
6. Aan het eind kom je uit op een parkeerplaats. Bij de ingang van de parkeerplaats linksaf, een
klinkerweg in. Loop tot ANWB paal 17245 en ga daar linksaf en loop Ritthem binnen. Op de
driesprong rechts, Weverstraat. Vervolgens linksaf Dorpsstraat, tot de Zandweg en daar rechtsaf.
Deze Zandweg blijf je een tijdje volgen (negeer twee straten naar links). Je steekt aan het eind van de
Zandweg de grote verkeersweg over en slaat daar linksaf richting Vlissingen. Je loopt tot het Shell
station waar je de weg oversteekt en rechtsaf de Deinsvlietweg inslaat. Deze weg loop je af tot
ANWB paal 18477 en daar sla je rechtsaf, Poorterspad. Houdt rechts aan, Nieuwe Kruidmolenweg en
ga onder het viaduct door en loop door tot de grote weg. Voor de grote weg naar links, de
Westerhavenweg. Je loopt langs de haven terug naar het station.

