
       
    

      

     

      

        
            

     

        

      

      

 

Het Scheldekwartier is de belangrijkste gebiedsont-
wikkeling van Vlissingen. Het gebied transformeert van 
voormalige werf tot een aantrekkelijk nieuw stadsdeel 
met aanvullende functies. In Het Dok wordt een 
schitterende nieuwe Stadshaven gerealiseerd. De 
nieuwe haven heeft een gemengd programma van vaste 
ligplaatsen, passantenplaatsen, afmeerplaatsen voor 
riviercruises, een bruine vloot en museumschip de 
Mercuur. 

De vaste ligplaatsen worden in de zomer van 2021 
gerealiseerd. Daarmee wordt het voor het eerst mogelijk 
een plek te bemachtigen in het historische Scheldedok. 
Nieuwe bewoners van het Scheldekwartier krijgen 
hiermee een kans om direct voor de deur een eigen 
ligplaats te bezitten. Maar ook andere watersporters 
kunnen uiteraard een ligplaats aanschaffen in de 
voortuin van de iconische Machinefabriek. 

Vaste ligplaatsen 
De haven is voorzien van kwalitatief hoogwaardige 
drijvende steigers met vingerpieren en voorzieningen. 
De vormgeving van de haven is passend bij de 
historische omgeving en de nieuw te realiseren 
openbare ruimte en de Dokbrug. Er zijn in totaal 57 
vaste ligplaatsen beschikbaar aan de noordzijde van de 
stadshaven aan de Jan Weugkade. Deze ligplaatsen zijn 
bereikbaar via twee entrees waarvan er één gerealiseerd 
wordt bij de nieuw te bouwen Oversteek (ets en 
voetgangersverbinding over het Dok) en de daaraan 
gekoppelde openbare steiger, de andere bevindt zich 
aan de zijde van de nieuwe Dokbrug. 

Realisatie 

Vereniging van Eigenaren 
De ligplaatsen worden verkocht in de vorm van een 
soort van 'appartementsrecht'. De eigenaren worden 
gezamenlijk lid van de Vereniging van Eigenaren. 
Steigers en voorzieningen zijn eigendom van de VVE. 
Dat betekent dat u gezamenlijk eigenaar bent en de 
koers bepaalt. U betaalt eenmalig een koopsom en 
jaarlijks een bijdrage voor onderhoud, reservering, 
reparatie en beheer. 

Voorzieningen 
Verdeeld over de hoofdsteiger komen 10 stuks 
aansluitzuilen voorzien van energiezuinige verlichting 
met per ligplaats een elektra aansluiting van 16A/230V. 
Drie zuilen zijn voorzien van watertappunt en 
slanghaspel t.b.v. (drink)water. 

De hoofdsteiger is aan de oostzijde toegankelijk vanaf 
de kade via een loopbrug/helling en aan de westzijde 
vanaf de kop van de haven via een openbare trap en 
vaste steiger die door een loopbrug is verbonden met de 
drijvende steiger. 

Bij de loopbrug is de steiger afgesloten met een 
hekwerk/ poort met toegangssysteem. 
De hoofdsteiger en vingerpieren zijn voorzien van de 
benodigde bolders. 



 

 
 

 

 
 

 
 

     

  

Afmetingen 
In totaal komen er 57 vaste ligplaatsen in twee verschillende afmetingen in de Stadshaven. De nummers 1 tot en 
met 39 hebben een lengte van 10,5 meter en breedte van 4,25m en de ligplaatsen 40 tot en met 57 hebben 
een lengte van 16 meter en breedte van 6m. In de tabel hiernaast zijn de precieze afmetingen van de ligplaatsen 
weergegeven. 

Ligplaats 1 t/m 39 Ligplaats 40 t/m 57 

Stadshaven Vlissingen 
Ligplaatsen in Het Dok 

Ligplaats Koopprijs ligplaats v.o.n. Jaarlijkse bijdragen VVE 
(prijspeil 2021) (prijspeil 2021) 

10,5 meter € 17.500,- € 734,62 
16 meter € 29.000,- € 1.580,36 

De gemeente Vlissingen neemt btw, btw schade en overdrachtsbelasting voor haar rekening. De koopprijs is 
inclusief de aansluiting van water en elektriciteit. Het gebruik van water en elektriciteit wordt achteraf 
verrekend. 

Interesse? 
Bent u geïnteresseerd in een ligplaats in de Stadshaven 
van het Scheldekwartier? 
Neemt u dan contact op met de gemeente Vlissingen. 
Contactpersoon is mevrouw L. Kok telefoonnummer 
0118-487256 of email lkok@vlissingen.nl. 
www.scheldekwartier.nl/stadshaven 
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