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Zeeland is blij met 
komst kazerne!

De kazerne biedt Zeeland kansen en Zeeland biedt 
kansen aan de mariniers. De komst zorgt voor veel 
werkgelegenheid, het geeft de Buitenhaven van Vlissingen 
een impuls en zorgt voor een aantrekkende werking 
op de bedrijvigheid. Zeeland biedt de mariniers een 
uitdagende werkomgeving op de grens van land en zee. 
Zeeland heet de mariniers dan ook van harte welkom!’

Werkgelegenheid
Defensie heeft van het havenbedrijf Zeeland Seaports een 
groot perceel direct aan het water in pacht genomen. 
Hiermee krijgt Defensie een volwaardige haven tot haar 
beschikking. Dit zorgt voor extra dynamiek in de stad en 
voor een economische spin-off in de regio. 
De kazerne zorgt voor veel werkgelegenheid in Zeeland. 
Zo zijn er voor de Zeeuwse bouwbedrijven kansen bij de 
bouw en exploitatie van de kazerne. De kazerne zelf zorgt 
voor 1800 directe, structurele banen. In de omgeving 
van de kazerne liggen nieuwe bedrijfsactiviteiten in 
het verschiet, zoals facilitaire diensten, onderhoud en 
logistiek. Daarnaast is er straks ook een hoop nieuw werk 
voor toeleveranciers. En een niet te vergeten extra omzet 
voor de middenstand. Bestaande sport-, onderwijs- en 
trainingsfaciliteiten krijgen bij medegebruik door de 
mariniers een groter draagvlak. Zeeland heeft op dat 
gebied al heel veel te bieden, maar de komst van de 1800 
mariniers zal het sport- en uitgaansaanbod ongetwijfeld 
doen groeien. Dat geldt ook voor de culturele en 
maatschappelijke voorzieningen. Ondernemers zien 
ook deze kansen voor ontwikkelingen en benaderen de 
Provincie met hun plannen. 

Metamorfose van het gebied
De nieuwe kazerne komt bij de Buitenhaven van 
Vlissingen te liggen. Het buitenhavengebied krijgt met de 
komst een enorme boost en het gebied ondergaat een 
ware metamorfose. De ontwikkeling past ook prachtig 
in de totale ontwikkeling van de Buitenhaven door de 
gemeente Vlissingen, Provincie en Zeeland Seaports. 
Zo is het afgelopen jaar is al veel werk verzet. Om de 

Zeeland, een dynamische provincie
Zeeland wordt de thuishaven voor de Nederlandse 
mariniers die zich - op de grens van land en water - 
inzetten voor onze veiligheid. De Michiel Adriaanszoon 
de Ruyterkazerne komt in Vlissingen te liggen. Een 
logische naam, een logische locatie! Want Zeeland is een 
dynamische provincie die juist door haar ligging en de 
invloed van de zee sterk aan veranderingen onderhevig is. 
Zeeland is land in Zee. De zee die Nederland zo veel 
gebracht heeft, de zee die Zeeland zo gevormd heeft. 
Met 650 kilometer kustlijn is het water overal en rondom. 
Waar je in Zeeland ook bent, je staat binnen vijftien 
minuten aan open water. Deze ligging in zee biedt 
mogelijkheden en ruimte om te pionieren en te innoveren, 
ook voor de kazerne. 

C.C.M. (Carla) Schönknecht, Gedeputeerde van Zeeland. (foto Mechteld 

Jansen)

In 1488 is in onze provincie de Nederlandse Marine opgericht. Met als thuishaven het stadje Veere. 
Vanuit Zeeland werden de wereldzeeën bevaren en werd ons land beschermd. De Vlissingse admi-
raal Michiel de Ruyter stond in 1665 aan de wieg van het Korps Mariniers, zeesoldaten die overal ter 
wereld inzetbaar zijn. Zeeland wordt met de komst van de nieuwe kazerne weer de thuishaven voor 
de Nederlandse mariniers. En daar zijn we in Zeeland erg blij mee! De Provincie Zeeland werkt daarom 
samen met de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen aan de voorbereidingen voor de 
nieuwe kazerne.
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gronden op te kunnen leveren zijn woningen gesloopt, is 
er een bedrijf verplaatst en zijn grond- en slibdepots leeg-
gereden. Op de bouwlocatie zijn onderzoeken uitgevoerd 
naar bodemkwaliteit, archeologische waarden, geur en 
niet-gesprongen explosieven. Afgelopen juli zijn vijf ge-
vonden bommen onschadelijk gemaakt. Op 22 juni 2016 
is de bestuursovereenkomst ‘Kostendeling gronddossier’ 
door Defensie en de regio in Vlissingen ondertekend. En 
het Rijksvastgoedbedrijf is in opdracht van Defensie ge-
start met de voorbereidingen van het bouwrijp maken. 
Ook de Zeeuwse overheden dragen daaraan bij. Er komen 
nutsaansluitingen en de infrastructuur in en rond het ge-
bied krijgt een impuls: wegen worden verlegd, rotondes 
worden aangelegd en bestaande wegen verbreed. 

Zeeland, de nieuwe thuishaven
Zeeland biedt de mariniers een prachtige woon- en 
werkomgeving op de grens van land en zee. Het 
besef leeft dat het voor de mariniers een ingrijpende 
verandering is qua werk- en voor sommigen ook 
qua leefomgeving. Zeeland heeft op leefgebied veel 
te bieden. Relatief gezien heeft Zeeland de meeste 
horecagelegenheden van Nederland! Ook kent Zeeland 
een hoge dichtheid aan Michelin-sterren restaurants. De 

Randstad ligt op zo’n anderhalf uur rijden en vanuit hartje 
Zeeland ben je binnen een half uur in Antwerpen. Op 
cultureel vlak zijn de Zeeuwen zeer actief, denk daarbij 
aan het Zeeland Nazomerfestival of Concert at Sea. 
Watersport? De Zeeuwse delta is het meest diverse en 
uitgestrektste watersportgebied van noordwest Europa!
 
Zeeland heet ook het ‘thuisfront’ van de mariniers graag 
welkom. Woningen, goede scholen en partnerbanen 
zijn daarbij belangrijk om hen een uitstekend thuis te 
bieden. Met die scholen zit het in Zeeland wel goed; 
zij scoren landelijk hoog. Zo is Zeeland volgens de 
onderwijsinspectie de enige provincie in Nederland 
zonder zwakke basisscholen. Aan banen voor de partners 
van mariniers gaan we de komende jaren hard werken: 
de Provincie Zeeland investeert in de economie en 
werkgelegenheid. En wat betreft de woningmarkt; je 
krijgt in Zeeland beduidend meer huis voor je geld dan in 
de Randstad. 
De in Vlissingen geboren admiraal Michiel de Ruyter 
richtte het Korps Mariniers op in 1665. De cirkel is weer 
rond als straks de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne 
in Vlissingen haar deuren opent! Zeeland is er klaar voor. 
Welkom mariniers!

Een impressie van het gebied waar de nieuwe marinierskazerne zal worden neergezet. De witte lijnen geven het voormalige Olau-terrein aan, de rode 

stippellijnen het MARKAZ-plangebied (binnendijkse deel en de locatie van de huidige marinekazerne buitendijks).
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De atlas van Blaeu die naar alle waarschijnlijkheid de Staten van 

Zeeland aan Michiel schonken kun je hier vinden. De Atlas major (grote 

atlas) stamt uit 1662 en is gemaakt door de beroemde Amsterdamse 

cartograaf dr. Joan Blaeu (1596-1673). Het is een van de grootste en 

mooiste wereldatlassen die ooit gepubliceerd werd: in totaal 600 m 

met de hand ingekleurde kaarten. Bij iedere GS-vergadering wordt de 

kast geopend en één bladzijde omgedraaid. Zo blijft het papier be-

houden. Ook staat de ‘scheepskist’ van Michiel in deze zaal. De kist is 

eigenlijk een reisbureau. Je kon het op tafel zetten en uitklappen.

In de admiraliteitszaal van het 

Provinciehuis, gevestigd in de Abdij in 

Middelburg, vergaderen Gedeputeerde 

Staten (GS) wekelijks. De sporen van 

Michiel de Ruyter zijn hier nog duidelijk 

zichtbaar. 


