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Kanaal door Walcheren      Stationsbrug Middelburg 

 

De Stationsbrug in Middelburg wordt in de periode van maandag 23 september 2019 7.00 uur tot en met 

zondag 12 april 2020 23.59 uur gerenoveerd. 

 

Stremming 

In verband hiermee is de Stationsbrug Middelburg voor de scheepvaart gestremd op de volgende 

momenten: 

 Van maandag 23 september 2019 7.00 uur tot uiterlijk vrijdag 27 september 2019 17.00 uur. 

Er is in deze periode geen scheepvaart mogelijk in verband met het uithijsen van de brugdelen en de 

aanwezigheid van diverse werkschepen. 

 Van woensdag 20 november 2019 7.00 uur tot donderdag 21 november 2019 17.00 uur. Er is in 

deze periode geen scheepvaart mogelijk in verband met het plaatsen van de nieuwe aanbrug van de 

Stationsbrug. 

 Van maandag 30 maart 2020 7.00 uur tot zondag 12 april 2020 23.59 uur. Er is in deze periode 

geen scheepvaart mogelijk in verband met het terugplaatsen van de gerenoveerde Stationsbrug. 

 

Bediening tijdelijke pontonbrug 

De Stationsbrug Middelburg wordt in de periode vanaf vrijdag 27 september 2019 17.00 uur tot 

en met zondag 12 april 2020 23.59 uur in de directe nabijheid vervangen door een tijdelijke 

pontonbrug, die alleen geschikt is voor voetgangers. In de periode gelden er aangepaste 

bedieningstijden van de pontonbrug, namelijk: 

- op werkdagen wordt de pontonburg op de volgende vier vaste tijden bediend: 07.07 uur; 11.37 

uur; 15.37 uur en 19.37 uur. De brugopening van 7:07 uur moet men de dag ervoor aanvragen bij 

de Nautische Centrale Vlissingen voor 22:00 uur via telefoonnummer 06-55484448. 

- op zaterdagen en zondagen wordt de pontonbrug op de volgende twee vaste tijden bediend: 10.07 

uur en 15.37 uur. 

 

Vanaf 19 september 2019 is alleen de hoofddoorvaartopening van de Stationsbrug beschikbaar voor 

de scheepvaart. 

 

Bij slecht weer en / of onvoorziene omstandigheden (zoals gewijzigde aankomst- en vertrektijden van 

de trein) kan de genoemde stremming voor de scheepvaart veranderen. 

 

Voor verdere informatie kunt uw contact opnemen met de Nautische Centrale Vlissingen VHF 22. 

 

Middelburg, woensdag 19 juni 2019 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, 

namens dezen, 

 

ir. C.A.J. Verhoeve MPM, 

Hoofd afdeling Infrastructuur & Vastgoed. 


