
Vlissingen, 13 juni 2014 !
Geachte, !
Al vele jaren doen in mijn omgeving verhalen de ronde over mysterieuze gangen 
die zich onder het wegdek van de Boulevards  bevinden. Na onderzoek van mijn 
kant blijkt het 'mysterieuze" gangenstelsel helemaal niet zo mysterieus te zijn als 
gedacht, maar ligt voor een deel gewoon onder je voeten. !
Na onderzoek in verschillende archieven en het lezen van verschillende verslagen 
van personen die daadwerkelijk in de gangen zijn geweest kan ik het volgende 
stellen dat :  !
• er een gangenstelsel aanwezig is onder de Coosje Buskenstraat / Boulevard 

Bankert. 
• dit gangenstelsel op verschillende tekeningen aanwezig is. (bestek n06 1946 - 

Kadastrale kaart sectie E  2014 - en tekeningen die als bijlage aanwezig zijn bij 
verslagen ) 

• dit gangenstelsel, volgens afschriften aan het College op 11 januari 1940 alsook 
in een verslag aan het College met datum 5 oktober 1981, in goede/
uitstekende staat bevonden is. 

• er in de afgelopen jaren verschillende keren het idee geopperd is om de 
gangen te herstellen en open te stellen voor het publiek.  

• de gemeente in het verleden ten gevolge van een tekort aan financiën geen 
mogelijkheid ziet  de gangen open te stellen.  

• verschillende instanties waaronder Rijkswaterstaat en het Waterschap geen 
bezwaren hebben tegen openstelling (Verslag aan college 5 oktober 1981). 

• de gangen niet makkelijk meer toegankelijk zijn ten gevolge van nieuwe 
woningbouw en zeker door de herinrichting van de boulevard in 1981. 

• de gemeente  zeer waarschijnlijk wel een toegang heeft behouden die zich 
bevindt bovenop de boulevard. 

• ook nu in 2014 in de raadsvergadering van 5 juni 2014 er mondelinge vragen 
gesteld zijn door de heer Hirdes (LPV) over onderaardse gangen. !!

Het lijkt mij dat, met het oog op de 700 jarige viering van Vlissingen in 2015,  er 
een goede en gerechtvaardigde reden is  ontstaan om nogmaals het 
gangenstelsel te onderzoeken en in kaart te brengen. En er zo voor te zorgen dat 
unieke historische monumenten behouden en toegankelijk  blijven voor het 
publiek. Op deze manier kan er een educatieve en recreatieve plek ontstaan 
samen met goede publiciteit voor Vlissingen. De historie van deze mooie stad 
dient benadrukt te worden en zeker ook kenbaar gemaakt te worden. 
Hoe mooi zou het  zijn om in 2015 dit tentoon te kunnen stellen aan het publiek. !
Met vriendelijke groeten, 
Edwin Tilroe  
Walstraat 81 
4381GD Vlissingen  
edwin@tilroe.nl 
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