Zeeland
650 kilometer kust aan je voeten

Dichtbij maar toch
helemaal weg
Veel te ontdekken
Wonen waar anderen
vakantie vieren
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Land van
Contrasten
Zeeland is geen moment hetzelfde. Het is een land van
contrasten. Er zijn altijd nieuwe overkanten te ontdekken.
Er is 650 kilometer kustlijn, er is eb en er is vloed. En
de zeewind zorgt de hele dag door telkens voor een
andere belichting.
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Deze brochure laat de diversiteit van
Zeeland zien. Althans, een klein
stukje daarvan. Het echte
ontdekkingswerk laten we
graag aan jou over.

Westkapelle

ROTTERDAM

GENT

4

5

Land van
Eilanden

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland, ooit twee aparte eilanden, is
misschien wel het meest bekende vakantie-eiland
van Zeeland. Dat is niet voor niets. Schouwen is een
beetje Zeeland in het klein en het eiland telt nogal wat
trekpleisters van formaat. De Oosterscheldekering, het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, de middeleeuwse
binnenstad van winkelstad Zierikzee en de stranden,
duinen en bossen van de Kop van Schouwen; prima
redenen om het noordelijkste eiland van Zeeland aan te
doen.

Zeeland is een eilandenrijk. Een
archipel tussen zeearmen. Altijd
al geweest. Sterker nog, vroeger
bestond Zeeland uit nog veel meer
eilanden. Een stuk of twaalf op
z’n minst. Die zijn voor een deel
verdronken en voor een deel aan
andere eilanden vastgepolderd.
Zeeland bestaat nu uit zes Zeeuwse
eilanden, als je tenminste de
vele onbewoonde eilandjes niet
meerekent.

Walcheren

Walcheren is het meest dichtbevolkte eiland van
Zeeland. Het heeft een universitair college. Er zijn steden
met een eigen dynamiek en een levendig uitgaansleven.
Tegelijk weet Walcheren waar z'n wortels liggen. Er
zijn nog steeds enkele dames in klederdracht en het
ringrijden is er een stikpopulaire volkssport.
Behalve de kilometerslange, door paalhoofden en
hoge duinen beschermde kust zijn er de steden. Het
bedrijvige Vlissingen, de monumentale Zeeuwse
hoofdstad Middelburg en het stille Veere. Maar het échte
Walcheren vind je in het binnenland: een landschap
van houtsingels, hagen en kronkelweggetjes. Dingen
veranderen. Ook op Walcheren. Alleen weten ze het
goeie er nét wat beter vast te houden.

Noord-Beveland

Het geografische hart van Zeeland ligt zo’n beetje in
Noord-Beveland. Dat heeft wel wat van Tholen, maar
dan met wat meer toerisme, meer watersport en
een Noordzeestrand. Het eiland heeft een bijzonder
uitgebreid fiets- en wandelnetwerk. Van de Zeelandbrug
langs het Veerse Meer en de Noordzeekust naar de
inlagen aan de Oosterschelde; een rondje NoordBeveland verveelt nooit. Die inlagen zijn trouwens een
soort reservepolders, die ooit als buffer zijn aangelegd op
plaatsen waar men een doorbraak vreesde.

Zuid-Beveland

Buureiland Zuid-Beveland is toeristisch een stuk
minder ontwikkeld, maar het heeft een heel duidelijk
eigen smoel. De Zak van Zuid-Beveland is een
beschermd landschap van heggetjes, poelen, dijken en
boomgaarden. Ideaal fietsland. ‘Hoofdstad’ Goes is het
winkelhart van Zeeland en dé modestad van ZuidwestNederland. Je vindt er goede cafés, een keur aan
restaurants, een mooi theater, een poppodium en een
pracht van een middeleeuwse haven.

... advertorial ...
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Een dag is bijna
te kort
Deltapark Neeltje Jans is uniek! Het park is gewijd aan en deels gevestigd
op het achtste wereldwonder: de Oosterscheldekering.

In Deltapark Neeltje Jans leer je van alles over de
Deltawerken en kun je in het bezoekersdeel van
de Stormvloedkering kijken, een onvergetelijke
ervaring. Bezoek ook zeker de Delta Experience, een
indrukwekkende reconstructie van de rampnacht van
1953. Waarin je de allesverwoestende kracht van het
water ervaart.
‘Er is nog meer! Een zeehondenshow, zeeleeuwenshow,
walvisexpositie, Aquasplash waterpark met de
waterspeelplaats en de 25 m hoge waterglijbaan

Tholen

Tholen heeft geen kilometerslange stranden, geen
spectaculair uitgaansleven en het ligt niet op ieders
route. En juist dat maakt Tholen uniek; een rustig,
groen polderland omzoomd door uitgestrekte schoren slikgebieden. Kleine haventjes, veel watersport,
wat visserij en een nuchtere, no-nonsense-bevolking.
Het stadje Tholen, centrum van het eiland, was ooit
de vierde stad van Zeeland. Dat zie je terug aan de
zestig rijksmonumenten in het veel te weinig bezochte
historische plaatsje.

zeeland
is een
eilandenrijk.

waar je in een bootje vanaf roetst.’Ook kun je een
Oosterschelderondvaart maken en zeehonden en
bruinvissen spotten. Of breng een bezoek aan het
haaienbassin in het grootste zeeaquarium van Zeeland.
Uitrusten kan in het restaurant of op een van de
terrassen. Een dag is bijna te kort.
Deltapark Neeltje Jans biedt ook groepen en zakelijke
bezoekers veel mogelijkheden. Info over rondleidingen
en arrangementen vind je op de site.

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen is geen eiland. Al bestond het ooit
wel voor een groot deel uit eilanden. Dat markeert
nog steeds de verschillen binnen de regio. Dijken met
knotwilgen en stranden in het westen, nieuwere polders
en harde werkers in het midden en de meest Vlaamse
en bourgondische van alle Nederlanders in het oosten.
Aan het oost- en westeinde van Zeeuws-Vlaanderen
liggen twee enorme natuurgebieden: het Land van
Saeftinghe en ‘t Zwin. Daartussen kun je je uitleven op
de fiets, winkelen en goed eten in Hulst en Sluis, naar
de zeesluizen kijken in Terneuzen en de bedrijvigheid
van de vissershaven bekijken terwijl je een visje eet in
Breskens. Het is een rijk land, dat Zeeuwse strookje
Vlaanderen.

Delta Park Neeltje Jans
Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder
+31 (0)111-655663
info@neeltjejans.nl
www.neeltjejans.nl
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Land in Zee
Wie op de kaart naar de Noordzeekust kijkt, ziet van Calais tot het
noorden van Denemarken één strakke lijn. Hier en daar een baai,
maar verder een lange, rechte lijn. Behalve in Zuidwest-Nederland.
Daar ligt land in zee. Een groepje eilanden, van elkaar gescheiden
door zeearmen. De ligging van Zeeland is alles bepalend: voor het
landschap, het karakter van de bevolking, de lokale economie en voor
de keuken.

Zee

Zeeuwen zijn overgeleverd aan de zee, ze leven
ermee. Dat gaat met vallen en opstaan. Als de wind
goed staat, zoals in de zestiende en zeventiende
eeuw, doet Zeeland daar zijn voordeel mee.
Zeeuwse schepen voeren naar Oost en West.
Handel met verre streken maakte de Zeeuwse
steden samen net zo machtig als Amsterdam.

Land

Toch is het merendeel van de Zeeuwen nu meer
op het land dan op de zee gericht. Logisch. De zee
betekent naast handel ook gevaar en onzekerheid.
En de Zeeuwse kleigronden behoren tot de meest
vruchtbare landbouwgebieden ter wereld.
In Zeeland is bijna iedere vierkante kilometer
getuige van de strijd tegen het water. Langs de
kust zijn die getuigen het duidelijkst: joekels van
zeedijken, de Deltawerken, met als kroonjuweel
de Oosterscheldekering, en brede duinenrijen die
zorgvuldig worden onderhouden.

Zee tussen land

“De Westerschelde is
als een van de drukste
scheepvaartroutes ter
wereld een attractie op
zich.”

Typisch Zeeuws bestaat eigenlijk amper. Er zijn
niet veel gebruiken, voorwerpen en gerechten die
echt alleen in Zeeland voorkomen. Daar is Zeeland
te klein voor en ligt het te dicht bij grote Vlaamse
en Hollandse steden. Wat wel typisch Zeeuws is,
is dat dingen hier een eigen leven gaan leiden.
Omdat de zee niet alleen verbindt, maar ook
isoleert. Zeeuwse klederdrachten, streektaal en het
ringrijden zijn misschien niet Zeeuws begonnen,
ze zijn wel Zeeuws geworden. Net als de bolus, een
van oorsprong Joods-Portugese lekkernij.
Zo zijn Zeeuwen: altijd door de zee met de wijde
wereld verbonden. En altijd met diezelfde zee als
buffer tegen buitenaf. Geven en nemen. Eb en
vloed.
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Badhotel Renesse
Het onlangs gerenoveerde
Badhotel Renesse is vorstelijk
gelegen tussen de gezellige
dorpskern en de brede duinen
van het Zeeuwse plaatsje
Renesse.
De locatie vormt een prima uitvalsbasis voor lange
strandwandelingen en mooie fietstochten langs de duinen.
Het buitenzwembad, de Finse sauna en massagesalon
completeren het geheel.

... advertorials ...

Hotel Zonneduin

Jouw droomlocatie direct aan zee!
Hotel Zonneduin
Nehalenniaweg 1
4357 AW Domburg
+31 (0)118-581329
info@hotelzonneduin.nl
www.hotelzonneduin.nl

Hotel de Burg

Een échte ontspannen vakantie begint
bij www.HoteldeBurg.nl.

Badhotel Renesse
Laône 2-6
4325 EK Renesse
+31 (0)111-462500
info@badhotelrenesse.nl
www.badhotelrenesse.nl

Kustlicht
Kustlicht verhuurt comfortabele vrijstaande en geschakelde
woningen en mooie appartementen.
Allemaal op loopafstand van
het strand in de buurt van
Zoutelande, Westkapelle en
Dishoek, de zonnigste hoek
van Zeeland.
Bekijk het aanbod op de website.

Hotel de Burg
Ooststraat 5
4357 BE Domburg
+31 (0)118-581337
info@hoteldeburg.nl
www.hoteldeburg.nl

Duinhotel Zomerlust

Genieten aan de kust in Duinhotel Zomerlust.
Duinhotel Zomerlust
Duinweg 44
4374 EG Zoutelande
+31 (0)118-561261
info@duinhotelzomerlust.nl
www.duinhotelzomerlust.nl

Camping ‘t Hoekje

Op de verzorgde plaatsen van Camping ‘t Hoekje kun
je comfortabel kamperen. Je kunt ook kiezen voor een
zomerhuisje of een chalet. De camping heeft een eigen
supermarkt en het is mogelijk om fietsen te huren.
Kustlicht Zeeland Vakanties
Branding 11
4374 LD Zoutelande
+31 (0)118-561809
kustlicht@kustlicht.nl
www.kustlicht.nl

Camping ‘t Hoekje
Joossesweg 2
4361 KA Westkapelle
+31 (0)118-571798
info@camping-hoekje.nl
www.camping-hoekje.nl
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Land van
Overkanten
Zeeland telt meer water dan land. En dat water is er in alle soorten en maten. Van breed
uitwaaierende zeearmen tot kleine kreken en van watergangen tot de Noordzee. Het maakt
Zeeland tot een land van overkanten. De horizon is er nooit leeg. Er is altijd wel een stuk
land in de verte dat nieuwsgierig maakt en naar je lonkt.

Watersport

De Zeeuwse delta is het meest diverse en uitgestrekte
watersportgebied van Noordwest-Europa. Er zijn kalme
binnenwateren, open zee, uitdagende zeearmen en heel
veel prima voorzieningen voor zeilers. Maar je kunt in
Zeeland ook duiken, windsurfen, golfsurfen, kitesurfen,
waterskiën, wakeboarden, blokarten, kitebuggyen,
zeekajakken en kanoën. Met zoveel kustlijn en zoveel
water in alle soorten en maten, is alles mogelijk.

Pontjes

Zeeland kent een uitgebreid netwerk aan kleine
veerdiensten voor voetgangers en fietsers. Het
combineren van fietsen en een oversteek maken
met een pontje is een must; je vaart zo van Breskens
naar Vlissingen, van Veere naar Kamperland en van
Kortgene naar Wolphaartsdijk. Een prima manier om
een fietstocht even te onderbreken en overkanten te
ontdekken.
vvvzeeland.nl/pontjes

Verbindingen

De Zeeuwse wateren waren ooit snelwegen voor het
scheepsverkeer, maar barrières voor het wegverkeer. Dat

laatste is nu wel anders. Bruggen, dammen en tunnels
knopen de Zeeuwse eilanden aan elkaar en aan het
vasteland vast. Denk aan de Oosterscheldekering. Of
de Philipsdam en de Grevelingendam, die samen een
verkeersknooppunt én een natuurgebied vormen. En de
Westerscheldetunnel, die ervoor zorgt dat je vanuit Gent
ineens in drie kwartier op een terras aan de Vlissingse
boulevard kunt zitten. Of andersom, als het regent.

Scheepvaart

De Westerschelde is een van de drukste scheepvaartroutes en een van de meest verraderlijke vaarwateren
ter wereld. Er zijn maar weinig plekken waar zulke
grote schepen zo dicht langs de kust varen. Daarom
zijn loodsen, die het schip veilig over de zeearm
manoeuvreren, zo belangrijk. In Vlissingen kun je vanaf
het Roeiershoofd kijken naar het aan boord brengen van
de loodsen. Dat gebeurt met kleine, snelle bootjes die
bij flatgebouwen van vrachtschepen langszij komen. De
loods klautert vervolgens via een touwladdertje het grote
schip op, om het schip tussen de zandbanken door te
loodsen.
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Land van
Stranden
Zeeland ligt in feite ín zee en heeft een kustlijn van 650 kilometer. Dat is ongeveer tien keer
die van België. Geen wonder dat strandgangers en andere waterliefhebbers Zeeland weten
te vinden. Van de grote Noordzeestranden met volop faciliteiten tot de kleine baaitjes en
dorpsstrandjes aan de Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde.
De stranden van de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland behoren tot de meest
duurzame kustbestemmingen ter wereld.

Schoon en groot

De top tien schoonste stranden van Nederland liggen
bijna allemaal in Zeeland. Grootschalig strandvertier
vind je langs de Zeeuws-Vlaamse en Walcherse
westkust. Daar ligt zo ongeveer veertig kilometer aan
breed zandstrand met alle mogelijke voorzieningen.
Fietsenstallingen, parkeergelegenheid, strandhokjes,
strandstoelen, speeltoestellen, strandpaviljoens; alles is er.
In het hoofdseizoen kan het er best druk zijn. Maar dan
wel druk op z’n Zeeuws. Langs de Hollandse en Vlaamse
kust, waar ze écht weten wat druk is, lachen ze daar om.

Diversiteit

De meeste complete stranden zijn die van Schouwen.
De brede, open stranden worden omringd door een
kilometers breed duingebied, misschien wel een van
de mooiste wandel- en fietsgebieden van Nederland.
De stranden zijn ingedeeld in types: natuurstranden,
familiestranden, familiesportstranden, (water-)
sportstranden, naturistenstranden en 'extreme sports'-

zones. Ieder strand heeft z’n eigen karakter en z’n eigen
mogelijkheden.

Dorpsstrandjes

In het achterland is het goed toeven langs de vele
zeedijken. Bijna overal lopen fietspaden langs het water
en kom je velden tegen waar je kunt zitten of liggen.
Veel dorpen hebben een eigen zandstrandje. Nummer
Een, Hoofdplaat, Ossenisse, Baarland, Wilhelminadorp,
Wemeldinge en Gorishoek bijvoorbeeld. De twee
strandjes van Ritthem zijn ook van die dorpsstrandjes;
ze liggen pal tegen het zestiende-eeuwse zeefort
Rammekens, met een krekengebied en een bos
eromheen, wat duintjes en een schorgebied net over de
dijk.
Het is er zelden druk. Behalve hier daar een passerende
ijscoman zijn er geen voorzieningen en het strandleven
speelt er zich in een trager tempo af dan aan de
Noordzeekust. Wegdroomstrandjes, waar boten
langzaam aan je voorbij trekken en waar je eindeloos
kunt staren naar de overkant.
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Tip:

Boek tijdig; het aanbod houden we
klein, maar de vraag is groot.
vvvzeeland.nl/slaapstrandhuisjes

Je hebt er vast al ‘s van gedroomd: van een huisje op een stil strand, waar het eerste wat
je ‘s ochtends ziet de zee is. Waar je ‘s avonds kunt genieten van een zonsondergang met
bubbels en seafood. En waar je gewoon op je blote voeten naar een strandtent wandelt
voor een bord vol streekproducten en een goed glas Zeeuws bier. Ze bestaan, zulke
slaapstrandhuisjes.
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Breezand Beachhouses

De comfortabele en luxe Breezand Beachhouses
bevinden zich op het grote en brede familiestrand van
Vrouwenpolder, waar ook honden van harte welkom zijn.
Vanuit de Beachhouses heb je een prachtig weids
uitzicht over de zee en op de Deltawerken,
kortom een unieke beleving!
Breezand Beachhouses
Hopman de Rijklaan 2
info@breezandvakanties.nl
4354 NS Vrouwenpolder
www.breezandvakanties.nl
+31 (0)118-593133

Oranjezon Noordzeehuisjes

Wakker worden op het strand en gaan slapen na een
schitterende zonsondergang. Het kan in de Noordzeehuisjes,
onderaan de Veerse Gatdam. Voorzien van verschillende
gemakken en ze hebben natuurlijk een fantastisch uitzicht.
Oranjezon Noordzeehuisjes
Koningin Emmaweg 16A	
info@oranjezon.nl
4354 KD Vrouwenpolder
www.noordzeehuisjes.nl
+31 (0)118-591549
Een onvergetelijke ervaring!

Slapen op het strand

Je ziet er schitterende zonsondergangen en je proeft er het
zilt van de zee. Een verblijf in een slaaphuisje op het strand
van Domburg is uniek.
Slapen Op Strand
Schelpweg (Strand Noordduine)
Domburg
+31 (0)118-581803
info@slapenopstrand.nl
www.slapenopstrand.nl

Vrouwenpolder
Strandbungalow

Op het strand van Vrouwenpolder staan tien toegankelijke
strandbungalows, die je kunt huren voor een unieke
strandvakantie. De bungalows zijn compleet met keuken en
centrale verwarming voor als het ‘s avonds ‘s wat killer is.
Vrouwenpolder Strandbungalow BV
Breezand 65
info@strandbungalow.nl
4354 NL Vrouwenpolder
www.strandbungalow.nl
+31 (0)118-591346

Slaapzand

Stranddroom

Slaapzand
Schelpweg 17 Domburg
+31 (0)6-54777852
info@slaapzand.nl
www.slaapzand.nl

Stranddroom
A. Virulystraat 19
4361 GA Westkapelle
+31 (0)6-53170380

… dat is slapen op het strand in een prachtig, luxe en
onder architectuur gebouwd strandslaaphuis met op de
achtergrond het ruisen van de golven.
Wakker worden met een kopje koffie en een vers croissantje
op je eigen terras.

Stranddroom is precies wat de naam al zegt: een droom op
het strand. Complete luxe uitgeruste strandslaaphuisjes
omringd door rust en ruimte op een unieke plek vlakbij
Domburg. Compleet met oven, verwarming. WIFI en nog
veel meer!

info@stranddroom.nl
www.stranddroom.nl

... advertorial ...
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Land van
Gezondheid
De zee is gezond. Dat is onderzocht
en bewezen. Wie regelmatig aan zee
verblijft, plukt daar de vruchten van. Kort
samengevat zijn vooral de frisse zeelucht
en het zonlicht aan de kust goed voor de
gezondheid. Zeeland is bij uitstek een land
in de zee en profiteert dus optimaal van de
gezonde eigenschappen van de zee.

De enige twee Nederlandse badplaatsen met een
officiële badstatus zijn Domburg en Cadzand-Bad. Die
status houdt in dat Domburg en Cadzand-Bad erkende
zogenoemde Heilzame Zeebadplaatsen zijn. Officiële
kuuroorden aan zee. Om die status te krijgen, is een hele
reeks onderzoeken gedaan. Onderzoek naar de kwaliteit
van de lucht, het water, de omgeving, de voorzieningen
en ga zo maar door. En wat blijkt; een verblijf aan de
Zeeuwse kust heeft een heilzame werking op lichaam
en geest. En wie een specifieke kuur volgt, kan die
gezondheid aan en in zee zelfs verbeteren.

Wellness

In Domburg en Cadzand-Bad wordt nu al veel aandacht
besteed aan wellness en gezondheid. Die aandacht neemt
de komende jaren alleen maar toe. Dat geldt ook voor
de rest van Zeeland. Er zijn veel gezonde voorzieningen
en er komen er alleen maar meer bij. Denk aan yoga aan

Schouwen-duiveland
Genieten is het devies

Blauwe vlag = Schoon, Veilig en goede
Voorzieningen
In de gemeente Schouwen-Duiveland geniet u van de
schoonste en veiligste stranden en jachthavens. Dit
jaar ontvingen de stranden Jan van Renesseweg en
Wilhelminahoeve in Renesse, het strand bij de rotonde
in Westenschouwen en het strand bij Scharendijke op de
Brouwersdam de blauwe vlag status. Naast de stranden
hebben ook de gemeentelijke jachthavens in Zierikzee en
Brouwershaven, en de particuliere jachthavens Den Osse,
Scharendijke en Bruinisse dit keurmerk ontvangen. Om
aan de strengen internationale eisen voor de blauwe vlag
te voldoen wordt jaarlijks gekeken naar de kwaliteit van
het (zwem)water, de sanitaire voorzieningen en de mate
van veiligheid.

Kuuroorden

Fietsen op Schouwen-Duiveland, een vijfsterren fiets beleving
Zeeland is benoemd tot 5-sterren fietsprovincie door
het Landelijk Fietsplatform. Dat is het hoogst haalbare
niveau voor een fietsprovincie. De kwaliteit van het
zee, zee-, zand- en zoute modderbaden, de zilte Zeeuwse
keuken en nog veel meer.

Yoga aan de kust

Yoga aan de kust brengt je in balans en tot rust. Een
workout middenin de elementen; je rolt je matje uit en
je voelt de spanning al van je afglijden nog voor je goed
en wel bent begonnen. Op steeds meer plekken aan de
Zeeuwse kust kun je meedoen aan yogasessies. ’s Zomers
kun je onder andere in Domburg, bij het Veerse Meer en
op Schouwen-Duiveland terecht.
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fietsknooppuntensysteem, het onderhoud van het
netwerk en de vele Fietscafés langs de routes zijn daarbij
doorslaggevend.
Op Schouwen-Duiveland zijn veel mogelijkheden om
indrukwekkende routes te fietsen langs natuurgebieden,
monumenten en pittoreske dorpjes. Fiets eens een
stukje buitendijks en geniet van de zilte lucht of race
op de mountainbike over het singletrail MTB parcours
in de boswachterij van Westerschouwen. Houd u meer
van cultuur of historie fiets dan eens naar Zierikzee en
bewonder de monumentale panden of rij door naar het
watersnoodmuseum en leer alles over de ramp van 1953.
De boswachterij van Westerschouwen
Het grootste bos in Zeeland is Boswachterij
Westerschouwen, gelegen aan de kust van SchouwenDuiveland. Een uniek stukje bos in de kop van
schouwen. Het duingebied in de kop van Schouwen
kenmerkt zich door het afwisselende landschap
met zandverstuivingen, valleien en duinweiden. De
boswachterij is 330 hectare groot met volop recreatie
mogelijkheden. U kunt dit prachtige natuurgebied te
voet, per fiets of met een paard verkennen. Het grootste
gedeelte van de boswachterij is vrij toegankelijk. Liever
met een gids op pad? Aan de hoofdingang van het bos,
aan de Kraaijensteinweg, staat de excursieschuur.
Hier kunt u informeren naar wandelingen met de
boswachter.
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Land van Natuur

Zeeland loopt over van de natuur.
Bijna letterlijk: de grootste
natuurgebieden zijn ontstaan na
overstromingen. Denk aan het
Verdronken Land van Saeftinghe,
van Reimerswaal of de Verdronken
Zwarte Polder bij Nieuwvliet. Maar
er zijn ook uitgestrekte bossen,
beschermde polderlandschappen en
de hoogste duinen van het land.
Al die natte, droge, zilte en zoete
natuur heeft één ding gemeen: ze is
zo toegankelijk mogelijk gemaakt.

Zeeland loopt over van
de natuur.

Nationaal Park de
Oosterschelde

Het grootste Nationale Park van Nederland is boven
én onder water uniek en biedt een thuis aan allerlei
diersoorten - van sepia’s tot scholeksters en van
bruinvissen tot zeehonden. In het bezoekerscentrum
van het Nationaal Park Oosterschelde (op Neeltje Jans)
is een inspiratiescherm geplaatst. Dit scherm biedt
tips voor dingen die je met kinderen zou kunnen doen,
bijvoorbeeld leuke speurtochten.

Neeltje Jans

Op en rond het kunstmatige eiland Neeltje Jans
in de Oosterschelde is natuur ontstaan, aangelegd
en toegankelijk gemaakt. Er zijn wandelroutes en
informatieborden. Maar je kunt er ook een actieve
wandeling maken. Konijnenschedels zoeken,
bijvoorbeeld. Of meeuwenkolonies bekijken vanachter
een gluurmuur.

Kop van Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland wordt tegen de zee beschermd
door een mooie brede duinenrij. Door het hele gebied
lopen wandel- en fietsroutes langs duinvalleien,
zandverstuivingen, vennen en bossen.

Het Zwin

De voormalige zeearm het Zwin loopt ver voorbij de
duinen het land in. Je kunt hier fossiele haaientanden
vinden, maar ook een spannend zilt en nat natuurgebied
verkennen.

Het Verdronken Land
van Saeftinghe

Op de rand van land en water vind je het doorgroefde
Land van Saeftinghe. Schorren, slikken en enorme
geulen. Plus een uitzicht dat elke dag anders is.

De Delta

Waar water en land elkaar ontmoeten, vind je de
mooiste natuur. Het land wordt gevormd door het
water en andersom. Dat levert prachtige en dynamische
natuurgebieden op waar altijd iets verandert. Omdat
het water weer een stuk land wegslaat of omdat het
stuifzand telkens voor nieuwe vormen in het landschap
zorgt. De natuur kun je prachtig op het water beleven.
Je vindt in de Delta het grootste Nationaal Park van
Nederland: de Oosterschelde.
deltagids.nl

Zak van Zuid-Beveland

Een voor veel mensen onbekend stuk Zeeuwse natuur is
het Nationaal Landschap Zak van Zuid-Beveland. Een
eeuwenoud landschap ten zuiden van Goes dat bestaat
uit kleine polders, bloemdijken, hagen, poelen, kreken

en welen. Het is prachtig fietsterrein en het stikt er van
de kleinschalige producenten van streekproducten.

Veers Verleden

Het Nationaal Landschap Walcheren is getekend door
het verleden. Overal zie je kreekruggen, vliedbergen,
landhuizen, restjes van dorpen, kreken en bunkers. Al
die elementen vertellen een verhaal. In het project Veers
Verleden worden die tot leven gewekt. Resultaat is een
hele toffe, actieve manier om het Walcherse landschap te
ontdekken.
vvvzeeland.nl/veers-verleden
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Land van Buiten
Zeeland is een buiten-land. De wind, de lucht, de zon en vooral het water nodigen je continu
uit de deur uit te stappen. Een beetje wind is genoeg om je met de elementen te meten.
En waaien doet het hier toch altijd. De rand van land en zee is dan ook het domein van
'extreme sports': kitesurfen, blowkarten, golfsurfen...
De Zeeuwse wateren zijn perfect voor een vaartocht of een duiksessie. En het land
eromheen is gemaakt voor fietsers, wandelaars en ruiters. De routes zijn er verrassend
en laten je de mooiste en stilste plekjes van Zeeland ontdekken.
Surfen

Zeeland is een van de meest waterrijke regio's van
Europa. Je kunt dan ook op tal van manieren in, op of
aan het water sporten. Aan de Noordzee golft het goed;
die kust leent zich prima voor bijvoorbeeld kite-, winden golfsurfen en bodyboarden.
Zeeland is populair bij surfers. En terecht. De omgeving
biedt een enorme keuze uit toffe stekken. Golven vind
je hier in allerlei gradaties. En er is altijd wel een strand
waar de wind precies goed staat.

Varen

Watertaxi, sloep, kajak, zeilboot, veerboot, rondvaartboot, waterfiets, motorboot... In Zeeland
kun je op talloze manieren het water op. En er is
bijna niets zo ontspannend als dat. De wind, de
natuur en het water werken op een optimale manier
samen.
Leren zeilen doe je in een Optimist op het binnenwater.
Daarna kun je alle kanten op. Van rustige, afgedamde
zeearmen tot de uitdagende Oosterschelde en de open
zee. Je kunt ook meezeilen met beroepsschippers. Zij
kennen het water en weten de allerbeste stekken.
Steeds populairder zijn dagtrips met motorbootjes. Je
kunt bijvoorbeeld mee met een zeesafari om bruinvissen en zeehonden te spotten, met een vistrip of met
een vaartochtje met diner bij zonsondergang.

Peddelen

Suppen en kanovaren zijn in Zeeland erg in opkomst.
Vooral het Veerse Meer is populair; het leent zich
perfect voor een mooie toertocht op vlak water. Een
onvergetelijke ervaring is een avontuurlijke tocht nadat
de zon in de zee is gezakt. Peddelen in het licht van de
maan...
Suppen en kajakken is ook uitdagend op zee. Je voelt je
echt onderdeel van de fascinerende Noordzee. Bekijk de
kitesurfers van dichtbij. Zet je spieren aan het werk in
de branding. Bij de Brouwersdam zijn zeehonden te zien.
Grote kans dat je ze tegenkomt.

zeeland is
een buitenland.
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De wind, de natuur en
het water werken op
een optimale manier
samen.

Paardrijden

Ook voor ruiters ligt er een Knooppuntennetwerk
met ruiterroutes langs de kust en over het platteland.
Het netwerk pakt ook veel onverharde paden mee, die
speciaal voor ruiters zijn aangelegd. Alle ruimte om
samen met je paard te genieten van de rust, de natuur en
het landschap.

Strandsporten

Al met een beetje wind kun je in een kitebuggy of
blowkart snoeihard over het zand scheuren. Een machtig
gevoel. Op de brede stranden bij de Brouwersdam heb je
lekker de ruimte.
Overal langs de kust ligt het zand er perfect bij voor
een potje beachvolleybal, beachball of het in Zeeland
uitgevonden kwalleballen: een soort strandrugby met
een zak zand als bal en een bak water als doel.
... advertorial ...

BROUWERSDAM SINCE 1993
Duiken

In de Grevelingen en Oosterschelde is het zicht goed en
er is een uitbundig dieren- en plantenleven. Je kunt er
sepia’s spotten, maar ook kreeften, anemonen, wieren en
wormen.
Met een duikbril en snorkel kun je al veel zien, maar
nog mooier wordt het als je gaat duiken. Nationaal Park
de Oosterschelde is een van de beste Noord-Europese
duikbestemmingen. Bekende stekken vind je onder meer
bij Wissenkerke, Wemeldinge en Stavenisse.

Wandelen

Er ligt door de hele provincie een Wandelroutenetwerk.
Dat brengt je op plekken die je anders nooit gevonden
zou hebben. Je kunt tochten langs akkerranden en
oevers van watergangen maken. Ook lopen er veel mooie
paden pal langs de kust. Het netwerk is flexibel dus je
bepaalt zelf hoe lang de wandeling wordt.

Dagelijks geopend voor windsurf- en zeillessen, bodysliden
van de waterjump, het huren van windsurfmateriaal, boten,
SUP'S en longboards. Plof neer in één van de comfortabele
stoelen van restaurant EAT & SEE voor een onbijt, lunch
of diner en neem een kijkje in de surfshop voor beachwear,
windsurfgear en accessoires. Maak je verblijf compleet door
te overnachten in de sfeervolle rooms of beachlodges!
Ossenhoek 1 (Kabbelaarsbank)
3253 MH Ouddorp (ZH)
+31 (0)111-671480

info@brouwersdam.nl
www.brouwersdam.nl
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Land van
Fietsen

Fietsen in Zeeland is fietsen op
de grens van land en water. De
kleinschaligheid van het landschap
zorgt voor veel variatie. Overkanten
bereik je via dammen, bruggen
en pontjes en bieden steeds weer
nieuwe verrassingen. Elk eiland heeft
zijn eigen charme. Doorkruis de
provincie en ontdek de vele gezichten
van 5-Sterren Fietsprovincie Zeeland.
Stippel met het fietsknooppuntennetwerk je route uit of ontdek
de Zeeuwse eilanden met
een van de themaroutes. De
fietsknooppuntenkaarten zijn
verkrijgbaar bij de VVV-inspiratiepunten en via vvvzeeland.nl/shop

Fietsen in Zeeland, is
fietsen op de grens
van land en water.

Fietstips

5-Sterren Fietsprovincie

Zeeland is dé fietsprovincie en heeft natuurlijk de
maximale waardering van vijf sterren gekregen van
het Landelijk Fietsplatform. Die sterren geven aan
dat het hier niet alleen heel mooi fietsen is, er zijn ook
nog 's prima faciliteiten. Goede fietspaden, fietscafés,
oplaadpunten voor e-bikes en duidelijke routes. Zeeland
is vlak, maar fietsen doe je hier op hoog niveau.
Je bepaalt eenvoudig je eigen koers door de Zeeuwse
polders met het fietsknooppuntennetwerk. Speciaal
voor het netwerk zijn mooi gelegen wegen en paden

uit de wind fietsen. De route met de bolle windvaan
is buitendijks, de route met de slappe windvaan
binnendijks en beschut.
geselecteerd, vaak ook buitendijks met uitzicht over
zeearmen, kustwateren of de zee.

In de wind en uit de wind

Het waait altijd in Zeeland en zeker langs het water
kun je flink tegenwind hebben. Daarom biedt het
fietsknooppuntennetwerk je de keuze: in de wind of

Sportief

Wil je off road rijden, duinen meepakken en door de
modder jagen, dan kun je in Zeeland op mountainbiketrajecten terecht. Je kunt je ook uitleven op
meerdere pittige wielerroutes met hier en daar een
authentieke kasseienstrook.

1. Van Breskens tot Cadzand loopt een fietsroute
over de duinen. De vergezichten over de
Westerschelde en de Noordzee die je hier ziet,
vind je nergens anders.
2. Het Nationaal Landschap van de Zak van ZuidBeveland stikt van de boomgaarden en oude
polders. Er lopen meerdere mooie fietsroutes,
ook over bloemendijken.
3. Langs de kust van Oostkapelle tot Zoutelande
liggen mooie fietsroutes, waarbij je natuurgebied de Manteling, bossen en duinen
meepakt, plus een stukje zeedijk.
4. Op heel veel plaatsen in Zeeland kun je buitendijks fietsen, met een uitzicht over bijvoorbeeld
de Oosterschelde, Westerschelde of de
Noordzee.
vvvzeeland.nl/routes

... advertorials ...
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Breezand Vakanties

Fietscafés

Breezand Vakanties verhuurt een keur aan bungalows,
appartementen, groepshuizen en slaapstrandhuisjes in
Vrouwenpolder. Verscholen achter de duinen,
tussen de Noordzee en het Veerse Meer. Hier
ga je helemaal op in het eilandgevoel.

Een hapje, een drankje en fietsfaciliteiten. Fietscafés zijn
er in alle soorten en maten, van grandcafé tot koffiehuis.
Perfect voor een korte onderbreking of als startpunt van
je fietstocht. Je kunt je er opfrissen en jezelf en je e-bike
opladen. Voor pechvogels zijn er bandenplaksets en
EHBO-kits.

Breezand Vakanties
Hopman de Rijklaan 2
4354 NS Vrouwenpolder
+31 (0)118-593133

Een handig overzicht van alle Zeeuwse fietscafés vind je
online: vvvzeeland.nl/routes/fietscafes

info@breezandvakanties.nl
www.breezandvakanties.nl

Proef Zeeland
Zeeuwse pontjes

In de zomermaanden varen verschillende pontjes tussen
allerlei Zeeuwse overkanten. Je kunt zo met fiets en al
opstappen en 'verre' kusten gaan ontdekken. Een mooie
onderbreking van je fietstocht met fantastisch uitzicht.
vvvzeeland.nl/pontjes

Met uitzicht over de mosselkwekerij op de
Stormvloedkering. Een ‘heerlijke’ ervaring. Op het terras
geniet u van de verkwikkende zilte zeewind, de duinen en
de zingende meeuwen. Dit onder genot van een kraakverse
mossel- of vismaaltijd.
Proef Zeeland bij Neeltje Jans Mosselen
Faelweg 1
info@proefzeeland.nl
4354 RB Vrouwenpolder
www.proefzeeland.nl
+31 (0) 111-653451

HET WARENHUIS MUSEUM LAND VAN AXEL

Kom kennismaken met het Land van Axel (het midden
van Zeeuws-Vlaanderen) zoals het tot 1950 was. Prachtige
vormgeving. Streekdracht, boerenkamer, wagens, en
monumentaal warenhuis. Unieke muurschilderingen en
ga zo maar door. Een belevenis voor alle leeftijden.
HET WARENHUIS - MUSEUM LAND VAN AXEL
Markt 2
info@hetwarenhuis.nl
4571 BG Axel
www.hetwarenhuis.nl
+31 (0)115-562885

Camperpark
Zeeland

Stippel met het fietsknooppuntennetwerk je route uit of ontdek de
Zeeuwse eilanden met een van de
themaroutes. Deze routes haal je bij
de VVV-Inspiratiepunten of online via
vvvzeeland.nl/shop

Pal aan het Veerse Meer op nog geen
2 kilometer van het Noordzeestrand
vind je Camperpark Zeeland. 365
dagen per jaar geopend. Honderdvijftig ruime, groene camperplaatsen
aan de Campensweg in Kamperland.
Honden zijn welkom en gratis en er
is gratis internet. Broodjesservice in
het seizoen.

Camperpark Zeeland Campensweg 5 4493 MN Kamperland
info@camperparkzeeland.nl www.camperparkzeeland.nl
GPS: N 51°34.508’ E 3°39.138’
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Land van Zilt
Zeeland is een rijke voorraadkast als het om eten gaat. Dat kan ook bijna niet
anders met zoveel streekproducten, traditionele gerechten én Michelinsterren.
Veel Zeeuwen leren al jong dichtbij huis te proeven:
een maaltje zelfgesneden zeekraal, een pannetje
door papa van het paalhoofd geplukte mossels
of een bakje zelfgeraapte kreukeltjes (alikruiken)
op tafel. Vers en gezond. Zeegroenten, vis en
schelpdieren zitten bijvoorbeeld tjokvol goede
stoffen, zoals omega 3 en 6 vetzuren,
jodium, ijzer en magnesium.

Zeeland is een rijke
voorraadkast als het
om eten gaat.
Streekproducten

De beroemdste Zeeuwse streekproducten, de mosselen
en de oesters, zijn zilt. En dat geldt voor de meest
Zeeuwse streekproducten. Schelpdieren als kokkels,
alikruiken en scheermessen, de Oosterscheldekreeft.
Maar bijvoorbeeld ook het Saeftingher lamsvlees is zilt,
of eigenlijk ‘pre salé’. Dat wil zeggen dat het vlees door
het buitendijks grazen van nature een zilte, gekruide
smaak krijgt.
Zeegroenten als lamsoren en zeekraal worden amper
nog in het wild gesneden, maar volop gekweekt. Er is
een Zeeuwse zeewierfarm en er wordt geëxperimenteerd
met het verbouwen van onder meer zeekool, zeebiet,

zeevenkel en dulse. Allemaal groenten die de oudere
Zeeuw nog wel kent, al waren het vroeger vooral arme
mensen die ‘van over den diek’ aten.
Zeker Zeeuws is een keurmerk dat garandeert dat
producten typisch Zeeuws zijn en hier op ambachtelijke
wijze worden geteeld, gekweekt of bereid.

Sterren

Zeeland telt negen Michelin-sterren verdeeld over
zeven restaurants op maar 380.000 inwoners. Dat
is verhoudingsgewijs meer dan Luxemburg, het
land met de hoogste sterrendichtheid van de wereld.

Ook in de bekende restaurantgids van Gault-Millau
gooien veel Zeeuwse zaken hoge ogen. Waar het hem
in zit? Zeeuwen staan bekend als harde werkers en
perfectionisten. En ze groeien op tussen de schaal- en
schelpdieren en andere streekproducten, die je soms
zomaar in het wild kunt plukken, rapen en snijden.

Zelf rapen

In Zeeland wordt het zelf rapen en plukken van mossels,
kokkels, kreukels (of krukels; alikruiken), oesters, en
scheermessen steeds populairder. Het kan bijna overal,

maar vraag locals naar de beste plekken. Iedereen mag
per etmaal maximaal 10 kilo schelpdieren voor eigen
consumptie verzamelen.
Een mooie plek om eens te gaan kijken, is de Oesterdam
bij Tholen. Daar vind je met mooi weer elk weekend
Vietnamese families die druk in de weer zijn met
kookstelletjes, oesters, kokkels, zeeslakken en
krabbetjes. Ze leggen je graag uit wat ze zoeken en je
mag gegarandeerd van alles proeven.
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Land van
Festivals

In Zeeland wonen maar net iets meer
mensen als in de stad Utrecht. Maar
als je naar het festivalaanbod kijkt,
zou je zweren dat je met een joekel
van een provincie te maken hebt.
De vele tientallen Zeeuwse festivals
zijn stuk voor stuk totaal verschillend,
maar hebben één overeenkomst:
een organisatie met een neus voor
creativiteit, locatie en sfeer.

de vele tientallen zeeuwse
festivals zijn stuk voor stuk
totaal verschillend.

Festival van ZeeuwschVlaanderen
Zeeland Jazz

Zeeland Jazz is in 2016 gestart. Het is ontstaan uit het
International Jazz Festival Middelburg en Scheldejazz
Terneuzen. Zeeland Jazz biedt een divers, eigentijds
hoofdprogramma met jazzmuziek in al haar vormen.
Met het eerste festivalweekend podia in Terneuzen en
het tweede weekend in Middelburg. Daarnaast is er in
beide steden Jazz in the City: gratis optredens en een
topsfeer in veel cafés, in de straten en op pleinen.
Jazz ligt lekker in Zeeland, want ook Jazz by the Sea in
Domburg haalt elk jaar bijzondere artiesten naar de
Zeeuwse kust.

Film en Nazomer

Het Zeeland Nazomerfestival en Film by the Sea
hebben veel gemeen. Ze leggen de lat hoog, de een
op het gebied van muziek en theater en de ander op
het gebied van film, en het grote publiek van buiten
Zeeland heeft de festivals nog steeds niet echt ontdekt.
Denk aan internationale filmpremières, eigen en vooral
eigenwijze toptheaterproducties op de meest Zeeuwse
buitenlocaties en een muzikale programmering op hoog
internationaal niveau. De festivals vinden vlak na elkaar
in de nazomer plaats. Prima reden voor een retourtje zee.

Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen is het grootste
Zeeuwse festival op het gebied van klassieke muziek. De
beste jury voor klassieke muziek is de tijd en het Festival
van Zeeuws-Vlaanderen kent al 30 jaar lang alleen maar
hoogtepunten.

Visserijfeesten

Een land in zee heeft natuurlijk visserij- en mosselfeesten. Vissersdorpen als Bruinisse en Breskens zetten
eens per jaar het hele dorp op zijn kop. Je kunt met
kotters meevaren, zien hoe vissen en schelpdieren
bereid worden en natuurlijk proeven. De braderie, de
muziek, eten en drinken, het draagt allemaal bij aan
de feestvreugde. Mosseldorp bij uitstek, Yerseke, kent

een jaarlijkse mosseldag waar tienduizenden mensen
naartoe komen.
Lokale deelnemers met streekproducten en
internationale deelnemers met de meest exotische
gerechten vormen de basis van foodfeest Cuisine
Machine, elk pinksterweekend in Vlissingen.

Klassiekers

Traditionele feesten en festivals zijn er in Zeeland
ook genoeg. Oogstfeesten, rommelpotten (koenkelen)
op nieuwjaarsdag , gaaischieten in Westkapelle
en Domburg, mosselfeesten, ringrijwedstrijden,
schuurfeesten en stokoude jaarmarkten - het aanbod
is eindeloos. Een echt spektakelstuk is het Schouwse
‘straorieë’ (letterlijk strandrijden): honderden ruiters die
met hun paarden de zee in gaan voor een traditionele
wassing van de paardenbenen.
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Land van
Monumenten

Er is altijd hard gewerkt, gehandeld
en gevist in Zeeland. Daar zijn veel
Zeeuwen rijk van geworden en dat zie
je terug in de Zeeuwse binnensteden.
Daar vind je flinke pakhuizen en hoge
herenhuizen. In de kleinere straten
staan oude woningen, winkels en
werkplaatsen van middenstanders
en ambachtslieden. En in de kleinste
straten en stegen woonde het
werkvolk.
Rondom de Zeeuwse binnensteden
vind je vaak nog resten van
verdedigingswerken uit verschillende
periodes. Bedoeld om de steden
te beschermen tegen Vlamingen,
Hollanders, Spanjaarden en Fransen.

Veere

Veere raakte na een lange bloeiperiode in verval. De
stad verarmde in de achttiende en negentiende eeuw zo
ernstig, dat er simpelweg geen geld was voor sloop en
nieuwbouw. Komt goed uit, want daarom barst het er nu
van de monumenten. Je valt er van de ene verbazing in
de andere. Het meest in het oog springen het vijftiendeeeuwse stadhuis met Moors aandoend torentje, de Grote
Kerk en de verdedigingswerken. Rond heel Veere liggen
stadswallen met wandelpaden.
Veere is parmantig en 'postcard perfect'. Een van de
kleinste én fraaiste stadjes van Nederland.

Zierikzee

Zierikzee heeft maar liefst 568 monumenten. Een deel
van deze monumenten drijft in de museumhaven. Je
vindt daar platbodems en andere historische schepen.
Ook in de rest van de stad is veel te zien: het stadhuis,

verschillende stadspoorten en de immense Sint-Lievens
Monstertoren, die al van kilometers afstand opvalt.
In Zierikzee vind je ook het oudste Zeeuwse woonhuis
(de Haene) en het oudst nog spelende, carillon van
Nederland.
Zierikzee is bij uitstek een stad om te verdwalen in oude
straten en stegen. De namen van de huizen en straten
vertellen je veel over de bedrijvigheid in een bepaalde
buurt.

Middelburg

Waar nu de abdij staat, stond ooit een ringwalburg. Dat
is een omwald terrein dat diende als verdedigingswerk
tegen invallen van Vikingen. De ronde vorm van de
burg zie je nog steeds terug in het stratenpatroon. In
de Gouden Eeuw groeide Middelburg uit tot de tweede

stad van Nederland. Er werden miljoenen verdiend door
handel in oost en west. Het ene na het andere stadspaleis
verrees en de grachten werden volgebouwd met paken herenhuizen. In dat historische decor (met meer
dan 1200 rijksmonumenten) vind je nu volop winkels,
terrassen en horeca. Het is in Middelburg goed toeven;
het uitgaansleven is er levendig en je kunt er op veel
adressen bijzonder goed eten.

Hulst

De stad van Reynaert de Vos is een vestingstad, met
kilometers aan bolwerken rond het fraaie stadscentrum.
Goed voor een flinke wandeling; er zijn nog drie oude
stadpoorten te zien en op het Molenbolwerk staat nog

altijd de stadsmolen. In het bourgondische stadshart
vallen vooral de Sint-Willibrordusbasiliek en het
stadhuis op.

VLISSINGEN

Vlissingen ligt strategisch en is vaak beschoten. Toch
zijn er nog heel wat monumenten gespaard gebleven.
Rondom het Bellamypark, een gedempte stadshaven,
vind je veel mooie oude straatjes en steegjes.
Kenmerkend voor Vlissingen zijn de jonge industriële
monumenten, zoals de Machine-fabriek en de art deco
Timmerfabriek die allebei deel uitmaakten van de
roemruchte scheepswerf De Schelde.
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Land
van
Werken
en
Wonen
Jeroen ten Brink
"Wij blijven hier nog wel even
plakken."
Jeroen en Nathalie ten Brink komen uit
Drenthe. Uit het dorpje Roden om precies
te zijn.
In 2014 verhuisden ze naar Middelburg om daar
in een verspassage een ambachtelijke slagerij
te beginnen. Twee jaar later volgde een tweede
vestiging in de Vlissingse wijk Papegaaienburg.
Volgens Jeroen ten Brink was de keuze voor
Zeeland eigenlijk niet eens zo heel bewust: “We
wilden een slagerij beginnen en uiteindelijk vonden
we die in Middelburg. Een prachtige stad waar je
heel makkelijk verliefd op kunt worden, dus het
was voor ons niet moeilijk om de knoop snel door
te hakken.
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Het was in het begin wel wennen hier. We
begonnen natuurlijk een compleet nieuw leven
en hebben we veel vrienden en familie in Drenthe
achtergelaten. Dat Zeeuwen stug zouden zijn, daar
klopt wat ons betreft erg weinig van. We werden
hier heel vriendelijk ontvangen en we konden onze
draai daardoor snel vinden.
We zien onszelf ook echt niet zomaar weer 1-2-3
vertrekken. We hebben hier net een huis gekocht,
dus we blijven nog wel even plakken.

En hoe ga je vrienden maken in zo'n ons-kent-onsomgeving? Maar als ik één ding heb geleerd in mijn
leven, dan is het wel dat je je niet moet laten leiden
door andermans angsten of onwetendheid'.

We geloven in kwaliteit en maken veel producten
op ambachtelijke wijze. Wij zijn trots op onze
Zeeuwse boerenleverworst, die door een landelijke
vakjury met goud is bekroond. Da's natuurlijk niet
gek voor een Drentenaar. Die streekproducten zijn
sowieso belangrijk voor onze klanten. Het gaat
om hele specifieke smaken en tradities. En ook
toeristen vinden het natuurlijk prachtig om lokale
producten te kopen.
Het mooist vind ik misschien nog wel onze
huisgemaakte Zeeuwse boerenhammen; die
worden gepekeld met Oosterscheldewater.

Ik heb een jaar in Nieuw-Zeeland gewoond en
daarna wist ik in elk geval zeker dat ik weer wilde
wonen in een omgeving waar ruimte is. Waar je
zo het groen instapt. Zeeland is wat dat betreft
perfect. We fietsen graag op de racefiets en Maarten
doet aan kite- en windsurfen. Ook daarvoor is
Zeeland ideaal.'

Het enige wat we hier soms nog missen, dat zijn de
Drentse bomen en bossen. Maar ach, daar hebben
we de zee voor teruggekregen.”

Maarten is huisarts. Daar is in Zeeland een tekort
aan en hij kende de omgeving al: 'Zijn ouders
hebben een vakantiewoning in Kamperland. Zelf
ging ik vroeger vaak met m'n ouders mee naar
Burgh-Haamstede.

Mijn ouders hebben inmiddels een huisje in
Burgh-Haamstede. en de ouders van Maarten zijn
permanent in Kamperland gaan wonen. We hebben
hier twee kinderen gekregen, vrienden gemaakt,
we hebben leuk werk en we wonen middenin een
vakantiebrochure - wij gaan hier nooit meer weg.”

Selina Straver
Lianne van Rijn

"Ik ben blij dat ik de gok gewaagd
heb".

"Wij gaan hier nooit meer weg."

Selina Straver verruilde Alphen aan
den Rijn, in het hart van het land en op
korte afstand van alle grote steden, voor
Terneuzen.

Lianne van Rijn (communicatie
professional) kreeg te maken met
vooroordelen toen ze met haar partner
Maarten Janssen naar Zeeland verhuisde:
"Wat als je je baan daar kwijtraakt?

Zo op het eerste gezicht niet echt een voor de hand
liggende keuze voor een jonge, net afgestudeerde

professional. Maar Selina is er blij mee: “Ik voel me
hier voor het eerst van mijn leven echt thuis.'
Na een jaar reizen, begon ik in 2013 met een
studie aan de HZ University of Applied Sciences in
Vlissingen. Dat was even wennen, omdat Zeeland
als 'ver weg' voelde. Maar ik maakte nieuwe
contacten en bouwde mijn leventje op.
Door een opdracht in mijn derde studiejaar
kwam ik in contact met Stichting GoedLeven. Die
zochten iemand voor een afstudeerstage bij hen
in samenwerking met Bodyline Healthcenter in
Terneuzen. Ik had ook nog een interessante optie
in Rotterdam en ik heb best wel even getwijfeld.
Terneuzen klonk voor mij toen nog niet echt heel
erg aantrekkelijk.
Na mijn afstudeerstage kon ik bij Bodyline komen
werken en inmiddels woon ik in een oud huisje in
de Terneuzense binnenstad. Ik ben blij dat ik de
gok gewaagd heb. Het was de belangrijkste keuze in
mijn leven. Ik voel me in Terneuzen voor het eerst
echt thuis en ben hier superhappy. De mensen zijn
veel warmer en vriendelijker dan in de Randstad,
de natuur is prachtig, de stranden zijn rustig
en dichtbij en als je behoefte hebt aan wat meer
vertier, zit je zo in Antwerpen of Gent.
Sommigen vindt het gek dat ik, het meisje dat in
haar eentje de wereld rondtrekt, nu uitgerekend in
Terneuzen woon. Maar juist door het reizen heb ik
geleerd dat de plek waar je bent niet uitmaakt, dat
het pas thuis is als je omringd bent door mensen
die als familie voor je zijn.
Ik kijk er niet gek van op als ik over een paar jaar
ineens ergens aan de andere kant van de wereld
woon, maar dat moet wel voor iets heel bijzonders
zijn - ik ga hier echt niet zomaar meer weg.”
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Karen DobbelaerWeber
"Van Frankrijk naar Zeeland voor
de liefde."
Karen Dobbelaer-Weber verruilde in 2011
Parijs voor Middelburg. Voor de liefde
verliet ze de stad van de liefde. 'Ik geniet
van de rust, ruimte en vriendelijke mensen
in Zeeland.

Syrco Bakker
“De omgeving is prachtig. Zowel
harde lijnen als kleine
kronkeldijkjes.”
Zeeland barst van de topchefs. Een van hen
is Syrco Bakker, chef van restaurant Pure
C (één Michelin-ster), een talent van Sergio
Herman aan het Cadzandse strand.
Syrco zet zich als oprichter van stichting Inspired
Events in om de foodregio onder de aandacht te
brengen met culinaire events. Ook ontwikkelde
hij als smaakexpert een unieke likeur genaamd
Hierbas de las Dunas. Een streekproduct gemaakt
van 18 verschillende kruiden uit de ZeeuwsVlaamse Duinen.
“Zeeland is een nuchter land. De instelling van de
mensen is er een van niet lullen, maar buzze geven,
knallen. De omgeving is prachtig. Zowel harde
lijnen als kleine kronkeldijkjes. Daar halen we
veel inspiratie uit. De zee, de duinen en de natuur
hebben een zeer sterke invloed op alle facetten van
de zaak: het interieur, de keuken, de smaken...
Er komt veel moois uit de streek. Pure, eerlijke
producten, zowel van het land als uit de zee. Daar
maken we natuurlijk dankbaar gebruik van.
Het is jammer dat Zeeland als vakantiebestemming
vooral bekend is bij senioren en gezinnen. Voor
bijvoorbeeld twintigers en dertigers is het ook een
toffe bestemming. Zeeland verandert enorm. Het
wordt steeds hipper. Je woont hier mooi en het is
lekker rustig. Zeeland heeft potentie en er zijn veel
kansen om hier toffe dingen te ondernemen. De
wind staat goed. Sommige mensen denken wel ‘s
dat de wereld er ophoudt, maar ik vind zelf dat in
Zeeland het échte leven begint.”
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Laat je verder
Inspireren

“Mijn moeder is Nederlands en mijn vader komt
uit Madagascar. Ze hebben eerst op het eiland
La Réunion gewoond en verhuisden daarna naar
Parijs. Daar ben ik geboren en heb ik tot mijn elfde
gewoond.”

Zelf Zeeland verder ontdekken? Onze VVV-inspiratiepunten zijn een prima plek om je te
oriënteren, te laten inspireren en mee te laten voeren in alles wat Zeeland Zeeland maakt.

Gok

Een strandje waar haast nooit niemand komt,
buitendijkse fietsroutes, onverharde wandelpaden
langs de akkers, watergangen en stille dorpen of een
bijzondere plek voor een uitgebreide picknick - je vindt
ze dankzij de hulp van onze Inspiratiemedewerkers. En
het mooie is, ze helpen je nog veel meer vinden dan je
eigenlijk zocht.

Mijn moeder besloot na ruim dertig jaar buitenland
terug te gaan naar Nederland. Tijdens een bezoek
aan mijn moeder in Middelburg, leerde ik mijn
vriend kennen en besloot ik de gok te nemen en
ook naar hier te verhuizen.
Inmiddels ben ik getrouwd en woon ik samen in
Middelburg met mijn Nederlandse man en onze
dochter van bijna twee. Het leuke is dat na mij,
ook mijn zus met haar Franse man naar Zeeland
is gekomen. Om het plaatje compleet te maken,
is mijn broer eind vorig jaar getrouwd met een
Nederlandse en ook díe woont nu in Middelburg.

Nederlands
Zeeland is rustig. Je hebt veel ruimte, groen, er
is meer structuur in het dagelijkse leven dan in
Frankrijk en de mensen zijn vriendelijk. Wel heb
ik moeten wennen aan bepaalde Nederlandse
gebruiken. Als je bijvoorbeeld ‘s avonds om half
8 bij mensen thuis wordt uitgenodigd, betekent
dat in Frankrijk dat je kan aansluiten bij het
avondeten. In Nederland hoef je alleen te rekenen
op een kop koffie of thee
met een koekje. Het gaat
in Frankrijk allemaal wat
losser.
Een band met Frankrijk
blijf ik natuurlijk altijd
houden. Mijn vader woont
er en ik heb er veel familie.
Maar ik hoef echt niet terug
naar Frankrijk, ik zit hier
prima. Ik heb het erg naar
mijn zin.”

Bijzondere tips

Tip:

Heel Zeeland in je hand; download de gratis
Zeeland app. Meer informatie via
vvvzeeland.nl/app

ben je toe aan nieuwe
belevenissen en een
zuchtje Zeeland?

Nog meer inspiratie

Omdat de VVV’s meer nog meer willen inspireren
worden ze de komende jaren omgebouwd. Domburg,
Goes, Oostkapelle, Kamperland, Renesse en Terneuzen
zijn al 'inspiratiepunten nieuwe stijl'. Naast de
medewerkers vertellen hier ook de Inspiratiepunten
zelf over Zeeland en de omgeving. Verhalen, beelden,
filmpjes en informatie zorgen ervoor dat je Zeeland
helemaal anders leert kennen.
vvvzeeland.nl/vvv-inspiratiepunten

Beleef het ultieme
kampeergevoel!

Duinoord
Ginsterveld
International
Julianahoeve
Meerpaal
Ons Buiten
Paardekreek
Pekelinge
Scheldeoord
Westhove
Zeeuwse Kust
Zonneweelde
Zwinhoeve

Burgh-Haamstede
Burgh-Haamstede
Nieuwvliet
Renesse
Zoutelande
Oostkapelle
Kortgene
Oostkapelle
Baarland
Aagtekerke (Domburg)
Renesse
Nieuwvliet
Retranchement
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