
 
 

Kies voor een weekend of lang weekend Zeeland… 

Enkele bezienswaardigheden: 
 

Walcheren 
❖ Stadswandelingen Middelburg (boekjes te koop bij De Drvkkery), via app GetYourGuide of 

met gids via Mooi Middelburg, Stegentochten of Food by Foot 

❖ Rondvaart over de grachten  

❖ Zeeuws Museum gevestigd in de prachtige Abdij in Middelburg 

❖ Exposities in De Vleeshal, het Zeeuws Archief en CBK Zeeland (laatste twee niet in het 

weekend) 

❖ Abdijtoren de Lange Jan in Middelburg beklimmen (alleen op zaterdag) 

❖ Bezoek De Oostkerk met rondleiding tot in het topje van de koepel 

❖ VÓLkoren! Op 3 en 4 juni vindt een leuk en gratis toegankelijk koorfestival plaats. Op talloze 

locaties in het historische hart van Middelburg treden koren op uit de regio en daarbuiten. 

❖ Domburg badplaats met o.a. Marie Tak van Poortvliet museum met kunst van de groep met 

o.a. Piet Mondriaan in de jaren twintig 

❖ Strandwandelingen, diverse mogelijkheden: 

. Bij kasteel Westhove kun je door het bos De Manteling naar het strand wandelen 

. Natuurmuseum Terra Maris, kasteel Westhove en De Manteling kunnen in combi met Marie 

Tak van Poortvliet museum in Domburg 

❖ Vlissingen: muZEEum (wordt verbouwd, opent in juni 2023) 

❖ Vlissingen: wandeling over de boulevard met grote containerschepen vlakbij de kust  

❖ Dwalen door de historische stad Veere, mooi gelegen aan het Veerse Meer, met het 

Stadhuismuseum en Museum de Schotse Huizen in Veere 

❖ Bezoek werkeiland Neeltje Jans op de Oosterscheldekering, met diverse attracties, o.a. de 

historie van de aanleg van de kering, valt te combineren met een lunch bij Sea Farm, gelegen 

aan het zuidelijke einde van de kering, vele soorten oesters, mossels en andere visgerechten. 

 

Zuid-Beveland 
❖ Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp 

❖ Goes: Slot Oostende Goes, een restaurant met brouwerij en Historisch Museum De 

Bevelanden 

❖ Zak van Zuid-Beveland, uniek fietsgebied met prachtige slingerende dijken, grenslindes, 

Zwaakse Weel 

❖ Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme 

 

 

https://drukkerijmiddelburg.nl/
https://www.getyourguide.nl/middelburg-l1360/
https://www.mooimiddelburg.nl/
https://www.stegentochtenmiddelburg.nl/
https://www.foodbyfoot.nl/
https://rondvaartmiddelburg.nl/
https://rondvaartmiddelburg.nl/
https://vleeshal.nl/nl/bezoek
https://www.zeeuwsarchief.nl/agenda/expositie-ooggetuigen-van-de-slavenhandel/
https://www.cbkzeeland.nl/
https://www.cbkzeeland.nl/
https://deoostkerk.nl/rondleidingen
https://www.middelburgvolkoren.nl/
https://marietakmuseum.nl/
https://nl.terramaris.nl/
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/wandelroute-manteling-blauw
https://www.muzeeum.nl/
https://museumveere.nl/
https://www.neeltjejans.nl/
https://www.seafarm.nl/
https://bevrijdingsmuseumzeeland.nl/
https://www.slotoostende.nl/
https://www.hmdb.nl/nl/
https://www.hmdb.nl/nl/
https://tropicalzoo.nl/


Noord-Beveland 
❖ Rozentuin in Kats 

 

Zeeuws-Vlaanderen 
❖ Verdronken Land van Saeftinge, natuurgebied, reserveren voor slikkenwandeling vooraf 

nodig, gelegen nabij de Hedwige-polder 

❖ Vestingsteden Sluis en Hulst 

❖ Prachtig dorp Retranchement, tegen de Belgische grens en de Noordzeekust 

❖ Waterdunen, natuurgebied bij Breskens. Tip: van treinstation Vlissingen met NS-fiets via 

voetveer Vlissingen-Breskens over de Westerschelde heen, daarna prachtige fietsroute langs 

de Noordzeekust naar Cadzand en Retranchement  

❖ Het Industrieel Museum Zeeland is gevestigd in de monumentale suikerloods in Sas van Gent 

en verrast de bezoeker met vele aspecten van industrie van toen en nu, in het algemeen en 

die van Zeeland in het bijzonder.  

❖ Museum Het warenhuis: in een monumentaal pand in Axel, gedecoreerd in een 

overgangsstijl tussen Art Nouveau en Art Deco vind je een interactieve tentoonstelling over 

de geschiedenis van de streek. 

❖ Museum Schooltijd in Terneuzen herbergt een groot scala aan voorwerpen welke direct of 

indirect met school en opvoeding door de tijd te maken hebben. 

Schouwen-Duiveland 
❖ Watersnoodmuseum, indrukwekkend gesitueerd in vier grote caissons aan de 

Oosterschelde, daar vlakbij de kreken met bos 

❖ Westenschouwen: groot bos aan het strand, diverse wandelroutes, start excursie schuur 

https://www.zeeuwserozentuin.nl/
https://www.saeftinghe.eu/nl/
https://www.sluisonline.nl/
https://www.inulst.nl/
https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/wallen-van-retranchement
https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/waterdunen
https://westerscheldeferry.nl/
https://industrieelmuseumzeeland.nl/
https://www.hetwarenhuis.nl/
https://www.schoolmuseumterneuzen.nl/home.php
https://watersnoodmuseum.nl/
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/wandelroute-westerschouwen

