VEERSE MEER
OP EN TOP GENIETEN!
In het hart van Zeeland ligt het Veerse Meer. Ooit
een woelige zeearm, nu een watersportparadijs voor
surfers, kanoërs, zeilers, waterskiërs, duikers en vissers.
Gezellige plaatsjes als Kortgene, Kamperland en Veere

staan op de kaart. De talloze onbewoonde eilandjes
al ontdekt? Afmeren bij deze bijzondere plekjes is
een aanrader. Door de ondiepe oevers is het
Veerse Meer uitstekend geschikt voor gezinnen
met kinderen.
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Haven

Veer

Aanlegplaatsen / Mooring

Trailerhelling

Sluis

Roeiboot / kanoverhuur

Brug

Surfplankenverhuur

Ontspannend

Motorbotenverhuur

Avontuurlijk

Zeilbotenverhuur

Uitdagend
De waterkaarten in de Deltagids zijn niet geschikt voor navigatie.
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VEERSE MEER

RONDJE VEERSE MEER
Naast eiland hoppen kun je het Veerse Meer ook
vanaf de kust verkennen op de fiets. Er is een
fietsroute van zo’n 60 kilometer rond het meer met
onderweg allerlei mooie doorkijkjes en vergezichten:
‘Rondje Veerse Meer’. Je fietst door mooie Zeeuwse
landschappen en er is volop gelegenheid om te stoppen bij een gezellig terras. Onderweg leer je bovendien allerlei bijzondere water-weetjes. De route is te
koop bij VVV’s en via de webshop:
www.routes.vvvzeeland.nl

Tip1

Om zichzelf te beschermen tijdens de tachtigjarige
oorlog hebben de bewoners van Veere wallen om
de stad heen gebouwd om zo de vijand tegen te
houden. Nu staan deze wallen bekend als de ‘Veerse
Wallen’ en bieden ze de mogelijkheid om heerlijk te
wandelen en te genieten van de mooie omgeving.
Daarnaast kom je tijdens deze wandeling op verrassende wijze in contact met het indrukwekkende
oorlogsverleden van deze stad.
www.vvvzeeland.nl/veere

BREEZAND EN DE
VEERSE GATDAM
Breezand is een eindeloos aangenaam strand
om met de kinderen te bezoeken. Er liggen hier
veel kleine poeltjes waar ze lekker in kunnen
poedelen en spetteren. Het strand ligt tegen de
Veerse Gatdam aan. Die sluit het Veerse Meer af
van de zee. Dankzij die dam is dit een fantastisch
toegankelijk watersportgebied. Je rijdt zo met je
surfbus tot aan de waterkant. Alle niveaus kunnen
hier terecht. Aan de meerzijde kun je leren surfen.
Aan de zeezijde kunnen ervaren (kite)surfers
terecht.
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WANDELEN OVER
DE VEERSE WALLEN

Tip3

MOOISTE STADJE VAN
NEDERLAND

Tip4

Veere is hét historische stadje aan het Veerse Meer.
In het stadscentrum herinneren de vele oude gevels,
prachtige koopmanshuizen en oude pakhuizen aan
gouden tijden. De trap- en tuitgevels én de namen
van de huizen op de gevelstenen vertellen veel over
de handel van vroeger. Ooit was Veere een rijke
handelsstad. Wil je de sfeer van vroeger proeven?
Kom dan in het hoogseizoen op dinsdag naar de
Historische Markt in Veere. Of wat dacht je van
wandelen langs de stadswallen en staren naar de
vele bootjes op het Veerse Meer. Rondsnuffelen in
de kleinschalige, toeristische winkeltjes en je weg
vinden door de vele steegjes.
Veere moet je gezien hebben!
www.vvvzeeland.nl/veere

VEERSE MEER

HOOFDSTAD VAN ZEELAND:
MIDDELBURG

WATERSPORTBEDRIJF
DE ARNE

Tip5

Met zijn intieme pleintjes, leuke straatjes en gezellige
cafeetjes is Middelburg zeker een bezoek waard.
Maak een wandeling en kom achter het rijke verleden
van de Zeeuwse hoofdstad. Ten tijde van de VOC was
Middelburg, na Amsterdam, de belangrijkste stad
van Nederland. In het centrum zijn nog steeds
panden te zien die herinneren aan deze
gouden periode.

Tip7

Kom genieten met het hele gezin of samen met
vrienden van de prachtige natuur van het Veerse
Meer bij Watersportbedrijf De Arne in Arnemuiden,
waar u diverse boten kunt huren. Zeilen of lekker
toeren met een motorboot het kan allemaal. Een
vaarbewijs is niet nodig! Door de gunstige ligging
van onze jachthaven is het mogelijk iedere gewenste
richting van het Veerse meer te bevaren en toch
weer tijdig in de thuishaven aan te meren. Denk
aan eilandjes, zwemmen en een bezoek aan de
historische stad Veere. Bij De Arne kunt u ook terecht
voor diverse andere watersporten, zoals wakeboarden,
suppen en tuberiden. www.wsbdearne.nl

VISSERSDORP ARNEMUIDEN EN
HISTORISCHE WERF MEERMAN
Arnemuiden is en blijft een vissersdorp. Vroeger had
het dorp een directe verbinding met zee en de vloot
van Arnemuiden viste zowel direct aan de kust als
op volle zee. De vissers varen tegenwoordig uit de
haven van Vlissingen. Een levende herinnering aan
de gloriedagen van de visserij in Arnemuiden is de
Historische Scheepswerf Meerman waar onder
andere klassieke Zeeuwse platbodems worden
gerestaureerd.
www.werfarnemuiden.nl

Naast de indrukwekkende historie is het ook
mogelijk om een dagje te gaan shoppen, een ritje
met de paardentram te maken of een rondvaart
door de Middelburgse grachten. De jachthaven van
Middelburg ligt achter de Dam. Vanaf hier kan je,
via het kanaal door Walcheren, afdalen naar de
Westerschelde, of opstomen naar het Veerse Meer.
Zóveel mogelijkheden... zóveel vrijheid!
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ZEEUWSE PONTJES
Zeeland is het land van overkanten. En bij het zien
van een strook land aan de horizon begint het te
kriebelen. Je wilt het liefst zonder omweg naar de
overkant met je fiets. Dat kan met een pontje. In
de zomermaanden doorkruisen diverse pontjes
de provincie. Hier kun je aanmonsteren voor een
makkelijke en vooral leuke overtocht. Even een
onderbreking van je fietstocht. Iedere zomer is er een
handvol pontjes in de vaart, speciaal om fietsers en
voetgangers naar de overkant te loodsen. Tussen de
vertrekpunten van de pontjes kun je zelf een route
uitstippelen aan de hand van het fietsroutenetwerk.
Handig daarbij is ‘De gids van de Zeeuwse pontjes’.
Deze bevat allerlei informatie zoals de vaartijden,
prijzen en contactgegevens. De gids is in het seizoen
(mei tot en met september) gratis verkrijgbaar
bij de VVV-Inspiratiepunten.

Tip8

WATERSPORTCENTRUM
SCHOTSMAN

Tip10

Waterskiën of wakeboarden aan de waterski-kabelbaan is een sensationele belevenis voor jong en oud.
Een sleeplift trekt je over het water met een snelheid
van 30 km/uur. Wanneer je valt, zwem je naar de
oever en start je gewoon nog een keer. Vriendelijke
instructeurs helpen je op weg en geven advies om je
vaardigheden te verbeteren. Geschikt voor beginners
en gevorderden, individueel of met een groep. Het
waterskicentrum beschikt over 2 waterski-kabelbanen. De grote baan heeft 4 bochten en is 820 meter
lang. www.schotsmanwatersport.nl

NATUUR IN- EN OM
HET VEERSE MEER

SMALSTAD KORTGENE
Felle branden en stormvloeden zijn Kortgene niet
bespaard gebleven. De oude kerktoren uit de 15e
eeuw is het enige op het eiland overgebleven
Middeleeuwse gebouw. De moeite waard om even
te gaan kijken. Door de goede ligging aan het Veerse
Meer is de watersport enorm populair. Campings,
bungalow-parken en jachthavens zorgen ervoor dat
Kortgene een levendige plaats is. Het is altijd gezellig
druk in de Kaaistraat en Hoofdstraat met sfeervolle
winkeltjes en aangename cafés en restaurants.
Liever de rust opzoeken? Ga eens met een fluisterboot het Veerse Meer verkennen.
www.deltagids.nl

Tip9

Het Veerse Meer is als natuurgebied een paradijs
voor watersporters en vogels. In de bosgebieden
rond het Veerse Meer leven zangvogels zoals de
nachtegaal en de wielewaal. Ook komt er zo nu en
dan een ree aanzwemmen vanaf het vasteland.
Het Veerse Meer is rijk aan mooie natuurgebieden.
Sommige zijn alleen toegankelijk onder begeleiding
van een boswachter zoals de Middelplaten, maar
de meesten zijn op eigen gelegenheid te ontdekken.
Arneplaat is een eiland gelegen tegenover Veere.
Het eiland is tegenwoordig grotendeels beplant
met bos en bestaat gedeeltelijk uit weidegebied.
Het eiland is onbewoond en vrij toegankelijk
voor de (water-)recreatie. Rondom het eiland
zijn steigers aangelegd, waar je aan- en af
kan meren.
www.veersemeer.com
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RONDVAART MIDDELBURG

ONTDEK KAMPERLAND

Tip12

Tijdens een rondvaart door Middelburg hoor je
alles over het verleden van Middelburg als havenstad. In de Gouden Eeuw was dit de tweede VOCstad van het land. De handel floreerde en ook
werden hier heel veel schepen gebouwd. Dat bracht
aardig wat geld in het laatje en dat zie je goed aan
al die prachtige grote pak- en herenhuizen waar je
langs vaart. Tip: er worden ook kano’s verhuurd
voor een individuele vaartocht door
de grachten.
www.rondvaartmiddelburg.nl

Tip14

Kamperland is de grootste kern van Noord-Beveland
en staat bekend als een gastvrij dorp met veel
winkeltjes. Het dorp heeft uitgebreide horecamogelijkheden en zelfs een eigen bierbrouwerij!
Voorheen stond landbouw in het dorp centraal,
tegenwoordig is het uitgegroeid tot een verblijfplaats
voor vele watersporters en andere vakantiegangers.
In de uithaven in Kamperland zit het Spuistraatje.
Hier kun je lekker funshoppen tussen de historische
huisjes.
www.vvvzeeland.nl

Tip13

Het Veerse Meer biedt ongekend veel mogelijkheden om je te vermaken. Eilandhoppen is een
van de populairste bezigheden. Met je jacht kun je
aanmeren en overnachten bij een van de twaalf
toegankelijke eilanden. Zalig rustig en relaxt.
Maar ook met je kajak vaar je er zo naartoe en kun
je lekker zonnen op een van de weitjes. Er wordt
veel gesurft op het meer en je kunt er waterskiën
aan de kabelbaan. Wil je de ultieme watersportkick
beleven? ga dan flyboarden en zweef meters hoog
boven het water. www.veersemeer.com

DE HARINGVRETER
Haringvreters. Zo werden de zeehonden vroeger
door de vissers genoemd. Zeehonden lagen te
rusten op wat toen nog een zandplaat in de zee was.
Nu is ‘De Haringvreter’ een plaats waar veel vogels
overwinteren. De middelste zaagbek, het nonnetje,
de brilduiker, de smient en de meerkoet.
Maak een vaartocht mét een excursie naar het
eiland ‘De Haringvreter’ én vergeet de
verrekijker niet!
www.staatsbosbeheer.nl

Tip15
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EILANDHOPPEN
EN WATERSPORTEN
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