inhoudsopgave

WELKOM

05. introductie

Middelburg heeft je een verhaal te vertellen

06. geschiedenis

Een korte reis door de tijd

ZIEN & DOEN

08. bezienswaardigheden

De mooiste plekken en monumenten

3

ETEN & DRINKEN

44. cafés, terrassen & restaurants
Inspiratie voor lunch, koffie en diner

SLAPEN

48. overnachten

Slapen in de stijl van Middelburg

PRAKTISCH

14. winkelen

50. plattegrond centrum middelburg

17. markten

52. vervoer en parkeren

Ontdek onze speciaalzaken
Verschillende markten voor lekker en bijzonder

18. kunst & musea

Galeries, ateliers en een prachtmuseum

22. attracties

Voor binnen, voor buiten, voor jong en voor oud

30. feest & festivals

Vier de feesten van Middelburg

38. film, muziek & theater
Voor een cultureel avondje uit

40. tijd voor groen

Een wandeling in het park

43. kennis & verdieping
Voor het slijpen van de geest

Een handige kaart voor een bezoek aan de stad

Hoe kom je in Middelburg en waar kun je parkeren
of fietsen huren?

53. informatie en adressen

Alle handige adressen en telefoonnummers van cafés,
restaurants en hotels op een rij

ARNEMUIDEN SPECIAL

57. arnemuiden

Tien pagina’s over het trotse en
traditierijke Arnemuiden

4

welkom in
middelburg
Middelburg is een fijne stad om te
vertoeven. Een schilderachtige plek
waar je heerlijk door de monumentale
binnenstad kunt wandelen. Je ontdekt hier
de meest bijzondere speciaalzaken en fijne
adressen voor koffie, thee, lunch of diner.
Verspreid door de stad maak je kennis met
bijzondere galeries en ateliers. Onderweg
nemen verstilde pleintjes, verborgen
steegjes, grootse monumenten en oude
koopmanshuizen je mee naar andere
tijden. Het is fijn dat je er bent!
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bezienswaardigheden,
speciaalzaken, cafeetjes,
restaurants, galeries en
festivals.
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introductie

Middelburg heeft je een verhaal te vertellen! Wandelend langs prachtige
monumenten, oude pakhuizen en middeleeuwse straatjes dwaal je door de
veelbewogen historie van de stad. In die historische setting ontmoet je de
Middelburgers van vandaag: jonge creatieve winkeliers, kunstenaars, baristas,
restaurateurs en kroegbazen die met liefde en bezieling met hun vak bezig zijn.
Wil je je feestelijk onderdompelen in het goede van Middelburg? Maak dan
kennis met de culturele festivals en culinaire buitenfeesten.
Middelburg Magazine helpt je op weg bij het ontdekken van de stad.
We wijzen je op de mooiste bezienswaardigheden, speciaalzaken, cafeetjes,
restaurants, galeries, festivals en andere leuke wetenswaardigheden. En we laten
Middelburgers aan het woord die je vertellen wat de stad voor hen betekent.
We hopen je te kunnen inspireren!
Wil je weten wat er vandaag, morgen of overmorgen te doen is in Middelburg?
Kijk dan ook eens op uitinmiddelburg.nl

tourist info

Tourist Info is het toeristisch informatiepunt van Middelburg. Je vindt het op de
Markt, in het pand van boekhandel de Drvkkery. Hier kun je terecht met vragen
over de stad. Ook organiseert Tourist Info stadswandelingen, rondleidingen en
groepsarrangementen op maat. Verder vind je er veel plattegronden en leuke
(wandel)boekjes over Middelburg en omstreken.

Openingstijden Tourist Info
ma: 11.00 – 18.00 uur
di, wo, vr: 9.30 – 18.00 uur
do: 9.30 – 21.00 uur
za: 9.30 17.30 uur
elke eerste zondag van de maand
Markt 51, 0118 - 67 43 00
uitinmiddelburg.nl
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een reis
door
de tijd

ontdek de geschiedenis

‘Middelburg 1.000 jaar jong’ was de wervende zin, die een aantal jaren geleden werd bedacht.
In die meer dan 1.000-jarige stadsgeschiedenis beleefde de Zeeuwse provinciehoofdstad
zowel gouden tijden als zwarte bladzijden. Van bloeiende handel tot oorlog en bezetting en
van verwoesting tot wederopbouw.
De geschiedenis van de stad is terug te vinden in het prachtige beschermde stadsgezicht
met vele monumentale gebouwen. Oude steegjes, verborgen pleintjes, zestiende-eeuwse
pakhuizen, De lange veelbewogen geschiedenis van Middelburg kom je al wandelend telkens
tegen.
Middelburg vindt haar oorsprong in het laatste kwart van de negende eeuw. In die periode
plunderden de Vikingen de kusten van West-Europa. Om de bevolking bescherming te bieden
werden ronde vluchtburgen aangelegd. Op Walcheren waren dat de zuidburg (Souburg), de
duinenburg (Domburg) en daartussenin de middelste burg, Middelburg dus. Die burgvorm is
nog steeds terug te vinden in de stadsplattegrond.
Als de gevaren geweken zijn kan Middelburg, dat gunstig gelegen is bij de kreek de Arne, zich
ontwikkelen tot een handels- en havenstad van formaat als voorhaven voor Brugge, Gent en
later Antwerpen. De oudst bekende stadsrechten dateren uit 1217.
In de twaalfde eeuw vestigen zich Norbertijner monniken in een kort daarvoor gesticht
klooster in de stad. Dit klooster zal uitgroeien tot een grote en machtige abdij. De abt wordt
de belangrijkste man in Zeeland. Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog wordt Middelburg, dat
trouw blijft aan de koning van Spanje, na een beleg van bijna twee jaar ingenomen door de
troepen van prins Willem van Oranje. De Calvinisten worden nu de baas en de Abdij wordt de
zetel van de Staten van Zeeland (en is dat nog steeds!).
Door de invloed van vluchtelingen uit het Zuiden, met name na de val van Antwerpen (1585),
neemt het inwoneraantal van de stad toe en breekt in de zeventiende eeuw een bloeitijd aan.
Uit deze tijd dateert de stervormige omwalling die nog voor ongeveer twee derde in tact is.

de gouden eeuw

Ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) is Middelburg, na Amsterdam,
de belangrijkste havenstad van Nederland. Scheepstimmerlieden bouwen hier in een kleine
tweehonderd jaar tijd ruim driehonderd nieuwe schepen op de VOC-scheepswerf.

welkom
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geschiedenis

De import van producten als specerijen, porselein, stoffen
en thee bezorgt de stad grote rijkdom. Naast de VOC
zijn de West-Indische Compagnie (WIC), particuliere
reders en de Admiraliteit van Zeeland hier gevestigd.
In de achttiende eeuw handelt de Middelburgse
Commercie Compagnie (MCC) in slaven, die in Afrika
worden gekocht en in Suriname en de Antillen worden
verkocht. Dit slavernijverleden wordt ieder jaar herdacht
bij het slavernijmonument op de Balans. In 1798 zijn
de hoogtijdagen van de VOC voorbij. De compagnie is
failliet en de eens zo florerende stad raakt in de Franse
Tijd in verval. De Fransen laten Middelburg begin
negentiende eeuw verpauperd achter. In die eeuw
verdwijnen veel historische bouwwerken, waaronder bijna
alle stadspoorten. Een deel van de stadswallen wordt
gesloopt voor de aanleg van spoorlijn en kanaal. Toch telt
Middelburg, ondanks afbraak en oorlogsverwoestingen,
nog zo’n 1200 beschermde monumenten.

Tweede Wereldoorlog
kernen met karakter

De gemeente Middelburg bestaat naast Middelburg (de hoofdstad)
uit nog vier kleine kernen met elk een eigen karakter: het vissersstadje
Arnemuiden (zie pagina 57 t/m 67) en de dorpen Kleverskerke, Nieuwen Sint Joosland en Sint Laurens.

Op 17 mei 1940 gaat een groot deel van de Middelburgse
binnenstad, door voornamelijk Duitse beschietingen, in
vlammen op. Herbouw in traditionalistische stijl volgt.
In de jaren zestig en zeventig worden grote delen van
de stad gerenoveerd en gerestaureerd. Vandaar dat
Middelburg op de vijfde plaats in de landelijke top tien van
monumentensteden staat.

uit in Middelburg magazine 2018
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monumentaal
middelburg
bezienswaardigheden
Met bijna elfhonderd rijksmonumenten is Middelburg
een van de grootste monumentensteden van Nederland.
De blikvangers zijn de Lange Jan, het prachtige abdijcomplex
en het stadhuis op de Markt. Maar wie verder kijkt, ontdekt
oneindig veel mooie pareltjes.

abdij (1)

Midden in de stad ligt de Middelburgse Abdij. Een groots
omsloten complex met vijf torens, kloostergangen, een
kloostertuin en een betoverend mooi plein in het midden. De
abdij werd kort na het jaar 1100 gebouwd door Norbertijner
monniken. Het verstilde plein leent zich uitstekend om in alle
rust op een bankje onder de kastanjebomen te vertoeven
en van het uitzicht te genieten. In het abdijcomplex is zowel
het Zeeuws provinciaal bestuur als het Zeeuws Museum
gevestigd.

lange jan (2)

Middelburg is onlosmakelijk verbonden met de 90,5 meter
hoge Lange Jan. De op twee na hoogste toren van Nederland
is een ware mascotte voor de stad. Waar je op het eiland
Walcheren ook staat, 'Die Lange' torent met zijn prachtige
keizerskroon hoog boven het landschap uit. Een klim naar
de top telt 207 traptreden en biedt een fenomenaal uitzicht
over het Walcherse land. Voel je je fit? Maak de klim en
geniet!
langejanmiddelburg.nl
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bezienswaardigheden
het stadhuis (3)

Het stadhuis aan de Markt werd gebouwd in de 15e eeuw en wordt gezien
als een van de mooiste
gebouwen die Nederland rijk is. Het
laatgotische monument is te vergelijk
en met een groots schilderij: hoe langer
je ernaar kijkt, hoe meer fascinerende
details je ontdekt. Waterspuwers, beel-
den van Zeeuwse graven en gravinnen,
torentjes, bordessen, glas-in-lood
ramen, de rood-witte luiken: er is
oneindig veel te ontdekken. Het stad
huis is voorzien van een vleeshal en
lakenhal. Tijdens de Tweede Wereld
oorlog werd het stadhuis grotendeels
verwoest. Alleen de muren stonden
nog overeind. Na de oorlog werd het
monument in de oude staat hersteld.
Kijk voor rondleidingen op pagina 28.

2

3
1

Middelburgers hebben hun bijnaam
Maneblussers te danken aan de
Lange Jan. Het verhaal gaat dat
een overijverige nachtwacht alarm
sloeg toen hij op een nevelige avond
fel licht door de ruitjes van de toren
zag branden. Brand in de Lange Jan!
Al snel kwam men erachter dat het
geen vuur was dat de toren een rode
gloed bezorgde, maar het licht van
de maan. De bijnaam was daarna
snel geboren ...
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kloveniersdoelen (4)

De Kloveniersdoelen is een fraai monumentaal gebouw met
een zeer veelzijdige historie. Het monument werd begin 17e
eeuw gebouwd als oefenruimte voor de kloveniers (geweerschutters). Hier zijn nog allerlei mooie overblijfselen van
te ontdekken, waarvan het kleine schuttertje op de toren
misschien wel de leukste is. In het sierlijke pand huisvest
tegenwoordig een grand café, restaurant en een filmzaal.
Achter de Kloveniersdoelen vind je een mooie tuin met een
terras, een moestuin en veel ruimte voor kinderen om lekker
rond te banjeren.
kloveniersdoelen.nl

Het Middelburg van...

koepoort (5)

Simon Blaas, directeur Cinema Middelburg
‘Middelburg is van alle kanten bijzonder. Bekijk je de
stad van veraf, dan zie je een schitterende skyline.
De torens van de Lange Jan, de Oostkerk, het
stadhuis en de Kloveniersdoelen kantelen vanuit
ieder perspectief met je mee. Bekijk je de stad van
binnenuit, dan ontdek je dat er om iedere hoek en
achter ieder poortje iets prachtigs kan schuilen.
Soms groots, soms heel klein en verstild. Hoe vaak ik
hier ook door de straatjes dwaal, Middelburg blijft
voor mij een stad waar ik steeds nieuwe dingen in
ontdek. Mijn tip: maak ook eens een wandeling door
de stad in het donker. Straatjes zoals de Kuiperspoort
zijn dan zo verschrikkelijk mooi! Natuurlijk ben ik
ook dol op de cinema. Op het witte doek komt de
hele wereld in Middelburg binnen en maak je reizen
naar andere werelden en tijden. Het is een magische
beleving; samen met andere filmliefhebbers opgaan
in een goede film.’

Ooit was er een tijd dat Middelburg volledig omringd werd
door vestingwerken. De stad binnenkomen deed men via
een van de poorten. Daar had Middelburg er negen van. De
Koepoort is de enige poort nog altijd fier overeind staat.
Dit gebouw dateert uit 1735 en wordt met een lichte knipoog
nog wel eens betiteld als het kleine broertje van de Arc de
Triomphe. Het gebouw ligt aan de Middelburgse bolwerken,
waar het heerlijk wandelen is. Vanaf voorjaar 2018 kan er in
de Koepoort geslapen worden. Het monument wordt dan
geëxploiteerd door B&B 't Poorthuys.
bnbpoorthuys.nl

damplein (6)

Het Damplein neemt je mee terug naar het rijke handelsverleden van Middelburg. Rondom het plein staan de oude
koopmanshuizen statig op een rij. In totaal passeer je hier
zo’n vijftig rijksmonumenten. Op de plaats waar de 16eeeuwse haven eindigde vind je het Prins Hendrikdok; een
droogdok uit de 19e eeuw. Op het midden van het Damplein
springt de overdekte graanbeurs in het oog. Dit betreft een
reconstructie van de 18e-eeuwse korenbeurs.

4
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kuiperspoort (7)

Vraag je een Middelburger naar de verborgen schatten van
de stad, dan is de kans groot dat hij je de weg wijst naar de
Kuiperspoort. Dit schilderachtige steegje ligt stilletjes verscholen tussen de Dam en de kaaien. Het plekje is nauwelijks
veranderd sinds de tijd dat de kuipers er hun vaten vervaardigden. Het is alsof je rondloopt in een oude ansichtkaart:
een knusse plek, omgeven door lieflijke huizen, kinderkopjes
en mooie bloemen. En weet je wat er ook zo mooi aan de
Kuiperspoort is? Het is er heel erg stil …

jachthaven (8)

Een wandeling langs de Middelburgse kaaien en het jachthavengebied is zeer de moeite waard. Niet alleen vanwege het
fraaie beeld van de dobberende bootjes en de karakteristieke
bruggetjes, maar bovenal door de prachtige oude VOC-pakhuizen die in rijen langs het water staan. De gevels nemen je
in oneindig veel prachtige details mee naar de glorietijden
van Middelburg, toen Middelburg een van de belangrijkste
handelssteden van het land was.

uit in Middelburg magazine 2018
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vismarkt (9)

De Vismarkt is een klein fraai pleintje, gelegen aan een van
de leukste zijstraten van Middelburg: de Sint Janstraat.
Liefhebbers van verstilde pleintjes, kinderkopjes en oude kastanjebomen halen hier hun hart op. En dat hoeft niet alleen
wandelend, want in de zomer kun je heerlijk neerploffen op
het ruime terras van café Sint John. In de zomer worden er op
het plein regelmatig leuke markten georganiseerd.

van de perrehuis (10)

Het Van de Perrehuis is het onderkomen van het Zeeuws
Archief. Het gebouw is in 1765 gebouwd als stadspaleis voor
het Middelburgs patriciërsechtpaar Johan Adriaan van de
Perre en Jacoba van den Brande. In 1954 wordt daar een
nieuwe vleugel aan toegevoegd door wederopbouwarchitect De Lussanet. Het complex wordt in eind vorige eeuw
compleet gemaakt met een nieuwbouwgedeelte, bestaande
uit glas en beton. Een gebouw van vele tijden dus!

bolwerken (11)

Tijdens een wandeling over de Middelburgse bolwerken volg
je de contouren van de laat-16e-eeuwse vestingwerken. Met
een totale afstand van 4 kilometer is het een van de langste
parken van Nederland. De groene wandelroute wordt onder
meer versierd door kastanjebomen, wilgen en elzen. Waar
je ook loopt: er is altijd water aan je zijde. Op de bolwerken
staan twee van de drie complete molens die Middelburg nog
telt. De Seismolen, Molen De Hoop en Molen De Koning.

zien & doen
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oostkerk (12)

De Oostkerk (1667) is een van de weinige koepelkerken in Nederland. De fraaie barokkerk staat op een klein kinderkoppenpleintje en is voorzien van symbolen die verwijzen naar het leven en
de dood. Bijvoorbeeld bloemen en vruchten (de aarde), schelpen
en vissen (de zee), vogels (de lucht) en zonnebloemen (het vuur).
Boven de ingangsdeur rust een gebeeldhouwd skelet dat ons
wijst op onze sterfelijkheid (memento mori). Kijk voor openingstijden, rondleidingen en concerten op uitinmiddelburg.nl

schutsluis en getijdemolen (13)

Toen Middelburg nog een directe en natuurlijke zeeverbinding
had, moest het getij worden gereguleerd. Dat gebeurde bij de
schutsluis. De sluis dateert van 1763. Aan de zijkant van het molengebouw is een blauwe boog aangebracht die aangeeft hoe groot
het molenrad was. Na de aanleg van het Kanaal door Walcheren
verdween het getij uit de stad en verloor de sluis haar functie.

sprekende gevels (14)

Onder de naam Sprekende Gevels zijn zo’n twintig Middelburgse
muren verfraaid met een gedicht. Door de gedichten te volgen
bewandel je niet alleen een literaire route, maar ontdek je tegelijkertijd verrassende plekken in de stad.
kunstroutemiddelburg.nl
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winkelen

een stad vol speciaalzaken
Middelburg is een van de meest gevarieerde winkelsteden van Nederland.
Dat komt door de vele bijzondere speciaalzaken van lokale ondernemers.
Zij storten zich vol creativiteit op hun grootste passie. Chocolade, sieraden,
decoratie, mode, kunst, antiek, planten, delicatessen, wijn, bier, koffie, vliegers,
muziek, boeken: de Middelburgers bieden het aan op hun eigen unieke manier.

de markt

De Markt in Middelburg is een ideaal startpunt voor een leuke winkelroute.
Behalve dat je op het plein een aantal bijzondere zaken tegenkomt, sluiten
de grootste drie winkelstraten op het plein aan. Wie van boeken, muziek en
cadeaus houdt moet zeker een bezoek brengen aan boekhandel de Drvkkery (1),
een begrip binnen en buiten Zeeland. Ook mode- en lifestylewinkel Bomont
is een zeer populaire winkel onder toeristen. Rondom de Markt vind je volop
terrasjes.

zien & doen
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speciaalzaken

1

2

de langeviele

De Langeviele behoort tot de grotere winkelstraten van Middelburg en telt bijzonder veel speciaalzaken van lokale ondernemers. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje
bij Beadle (sieraden, kralen, woonaccessoires), Mundo Concept (mode) en kinderwinkel Si-Sa-Soep. Samen met nog heel veel andere collega's laten ze je kennismaken met winkels die je nergens anders zult tegenkomen. Maar je vindt hier ook een
aantal hele populaire landelijke ketens, zoals Rituals, Dille & Kamille (2), Bever en Oil
& Vinegar (3). Altijd goed voor een mooi cadeau!

lange delf, korte delft en damplein

3
4

De Lange Delft is de langste winkelstraat van Middelburg. Hier tref je bekende
winkelketens zoals Hema, H&M en O’moda. Tussen de bekendere namen valt er
gelukkig ook nog genoeg 'nieuws' te ontdekken. Van der Sloot Schoenmode, bijvoorbeeld, voor de liefhebber van het hogere segment schoenen. Maar neem ook
eens een kijkje bij Drogisterij-Kruiderij De Rode Pilaren (4), of de wereldsupermarkt
Bahaar Markt. De Lange Delft loopt vlak voordat je het Damplein bereikt over in
de Korte Delft. Hier vind je bijvoorbeeld Chocolaterie Burger, Fromagerie Forianne
en de biologische winkel De Tuin van Broeder Ludovicus. Op het Damplein zijn wat
minder winkels aanwezig, maar een bezoekje aan Kite Gallery Juggling Store (5) is
de moeite waard. Dit is een winkel vol vliegers, boomerangs, frisbee’s en alles wat
maar kan zweven.

de korte geere

In het kleine straatje de Korte Geere is iets heel erg moois aan het ontstaan. Na
een aantal jaren van veel leegstand komen hier plots de mooiste creatieve projecten bovendrijven. Zo is er bijvoorbeeld een barbier (Barber Djivi), een woonwinkelen atelier (Van Huis Uit), vind je er oude Zeeuwse sieraden (Blinqz), een prachtige
bloemenwinkel (Pluk de Dag) en de Middelburgse Stadsbrouwerij (Hosternokke).

nieuwe burg

6

5

In de Nieuwe Burg, de derde grote winkelstraat die aan Markt aansluit, vind je verschillende modewinkels, zoals Bijleveld Mannenmode, Lincherie, De Blauwe Winkel
en De Arend Schoenmode. Voor sportartikelen ga je hier naar Intersport Erik (6).
Verder vind je hier onder meer Peeters Geschenken, Intertoys en de winkel van de
ANWB.

zijstraten

Wie verrast wil worden mag de Middelburgse ‘zijstraten’ niet overslaan. Hier vind
je niet zomaar een paar bijzondere speciaalzaakjes; deze straatjes zitten vol met
unieke boetiekjes op het gebied van vintage, mode, antiek, maar bijvoorbeeld ook
interieur, hobby en taart. Door samen te werken geven de ondernemers hun straat
kleur en karakter.
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De Sint Janstraat is al jaren een goed
bewaard geheim voor mensen die op
zoek zijn naar iets bijzonders. Breng
eens een bezoekje aan taartenwinkel
De Juf (7), kledingontwerper Sebastian den Herder of Moois & Meer. Het
straatje zit vol met leuke plekken om
iets te eten of te drinken.

Het Middelburg van....

Marco en Manon Adriaanse,
Zeeuws Ministerie van Chocolade
en Culinaire Zaken (op de foto met
dochter Kate)
'Middelburg is een plek bij uitstek
voor mensen die op zoek zijn naar
iets écht bijzonders. Naar lokaal,
naar puur, naar vakmanschap
en naar een mooi verhaal bij
het product. Middelburg is daar
dankzij de speciaalzaken een ideale
winkelstad voor. In onze chocolaterie
zijn we tot op het detail bezig met
het ontwikkelen van de meest
bijzondere smaakcombinaties.
Van Zeeuws spek, babbelaar, en
bolussmaak tot ghost pepper,
VOC-kruiden, mango en wasabi.
Soms zijn we maanden bezig met
het perfectioneren van een nieuwe
bonbon. Heerlijk om daar op een
stille avond mee bezig te zijn.
Bij echte ambachtelijke chocolade
hoort een goed verhaal over de
oorsprong. Het maakt onderdeel uit
van de smaakbeleving. Alles komt
hier voort uit enthousiasme. En
die eigenschap delen we met veel
winkeliers in deze stad. We houden
allemaal van ons werk en dragen
dat met liefde uit.'

In de Segeerstraat vind je Middelburgs
bekendste meubel- en antiekwinkel,
De Pagter. Ook bijzonder is The Tube,
een winkel voor skaters, snowboarders
en surfers. Ja Tassen (8) is een winkel
en atelier in één. Een leuk zaakje met
handgemaakte leren tassen. In een
prachtig karakteristiek winkeltje vind je
kantoorvakhandel Littooij & van Eijk.

9

Ook buiten de ‘gebaande’ winkelstraten vind je vaak nog hele leuke
adresjes met bijzondere specialiteiten.
Een aanrader is PlantAardig (9), een
supercreatieve plantenwinkel in de
Zusterstraat. Liefhebbers van designmeubels en accessoires moeten even
bij Haar van Boven N Zij van Beneden
(10) in de Gortstraat zijn geweest. En
zo heeft Middelburg nog veel meer
specialisten. Op het gebied van bordspellen bijvoorbeeld (De Burcht op
Plein 1940), stripboeken (Perron 2, Sint
Janstraat), Marokkaanse lifestyle (El
Kantra (11), Pottenmarkt), camping- en
sportvisartikelen (BD Store, Achter de
Houttuinen), speciaalbieren (Hoplala,
Gravenstraat), industriële decoratie (Indistrieel, Lange Geere) en kinderschoenen (Kids Station, Herenstraat).

11
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markten

met het enthousiasme
van de marktkooplui
warenmarkt (1) |Elke donderdag 8.00 – 16.00 uur
Op de donderdagse warenmarkt van Middelburg worden met een hartverwarmend
enthousiasme producten verkocht. Er is hier van alles te koop, zoals groente, fruit,
kaas, vis, noten, maar ook stoffen, hoeden en petten, bloemen, fournituren, huishoudelijke artikelen en nog veel meer.
boekenmarkt | Eerste zondag van mei 10.00 – 17.00 uur
De jaarlijkse Boekenmarkt, ook wel Middelburg Boekenstad genoemd, is de grootste boekenmarkt van Zuidwest-Nederland. Uit heel het land (en uit Vlaanderen)
komen boekhandelaren naar Middelburg om hun boeken te verkopen. Er is volop
muziek en activiteit.
kunst-, antiek- en ambachtenmarkt (3) | Elke donderdag in de zomer

maanden 9.00 – 16.00 uur
Het pleintje van de Middelburgse Vismarkt leent zich uitstekend voor deze knusse
kunst- en antiekmarkt. Onder het bladerdak van de kastanjebomen vind je hier
antiek, curiosa en veel meer verrassende zaken in een schilderachtige setting.

snuffelmarkt | Zie voor exacte data: uitinmiddelburg.nl
Op zeven zomerse zaterdagen in het jaar is er op de Markt een snuffelmarkt. Hier
vind je de meest uiteenlopende bijzonderheden. Van vergeten lp’s tot oude speelgoedauto’s en van hobbelpaarden tot servies uit andere tijden.
boeken- en verzamelmarkt (2) | Maandag van mei t/m oktober 11.00 – 17.00 uur
Gedurende de zomer en de nazomer kunnen verzamelaars van boeken, curiosa en
brocante iedere maandag op de Markt terecht voor de Boeken- en Verzamelmarkt.
Een mooi tafereel!

groente- en fruitmarkt | Elke zaterdag 8.30 – 16.00 uur
Vergeet bij de zaterdagse boodschappen niet even langs de groente- en fruitmarkt
op de Markt te lopen. Hier staat iedere zaterdag heerlijk vers fruit voor je uitgestald.

1
2

rommelmarkt | Eerste zaterdag van de maand 8.00 – 16.00 uur
Ook de maandelijkse rommelmarkt op de Vismarkt is een walhalla voor de verzamelaar. En ook hier geldt: de sfeer van het pittoreske pleintje maakt het helemaal af.
nachtmarkt | Meerdere avonden in de zomer vanaf 19.00 uur.
Voor data zie: uitinmiddelburg.nl
Op een aantal zomerse avonden in het jaar is het Nachtmarkt in Middelburg.
Combineer een rondje over de Markt met een drankje in de omringende cafés.
standwerkersconcours | Donderdag tweede week augustus 10.00 – 17.00 uur
Op de tweede donderdag van augustus brengen kooplieden hun waar aan de man
met een goede babbel en bovenal veel humor. De leukste verkoper krijgt een prijs!
Door het jaar heen worden er nog veel meer markten georganiseerd.
Kijk voor alle data en locaties op uitinmiddelburg.nl
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17

kunst &
musea
stap binnen bij
de kunstenaar

Middelburg heeft een enorme rijkdom aan
bijzondere galeries en ateliers. Verspreid door
de stad maak je op bijzondere adresjes kennis
met eigen werk of collecties van andere - soms
internationale - kunstenaars. Op de eerste zondag
van de maand zijn meer dan veertig adressen
gelijktijdig geopend.
6

3
kunst- & cultuurroute middelburg

Op iedere eerste zondag van de maand openen zo’n veertig
ateliers, galeries, antiquariaten, kunstverzamelaars en antiekwinkels gezamenlijk de deuren voor het publiek. Je bent
van harte welkom om rond te kijken of met de kunstenaar of
galeriehouder in gesprek te gaan. Op sommige zondagen staat
de Kunst- & Cultuurroute in het teken van een speciaal thema.
Kijk voor alle deelnemers en het thema van de maand op
kunstroutemiddelburg.nl

de smaak van kunst

De organisatie van de Kunst- & Cultuurroute Middelburg organiseert een aantal keer per jaar een bijzondere en smaakvolle
kunstroute door de stad. Je bezoekt in een kleine groep diverse
ateliers en galeries in Middelburg. Bij iedere kunstenaar of
locatie worden de smaakpapillen verwend met een Zeeuwse
zaligheid.
kunstroutemiddelburg.nl

vleeshal (1)

De Vleeshal, gelegen in het stadhuis aan de Markt, brengt
verrassende, prikkelende internationale tentoonstellingen en

projecten met moderne en conceptuele kunst. Exposities die
een spannend spel aangaan met het historische interieur van
deze schitterende hal. Of het nu gaat om immense installaties,
minimalistisch werk of uitdagende videokunst, de Vleeshal
verlegt altijd de grenzen van de kunst.
vleeshal.nl

cbk zeeland

Het Centrum voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Archi
tectuur Zeeland biedt een podium aan Zeeuwse, nationale
en internationale kunstenaars. Ze organiseren exposities,
debatten, cursussen, lezingen en excursies.
cbkzeeland.nl

open atelier veere in middelburg (6)

De grote kunstexpositie Open Atelier Veere is in 2018 voor één
keer in het Middelburgse abdijcomplex te zien. Werk van zo'n
veertig kunstenaars (uit Zeeland, binnen- en buitenland) is te
zien in de prachtige kloostergangen en crypten van de abdij.
Ook worden er drie lunchconcerten georganiseerd. De expositie is te bezichtigen van 29 maart t/m 15 april 2018. De toegang
is vrij. Kijk voor de openingstijden op openatelierveere.nl

zien & doen
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kunst

galerie gerritse (2)

Ellen Gerritse en Ina Sponselee ontwerpen en maken hedendaagse sieraden
en objecten. Ze gebruiken daarvoor, ieder naar eigen voorkeur, weinig voor de
hand liggende materialen zoals papier
en paardenhaar, naast het traditionele
koper en zilver.
galeriegerritse.nl

galerie t (3)

Galerie T toont opvallende en aansprekende werken. Verschillende kunstenaars exposeren hier beeldhouwwerken, maar ook schilderijen van abstract
tot figuratief. Een kijkje in de prachtige
beeldentuin mag niet ontbreken.
galerie-t.nl

galerie de vier gemeten

1
4

Zeeuws licht heeft talloze kunstenaars
geïnspireerd. En die kunstenaars
inspireerden op hun beurt weer
galerie-eigenaar Joost Bakker. Zijn
grote passie is Zeeuwse kunst, gemaakt
tussen 1900 en 1960. Er zijn regelmatig
exposities van hedendaagse Zeeuwse
kunstenaars te bezichtigen.
viergemeten.nl

atelier hoed gezien

Het hoedenatelier van Hanny Mallekote herbergt een grote collectie hoeden,
cocktailhoeden, haarcorsages, tassen
en sieraden naar eigen ontwerp.
Hoeden maken betekent voor Hanny
op zoek gaan naar nieuwe inzichten en
stijlbreukjes in het oude ambacht.
hoedgezien.nl

de roofprint pers

2

In dit bijzondere atelier exposeert
Leni van den Berge kunstwerken op
het snijvlak van tekst, illustraties,
vormgeving, boeken en poëzie. Het
atelier wordt gekenmerkt door zeer
originele invalshoeken zoals de ONE
PIECE-galerie, een kastje aan de
straatkant met slechts één klein object.
deroofprintpers.nl

sandra van der meulen

Sandra van der Meulen exposeert haar
werk in een voormalig pakhuis in de

uit in Middelburg magazine 2018

Spuistraat. Collage- en druktechnieken
worden hier gecombineerd met rijstpapier, inkt, acryl en soms ook gevonden
materialen. Teksten en tekens zijn een
steeds terugkerend element in het
werk.
sandravdmeulen.nl

caesuur

Op het gebied van hedendaagse kunst
is ruimteCAESUUR al meer dan twintig
jaar een begrip in Middelburg. Deze
prachtige galerie biedt zowel jonge, beginnende als ‘gearriveerde’ kunstenaars
een podium om hun werk te kunnen
presenteren.
caesuur.nu

toos van holstein (4)

Toos van Holstein kiest al haar hele
kunstenaarsleven de weg van haar
"figuurlijke kunst". Met haar rijke fantasie en zeer persoonlijke kleurgebruik
schept zij een volstrekt eigen wereld
olieverfschilderijen, steendrukken,
aquarellen, aluminium, kunststof en
veel meer materialen.
toosvanholstein.nl

atelier gerdi zwaan (5)

Het atelier (met beeldentuintje) van
Gerdi Zwaan is gevestigd aan de
Schuitvlotstraat. Het werk van Gerdi
Zwaan beweegt zich op het snijvlak
van sculpturaal werk en keramiek.
Opgeleid als beeldhouwer raakte ze
gefascineerd door de huid van de klei,
structuren die ontstaan en kleur die
men kan toevoegen.
gerdizwaan.nl

5
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ten
Van 16e-eeuwse wandtapij
tot zeldzame schatten uit
Azië, Afrika en ZuidAmerika
zeeuws museum (5)

Het Zeeuws Museum is een feest van ontdekking voor
bezoekers van jong tot oud. Het museum belandde in 2016
hoog op de lijst van Kidsproof musea en eindigde bij de
landelijke Museumprijs-verkiezing bij de beste drie musea
van Nederland.
De wereldberoemde 16e-eeuwse wandtapijten, prachtige
porselein- en schilderijenverzamelingen, verrassende modeen streekdrachtenpresentaties en kabinetten met zeldzame
schatten uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika bieden nieuwe perspectieven op de geschiedenis van Zeeland. Naast de vaste
collectie zijn er in het museum vernieuwende tentoonstellingen te zien waarin ook de collectie op een onverwachte
manier wordt gepresenteerd.
De topstukken van het Zeeuws Museum zijn de vijf wandtapijten die tussen 1593 en 1604 werden vervaardigd voor de
Staten van Zeeland. Ze beelden in levendige kleuren en tot in
de kleinste details de Zeeuwse strijd tegen de Spanjaarden
ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog uit.
Minstens zo kleurrijk is de streekdrachtcollectie. Deze vormt
een inspiratie voor moderne ontwerpers die regelmatig worden uitgenodigd om uitdagende kunst- en modeprojecten te
presenteren. In het Zeeuws Museum vind je ook een rijkdom
aan archeologische vondsten, fossielen, porselein, zilver en
prachtige oude kunstwerken.
In het eigentijdse museumcafé kun je genieten van verse
streekproducten. Hier bevindt zich ook de mediatheek met
informatie over de collectie, films en leuke spelletjes. In de
zomer is het uitstekend vertoeven op het terras aan het
sfeervolle Abdijplein. In de museumwinkel is volop keuze uit
hedendaagse Zeeuwse producten en prachtige boeken.
zeeuwsmuseum.nl

5
5
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Zeeuws Museum

Het Middelburg van ...

Hanny Mallekote,
Atelier Hoed Gezien
'De Kunst- & Cultuurroute biedt
onze gasten een aangename
kennismaking met kunstzinnig
Middelburg. De gastvrijheid zorgt
ervoor dat bezoekers verrijkt
en geïnspireerd naar huis gaan.
Het leuke aan deze route is dat
je onderweg door de mooiste
karakteristieke straatjes wandelt.
Hier vind je licht, schaduw en rust.
Middelburg is een schitterend
doolhof waar de menselijke maat
nog aanwezig is. Naast kunst
kom je in aanraking met winkels,
horeca, water, pleinen en groene
buitenwijken. Er is veel moois te
ontdekken, maar nooit gaat het
je duizelen. In mijn hoedenatelier
werk ik dagelijks aan hoeden op
maat. Het idee dat mijn werk
niet aan de muur belandt, maar
gedragen wordt op een prachtig
feest, vind ik een eer en erkenning
voor mijn werk.'
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attracties &
activiteiten
voor jong en oud
glowgolf (1)

<12 | >12 | actief
Bij GlowGolf Middelburg speel je midgetgolf, maar
dan net even spannender. Je speelt hier namelijk in
het donker op een glow-in-the-dark-baan. Tussen de
levensgrote fluorescerende olifanten, tijgers en apen
speel je in totaal acht holes. Het parcours wordt met
black lights verlicht. GlowGolf Middelburg is een
geweldig uitje voor jong en oud.
glowgolf.nl/middelburg

3

kaasboerderij schellach (2)

<12
Neem eens een kijkje achter de schermen van een
ambachtelijke kaasboerderij. De deuren van de stallen staan altijd open. Daarnaast organiseren ze in de
vakanties speciale Boerderijbelevingen en excursies.
Leerzaam en lekker!
kaasboerderijschellach.nl

ier!
Voor binnen- en buitenplez

5

kinderboerderij de klepperhoeve (3) <12

Kinderboerderij De Klepperhoeve is een fijne diervriendelijke plek om met je kinderen naartoe te gaan.
Je vindt er ezels, geiten, paarden, varkens en nog veel
meer dieren. Allemaal krijgen ze de ruimte om er
lekker op los te leven. Op aanvraag geven de medewerkers van de kinderboerderij rondleidingen, maar
je kunt natuurlijk ook gewoon zelf een rondje over
het erf lopen.
kinderboerderij-middelburg.nl

mini mundi (4)
<12 | actief
Familiepretpark Mini Mundi is een vrolijke bestemming voor families met kinderen van 0 tot 12 jaar.
Buiten maak je kennis met Miniatuur Walcheren, het
Madurodam van Middelburg. Ook leuk voor papa
en mama! Buiten is er een attractiepark met onder
andere een authentieke draaimolen, een schommelschuit, een huizenhoge ballontoren en een achtbaan.
Binnen is een indoorspeeltuin met spannende klimtoestellen, en voor de kleinsten '0-4 land' met een
fietsweide, ballenbak, treintafel en speelkeuken.
minimundi.nl

1
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attracties

speelhof hoogerzael (5)

<12 | actief
Speelhof Hoogerzael is een natuurspeelterrein waar natuurlijk
spelen en ontdekken hand in hand gaan. Je kunt er ravotten
tussen het groen, spelen met water op de waterspeelplek of
op onderzoek gaan in de natuur. Kinderen kunnen hier in alle
vrijheid spelen, bouwen, klimmen en spetteren. Dus doe je
oude kleren aan en maak ze lekker vies!
speelhofhogerzael.nl

speeltuin meiveld (6)

<12 | actief
Speeltuin Meiveld telt meer dan dertig toestellen. Wippen,
schommels, een lekker grote glijbaan waarmee kinderen van
boven op een heuvel naar beneden roetsjen en natuurlijk
een flink springkussen. Daarnaast zijn er skelters, steps en
loopfietsjes.
speeltuin-meiveld.nl

4

2
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volkssterrenwacht
philippus lansbergen (7)

<12 | >12 | cultuur/historie

Het heelal is een wonderlijk iets. Bij de sterrenwacht kun je
kennis maken met de schoonheid van het heelal. In de zomermaanden kun je met speciale telescopen de zon bekijken en
in de rest van het jaar zijn 's avonds de maan, de planeten en
de sterren te bewonderen. De sterrenwacht is onlangs flink
uitgebreid met een compleet Hans Lipperheymuseum over de
telescoop die in 1608 in Middelburg is uitgevonden. Een bezoek
méér dan waard. Het museum is een pareltje in de stad.
lansbergen.net

bowling de kruitmolen (8)
<12 | >12 | actief
De twaalf banen van bowlingbaan de Kruitmolen lenen
zich goed voor een gezellig avondje uit. Op vrijdag- en
zaterdagavond is het tijd voor discobowlen! Naast de
bowlingbaan is een grand-café.
bowlingdekruitmolen.nl

7
8

golfbaan (9)
>12 | actief
Golfbaan De Zeeuwsche heeft een prachtige 9-holes baan en
een uitdagende par-3 baan. De par-3 baan is ook te bespelen voor golfers zonder golfvaardigheidsbewijs. Daarnaast
beschikt BurgGolf Middelburg over een driving range en een
putting green waar je in een rustige omgeving kunt oefenen.
burggolf.nl

11
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attracties
fietsen (10)
<12 | >12 | actief
Middelburg is een ideaal startpunt om
meer van de omgeving te ontdekken.
Binnen hooguit tien minuten fiets je
al midden in het Walcherse landschap.
Een wereld van bossen, slootjes en
uitgestrekt land, waar de zee nooit ver
weg is. Je kunt dit doen aan de hand van
het fietsknooppuntennetwerk. Deze
plattegronden koop je in de Tourist Info
(Markt 51).
Fiets huren? Dat kan onder andere bij de
stationsfietsenstalling van Rijwielshop
Middelburg aan de Kanaalweg 18 en
Delta Cycle op het Zusterplein.

Een bezoek aan Middelburg begint
ideaal vanaf de Cycle Hub. Het is het
eerste fietstransferium van Nederland.
De Cycle Hub is in 2015 gerealiseerd aan
de Oude Veerseweg, vlak bij de nieuwe
invalsweg van de N57. Er zijn hier zo’n
tweehonderd parkeerplaatsen en
honderd fietsparkeerplekken. Geen fiets
mee? Geen nood. Er is ook fietsverhuur.
ov-fiets.nl | arduin.nl | cyclehub.nl

prison island (12)
>12 | actief
Prison Island Middelburg is een real life
game in Zeeland die bestaat uit een gevangenis met 20 cellen, waarin je samen
codes kraakt, raadsels oplost en fysieke
uitdagingen aangaat. Soms moet je slim
zijn, soms nauwkeurig, soms vliegensvlug. Maar er is altijd maar één manier
om te ontsnappen: samen.
prisonisland.nl/middelburg

indoor karting (11)
>12 | actief
Schuilt er een Max Verstappen in
jou? Op het ruim 500 meter lange
indoorcircuit van indoor karting scheur
je heerlijk door de bochten. De karts
halen snelheden van 60 kilometer per
uur. Ben jij de snelste van de groep?
kartingzeeland.nl

oguit
Huur een fiets! Binnen ho
dden
tien minuten fiets je al mi
ap
in het Walcherse landsch

10
10
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rondvaart, kanovaren en
waterfietsen (13)

<12 |>12 | actief

Doorkruis Middelburg ook eens per rondvaartboot, in een
kano of op een waterfiets. Tijdens een rondje door de grachten beleef je Middelburg vanuit een uniek perspectief. De
rondvaartboot wordt bestuurd door ras-Middelburger Roland van Banning. Hij geeft de rondvaarten kleur met mooie
verhalen over de stad.
rondvaartmiddelburg.nl

lange jan (14)

<12 | >12 | cultuur/historie
Een toren van ruim 90 meter hoog vraagt er natuurlijk om
om beklommen te worden! Gelukkig zijn de 207 treden van
de Lange Jan dagelijks te trotseren. Eenmaal boven heb je het
mooist denkbare zicht over de stad en de omliggende regio.
langejanmiddelburg.nl

parachutespringen (15)

>12 | actief
Vind je de Lange Jan niet hoog genoeg? Kies dan eens voor de
parachute! Vastgekoppeld aan een ervaren instructeur beleef
je een onvergetelijke sprong vanuit het vliegtuig en geniet je
al zwevend van een adembenemend zicht op het Walcherse
land. De vliegtuigen vertrekken vanuit Vliegveld MiddenZeeland in Arnemuiden.
skydive-zeeland.nl

13

waterskibaan (16)

<12 | >12 | actief
Op zoek naar wat sensatie op het water? Bij Watersportbedrijf
de Arne (Arnemuiden) kun je gedurende de zomer
wakeboarden, kneeboarden, tuberiden en waterskiën op
een gloednieuwe wakeboard- en waterskibaan. De baan is
uitgerust met een aantal obstakels.

park toorenvliedt (17)

<12 | cultuur/historie | actief
In Park Toorenvliedt zijn tijdens WOII veel bunkers aangelegd
en die zijn nog grotendeels intact. Er is een thematische
wandeling langs deze bunkers gerealiseerd. Via de
smartphone komen bij elke bunker berichten binnen met
beelden of verhalen. Voor kinderen is er een speurtocht door
het park waarbij ze gaandeweg alle bunkers ontdekken. Bij
een aantal van de bunkers zijn speelvoorzieningen zoals een
tokkelbaan of een glijbaan. In een van de bunkers is een klein
museum. Het was vroeger een communicatiebunker en de
inrichting is nog precies zoals in de periode 1940-1945. Het
museum heeft geen vaste openingstijden. Een bezoek is aan
te vragen via de site van de stichting.
bunkerbehoud.com
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attracties

lburg
grachten beleef je Midde
Tijdens een rondje door de
f
vanuit een uniek perspectie
rondvlucht
boven de stad (18)

>12 | actief

Vliegveld Midden-Zeeland bij
Arnemuiden is de opstapplaats voor
een onvergetelijk rondje Middelburg. Er
wordt dagelijks gevlogen. Tijdens een
vlucht van twintig minuten zie je de
stad zoals je haar nog nooit hebt gezien.
De rode daken vormen een duidelijk
patroon en de kroon boven op de Lange
Jan zie je vanuit de lucht veel duidelijker
dan wanneer je onderaan bij de abdij
staat. De Walcherse stranden en de
Zeeuwse eilanden lonken in de verte.
vliegveldzeeland.nl

14
16

13

17
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vrijburgbad (19) <12 | >12 | actief
Dit zwembad tussen Middelburg
en Vlissingen is geschikt voor zowel
sportieve als recreatieve bezoekers. Er is
volop spetterplezier te beleven in het recreatiebad. Er is ruimte om een baantje
te trekken, maar er is ook een bubbelbad, waterfontein, wildwaterkreek met
waterjets en een whirlpool. Een grote
glijbaan ontbreekt natuurlijk ook niet.
Voor de kleintjes is er een kleuter- en
peuterbad met waterspeeltuin.
vrijburgbad.nl
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rondleiding stadhuis (20)
>12 | cultuur/historie
Het laatgotische stadhuis (zie ook pagina 9) wordt alom gezien als een van de mooiste monumenten van Nederland. Wandel met een gids van de Tourist Info door de
prachtige zalen en aanschouw de oude meubelen, schilderijen en wandtapijten.
Je hoort alles over de veelzijdige geschiedenis van dit prachtige monument.
Startpunt: trappen stadhuis | uitinmiddelburg.nl
rondrit paardentram (21)
<12 | >12 | cultuur/historie
Wil je de historische binnenstad beleven op een traditionele manier? Stap dan eens
in de paardentram en verken de stad met paard en wagen. Stalhouderij Boone verzorgt in de zomermaanden dagelijkse rondritten met en zonder gids.
stalhouderijboone.nl

24
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stadswandeling met gids (22)

>12 | cultuur/historie
Een wandeling door Middelburg is een ontdekking op zich.
Naast de grote bekendere straten en monumenten barst de
stad van de verborgen steegjes, stille pleintjes en oude gevels
met fantastische details. Als je de mooiste plekjes echt niet wil
missen, is een stadswandeling met gids een absolute aanrader.
De stadsgids van de Tourist Info weet precies waar Middelburg
op z’n mooist is en vertelt je onderweg uitgebreid over de
historische achtergrond.
Startpunt: Tourist Info in boekhandel de Drvkkery
uitinmiddelburg.nl

rondvaart veerse meer (23)

<12 | >12 | cultuur/historie
Met het luxe dagpassagierschip Lady Madeleine vaar je vanaf
de Loskade in Middelburg naar het prachtige havenstadje
Veere. De vaartocht door het Kanaal door Walcheren geeft
je een weids uitzicht over het Walcherse land. Na een
indrukwekkend rondvaart over het Veerse Meer legt de boot
aan in Veere.
rederij-dijkhuizen.nl

oostkerk (24)

<12 | >12 | cultuur/historie
De prachtige barokke Oostkerk (1667) is het bezoeken meer
dan waard. Zowel van buiten als van binnen is de kerk versierd
met prachtige symbolen die verwijzen naar het leven en de
dood. Van mei tot en met september worden er regelmatig
rondleidingen gegeven. In juli en augustus vinden er op de
donderdagen orgelconcerten plaats. Kijk voor rondleidingen
en concerten op uitinmiddelburg.nl

kerkenpad

<12 | >12 | cultuur/historie
Op de donderdagen in de maanden juli, augustus en september
is het mogelijk kennis te maken met het religieus erfgoed in
Middelburg. Onder leiding van een gids bezoekt u de Abdijkerken, de Gasthuiskerk, de Rooms Katholieke Kerk, de Doopsgezinde kerk, de Hofpleinkerk en de Synagoge. De start is bij de
balie in de Wandelkerk, onder de Lange Jan.
langejanproject.wordpress.com/kerkenpad
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feest & festival!
de beste evenementen op een rij
Vele malen per jaar wordt Middelburg
ondergedompeld in feestelijke sferen.
Bijvoorbeeld met lekker eten, muziek,
folklore, zonnige buitenfeesten en straattheater. Vier het feest mee!

10

4
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evenementen en festivals
concert bij de buren

Een paar keer per jaar worden er in vier Middelburgse huiskamers intieme klassieke concerten georganiseerd. Amateurmusici en enkele professionele muzikanten treden vanuit deze monumentenpanden op voor kleine gezelschappen. Is het
concert klaar? Op naar de buren!
concertbijdeburen.nl

bluesroute

Op de avond van Goede Vrijdag klinkt de blues door de straten van Middelburg.
In ruim tien verschillende cafés en podia spelen muzikanten uit binnen- en buitenland. De echte liefhebber maakt natuurlijk een rondje langs alle speellocaties.
bluesroutemiddelburg.weebly.com

koningsdag

Tijdens Koningsdag (vrijdag 27 april) is er op en rondom de Markt een gevarieerd
aanbod aan kinderspelletjes en muziek. Ook in Arnemuiden, Sint Laurens en
Nieuw- en Sint Joosland wordt Koningsdag vol vrolijkheid gevierd.
evenementenmiddelburg.nl

abdij bierfestival (1)

Tijdens het tweedaagse Abdij Bierfestival in de Kloostergangen van het abdijcomplex draait alles om de meest bijzondere speciaalbieren. In de prachtige ambiance
van de abdij maak je kennis met bijzonder bieren van lokale brouwers, Vlaamse
biermeesters en verre oorden. Met mooi weer kun je met je biertje heerlijk vertoeven in de kloostertuin.
abdijbierfestival.nl

zeeland jazz (2)

Zeeland Jazz (voorheen het International Jazz Festival Middelburg) verhuisde in
2017 van het abdijplein naar de idyllische tuin van de Kloveniersdoelen. De eerste
editie op de nieuwe locatie was een groot succes. In de sfeervolle zomerse ambiance creëert het festival een mix tussen fijne muziek, lekker eten en een positieve
sfeer.
zeelandjazz.nl

middelburg vólkoren (3)

2

Ieder jaar in juni zingt Middelburg uit volle borst mee met ruim honderd zang
koren uit het hele land. Tijdens Middelburg VÓLkoren wordt overal in de stad vol
overgave gezongen. Op pleinen, in winkels, op terrassen en in kerken; de stad zingt
de longen vol vrolijkheid uit het lijf.
middelburgvolkoren.nl

3
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stadsfeesten (4)

Tijdens de Middelburgse Stadsfeesten viert Middelburg de
zomer. Vier dagen lang is er overal in de stad muziek, straattheater en lekker eten. Een terugkerend hoogtepunt is het
openluchtconcert op een vlot in het Prins Hendrikdok.
stadsfeestenmiddelburg.nl

pokoe festival (5)

Op het grasveld onder de Seismolen staat het Pokoe Festival
bol van de lekkerste soul, jazz, disco en housemuziek. Met
lekker eten, drinken en leuke activiteiten voor jong en oud.
pokoeparty.nl

kamermuziek festival

Stichting Kamermuziek Zeeland organiseert jaarlijks een
Internationaal kamermuziekfestival in Middelburg. In de
Zeeuwse Concertzaal worden op meerdere avonden composities gespeeld door musici uit binnen- en buitenland.
kamer-muziek.nl

middelburgse watersportdagen  

Van de Rouaansekaai tot aan de Loskade kun je zeiltochtjes
maken met de waterscouting, roeien in de slanke schepen
van roeivereniging Honte of varen in de stoere sloepen. Voor
kinderen en volwassenen is er van alles te beleven!
wvarne.nl

culikaravaan (6)

1

In augustus is het tijd voor de Culikaravaan: een culinair
festival onder de Seismolen met mobiele keukens, muziek,
artiesten en (kinder)activiteiten. Op dit streetfoodfestival
heerst de sfeer van ontspanning, ontdekking en gezelligheid.
culikaravaan.nl

6
8
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evenementen en festivals
beach games

In juni wordt de Markt van Middelburg
omgetoverd tot een strand! Niet om
lekker in de zon te kunnen liggen, maar
als podium voor allerlei strandsporten.
Bijvoorbeeld beachsoccer, beachvolleybal, bossabal (en balsport met trampolines) en rugby. Er worden dagelijks
gezellige toernooien en clinics georganiseerd voor en door lokale sportverenigingen.

eerste folkloristische dag (7)

5

Wie nieuwsgierig is naar échte Zeeuwse folklore moet in juli een bezoekje
brengen aan het ring- en sjezenrijden
tijdens de Eerste Folkloristische Dag.
Op en rondom het abdijplein worden
deze twee traditionele Zeeuwse volkssporten vol overgave beoefend. De
Zeeuwse klederdracht en de prachtige
versieringen van zowel paard als wagen maken deze dag extra bijzonder.

city of dance (8)

9

City of Dance mag na ruim tien edities
gerust een icoon onder de dancefestivals worden genoemd. In 2015 werd het
uitgeroepen tot het tweede dancefestival van Nederland. Het festival bestaat
uit twee delen: een gratis evenement
in de binnenstad en een tweedaags betaald festival aan de Oude Veerseweg
(met negen podia, meer dan 150 acts
en een ruime festivalcamping). City of
Dance biedt uiteenlopende muziekstijlen, shows, straattheater, dans en meer!
cityofdancefestival.nl
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9
mosselfeesten (9)

Heerlijke verse mosselen, bijpassende (speciaal)biertjes en bandjes op straat.
Tijdens de driedaagse Mosselfeesten (eind juli) toont de Middelburgse Vlasmarkt
haar bourgondische kant. Met terrasjes, mosselkraampjes, palingrokers en aanstekelijke straatmuziek. Een feest om gelukkig van te worden!
mosselfeestmiddelburg.nl

tweede folkloristische dag (10)

Tijdens de Tweede Folkloristische Dag in augustus vindt het traditionele ringrijden
plaats bij het Middelburgse Molenwater. Spectaculair om te volgen en dankzij de
authentieke klederdracht ook erg mooi om te zien.

Het Middelburg van....

Helen Bihi-Zenou,
Eigenaar van theehuis Honeypie en
organisator van de Culikaravaan
'Sinds 2017 hebben wij de
organisatie van de Culikaravaan
overgenomen van onze collega's
Willem Burger en Nina Kasfiki van
Dille & Kamille. We zijn nog altijd
superblij dat zij zo'n mooi culinair
foodtruck-evenement aan ons
hebben toevertrouwd.
De Culikaravaan past echt helemaal
in het Middelburgse sfeertje.
De locatie aan het Seisbolwerk
is geweldig: lekker op het gras,
rondom de molen en onder de
bomen. Het is knus en goed
beloopbaar. Die kleinschaligheid
koesteren we. Dat is de charme.
'Meer' is echt niet altijd beter.
Ik denk dat die hang naar charme
opgaat voor alle festivals in
Middelburg. Er wordt zoveel
moois georganiseerd door de
Middelburgers zelf: mensen met
échte passie, die nieuwe dingen
blijven verzinnen en heel belangrijk:
elkaar willen helpen. Wat mij betreft
kunnen er niet genoeg festiviteiten
georganiseerd worden. Het zorgt
voor leven in de stad en een
heleboel vrolijkheid.'

kermis (11)

Waaghalzen en suikerspinfanaten halen begin augustus hun hart op tijdens de
Middelburgse kermis. Zeven dagen lang barst de Markt uit zijn voegen van de
spectaculaire attracties en leuke (kinder)spelen.

zeeland nazomerfestival (12)

Tijdens het Zeeland Nazomerfestival (eind augustus en begin september) geniet
Middelburg iedere avond van bijzondere concerten op het abdijplein. Omsloten
door de muren van de oude abdij en toegedekt door het bladerdak van de oude
kastanjebomen is het intens genieten van de intieme sfeer. Het Nazomerfestival
organiseert daarnaast nog verschillende theaterstukken op verrassende Zeeuwse
locaties. Het bezoeken waard!
theaterzeelandia.nl
nazomerfestival.nl

12
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evenementen en festivals
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nacht van de nacht (13)

De Nacht van de Nacht is een van de meest originele festivals van Middelburg en ver daarbuiten. Op de laatste zaterdag van oktober doet de gehele binnenstad het licht uit en
vieren we de pracht van het donker. Met mystiek straattheater, optredens in winkeletalages, vuurkorven, dans, muziek
en lekkere hapjes. Een wondermooi tafereel!
nachtvandenachtmiddelburg.nl

13
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middelburg wijnfestival

Voor het Middelburgse wijnfestival is geen mooier decor mogelijk dan het stadhuis op de Markt. Middelburg heeft een
bijzonder verleden als historische wijnstad. Al in de 13e eeuw
werd in de stad gehandeld en geklonken. Natuurlijk zijn de
smaken van toen niet meer de smaken van nu. Maar tal van
herkomstlanden zijn op het wijnfestival te vinden. Tussen de
100 en 120 wijnen zijn er te proeven, met deskundig advies
van wijnexperts.
middelburgwijnfestival.nl

popronde

De Popronde is een niet te missen evenement voor de
echte muziekliefhebber. Ieder jaar in november strijkt deze
reizende muziekkaravaan neer in Middelburg. Op meer dan
twintig verschillende locaties (cafés, winkels, monumenten
en podia) maak je gratis kennis met landelijk opkomende
bands en muzikanten.
popronde.nl

13
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Evenemten en festivals

14
middelburg winterstad  

In december en januari is Middelburg gehuld in winterse sferen. Op de Markt vind
je zoals ieder jaar een prachtige ijsbaan. Een groot aantal cafés en restaurants
delen mee in de kerstsfeer met knusse winterterrassen en blokhutten. Er worden
optredens, kerstmarkten, proeverijen en andere leuke activiteiten georganiseerd.
Ook is het rond de feestdagen heerlijk winkelen in de binnenstad.

ijsbaan op de markt (14)

Tijdens Middelburg Winterstad is de ijsbaan op de Markt niet weg te denken. Aan
de voet van het stadhuis zorgt de schaatsbaan vol schaatsende kinderen voor een
prachtig tafereel. Er worden vrijwel dagelijks leuke activiteiten georganiseerd,
waaronder clinics met oud-topschaatsers, curling, muziekoptredens, ringrijden en
nog veel meer. Er wordt geschaatst op kunst- of ijshockeyschaatsen. Heb je zelf
geen schaatsen, dan kun je deze huren. In de hut van de schaatsbaan is het heerlijk
opwarmen met bijvoorbeeld erwtensoep, glühwein of warme chocolademelk.
zeelandhoudtvanschaatsen.nl

winter bierfestival middelburg

In de winter smaakt een speciaalbiertje opperbest. Tijdens het Winter Bierfestival op de Dam in Middelburg maak je kennis met het heerlijke speciaalbier van
bijzondere brouwers uit Zeeland, binnen- en buitenland Het terrein is in kerstsferen opgebouwd rondom de oude graanbeurs. Daar vind je vele bieren van het vat,
maar natuurlijk ook lekker eten.
winterbierfestivalmiddelburg.nl

de smaek van winter en wijn

Tijdens dit culinaire evenement op de Dam komen winterse gerechten samen met
de lekkerste wijnen. Middelburgse restaurateurs van op en rondom het Damplein
serveren op het plein bijzondere gerechtjes, waarbij het heerlijk wijnproeven is.
winterbierfestivalmiddelburg.nl

volledige programma van dag tot dag

Zodra het programma voor Middelburg Winterstad 2018 bekend is, kunt u dit
teruglezen op middelburgwinterstad.nl

uit in Middelburg magazine 2018

Het Middelburg van....

Patrick Gabrielse
Eigenaar van de ijsbaan op de Markt
'Voor een ijsbaan is er haast
geen uniekere plek dan de
Middelburgse Markt. Dat horen
we van ontzettend veel toeristen
die bij ons komen schaatsen. De
Markt is een ruime, nostalgische
en historische plek. Dankzij het
stadhuis, de grote kerstboom en
allerlei winterterrassen eromheen
is het echt een winters plaatje. We
organiseren vrijwel dagelijks leuke
activiteiten op en rondom de baan.
Het is heel mooi om te zien dat
er ieder jaar meer ondernemers
zijn die hun best doen om van
Middelburg een echte winterstad te
maken. En steeds vaker pakken ze
gezamenlijk de handschoen op bij
het organiseren van activiteiten. En
dat is mooi om te zien.'
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film, muziek
& theater
een avondje cultuur

Bandjes kijken, een klassiek concert bezoeken of
een avondje op het rode pluche. Voor een mooi
aanbod aan muziek, film en theater kun je in
Middelburg iedere avond terecht.

stadsschouwburg middelburg (1)

De Middelburgse Stadsschouwburg wordt
verbouwd en dus wijkt de schouwburg voor
haar voorstellingen in het seizoen 2017-2018 uit
naar andere locaties in Middelburg. De theater-,
muziek- en cabaretvoorstellingen zijn nu onder
meer te bezoeken in Studio A58 (Podium 23), de
Zeeuwse Concertzaal (Verwerijstraat 14) en de
bibliotheek (Kousteensedijk 7).
stadsschouwburgmiddelburg.nl

cinema middelburg

Cinema Middelburg is een sfeervolle en intieme
bioscoop voor de betere artistieke films uit binnen- en buitenland. De cinema is gevestigd in het
sierlijke monumentenpand De Kloveniersdoelen.
Hier is het voor of na de film heerlijk borrelen of
dineren. De filmzaal heeft een klassieke uitstraling, mede dankzij het prachtige balkenplafond.
cinemamiddelburg.nl

2
theater de wegwijzer

Theater De Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joosland
is een klein en intiem theater met een zeer prettige sfeer. Het theater wordt hartstochtig bemind
door vele grote artiesten die met regelmaat naar
het theater terugkeren. Als bezoeker zit je dicht
op het podium, wat de avond voor zowel de artiest als het publiek heel bijzonder maakt.
theaterdewegwijzer.nl

middelburgs minitheater

Het Minitheater is de vaste theaterwerk- en speelplaats van het Middelburgs Theater. Dit is een
van de levendigste amateurtheatergezelschappen
van Zeeland. Het Middelburgs Theater brengt
per jaar zo’n drie eigen producties op de planken,
die vele avonden en middagen achtereen worden
gespeeld.
middelburgsminitheater.nl
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film, theater en muziek
muziekpodium de spot (2)

Hou je van een avondje dansen of een
lekker rockconcert? Of juist van singersongwriters, hiphop of folk? Muziekpodium De Spot is al meer dan tien
jaar het adres om bands uit binnen- en
buitenland te bezoeken. Dit muziektempeltje staat ieder jaar garant voor
een steengoede programmering. Nooit
voor de hand liggend,altijd gedurfd!
despotmiddelburg.nl

zeeuwse concertzaal (3)

In de Zeeuwse Concertzaal geniet
je van de mooiste klassieke concerten met een akoestiek die je vrijwel
nergens in Nederland tegenkomt.
Een podium voor prachtig klassiek
en gedurfde uitstapjes naar andere
muziekstijlen. Wie de concertzaal
bezoekt voelt meteen: dit is de perfecte
ambiance.
zeeuwseconcertzaal.nl

2

jazz-café desafinado

In de zomermaanden kun je hier elke
woensdag genieten van ijzersterke
jazzoptredens. Elke tweede woensdag
van de maand maakt Desafinado een
uitstapje naar de blues.
desafinado.nl

café de mug

Ook café De Mug is een heerlijk adres
voor een jazzoptreden of jamsessie.
In de prachtige ongepolijste setting
van het café vallen de jazzklanken
helemaal op hun plaats.
demug.nl

kaffee ’t hof en bar american
Voor onvervalst vuige blues, rock,
ska, indie, rockabilly of een zwoele
vinylavond met de lekkerste
classics zit je goed bij ’t Hof. Bij
Bar American is het nog een tikje
ruiger met onder andere heavy- en
deathmetaloptredens.
kaffeethof.nl | baramerican.nl

de kloveniersdoelen

In de Kloveniersdoelen geniet je van
prachtige intieme optredens. Voor
liefhebbers van folk, pop en singersongwriters uit binnen- en buitenland.
Ook de zomerse concerten in de tuin
maken ieder jaar bijzonder veel indruk.
kloveniersdoelen.nl

boekhandel de drvkkery

3

1

In de Brasserie van boekhandel de
Drvkkery is een akoestisch optreden
op de zaterdagmiddag vaste prik.
Iedere week ontmoet je hier bijzondere
artiesten in een inspirerende wereld
van boeken, muziek en koffie.
drukkerijmiddelburg.nl

brooklyn en tympaan

Buurcafés Brooklyn en Tympaan
organiseren in de zomermaanden
regelmatig live-optredens op het terras.
Op donderdagavond bijvoorbeeld!
grandcafebrooklyn.nl | cafetympaan.nl

robuust

uit in Middelburg magazine 2018

In espressobar Robuust heerst de liefde
voor muziek. Tussen de koffie en vinyl
duikt er daarom regelmatig een bandje
op voor een klein intiem optreden.
robuustmiddelburg.nl
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tijd voor
groen

parken en de bolwerken

Tijd voor een wandeling in
het park? In Middelburg
vind je een aantal
prachtige stukken groen.
Het vier kilometer lange
wandelpad over de
bolwerken mag bij een
bezoek aan Middelburg
niet ontbreken.

de bolwerken (1)

Tijdens een wandeling over de bolwerken van Middelburg loop je langs de
contouren van de oude vestingwerken. Met een totale afstand van 4 kilometer
vormen de bolwerken een van de langste parken van Nederland. Je wandelt er
heerlijk langs kastanjebomen, wilgen en elzen. Overal vind je het water van de
Middelburgse vest aan je zijde.

stadspark molenwater

Op de plaats waar nu Stadspark Molenwater ligt, stond ooit Miniatuur
Walcheren. Dat is inmiddels verplaatst naar Mini Mundi, maar de basis van
het miniatuurpark ligt er nog. Kleine boompjes, heuveltjes en wandelpaadjes
worden geflankeerd door grote oude kastanjebomen. Het is een heerlijke
plek aan het randje van het stadscentrum. Op een warme lentedag gaan hier
veel gezinnen met jonge kinderen naartoe. Pal naast het park, ook onder de
kastanjebomen, staat een mooie oude muziektent.

zien & doen
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erfgoed en groen

2
park toorenvliedt (2)

1
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Park Toorenvliedt is een schitterend
ruim park, een korte wandeling
verwijderd van de binnenstad. In het
park wisselen stukken met bomen,
open weides en waterpartijen elkaar
af. Het park hoort bij het landhuis
Toorenvliedt dat in de 18e eeuw
is gebouwd. Het staat nog even
parmantig en fier tussen het groen
als toen. In WOII was het landhuis
de Duitse commandopost voor
Walcheren en de Bevelanden.
In het park zelf zijn veel bunkers
aangelegd en ook die zijn nog
grotendeels intact. Er is een
thematische wandeling langs
deze bunkers gerealiseerd door
Stichting Bunkerbehoud. Via een
app op de smartphone komen bij
elke bunker berichten binnen met
beelden of verhalen. Voor kinderen
is er een speurtocht door het park
waarbij ze gaandeweg alle bunkers
ontdekken. In een van de bunkers is
een klein museum ingericht. Het was
vroeger een communicatiebunker
en de inrichting is nog precies
zoals in de periode 1940-1945. Het
bunkermuseum heeft geen vaste
openingstijden. Een bezoek is aan te
vragen via de site van de stichting.
bunkerbehoud.com
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landgoed ter hooge (3)

Aan de rand van de stad en op
loopafstand van Toorenvliedt ligt
Landgoed Ter Hooge. Een bijzondere
buitenplaats in veel opzichten, want
het landgoed is al in de 13e eeuw
aangelegd. Het kasteeltje dat zo uit
de middeleeuwen lijkt te stammen, is
echter pas in de 18e eeuw gerealiseerd,
samen met een aantal bijgebouwen
zoals een orangerie. Alle gebouwen
in het park worden bewoond en zijn
niet toegankelijk voor publiek, maar
door het park zelf en het naastgelegen
natuur- en poldergebied lopen wel
vrij toegankelijke wandelpaden. In
het park vind je vijvers, bomen en
een mooie weide met uitzicht op het
kasteel. Tip: in het voorjaar staat het
bos vol fluitenkruid en is het park nog
mooier dan anders.

2
erasmuspark (5)

Het Erasmuspark loopt parallel aan
de spoorweg in de richting van OostSouburg. In 2014 heeft het park een
flinke opknapbeurt gehad en je kunt
er nu tijdens een wandeling het water
oversteken met een trekvlot.

meiveld

Op een paar minuten fietsen van
het centrum ligt het ruim opgezette
Meiveldpark. Naast een grote speelwei
waar kinderen alle ruimte hebben om
lekker rond te rennen en te spelen, is
hier een kinderboerderij en een grote
speeltuin.

hof popkensburg

Het dorp Sint Laurens is ontstaan rond
de kapel van kasteel Popkensburg. Het
kasteel, dat vermoedelijk al bestond in
de 13e eeuw, werd in 1863 gesloopt. De
fundamenten van het kasteel liggen al
anderhalve eeuw onder het gras, waar
nu boerderij Popkensburg is gelegen.
Sinds een paar jaar zijn de contouren
zichtbaar gemaakt door middel van
tegels.

amaliapark (4)

Tegen de Griffioenwijk aan ligt het
Amaliapark. Dit relatief jonge park
is in 2003 aangelegd. Picknicktafels
nodigen hier uit voor een avondje
buiten de deur eten op een zwoele
zomerdag, en voor hardlopers zijn
fijne routes aangelegd, inclusief
trimtoestellen.

4
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kennis

kennis en
verdieping
studie, lezingen en
zeeuws archief

1
zeeuws archief (1)

Voor een diepere zoektocht naar de
geschiedenis van Zeeland (of misschien naar je eigen Zeeuwse wortels)
biedt het Zeeuws Archief een immense
hoeveelheid aan documentatie. De
diversiteit aan bronnen en thema’s
is eindeloos groot. Het archief organiseert daarnaast jaarlijks verschillende
exposities, lezingen en activiteiten.
zeeuwsarchief.nl

bibliotheek (2)

2

In ZB| Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland vind je behalve heel veel boeken ook lekker veel ruimte om te lezen,
te studeren of research te doen.
Er worden daarnaast regelmatig lezin-

gen, debatten, workshops en andere
culturele activiteiten georganiseerd.
dezb.nl

university college roosevelt (3)
In het stadhuis aan de Markt is
de University College Roosevelt
gehuisvest. De UCR is als Engelstalig
Honours College gelieerd aan de
Universiteit van Utrecht. De UCR
telt jaarlijks een kleine zeshonderd
studenten met gemiddeld veertig
verschillende nationaliteiten. Op
de UCR worden zo’n tweehonderd
vakken aangeboden binnen het
wetenschappelijke werkveld van
de liberal arts en sciences.
ucr.nl
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cafés,
terrassen &
restaurants
eten & drinken

Voor fijnproevers is het
in Middelburg zeer goed
vertoeven. De stad telt een
groot aantal fantastische
restaurants waar elke dag
met veel bezieling en creativiteit wordt gekookt.
De verschillende koffiebars verstaan de kunst
van écht goede koffie.
espressobar expresszo (1)

Espresszo is een trendy espressobar in een gezellig pandje in
in het centrum van Middelburg. Er wordt koffie gemaakt zoals
het bedoeld is: vers gebrand en met liefde gezet.
expresszo-middelburg.nl

robuust

In koffie- en espressobar Robuust komen de liefde voor
goede koffie en goede muziek samen. Je vindt deze eigentijdse en industriële espressobar op de Markt, recht tegenover het stadhuis. In Robuust kun je ook genieten van een
lekkere lunch en op z'n tijd een mooi akoestisch optreden of
muziekavondje.
robuustmiddelburg.nl

sint john (2)

Een van de oudste en vertrouwdste adressen in Middelburg
als het gaat om een degelijke kop koffie. Heerlijk binnen in
het lekker donkere houten interieur naast de Mechelse stoof,
maar net zo fijn op een zonnige morgen onder de bomen
op het terras op de Vismarkt. Sint John staat naast de koffie
bekend om lekkere tosti’s en yoghurtijs.
sintjohn.nl
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theehuis honeypie (3)

2

Honeypie staat garant voor verwennerij.
Heerlijke eigengemaakte taarten en
andere zoete hapjes in combinatie met
allerlei lekkere theesmaken. Honeypie
serveert high teas
met alles erop en eraan: sandwiches,
quiches, scones, vers
fruit en zoete lekkernijen. Ook hebben
ze chocolate teas waarbij heel veel
chocoladehapjes bij de thee worden
geserveerd. In de zomermaanden kun je
hiervan genieten op het drijvende terras
tegenover de zaak.
honeypie.eu

6

café restaurant
vriendschap (4)

marktcafé

Hoewel het gros van de mensen hier
komt om op het terras te zitten, te lunchen of te dineren, is dit ook een prima
stek om te ontbijten. De Vriendschap is
een vriendelijk etablissement in alle opzichten: attente bediening en betrokken
bij het milieu. Er wordt bijvoorbeeld veel
met lokale producten gewerkt.
vriendschapcr.nl

brasserie de drvkkery (5)

Een culinaire én literaire eetervaring.
Er is een lunchkaart met een paar zeer
goede klassiekers, maar ook een aantal
verrassende gerechten van de creatieve chef. Op zaterdagen is hier vaak
livemuziek, en op donderdagavond is er
naast de lunch ook een diner met een
culinaire vegetarische en niet-vegetarische maaltijd.
de-drvkkery.nl

Een café en eetgelegenheid met een
voorliefde voor Latijns-Amerikaanse
sferen. Zo is er regelmatig een dansbare
salsa- en latinavond met livemuziek. Op
het terras van het Marktcafé heb je een
prachtig uitzicht op het stadhuis en het
marktplein.
amadore.nl

bar herberg

Een hippe bar met een heel knus
vintage-interieur. Zowel op de bovenals de benedenverdieping spreekt de
aankleding tot de verbeelding, maar
dat mag ook gezegd worden van de
heerlijke gerechten.
cafedeherberg.nl

4

de kloveniersdoelen (6)

Een monumentaal grand-café en
restaurant met een groot tuinterras.
Kinderen hebben in de tuin alle ruimte
om te ravotten. In de zomer wordt de
tuin voorzien van een foodtruck en een
buitenbar. De Kloveniersdoelen heeft
een uitgebreide lunch- en dinerkaart die
regelmatig wisselt.
kloveniersdoelen.nl

1
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la piccola italia

Italië in het klein ervaar je bij, de naam zegt het al, La Piccola
Italia op het Damplein. Dit sfeervolle restaurant is binnen én
buiten Middelburg befaamd om zijn authentieke Italiaanse
keuken.
lapiccolaitalia.nl

de mug

Een ouderwets goed eetcafé met een donkerbruin interieur.
Ze serveren klassieke gerechten, vaak geïnspireerd op de
Franse keuken. De Mug heeft een enorm uitgebreide bierkaart
met bijzondere speciaalbieren en werd in het verleden uitgeroepen tot beste café van Nederland.
demug.nl

hildernisse (8)

Een grote, maar intiem ingerichte, zaak met een warme uitstraling en een keuken die zijn klassiekers kent, maar ook zeker
het experiment niet uit de weg gaat en verrassende smaken
tot een fantastisch geheel weet te combineren. Zeeland is een
visprovincie bij uitstek, maar bij Hildernisse worden met zeer
gedegen kennis en lef zalige vleesgerechten geserveerd.
hildernisse.nl

scherp (9)

Restaurant Scherp, verscholen in de pittoreske Wijngaardstraat, is zo’n restaurant waar met heel veel aandacht voor details mooie gerechten op tafel worden getoverd. In dit intieme,
modern en speels ingerichte restaurant worden wonderen
verricht met, bijvoorbeeld, zeebaars, zeetong, Noordzeekrab,
lamsoren en Oosterscheldekreeft.
restaurantscherp.nl

de eetkamer

Net als Scherp ligt De Eetkamer een beetje uit de reguliere
loop maar het is minstens zo’n culinaire ontdekking. In een
intieme en warme setting kun je genieten van een mix van
traditionele en nieuwe smaken.
eetkamermiddelburg.nl

de gespleten arent

Deze trotse bezitters van een Bib Gourmand van Michelin zijn
vooral ijzersterk in zeer verfijnde visgerechten. Die worden
geserveerd in een ontspannen en losse sfeer.
degespletenarent.nl
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Het Middelburg van ...

Maite van Veen, De Herberg

4
10

'Middelburg heeft op culinair
vlak echt enorm veel te bieden.
We zijn dan misschien geen hele
grote stad, maar ik weet zeker
dat iedereen hier zijn of haar
eigen toprestaurant zal vinden.
Grappig genoeg zijn wij zelf drie
en een half jaar geleden in een gat
gesprongen waarvan wij dachten
dat Middelburg het wel kon
gebruiken. In De Herberg richten
we ons volledig op comfort food
in een huiskamerachtige sfeer.
Het interieur is een beetje vintage
te noemen. Een rariteinkabinet,
dat continu in beweging is. Het
prikkelt je, maakt je aan het lachen
of zet je aan het denken. In onze
gerechten proberen we binnen de
basis te blijven. Het moet vooral
gewoon goed en lekker zijn. We
proberen zoveel mogelijk zelf te
doen, tot het rookoventje aan toe.
We ontmoeten hier studenten,
zakenlui, families en vrienden.
Iedereen voelt zich welkom. Typisch
Middelburgs. Mensen genieten in
deze stad van horeca, festivalletjes,
exposities, gezelligheid. Men voelt
zich welkom. Het ontbreekt in de
stad echt aan niets!'

Er worden wonderen
verricht met zeebaars,
zeetong, Noordzeekrab,
lamsoren en Ooster
scheldekreeft
’t packhuys (10)

Pal aan de jachthaven met op de achtergrond het geluid van de wind die langs
de masten waait, zit dit restaurant in
een prachtig gerestaureerd pakhuis uit
de VOC-tijd. Sfeervol, met een prachtige
oude plankenvloer en gastvrij met een
lekkere, toegankelijke kaart.
hetpackhuys.nl

5

de gouden bock (11)

Chic en verrukkelijk met oog- en tongstrelende klassieke (vis)gerechten en
overdadige maaltijdsalades waar
je nog dagen over napraat. Culinair
op avontuur? Er wordt hier een uitstekend vijfgangen-verrassingsmenu
geserveerd.
degoudenbock.nl

basalt

Een (vis)restaurant met een
prettige huiselijke sfeer en een wisselend aanbod van verse visgerechten.
Ook voor een heerlijk stukje vlees ben
je hier aan het goede adres.
restaurant-basalt.nl
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overnachten
blijf slapen in stijl!
Blijf je slapen? Aan
authentieke en sfeervolle
logeeradresjes is in
Middelburg geen gebrek.
Niet alleen vind je in de
stad een aantal zeer stijlvolle hotels, ook de b&b’s
sluiten qua aankleding
helemaal aan bij het lieflijke karakter van de stad.
Ook heeft Middelburg een
eigen stadscamping.
bed & breakfast 't poorthuys (1)
Bed & Breakfast ’t Poorthuys is gevestigd in een prachtig rijksmonument van
rond 1530. Deze voormalige dokterswoning is midden in het monumentale
centrum gelegen. Vanaf voorjaar 2018
verhuurt 't Poorthuys tevens een kamer
in de Koepoort: een monumentaal overblijfsel van een oude stadspoort.
bnbpoorthuys.nl

hotel aan de dam (2)

Dit sfeervolle hotel is gevestigd in een
16e-eeuwse patriciërswoning. Het
hotel heeft dertien unieke kamers,
verdeeld over de begane grond, eerste
en tweede verdieping. In Hotel aan de
Dam ervaart u de sfeer van weleer met
alle gemakken van nu.
hotelaandedam.nl

1
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wegdromen

hotel the roosevelt (3)

In 2015 opende The Roosevelt haar deuren in het centrum van
Middelburg. Een heerlijk, overdadig luxe boutiquehotel met
28 kamers en suites die allemaal anders zijn ingericht. Tip: het
hotel heeft een mooie binnentuin.
hoteltheroosevelt.nl

hotel loskade 45

Loskade 45 is een gezellig hotel waar je je snel welkom en
thuis voelt. Aandacht is het sleutelwoord. Aandacht voor de
gasten, aandacht voor het eten, voor de sfeer, voor het milieu.
Loskade45.nl

2

hotel restaurant arneville (4)

Heerlij k wegdromen na
een dag je Middelburg

Hotel Arneville is gelegen op loopafstand van het
stadscentrum. Tegelijkertijd zit je ook binnen een paar
minuten op de snelweg en bevind je je op een steenworp
afstand van het treinstation. Hotel Arneville biedt veel
parkeergelegenheid en heeft op loopafstand een zeer
uitgebreide fitnessruimte met sauna. Tevens is er een
restaurant en loungebar.
amadorehotel.nl

van der valk hotel middelburg

4

Vlak bij de Middelburgse uitvalswegen ligt het zeer
comfortabele Van der Valk hotel Middelburg. Een
indrukwekkende entree leidt naar een ruime receptie en
het restaurant- en loungegedeelte met handige zitjes voor,
bijvoorbeeld, een zakelijke afspraak. Het hotel is ruim opgezet
met 110 kamers, waaronder luxe strandsuites en kamers voor
mindervaliden of gezinnen.
valkmiddelburg.nl

stadscamping

Op 15 minuten lopen van het centrum biedt Stadscamping
Zeeland chalets voor 2, 4 of 6 personen. Natuurlijk is er ook
ruimte voor tenten, caravans en campers. Er is terras, een
ruime woonkamer, wifi en gelegenheid om te koken.
stadscampingzeeland.nl
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Attracties
Lange Jan
Rondvaart Middelburg
Rondleiding stadhuis
Stadswandeling
Rondvaarten vanuit Middelburg
Utropia
Paardentram
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Musea
Zeeuws Museum
Zeeuws Archief
Vleeshal

Parkeergelegenheden
Hof van Tange
Het Groene Woud
Geere
Kousteensedijk
Damplein
Achter de Houttuinen
Kanaalweg
Loskade
9

Gratis parkeerterrein
Oude Veerseweg

TOERISTEN
INFORMATIE

10 Kanaalweg (NS)

nieuw beleid campers in 2018

Op het
Zusterplein
en bij het
station zijndie
bewaakte
Vanaf
1 januari
2018 kunnen
camperaars
in de
fietsstallingen.
stad willen overnachten, uitsluitend nog verblijven op
E
E-laad parkeerplaatsen
de nieuwe Stadscamping in Middelburg (KoninginWifi punt
nelaan
55). In de jaren hiervoor stelde de gemeente
Middelburg een aantal camperparkeerplaatsen te
Volg de blauwe bewegwijzering met de P. Deze route leidt je
beschikking. Nu de camping er is, zijn deze camperparsnel naar de verschillende garages en parkeerterreinen.
keerplaatsen komen te vervallen en is overnachten op
Volop parkeergelegeheid tegen een scherp tarief.
welke parkeerplaats dan ook verboden.

10

TOURIST SHOP
De parkeergarages zijn 24 uur per dag, MARKT
7 dagen per week51
geopend. Het betaald parkeren is van kracht van maandag t/m
GEVESTIGD IN BOEKHANDEL DE DRVKKERY

uit in Middelburg

zaterdag van 08.00 uur t/m 20.00 uur. +31(0)118 674300
Gratis parkeren in heel Middelburg op zon- en nationale
magazine 2018
WWW.UITINMIDDELBURG.NL
feestdagen.

51
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vervoer en parkeren

vervoer &
parkeren
praktisch
fiets (1)

Sinds een aantal jaar is Middelburg
nóg fietsvriendelijker met de Cycle
Hub, het eerste fietstransferium van
Nederland waar je van de auto overstapt
op de fiets. De Cycle Hub ligt aan de
Stadsambachtsweg 6, makkelijk te
bereiken vanaf de nieuwe invalsweg van
de N57. Er zijn hier zo’n tweehonderd
parkeerplaatsen voor auto’s en zo’n
honderd voor fietsen. Er worden ook
fietsen verhuurd.
Fietsen zijn ook te huur bij:
Cycle Hub
Stadsambachtsweg 6
0118 - 72 48 00
Delta Cycle
Zusterplein 8
0118 - 63 92 45
NS Rijwielstalling
Kanaalweg 22
0118 - 61 21 78

trein

Er vertrekt twee keer per uur een trein
naar Oost-Souburg en Vlissingen en
twee keer per uur een trein die via
Roosendaal naar de Randstad (o.a.
Rotterdam en Amsterdam Centraal)
rijdt. NS-Station Middelburg ligt op
een paar minuten lopen van hartje
stad naast het busstation en er is de
mogelijkheid om direct bij aankomst
een fiets te huren (zie boven).

bus

Busstation Middelburg ligt direct
naast het treinstation. Er vertrekken
regelmatig bussen naar buurstad
Vlissingen en de rest van Walcheren.
Ook rijden er bussen naar Zuid-Holland
en naar Zeeuws-Vlaanderen en Gent.

   
  bus
Lijn 50
Middelburg - Terneuzen ('s zomers
tot Gent)
Lijn 50
weekend:
Middelburg - Terneuzen - Gent
Lijn 52
Middelburg - Oostkapelle Domburg (niet op zondag)
Lijn 53
Middelburg - Westkapelle Domburg (niet op zondag)
Lijn 581 (buurtbus)
Middelburg - Oost-Souburg
Lijn 584 (buurtbus)
Middelburg - Veere
Lijn 56
Middelburg - Koudekerke Vlissingen
Lijn 57
Middelburg - Oost-Souburg Vlissingen
Lijn 58
Middelburg - Vlissingen
Lijn 864
Zomerbus langs kustplaatsen
Walcheren
Lijn 65
Middelburg station - Scalda
(Mortiere) (niet op zaterdag en
zondag)
Lijn 569
Servicebus Middelburg
Lijn 133
Middelburg - Zierikzee - Oude Tonge

parkeren

Op de plattegrond (p50/51) staan
parkeerterreinen en -garages
aangegeven. Volg tijdens een rit door
het centrum de blauwe verkeersborden
met een witte ‘P’. Deze wijzen de
weg naar parkeergelegenheden. De
parkeergarages zijn 24 uur per dag en
zeven dagen per week open. Betaald
parkeren geldt in de binnenstad
maandag t/m zaterdag van 8.00 t/m
20.00 uur. Op zondagen en nationale
feestdagen geldt gratis parkeren.

taxi | autoverhuur
MTAX
0118 - 61 26 00
TCR
0118 - 62 06 10
Taxi Livo
0118 - 63 58 00
Autoservice van Liere
Voltaweg 33
0118 - 62 76 80
Auto Sturm Middelburg
Noordweg 467
0118 - 61 20 42
Autoservice Ram
Voltaweg 13
0118 - 61 22 36

1
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informatie
& adressen
Gemeente Middelburg
Kanaalweg 3
0118 - 675 000
www.middelburg.nl
Tourist Info Middelburg
Markt 51
0118 - 67 43 00
www.touristinfomiddelburg.nl
www.uitinmiddelburg.nl
Adressen en telefoonnummers

Biercafé De Vliegende Hollander
Damplein 48
06 31 63 32 37

Café Die Lange
Pottenmarkt 10
06 48 52 92 99

Biologische lunchroom Imagine
Nieuwe Burg 39
0118 - 85 52 20

Café Hotel Restaurant De Mug
Vlasmarkt 54-56
0118 - 61 48 51

Brasserie 1600
Reigerstraat 9
06 52 87 64 01

Alarm
Algemeen alarmnummer 112

Brasserie De Drvkkery
Markt 51
0118 - 88 68 66

Politiebureau Middelburg
Achter de Houttuinen 10
Bij geen spoed 0900 - 88 44

Brasserie De Huifkar
Markt 19
0118 - 61 29 98

Brandweer
Stromenweg 7
0118 - 49 45 00
(alleen bij niet-spoedeisende hulp)

Brasserie Eiggenwijzz
Langeviele 20
0118 - 62 56 70

Centrale Post Ambulancevervoer
0118 - 41 44 44
Centrale Post Brandmelding
0118 - 41 44 44
Ziekenhuis Goes
Locatie Goes
's Gravenpolderseweg 114
0113 - 23 40 00
Cafés, lunch & restaurants
Amadore Restaurant Arneville
Buitenruststraat 22
0118 - 63 84 56
Bar American
Plein 1940 - 7
0118 - 61 36 93
Bar Gaudi
Plein 1940 - 3
0118 - 76 90 21

Broodjeszaak 't Smoske
Pottenbakkerssingel 2
Burger Bistro
Damplein 44
06 30 88 15 57
Café Bar Seventy Seven
Markt 77
0118 - 61 22 06
Café Bardot
Vlasmarkt 39-41
Café De Heeren van Holland
Vlasmarkt 34
0118 - 64 09 44
Café De Koning
Turfkaai 19
0118 - 61 45 24
Café De Zaak
Pottenmarkt 24
0118 - 85 32 00
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Café Kanaalzicht
Stationsstraat 32
0118 - 61 27 01
Café Le Penseur
Varkensmarkt 15
0118 856 888
Café Restaurant Vriendschap
Markt 75
0118 - 61 22 57
Café 't Fust
Vlasmarkt 20
0118 - 61 29 33
Café 't Schuttershof
Schuttershofstraat 1
0118 - 62 62 65
Café Tympaan
Markt 83
0118 - 64 26 36
Café Ut Babbelaèrtje
Vlasmarkt 14
06 29 23 83 49
Cafetaria Food Plaza
Vrijlandstraat 57
0118 - 63 44 40
Cafetaria Indrapoera
Westerscheldeplein 1
0118 - 63 75 88
Chinees-Indisch restaurant
De Nieuwe Pauw
Vrijlandstraat 39
0118 - 61 52 29
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Cityclub Zanzibar
Markt 79
0118 - 65 09 49
Domino's Pizza
Pottenbakkerssingel 10
0118 - 67 30 40
Eetcafé Bommel
Markt 85
0118 - 64 22 14
Eetcafé De Geere
Langeviele 51
0118 - 61 30 83
Eetcafé De Herberg
Pottenmarkt 2a
0118 - 62 55 39
Eetcafé De Prins op 't Witte Paart
Kinderdijk 88
06 22 20 38 29
Eetcafé De Zwarte Ruiter
op 't Witte Paart
Dam 33
0118 - 61 75 84

Grand Café Willem
Oranjelaan 17
0118 - 61 87 67
Grandcafé Brooklyn
Markt 81
0118 - 65 09 49
Grand-café Marktcafé Middelburg
Markt 17
0118 - 85 54 51
Grieks restaurant Onassis
Lange Noordstraat 12-14
0118 - 65 00 10
Eethuis Today
Vlasmarkt 32
Grillroom/shoarma Cleopatra
Vlasmarkt 25-27
0118 - 63 37 47
Grillroom/shoarma Sphinx
Dam 23
0118 - 64 01 12

Eetcafé Kaffee 't Hof
Vlasmarkt 20
0118 - 61 79 72

Hamburgerrestaurant
De Middelburger
Langeviele 61
0118 - 85 38 86

Eetcafé-cafetaria De Vliegenier
Pottenmarkt 4
0118 - 43 67 91

Het Koffiepand
Korte Geere 19
06 16 32 90 21

Eetcafé Lale
Nederstraat 24
0118 - 85 57 01
Eetkamer Likkepot
Nieuwe Kerkgang 1
0118 - 64 34 88
Espressobar Expresszo
Pottenmarkt 22
0118 - 62 02 78
Espressobar Robuust
Markt 35
06 47 49 94 64
Espressobar Røst
Sint Janstraat 45
0118 43 5 1 11
Frietboetiek BT'je Anders
Reigerstraat 3
0118 76 90 49

Lunchcafé Meekaane
Pauwpoort 3
06 23 65 39 83
Lunchroom en taartenwinkel De Juf
Sint Janstraat 32
0118 - 34 50 43
Lunchroom Dustoch
Korte Geere 20
0118 65 06 47
Luuk's Brood & Pattiserie
Plein 1940
0118 436 104
Nachtcafé Rooie Oortjes
Kromme Weele 5
0118 - 64 26 36
Pannenkoekhuis De Kabouterhut
Oostkerkplein 8
0118 - 61 22 76
Pizza Amore
Vlasmarkt 24
0118 -63 55 53
Pizza Expresslijn
Zusterstraat 39
0118 - 63 60 00
Poolcafé The Roadhouse
Walensingel 63
0118 - 62 43 70

Hildernisse eten & drinken
Plein 1940 - 10
0118 - 62 03 81

Restaurant Basalt
Sint Janstraat 34
0118 - 56 77 37

Italiaans restaurant
Silvy's gusti e sapori
Stationsstraat 24
0118 - 85 58 73

Restaurant De Eetkamer
Wagenaarstraat 13-15
0118 - 63 56 76

Italiaans restaurant Mamma Mia
Vrijlandstraat 67
0118 - 63 50 38
Italiaanse lunchroom Il Pranzo
Lange Delft 125
06 28 93 55 76
Jazz Eetcafé Desafinado
Koorkerkstraat 1
0118 - 64 07 67
Koffie- en saladebar InMiddels
Lange Delft 127
0118 - 85 67 85

Restaurant De Gespleten Arent
Vlasmarkt 25-27
0118 - 63 61 22
Restaurant De Gouden Bock
Damplein 17
0118 - 61 74 84
Restaurant Il Senso
Lammerensteeg 5
0118 - 63 45 34
Restaurant Peper & Zout
Lange Noordstraat 6-8
0118 - 62 70 58
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Restaurant Scherp
Wijngaardstraat 1-5
0118 - 63 46 33

Theehuis Honeypie
Achter de Houttuinen 50
0118 - 63 74 75

Hotel De Nieuwe Doelen
Loskade 3-7
0118 - 61 21 21

Restaurant 't Packhuys
Kinderdijk 84
0118 - 67 40 64

Turks restaurant Meysa
Vlasmarkt 17-19

Hotel Het Princenjagt
Nederstraat 2
0118 - 61 34 16

Restaurant Vliegendt Hert
Dam 61
0118 - 23 60 46
Restaurant Tafelen
Podium 31
0118 - 85 07 92
Restaurant ZenC
Markt 21
0118 - 61 32 01
Restaurantje Nummer 7
Rotterdamsekaai 7
0118 - 62 70 77
Ristorante La Piccola Italia
Damplein 46
0118 - 67 47 80
Sakura Huis
Domburgs Schuitvlot 23
0118 - 85 53 41
Shangri-la All you can eat
Westerscheldeplein 3
0118 - 63 91 19
Sint John
Sint Janstraat 40
0118 - 62 89 95
Stationsrestauratie Stoom
Kanaalweg 24
0118 - 63 76 01
Steakhouse De Tamboer
Plein 1940 - 6
0118 - 61 21 17
Stadsbrouwerij Middelburg
Korte Geere 17
06 81 07 91 49
Taartenwinkel & lunchroom De Juf
Sint Janstraat 32
0118 43 50 43
Taverna Kostas
Sint Janstraat 9a
0118 - 63 85 23

Turks restaurant Nazar
Langevieleweg 52
0118 - 62 04 90
Wijnlokaal Middelburg
Damplein 27
0118 - 855521
Wooncafé
Segeersstraat 13
0118 - 62 46 57
Zeeland Plaza
Geerepassage 14
0118 850 536
Zeeuws Museumcafé
Abdij 4
0118 - 65 30 81
Hotels en B&B's
Amadore Hotel Arneville
Buitenruststraat 22
0118 - 63 84 56
Boutique Hotel The Roosevelt
Nieuwe Burg 42
0118 - 43 63 60
Fletcher Hotel Du Commerce
Loskade 1
0118 - 63 60 51
Hotel & Brasserie Loskade 45
Loskade 45
0118 - 70 02 95
Hotel aan de Dam
Dam 31
0118 - 64 37 73
Hotel Brasserie De Huifkar
Markt 19
0118 - 61 29 98
Hotel De Mug
Vlasmarkt 54-56
0118 - 61 48 51

uit in Middelburg magazine 2018

Hotel Le Beau Rivage
Loskade 19
0118 - 63 80 60
Hotel Middelburg
Bosschaartsweg 2
0118 - 64 00 44
Van der Valk Hotel Middelburg
Paukenweg 3
0118 - 44 25 25
Hotel De Sprenck
Seissingel 4
0118 - 23 60 45
B&B Adrichem en Scherpenseel
Reigerstraat 1
06 17 04 68 84
B&B Bed & Bubbels
Damplein 19
0118 - 61 74 84
B&B Biervliet
Korendijk 8
0118 - 85 19 60
B&B Bij stad en strand
Noordweg 246
06 50 25 75 42
B&B De Berk
Koudekerkseweg 11
0118 - 63 99 29
B&B De Kleine Veerse Poort
Nieuwenhovenseweg 20b
0118 - 63 83 22
B&B De Kloostertuin
Lombardstraat 1a
06 46 03 31 18
B&B Den Gouden Valcke
Dam 29
06 22 78 38 16
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B&B De Slapende Leeuw
Brakstraat 43
06 51 99 42 46

B&B La Par
Johannes Postkwartier 2
0118 - 62 54 78

Gastenverblijf Middelburg
Willem Teellinckstraat 8
06 10 76 89 88

B&B Den Swarte Arent
De Punt 3
06 55 39 69 87

B&B Montancourt
Rouaansekaai 21
06 14 44 35 20

Huize Molenwater
Molenwater 93
06 41 84 12 77

B&B De Zeeuwse Suite
Beddewijkstraat 4
06 22 23 96 05

B&B Parijs aan de kaai
Houtkaai 5a
06 51 91 19 12

Logement 't Oude Bierhuys
Sint Janstraat 40
06 18 06 44 91

B&B Familie Hartman
Walcherseweg 213
0118 - 62 95 08

B&B 't Poorthuys
Koepoortstraat 10
0118 - 76 40 46

Mevrouw Melis
Arnelaan 77
0118 - 62 93 59

B&B Ganzenhof
Noordweg 455, Sint Laurens
0118 - 62 47 36

B&B 't Zeeuwse Kloppertje
Bree 3
06 15 02 24 06

Slapen bij Scherp
Wijngaardstraat 1
0118 - 63 46 33

B&B Groenmarkt
Groenmarkt 3

B&B Uut en Tuus
Koudekerkseweg 14
0118 - 85 31 84

Studio Noordsingel
Noordsingel 8
06 21 85 50 48

B&B Veldzigt
Hans Lipperheystraat 26
0118 - 62 67 34

Zicht op 't verborgen buiten
Walcherseweg 230
06 16 57 20 57

B&B Het Gecroonde Swaert
Bogardstraat 25
0118 - 62 83 08
B&B Het Wisselvallig Fortuin
Bree 38
0118 - 65 00 58
06 52 36 22 62

B&B Vers 1&2
Abeelseweg 14
0118 - 64 16 44

Campings
Minicamping De Vlaschaard
Koudekerksweg 165
0118 - 61 70 94

B&B Het Zevende Continent
Dam 69
0118 - 63 84 27

B&B Villa Dorothy
Vlissingsesingel 38
0118 - 65 08 92

B&B In de Abeelboom
Korte Burg 11
0118 - 63 86 62

B&B 't Zeeuwse Licht
Laurens Stommesweg 30
06 30 21 23 60

B&B In den oude bakkery
Hoogstraat 27
0118 - 64 30 54

De Kaepstander
Koorkerkhof 10
0118 - 64 28 48

B&B Koffie & Kussens
Schuiffelstraat 1
06 43 27 59 91

d'Ouwe Werkplaats
Penninghoeksingel 69
0118 - 62 51 35

B&B Koningin van Lombardije
Blindenhoek 12
0118 - 63 70 99

Elly's Bed & Breakfast
De Meylaan 16, Sint Laurens
0118 - 88 07 94
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Minicamping De Zonnekoningin
Oostweg 2 Kleverskerke
0118 - 60 13 73
Minicamping Klein Leliëndale
Leliëndaalseweg 2
0118 - 61 24 05
Minicamping Sterrenbos
Wilgenhoekweg 40
Sint Laurens
0118 - 62 58 80
Stadscamping Zeeland
Koninginnelaan 55
Middelburg
0118 - 85 65 50
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arnemuiden
levendig vissersstadje
boordevol tradities

Zeeland is een provincie vol tradities, en ook Arnemuiden houdt die hoog in
het vaandel. Arnemuiden heeft een rijke historie als vissersplaats. En ook nu
Arnemuiden geen directe toegang meer tot de zee heeft, blijft de visserij een
belangrijke bron van inkomsten.
Er wordt samen hard gewerkt aan de levendige hechte gemeenschap. Arnemuiden
houdt haar tradities in ere: de zondagsrust, een eigen klederdracht met bijzondere
sieraden, musea over leven en werken in de vorige eeuwen. Bovenal blijven de
Arnemuidenaren gastvrije en vriendelijke mensen die hun feesten en de prachtige
omgeving graag met bezoekers delen.
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historie &
tradities
een verleden van
handel en visserij

De zee geeft en de zee neemt. Dat weet
men in Arnemuiden maar al te goed.
‘De klok van Arnemuiden’ is niet het
enige Arnemuidse 'verhaal' over zeelui
die op zee zijn gebleven.
Het water tekende ook de ontstaansgeschiedenis van Arnemuiden. Voordat
Arnemuiden rond 1462 op de huidige
locatie werd gesticht, was de stad al
meerdere keren door een vloed verzwolgen.
Het nieuwe Arnemuiden lag goed en
had een rede waar grote schepen makkelijk aan konden leggen. Er ontstond
een levendige internationale handel
en schepen uit, bijvoorbeeld, Spanje,
Frankrijk, Engeland en Portugal deden
Arnemuiden aan. Ze lagen soms rijen
dik voor de kust. Arnemuiden floreerde
en verdiende vooral geld aan de overslag van goederen en aan zouthandel.
Arnemuiden trok zo veel handel (en
handelaren) aan dat ze zelfs meer herbergen hadden dan het naastgelegen
Middelburg. Er werd een grote kruiskerk gebouwd en een indrukwekkend
stadhuis.

de klok van arnemuiden

Het water tekende de
onstaansgeschiedenis van
Arnemuiden
Maar aan alle goeds komt een eind en
terwijl Middelburg een Gouden Eeuw
meemaakte, verzandde de haven van
Arnemuiden en verdween een groot
deel van de inkomsten. De stad raakte
in verval en de grote gebouwen zoals
de prestigieuze kerk en het stadhuis
werden uiteindelijk afgebroken. Vissersschepen konden Arnemuiden nog
wel bereiken en er ontstond een nieuwe traditie: de visserij. Vanaf ongeveer
1800 legde Arnemuiden zich hierop toe
en werd er onder andere gevist vanaf
traditionele platbodems, hoogaarzen
genaamd.

Als de klok van Arnemuiden
Welkom thuis voor ons zal luiden
Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis
Als een schip op zee gebleven is
Wendt het roer - we komen thuis gevaren
Rijk was de buit - maar bang en zwaar de nacht
Land in zicht en onze ogen staren
Naar de kust die lokkend op ons wacht
Als de klok van Arnemuiden
Welkom thuis voor ons zal luiden
Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis
Als een schip op zee gebleven is
Rijke zee - waarvan de vissers dromen
Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind
Wrede zee jij hebt zo veel genomen
In jouw schoot rust menig trouwe vrind

arnemuiden
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erfgoed en attracties

1

2

De traditie van een vissersstadje dat
samen weer, wind en stormen overleeft,
heeft ervoor gezorgd dat Arnemuiden
van oudsher een hechte gemeenschap
heeft. Een trotse gemeenschap die samen
veel nieuwe projecten onderneemt, maar
ook de oude gebruiken in ere laat en deze
graag aan bezoekers laat zien.
2

visserij (1)

Een traditie die nog niet zo oud is als je misschien zou denken.
Pas toen Arnemuiden moeilijker vanaf zee was te bereiken, en
de grote handelsschepen het stadje links lieten liggen, werd er
massaal overgestapt op de visserij. Met de hoogaars werd dicht
op de kust op platvissen en garnalen gevist. Toen Arnemuiden
uiteindelijk door de Deltawerken ook voor vissers onbereikbaar
werd, verkaste de Arnemuidse vissersvloot naar de haven van
Vlissingen waar je nog volop schepen met de codering ARM ziet
liggen. Er wordt nog steeds veel op platvis gevist, en de beste
garnalenpelsters schijnen uit Arnemuiden te komen.

klederdracht (2)

Wat het meest opvalt aan de Arnemuidse dracht is de grote
witte bovenmuts die naar beide kanten ver opzij steekt. De
muts is versierd met broderieborduursel en niet, zoals in sommige andere Zeeuwse plaatsen, met kant. De bovenmuts is in
het straatbeeld vrij zeldzaam omdat deze wordt bewaard voor
zondagen. Op doordeweekse dagen dragen de dames hun
ondermuts die ook met broderie is versierd. Ook opvallend aan
de Arnemuidse dracht zijn de fleurige 'beuken' die de dames
dragen (zie foto).

3

moderne dracht

Hoewel de jeugd geen klederdracht meer draagt, hebben mensen uit Arnemuiden ook vandaag de dag nog steeds een eigen
‘look’. Want als je trots bent op je Arnemuidse afkomst, dan laat
je dat ook zien. Met een Arnemuiden-tattoo bijvoorbeeld. Veel
Arnemuidse mannen dragen één oorbel. Typisch een gebruik
onder zeelui. Vroeger droegen zij die oorbel om ervoor te zorgen
dat hun begrafenis bekostigd kon worden als ze ergens levenloos aanspoelden. Een traditie die terug is van weggeweest, is
de Erremuuse visserstrui. In elke vissersplaats hadden die truien
andere, unieke motieven.

tradities levend houden (3)

De trots die de bewoners scheppen in hun stad heeft ervoor
gezorgd dat er een museum en een historische scheepswerf
te bezoeken zijn (p60/61) die allebei worden gerund door
vrijwilligers. Maar ook in het straatbeeld zie je terug wat de
Arnemuidse bevolking allemaal doet om hun erfgoed te bewaren en te presenteren aan bezoekers. Zo zijn er uitgebreide
infopanelen voor toeristen en er lopen wandelroutes door het
stadje. Ook zijn er schilderijen aan de muren aangebracht. In
alles komt de identiteit van Arnemuiden naar voren. Een mooi
voorbeeld daarvan is ook het kunstwerk van een hoogaars
naast de A58 of Molen Nooitgedacht die hier in de jaren tachtig van de vorige eeuw door gezamenlijke inspanning werd
gebouwd.

zingen en vertellen

Gedeeld leed van familieleden die op zee verloren zijn, werd
bewaard in vele verhalen die van generatie op generatie werden doorverteld. Ook waren er troostrijke liedjes. Het bekendste is zonder twijfel ‘De klok van Arnemuiden’, hoewel dit lied
niet uit Arnemuiden zelf stamt.
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erfgoed en
attracties
beleef de geschiedenis
van arnemuiden

Een museum, een historische
scheepswerf, een molen en
kerken bieden alle mogelijkheid om de indrukwekkende
geschiedenis van Arnemuiden ook vandaag nog mee te
maken.

3
museum arnemuiden (1)

In het voormalige stadhuis zit Museum Arnemuiden. De
tentoonstellingen in de met veel zorg ingerichte ruimtes
focussen op visserij, streekdracht en historie. Levensechte
maquettes geven een beeld van het grootse verleden van
Arnemuiden toen het dankzij zouthandel en internationale
schepen die de haven aandeden nog een echte handelsstad
was. Grote, prestigieuze gebouwen die na de gloriedagen
van Arnemuiden zijn afgebroken zie je nog terug. Meerdere
objecten geven een beeld van het vissersbestaan. Er zijn
schaalmodellen van verschillende vissersboten, maar
bijvoorbeeld ook alledaagse visserskleding en netten.
Bijzonder is ook de permanente tentoonstelling over Maurits
van Vollenhoven. Deze Nederlandse diplomaat speelde een
belangrijke rol tijdens WOI maar is hier relatief onbekend. Hij
werd na de oorlog Heer van Cleverskerke (Kleverskerke) dat
niet ver van Arnemuiden ligt.
Geopend van 27 april (Koningsdag) tot 1 november. Woensdag
middag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdagmiddag van 13.00
uur tot 17.00 uur.
museumarnemuiden.nl

’t uusje van eine (2)

’t Uusje van Eine hoort bij het museum. Vroeger woonde
Hendrik Maljaars hier. De Zeeuwse roepnaam van Hendrik
is Eine. Vandaar die naam. In dit authentieke huisje loop
je rond in het verleden, zo rond 1900. Het is ingericht
met meubelen uit die tijd en authentieke voorwerpen. Je
ziet echt hoe mensen woonden. Van de bedstede tot een
authentiek keukentje. De Arnemuidse geschiedenis wordt ook
geïllustreerd door oude foto’s en verhalen, bijvoorbeeld van de
kraamhulp. In de 16-eeuwse kelder is een ruimte ingericht met
archeologische vondsten.
Geopend van 27 april (Koningsdag) tot 1 november. Woensdag
middag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdagmiddag van 13.00
uur tot 17.00 uur.
museumarnemuiden.nl

arnemuiden

61

erfgoed en attracties

hervormde kerk (5)

6
historische scheepswerf c.a.
meerman (3)

Dit is een van de oudste scheepswerven
van Europa die nog in bedrijf is en de oudste werf van Zeeland. De museumwerf
biedt een nostalgische blik op de tijd dat
Arnemuiden nog viste met een zeilvloot
met veel typisch Zeeuwse hoogaarzen
(een type platbodem). Stichting Behoud
Hoogaars knapt hier oude schepen op en
pleegt onderhoud aan de reeds gerestaureerde platbodems. De werf is van grote
waarde voor het Zeeuwse erfgoed omdat
hier niet alleen historische schepen
worden hersteld, maar tegelijk ook oude
scheepsbouwtechnieken bewaard blijven.
Op afspraak zijn er rondvaarten op hoogaarzen te maken. De stilte van het water
met alleen het kraken van de houten boot
en het klapperen van de zeilen is ronduit
magisch. Open vanaf begin april tot eind
oktober. Woensdagmiddag van 13.00
uur tot 17.00 uur. Zaterdagmiddag van
13.00 uur tot 17.00 uur
werfarnemuiden.nl

2

1
4
5

molen nooitgedacht (4)

Een Duitse molen in een Zeeuwse stad.
Daar zit een verhaal achter. In 1977
brandde de oude molen van Arnemuiden
met bouwjaar 1736 af. Direct na de
brand werd een actie gestart om de
molen terug te krijgen. Dat werkte.
De molenaar sloopte in Duitsland een
stellingmolen uit 1896 en herbouwde
deze in Arnemuiden. De molen kreeg een
nieuwe kap, een Hollands wiekenkruis
en het kruirad van de oude Arnemuidse
molen en heeft nu zowel Duitse als
Nederlandse kenmerken.
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Het christelijke geloof speelt een grote
rol in Arnemuiden. Er zijn vier kerken.
De Hervormde kerk aan de Markt vormt
het hart van een hechte gemeenschap.
Toen de grote kruiskerk te duur in het
onderhoud werd, besloot men deze af
te breken. Op dezelfde locatie werd toen
de huidige kerk gebouwd. De bouw
startte in 1858. Door de jaren heen is
de kerk meerdere malen gerenoveerd.
In 2001 kwamen daarbij grafzerken
van rond 1600 aan het licht die nog bij
de voormalige kruiskerk hoorden. Drie
daarvan hebben een plaatsje gekregen
in het liturgische gedeelte van de kerk.
hervormdarnemuiden.nl

de arne (6)

Vroeger vormde de Arne de verbinding
met de zee, nu verbindt hij Arnemuiden
met het Veerse Meer. Hier kun je
de huidige ‘vissersvloot’ zien. De
Arnemuidse jeugd heeft kleine
vissersbootjes gebouwd, inclusief
netten, die heel erg veel lijken op
de grote kotters die in de haven van
Vlissingen liggen.

wings to victory
At the going down of the sun
and in the morning
We will remember them
Dit museum op Vliegveld MiddenZeeland is gewijd aan de luchtoorlog
boven Zuidwest-Nederland tijdens
WOII. Er zijn in het museum allerlei
objecten verzameld die met de
luchtoorlog te maken hebben. Van
kleine vliegtuigjes tot kleding en
vlaggen. Het museum is elke laatste
zaterdag van de maand open. Vanuit
Wings to Victory worden jaarlijks
ook de Zeeuwse Luchtvaartdagen
georganiseerd.
wingstovictory.nl

attracties

geniet van arnemuiden
en het weidse veerse meer

2
Arnemuiden ligt midden in de polders
en op een fietskwartiertje van het
Veerse Meer. Een ideaal gebied om te
recreëren of te genieten van de natuur
en attracties van Arnemuiden.

veerse meer (1)

Het Veerse Meer is ontstaan toen in
het kader van de Deltawerken deze
‘zijtak’ van de Oosterschelde werd
afgesloten van de zee. Zandplaten
werden eilandjes en naast het meer
werden weides aangelegd.
Zo veranderde het Veerse Meer in
het huidige mooie natuurgebied dat
allerlei mogelijkheden biedt voor
recreatie. Het meer is langgerekt
(22 kilometer) en op zijn smalst maar
150 meter breed.

Het meer telt zeventien eilanden.
Twaalf daarvan hebben aanlegsteigers
en zijn open voor bezoekers. De overige
eilanden zijn bestemd voor de natuur.
Ze bieden rust- en (broed)ruimte aan
trek- en watervogels.

Rond het meer liggen speelweides, bossen
en hier en daar rietkragen. Daar komen
veel zangvogels voor. Rond de schemering
geven ze hele concerten. Ook groeien hier
zeldzame bloemen zoals parnassia en
wilde orchideeën.

Na de afsluiting van het meer holde
de waterkwaliteit achteruit. Daarom is
er nu een doorlaat die zout zeewater
binnenlaat. Daardoor is het water nu
weer prachtig helder en heeft het Veerse
Meer een rijk onderwaterleven met
krabben, vissen, wieren en zeldzame
dieren zoals Zuiderzeekrabben en
trompetkalkkokerwormen.

duiken en snorkelen

Het heldere water en het bijzondere
onderwaterleven van het Veerse Meer
maken het recreatiegebied tot een
interessant snorkelgebied. Maar ook
duiken is hier mogelijk. Het Veerse
Meer heeft bij Arnemuiden meerdere
duiklocaties zoals Oranjeplaat en het
Zilveren Schor. Er staat weinig stroming
in het Veerse Meer, en op veel plaatsen is
het vrij ondiep. Daarmee is het een goede
plek voor beginnende duikers om kennis
te maken met de duiksport.
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jachthaven oranjeplaat (2)

Jachthaven Oranjeplaat ligt aan het
Veerse Meer en is een mooie uitvalsbasis
voor een bezoek aan dit mooie natte
natuurgebied met zeer helder water
en talloze eilandjes. De haven heeft 365
ligplaatsen en een diepgang van drie
meter. Watersportbedrijf De Arne biedt
hier zeil-, kajuit- en motorjachten te huur
aan voor een heerlijk dagje (of langer)
Veerse Meer.
jachthavenoranjeplaat.nl
watersportverhuurbedrijfdearne.nl

3

kanovaren en meer bij
kanoa buitensport & recreatie

Heel dicht bij de natuur, met alleen het
geluid van de peddels die door het water
glijden. Kanoa Buitensport & Recreatie
verhuurt kano’s voor een paar uur of
voor een complete dagtocht op het
Veerse Meer. Een ontspannen manier
om de eilandjes waarmee het meer
bezaaid is te verkennen. Naast kano’s
heeft Kanoa ook waterfietsen, en er zijn
allerlei buitensportfaciliteiten zoals een
kanopoloveld, een kanoduiktoren en
een touwklimparcours boven het water.
Activiteiten op het droge zijn bijvoorbeeld
handboogschieten en beachvolleybal.
kanoa.nl

4

paardrijden

Bij recreatiegebied De Piet (vlak bij
Kanoa) zijn ruiterpaden in het bos waar
je heerlijk ontspannen kunt rijden.

parachutespringen met skydive
zeeland (3)
Zo spannend was het nog nooit om
naar Arnemuiden te kijken! Terwijl
de aarde heel snel dichterbij komt en
adrenaline door je lichaam giert, is het
uitzicht op Arnemuiden uniek. Skydive
Zeeland organiseert duosprongen
waarbij onervaren parachutespringers
vastgekoppeld aan een instructeur de
sprong van hun leven kunnen maken.
Zij zorgen ervoor dat de parachute op
tijd opengaat, en daarna is het heerlijk
ontspannen naar beneden zweven.
skydive-zeeland.nl

Een ideaal gebied om te
recreëren en te genieten
rondvlucht boven de stad

Vliegveld Midden-Zeeland bij
Arnemuiden is de opstapplaats voor
een onvergetelijk rondje Arnemuiden
en Middelburg. Er wordt dagelijks
gevlogen. Tijdens een vlucht van
twintig minuten zie je beide steden
zoals je ze nog nooit hebt gezien.
Arnemuiden ligt als een baken midden
in de polders, en de kroon boven op de
Lange Jan zie je vanuit de lucht veel
duidelijker dan wanneer je onderaan
bij de abdij staat. De Walcherse
stranden lonken in de verte.
vliegveldzeeland.nl

wakeboarden (4)

Sinds 2014 ligt vlak bij jachthaven
Oranjeplaat deze wakeboardbaan
met twee masten en in het water
verschillende obstakels. Je kunt
er waterskiën, wakeboarden en
kneeboarden. Er worden boards
verhuurd en onervaren wakeboarders
kunnen instructies krijgen.
watersportverhuurbedrijfdearne.nl

1
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evenementen
feestelijke tradities

1

2

visserijdag (1)

1
1

Eind juni vindt de Visserijdag plaats. De hele dag staat
in het teken van vis, visserij, tradities en folklore. Er zijn
zo’n tachtig marktkramen waar allerhande spullen
worden verkocht. De Arnemuidse ringrijders komen in
actie, en natuurlijk zijn de musea en de scheepswerf
open voor bezoek. Er zijn demonstraties palingroken
en garnalen pellen, en je kunt ook proeven waar het
allemaal om draait in de visserij: verrukkelijke vis.
arnemuiden.org

zeeuwse luchtvaartdagen (2)

In augustus vinden op Vliegveld Midden-Zeeland de
Zeeuwse Luchtvaartdagen plaats. Dan is het daar

1

twee dagen lang een komen en gaan van de mooiste
klassieke vliegtuigen en oude legervoertuigen.
Indrukwekkend hoe deze de geschiedenis tot
leven brengen. De grote publiekstrekkers zijn de
spectaculaire vliegshows. Er wordt ook op een kleinere
schaal gevlogen met modelvliegtuigjes. Verder kun je
voelen hoe het is om te vliegen in een vluchtsimulator,
een zweefvliegtocht maken of voor de adrenalinekick
gaan met een parachutesprong.
wingstovictory.nl

winterfair

In de donkere dagen voor Kerstmis viert Arnemuiden
de winter met een gezellige Winterfair aan de Markt,
de Langstraat en een deel van de Burgemeester
Hackstraat. De ondernemers van Arnemuiden maken
er samen een mooi feest in warme winterse sferen
van. Er staan gezellig veel kramen met glühwein,
snert of oliebollen en meer van dat soort winterse
lekkernijen. Daarnaast worden er allerlei leuke
cadeauartikelen voor de feestdagen verkocht, evenals
heerlijk warme winterkleding.
arnemuiden.org
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evenementen & winkelen

winkelen

ambachtelijk producten
erremuuse visserstrui (1)

Elke vissersplaats had vroeger
zijn eigen soort trui. Die trui had
een uniek patroon. De bekendste
truien van Arnemuiden (Erremuuse
truien) hadden een blokjes- of een
slangenmotief. De traditie is in ere te
hersteld door vrijwilligers die hebben
uitgezocht hoe de trui er nu uit
moest komen te zien. Atelier Jaffari
biedt breipakketten aan zodat iedere
zeebonk (of zijn vrouw) nu zelf een
trui kan breien. De truien zijn er ook
gebreid en wel te koop.
jaffari.nl

klassieke zeeuwse sieraden (2)
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Als de Zeeuwen zelf van heinde en ver
komen om hier sieraden te kopen, dan
weet je dat je goed zit. In Arnemuiden
zit een echte vakman als het gaat
om antieke en klassieke Zeeuwse
sieraden: Juwelier Minderhoud. Het
familiebedrijf aan de Westdijkstraat
werkt al generaties lang met moderne
en klassieke Zeeuwse sieraden zoals
gitten en bloedkoralen halskettingen
en Zeeuwse knopen. Daarnaast
repareren ze sieraden.
Zelfs als een sieraard onherstelbaar
lijkt, kunnen ze het hier vaak nog een
ander leven geven.

lekkernijen die al lang niet meer overal
worden verkocht. Nostalgisch snoepen.
Authentieke Zeeuwse babbelaars
worden hier natuurlijk ook verkocht
en daarnaast zijn er souvenirs en
ansichtkaarten. Vergeet niet om de
bovenverdieping even te bezoeken.
Hier is een klein museum dat je met
antiek speelgoed en schilderijen mee
terugneemt in de tijd.

zondagsrust

Arnemuiden, haar inwoners en
ondernemers hebben een nauwe
band met het christelijke geloof, en
daarom is zondag rustdag in het
stadje. Winkels zijn dan gesloten.
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het oude toonkamertje (3)

Een o zo knus Oud-Hollands
snoepwinkeltje met een lekker
ouderwets interieur. Het assortiment:
uulevellen, zoethout, toverballen
en nog ruim honderd andere zoete

uit in Middelburg magazine 2018
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fietsen en wandelen (1)

Rond het Veerse Meer liggen fietspaden en wandelpaden. Deze
zijn goed te verkennen met Knooppuntenroutes. Deze zijn
onder andere te koop bij de Tourist Info in Middelburg. De routes
pakken de mooiste wegen en paden van Zeeland mee. Vooral
voor wandelaars zijn veel paden speciaal aangelegd over oude
dijkjes en langs akkers.

OVERNACHTEN
Ook in Arnemuiden is er volop gelegenheid voor een
fijne overnachting. Er zijn B&B’s en een camping. Pal
aan het Veerse Meer ligt Waterpark Veerse Meer met
een groot aantal mooie waterwoningen.
Camping de Witte Raaf
Muidenweg 3 Arnemuiden
0118 - 60 12 12
Waterpark Veerse Meer
Muidenweg 3 Arnemuiden
0900 - 88 10
Groepsaccommodatie
het Zilveren Schor
Zilverenschorweg 1 Arnemuiden
0900 - 02 00
B&B Arnemuiden
Kerklaan 2 Arnemuiden
0118 - 60 65 70 / 06 - 40 28 58 12
B&B De Notenbalk
Kotter 3 Arnemuiden
0118 - 78 50 70 / 06 - 40 78 70 44
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