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Een zonnig eiland, dat vind je ook vlakbij. De Kop van 
Schouwen is een van de zonnigste gebieden in Neder-
land. Een minder bekend en minder druk stukje Zee-
land, perfect om rond te fietsen in een weekend.
Vanuit België kun je kiezen uit twee wegen naar 
Schouwen-Duiveland, maar in elk geval kom je over 
een indrukwekkende brug over de Oosterscheldemon-
ding. In het westen is dat via Neeltje Jans, de werkba-
sis van de indrukwekkende damstructuur die het ei-
land - en de hele regio - beschermt tegen overstromin-
gen. Kom je in het oosten aan over de Zeelandbrug, 
dan sta je meteen aan de stadspoorten van Zierikzee, 
het gezellige hoofdstadje van Schouwen-Duiveland. 
De Spanjaarden drukten hun stempel op deze stad, in 
het bijzonder Mondragón, die sympathieker bleek 
dan je zou verwachten van een bezetter. Hij stuurde 
zijn manschappen door de zee en deed ook veel goeds 
voor Zeeland, zo leert het boeiende Zeeuws Museum 
in het stadje. Daar weten ze ook alles over in boetiek-
hotel Mondragon, waar het gastronomische restaurant 
zijn voornaam Cristo draagt. Met een warme design-
inrichting is dit recente hotel-restaurant deel van het 
stadspatrimonium, en een ideale uitvalsbasis om het 
eiland te verkennen. Onder de bijzondere kerktorens 
van Zierikzee is het aangenaam winkelen en wandelen 
in straten waar vele statige huizen een eigen naam heb-
ben, zoals de Vier Traveeën. Kijk tijdens het slenteren 
geregeld omhoog naar de gevels, sommige met trapge-
vels ‘naar Antwerps model’. Om te borrelen zit je goed 
aan de Nieuwe Haven met zicht op de mosselschepen 
en zeilbootjes.
Met een elektrische fiets trotseer je gemakkelijk de 
zeewind en ben je zo op de mooiste plekken van het 
eiland. Fiets je noordwaarts, dan beland je aan het 
Grevelingenmeer. Een veerboot brengt je naar de 
mini-eilandjes voor de kust, een aanrader voor rust-
zoekers en vogelspotters. Wie het liever levendig heeft, 
fietst verder naar Scharendijke en Renesse, of gaat 
luxejachten kijken in Port Zélande.
Zonnekloppers en natuurliefhebbers zijn de koning 
te rijk op het brede strand van Nieuw-Haamstede en 
Burgh-Haamstede. Daar kun je zeehonden spotten op 
de zandbanken, prachtige duinwandelingen maken en 
genieten in de strandpaviljoenen. Als afsluiter is het za-
lig om bij zonsondergang over het strand te wandelen.

ZO KOM JE ER
Zierikzee ligt op 1u40 rijden van Brus-
sel, via Antwerpen en Goes, of via 
Gent en Middelburg.

LEUK LOGIES
• In Zierikzee vind je veel B&B’s in de 
typische huizen. Sinds kort is er ook 
een luxueus hotel-restaurant, Mondra-
gon. Mooi gelegen aan de oude haven, 
stijlvol ingericht, attent personeel.
KAMERS VANAF € 323 VOOR 2 PERS., MONDRAGON.NL

• Superrustig liggen de Eco-cottages 
op de Kabbelaarsbank, een natuurge-
biedje op een mini-eiland.
VERBLIJF VANAF € 323 PER 2 NACHTEN VOOR 2 PER-

SONEN, QURIOS.NL

• Mondainer gaat het eraan toe in 
jachthaven Marina Port Zélande. Lo-
geren kan in Center Parcs Port Zé-
lande met subtropisch zwemparadijs, 
premium appartementen en cottages.
VERBLIJF VANAF € 102 PER 2 NACHTEN VOOR  

2 PERSONEN, CENTERPARCS.NL

ZEKER ZIEN
• De expo over de ramp van 1953 in 
het Watersnoodmuseum is pakkend 
en heeft oog voor de toekomst.
WATERSNOODMUSEUM.NL

• Het Stadhuismuseum Zierikzee ver-
telt over de geschiedenis van geuzen 
en Spanjaarden. Tot 22 november is er 
een mini-expo over Mondragón.
STADHUISMUSEUM.NL

PUUR NATUUR
• Bij Westenschouwen vind je het 
grootste bos van Zeeland.
• Een mooie duinwandeling gaat over 
het Verklikkerspad bij de vuurtoren.
• Aan de spuisluis van de Brouwers-
dam zwemmen vaak zeehonden.

HET WATER OP OF IN?
• Het Grevelingenmeer is een afge-
sloten Scheldearm, ideaal voor wa-
tersporters. (Leren) kitesurfen, zeilen 

SCHOUWEN-
DUIVELAND
ZO N N I G  Z E E U WS

en strandzeilen, duiken, waterfietsen, 
het kan er allemaal erg veilig omdat 
er geen stroming is. Ook voor wan-
delaars is er veel moois te zien. Van 
oktober tot april overwinteren er zelfs  
flamingo’s in het Grevelingenmeer!
• Op de Oosterschelde is het zalig zei-
len en er zijn ook veel duiklocaties, zo-
als de Plompe Toren. De stroming en 
het getij vragen om ervaring. Je spot 
er kreeften, zeekatten en inktvisjes.
• Aan de Noordzeekust bij de Kop van 
Schouwen zien ervaren duikers wrak-
ken en kabeljauwen.
• Hipsters zitten goed op de Brou-
wersdam met surfclubs als Beware 
Beach, Kiteboarding Club Brouwers-
dam en hippe beach bars Perry’s, 
Strandclub Zee en Natural High.
BEWAREBEACH.NL, KITEBOARDING-CLUB.COM, BEACH-

CLUBPERRYS.NL, STRANDCLUBZEE.NL, NATURAL-HIGH.NL

ZEEUWS LEKKERS
• In Renesse vind je strandpaviljoens 
met allure, zoals Our Seaside. Proef er 
mosselen met Zeeuws spek en geiten-
kaas. Bij Corazon zetten ze in op bio 
en strandyoga (’s zomers om 10u).
OURSEASIDE.NL, STRANDPAVILJOENCORAZON.COM

• IJssalon Capri in Zierikzee staat be-
kend om zijn ambachtelijk ijs in tien-
tallen smaken, onder andere Zeeuwse 
boterbabbelaar en duindoornbes.
IJSVANCAPRI.NL

• Typische snacks als Zeeuwse bolus 
of tosti’s met Zeeuws brood (met zee-
water in het deeg) proef je in bistro De 
Maarstraat op het Montmaartre-plein.
DEMAARSTRAAT.NL

• Van april tot juli loopt het kreeften-
seizoen, van september tot april het 
oesterseizoen. In brasseries Vlucht-
haven in Bruinisse en Maritime in 
Zierikzee serveren ze zalige schotels 
schaal- en schelpdieren. In de lande-
lijke Hostellerie Schuddebeurs kun je 
voor een kreeftenmenu gaan.
SCHUDDEBEURS.NL

• Zeeuwse wijn? Ja! Bij het pittoreske 
dorp Dreischor ligt wijngoed De Klei-
ne Schorre. Met 10 hectare een van de 
grootste van Nederland. De friswitte 
wijn past perfect bij zeevruchten.
DEKLEINESCHORRE.NL

• MEER INFO OP VVVZEELAND.NL

‘Zonnekloppers en natuur-
liefhebbers zijn de koning te rijk 
op het strand van Nieuw-Haamstede 
en Burgh-Haamstede’

R E I Z E N

Pittoresk Zierikzee

Trek je terug in een strakke eco-cottage Perry’s beach bar

Hotel Mondragon

Chillen op het strand doe je in hippe paviljoens

Beach wear van Strandclub Zee Bio bites bij strandtent Corazon

D O O R  E VY  VA N  E L S AC K E R .


