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ZIERIK ZEE
Met een rijke historie en ruim vijfhonderd 
monumenten wordt Zierikzee beschouwd als 
een van de mooiste monumentensteden van 
Nederland. Al aan het begin van de vijftiende 
eeuw had de stad een imposant silhouet met 
stadsmuren, poorten, kerken, torens en een 
molen, waarvan nu nog steeds veel van te 
zien is. Door de ligging aan de Oosterschelde 
was de haven in de Middeleeuwen de 
belangrijkste scheepvaartverbinding tussen 
Vlaanderen en Holland. Door het historische 
stadscentrum met vele winkels en gezellige 
terrassen is het hier uitstekend toeven.

Mondragon
Al meer dan een eeuw is Mondragon een begrip in 
Zierikzee en ver daarbuiten. Aan de Oude Haven,  
in het historische hart van de stad, is dit een plaats 
waar iedereen zich direct thuisvoelt. Mondragon 
staat voor kwaliteit, rust en geborgenheid. De 
romantiek van lang vervlogen tijden is duidelijk 
voelbaar in het eeuwenoude maar recent totaal 
gerenoveerde hotel. 
MON DR AGON.N L

Hostellerie Schuddebeurs
Vier kilometer buiten Zierikzee ligt Hostellerie 
Schuddebeurs. Dit romantische en landelijk  
gelegen hotel heeft een bijbehorend gastronomisch 
restaurant. Het hele jaar door worden hier regionale 
en seizoensgebonden gerechten geserveerd.  
Geniet van de bosrijke omgeving in de tuin met 
terras. In de omgeving van Schuddebeurs (vroeger 
pleisterplaats voor de gegoede Zierikzeese burgerij) 
kan je ook uitstekende wandel- en fietstochten 
maken.

SCH U DDEBEU RS.N L

Zeeuws Meisje
Aan de rand van de haven, op een plek  
waar de Watersnoodramp ooit zijn sporen 
achterliet, bevindt zich op een unieke  
locatie het totaal gerenoveerde Boutique 
Hotel Zeeuws Meisje. Het kleinschalige 
luxe hotel met elegante inrichting vormt 

het perfecte startpunt om het rijke verleden 
van het pittoreske Zierikzee te ontdekken.

ZEEU WS -M E I SJ E .N L

Voor wie nog even wil wachten met een luxe citytrip in het buitenland, heeft Christian 
Clerx van stedenportal CityZapper.com een selectie dichtbij-alternatieven gemaakt. 
Zierikzee, Zutphen en Zwolle: drie prachtige provinciesteden waar de tijd soms stil 
lijkt te hebben gestaan. Niet voor niets wordt ons land jaar in jaar uit veel bezocht 
door buitenlanders. Wat je van ver haalt hoeft niet per definitie lekker te zijn, sterker 
nog: dichtbij smaakt het zelfs vaak beter. Christian: “Misschien wat minder luxueus 
en prestigieus, want dat past niet in de volksaard, maar stuk voor stuk parels om te 

bezoeken. Ik kan je verklappen: dit smaakt direct naar meer!” TEKST CHRISTIAN CLERX

Restaurant Cristó
In Hotel Mondragon bevindt zich restaurant Cristó. 
Hier tilt chef-kok Kees Visser met lokale ingrediënten 
gerechten naar een hoger niveau. Geniet hier van de 
verfijnde Franse keuken en mooie Europese wijnen. 
Het sfeervolle interieur straalt aan alle kanten en 
weerspiegelt naar buiten, waardoor de hele straat 
verlicht wordt. 
MON DR AGON.N L/GA ST RONOM I E

 
Brasserie Maritime 
Met een prachtige ondergaande zon achter de altijd 
bedrijvige haven van Zierikzee, kan je bij Brasserie 
Maritime genieten van een heerlijk diner. Met veel 
plezier en passie worden de gerechten met een 
mediterrane inslag door het enthousiaste team 
klaargemaakt. In het kreeftenseizoen (laatste 
donderdag van maart tot 15 juni) is dit een van de be 
ste plekken waar je het donkerrode zeedier vers uit 
de Oosterschelde op kunt peuzelen. 
BR A SSER I EM A R I T I M E.N L

Brasserie de Kaoie 
Aan de historische Engelse kade vind je Brasserie de 
Kaoie. De sfeervolle inrichting en het uitzicht op de 
schilderachtige nieuwe haven maken dit tot een van 
de leukste plekken van de stad voor een lekkere 
lunch. Met de uitgebreide lunchkaart, van Hollandse 
garnalen tot geitenkaas en rundercarpaccio, biedt 
het veel mogelijkheden om even bij te komen van 
een wandeling door de stad. 
BR A SSER I EDEK AOI E .N L

Stadsjuwelenroute
Zierikzee staat bekend om zijn monumenten. Proef 
de sfeer van de historische stad met de Stadsjuwelen-
route. Hierbij kom je langs alle hoogtepunten van de 
stad aan de Oosterschelde en maak je kennis met 
eeuwenoude bouwwerken. Dit is dé manier om het 
indrukwekkende silhouet met oude stadsmuren, 
poorten, kerken, torens en molens te ontdekken. 
Z I ER I K ZEE -MON U M EN T ENSTA D.N L/ 

STA DSJ U W EL EN ROU T E

Stadhuismuseum
In het voormalige stadhuis van Zierikzee is het 
Stadhuismuseum gevestigd. Hier kom je nog meer te 
weten over de rijke historie van de monumenten-
stad. Dat zie je niet alleen terug in het gebouw 
waarin het museum gevestigd is, maar ook in de 
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uitgebreide collectie met interessante museum- 
stukken uit en over deze oude havenstad. Met een 
imago als intensieve handelsstad is het niet vreemd 
dat je hier veel scheepsmodellen, oude kaarten, 
bodemvondsten, zilverwerk, schilderijen en curiosa 
vindt. Aan de hand van al deze voorwerpen maak je 
een reis door de eeuwenlange geschiedenis van de 
stad en zie je de ontwikkeling die Zierikzee heeft 
doorgemaakt.
STA DH U ISM USEU M.N L

Watersnoodmuseum
Gevestigd in de vier betonnen caissons in  
Ouwerkerk vind je het Watersnoodmuseum.  
In 1953 maakte de watersnoodramp een groot  
deel van Nederland onbereikbaar. In dit museum 
ontdek je alles over deze ramp. Indrukwekkende  
en aangrijpende beelden en verhalen nemen je  
mee in de belevenissen van de mensen tijdens de 
overstromingen en de wederopbouw. 
WAT ERSNOODM USEU M.N L

Galerie BuB-Art 
In 2017 opende Galerie BuB-Art zich als woonhuis 
annex galerie in een voormalig winkelpand uit 1955 
in het Havenkwartier. De focus ligt op schilderkunst 
en fotografie. Er worden wisselende exposities 
gehouden van het eigen werk van eigenaresse 
Barbara van der Steen, maar ook van andere 
fotografen en schilders. Ook zijn er regelmatig 
kunstobjecten te bezichtigen van verschillende 
keramisten en glas- en bronskunstenaars.
GA L ER I EBU BA RT.N L 

ZUTPHEN
Met historische panden, hofjes, unieke 
boetieks, speciaalzaken en cultuur heeft 
Zutphen veel te bieden. In deze sfeervolle 
Hanzestad kan je jezelf uren uitleven.  
Wandelend door de winkelstraten, een 
bezoek brengend aan ‘Musea Zutphen’ of 
genietend op een gezellig terras. Daarnaast 
ligt Zutphen pal aan de IJssel en aan de rand 
van de Veluwe en de Achterhoek, zodat je er 
heerlijke fiets- en wandeltochten kan maken. 

Broederenklooster 
Een van de oudste en mooiste gebouwen van 
Zutphen is het voormalige Broederenklooster. Door 
de 13e-eeuwse stadspoorten kom je in de binnentuin 
van het hotel met dezelfde naam als de bestemming 
die het pand ooit had. De binnenplaats van het 

Broederenklooster biedt een oase van rust midden  
in het bruisende centrum van Zutphen. Geniet van 
deze unieke ervaring, luxe ontspanning, cultuur en 
geschiedenis tijdens je verblijf. 
BROEDER EN K LOOST ER.N L 

Kasteel Engelenburg
Dit bijzondere hotel ligt iets buiten Zutphen, tussen 
Apeldoorn en Arnhem. Op deze unieke locatie op de 
rand van de Veluwe en de IJsselvallei kan je heerlijk 
wakker worden in een van de 41 luxe hotelkamers  
en suites. De prachtige stoffen, antieke meubelen  
en Zuid-Afrikaanse accenten maken de inrichting 
helemaal af en zorgen voor een ultiem rustgevende 
sfeer. Ben je op zoek naar een bijzondere locatie waar 
je je helemaal terug kan trekken ver weg van het 
dagelijkse leven? Dan ben je bij Kasteel Engelenburg 
aan het juiste adres.
ENGEL EN BU RG.COM

Hut 16
In het prachtige centrum bevindt zich deze bed & 
breakfast. De berken voor de deur en het stadspark 
om de hoek zorgen er bijna voor dat je vergeet dat je 
in het centrum van een stad overnacht. Maar zeg 
nou zelf: wat is er lekkerder dan het gevoel dat je 
midden in de natuur zit, met alle gemakken van  
de stad op een steenworp afstand? Hut 16 is onder-
gebracht in een oude timmerwerkplaats, daterend 
van halverwege de vorige eeuw. Je snapt: omgeto-
verd tot een fantastische bed & breakfast zorgt dit 
voor een bijzondere setting waar de moderne tijd en 
het historische verleden elkaar ontmoeten. 
H U T16.N L

By Chiel
Chef-kok Chiel Dohmen opende in juli 2018 de 
deuren van zijn restaurant By Chiel. Bij binnenkomst 
voel en proef je de passie. De knusse ambiance en 
sublieme gerechten maken een bezoek aan dit 
restaurant zeker de moeite waard. Het menu is met 
aandacht voor detail en beleving samengesteld. Door 
het gebruik van seizoensproducten kan je als gast 
genieten van de wisselende gerechten met een 
ambachtelijke, klassiek Franse basis.
BYCH I EL .N L

Galantijn
Hier geniet je in een ongedwongen sfeer van een 
luxe diner van chef-kok Michiel de Rooy en maître 
Niek Buiting. De keuken bereidt altijd alles met 
seizoensproducten, veelal uit eigen streek. Dit zorgt 
voor een ultieme smaakbeleving waar je je vingers 
bij aflikt. Uiteraard worden er ook vegetarische 

opties aangeboden. Met mooi weer kan er genoten 
worden van het sfeervolle terras aan de autovrije 
Stationsstraat.
GA L A N T IJ N.N L

Vaticano
In het monumentale pand Schulten Hues in de 
gezellige binnenstad is Vaticano gevestigd. Als een 
van de oudste horecapanden van Zutphen heeft het 
restaurant een sfeervolle ambiance met originele 
ornamenten en decoraties. De traditioneel bereide 
gerechten uit diverse regio’s van Italië laten je 
genieten van een avond dineren op hoog culinair 
niveau. Vanaf het zonnige terras heb je prachtig 
uitzicht op de Wijnhuistoren, de Drogenapstoren  
en hoor je op de achtergrond het vallende water van 
de fontein op de Houtmarkt. 
VAT IC A NO.N L

Wandeling door historisch Zutphen
Een wandeling door de historische stad mag niet 
ontbreken tijdens een bezoek aan Zutphen. Op eigen 
houtje de stad verkennen of onder leiding van een 
gids, het is beide mogelijk. Zorg er in ieder geval 
voor dat je op de een of andere manier kennismaakt 
met de rijke geschiedenis. Met een zorgvuldig 
uitgestippelde route ontdek je de sporen uit  
het verleden, vestingwerken en eeuwenoude 
monumentale gebouwen. 
I NZU T PH EN.N L

Stedelijk Museum Zutphen
Ontdek de geschiedenis van Zutphen en de  
Graafschap in Het Stedelijk Museum Zutphen.  
Aan de hand van bijzondere objecten uit de museale, 
archeologische en archiefcollecties leer je in dit 
cultuurhistorisch museum het verhaal van een  
van de oudste steden van Nederland goed kennen. 
Naast de vaste collectie vind je hier ook tijdelijke 
tentoonstellingen over historische en actuele 
onderwerpen, oude meesters en lokaal talent.
M USE A ZU T PH EN.N L/ 

ST EDEL IJ K-M USEU M-ZU T PH EN

Museum Henriette Polak
Hét museum voor modern-klassieke schilder- en 
beeldhouwkunst. Sinds 1975 wordt hier de vitaliteit, 
kracht en verscheidenheid van figuratieve kunst, 
waarin vakmanschap en bezieling samenkomen, 
weergegeven. Ook het werk en de ontwikkeling van 
hedendaagse kunstenaars wordt hier tentoongesteld. 
MUSEAZUTPHEN.NL/MUSEUM-HENRIETTE -POLAK

Museum STAAL
Net buiten Zutphen, in Almen, ligt museum  
STAAL. Beleef als bezoeker de liefde van de dichter 
en landbouwkundige A.C.W. Staring voor het 
landschap, geschiedenis en cultuur van de Achter-
hoek. Laat je verrassen door het landschap, botanie, 
historie, landbouw en poëzie die hier samenkomen, 
uit het verleden en heden.
M USEU MSTA A L.N L
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