
Brede, veilige stranden
Zeeland kenmerkt zich door brede stranden, 
en het allerbreedste vind je bij Vrouwenpolder. 
Ideaal als je met kleintjes op vakantie bent, want 
die moeten behoorlijk aan de wandel voor ze 
ongezien bij het water terecht kunnen komen. Je 
geniet er van de weidsheid en het prachtige uit-
zicht op de Oosterscheldekering. Er zijn verschil-
lende strandpaviljoens te vinden, sommige met 
speeltuin of speeltoestellen. Het brede strand 
leent zich ook bij uitstek voor strandsporten, 
windsurfen en kitesurfen. In het hoogseizoen kan 

dit alleen op bepaalde delen van het strand en ‘s 
avonds, zodat sportievelingen en zonaanbidders 
elkaar niet in de weg zitten.

Vijfsterrenstrand
Ook het allerschoonste strand van Nederland 
vind je in Zeeland. De Banjaard ligt aan de kust 
van Noord-Beveland bij Kamperland en is wat 
rustiger dan de stranden bij de grote Zeeuwse 
badplaatsen. De ANWB en bezoekers riepen 
het strand inmiddels al drie keer uit tot schoon-
ste strand van Nederland. Noord-Beveland is 
sowieso een mooie uitvalsbasis voor een relaxte 
vakantie in de natuur. Je kunt er heerlijk fietsen 
en met het wandelnetwerk ‘Eindeloos Eiland 
Noord-Beveland’ zet je de ideale wandeling 
uit. De vele dijken en ‘inlagen’, moerasachtige 
polders achter de dijk, getuigen van de eeuwen-
lange strijd tegen het water.

Zeeuwse Riviera
Bij Zoutelande vind je het enige naar het zuiden 
gerichte strand van Zeeland. Vijf kilometer wit 
zand, met volop leuke strandtentjes. Zoutelande 
zelf is een charmante familiebadplaats met een 
typische vakantiesfeer. In 2013 werd het nog 

Zalige zomer 
in Zeeland

Zon, zee, strand... voor veel mensen de ultieme elementen van een mooie 

zomervakantie. Met 450 kilometer kustlijn en de meeste zonuren van Nederland 

(samen met de Waddeneilanden), is Zeeland the place to be voor een 

strandvakantie in eigen land. Overdag lekker spelen in het zand, haaientanden 
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langs de boulevard. Welk van de 190 stranden past bij jou?
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uitgeroepen tot beste badplaats van Nederland. 
De duinovergangen zijn makkelijk bereikbaar en 
je kunt er winkelen en lekker eten. Op 6 augus-
tus is er de jaarlijkse Folkloristische Dag. Duik in 
de eeuwenoude tradities zoals kantklossen en 
netten boeten en kom boerenpaarden en ruiters 
aanmoedigen bij het ringrijden.

Eeuwenlang strandpret
In Vlissingen staat dit jaar de historie ook cen-
traal. Het is namelijk 700 jaar geleden dat Vlissin-
gen stadsrechten kreeg. En dat wordt gevierd, 
bijvoorbeeld met een open kunstmarkt op 6 en 
7 juni, een muziekfestival op 19, 20 en 21 juni 
en een defensieshow op 3 juli. Ook de jaarlijkse 
evenementen krijgen een speciaal tintje. Zo heeft 
theaterfestival De Onderstroom naast straat-
theater en de Parkparade op 2, 3 en 4 juli extra 
zomerconcerten van respectievelijk Waylon, Miss 
Montreal en DI-RECT. En natuurlijk kun je ook in 
Vlissingen naar het strand! Vanaf de zes stranden 
zie je de grote zeeschepen over de Westerschel-
de varen, zo dichtbij dat je ze voor je gevoel 

kunt aanraken. Vanaf het 
Badstrand loopt een 2 
kilometer lange boulevard 
naar de haven, met op 
verschillende plaatsen 
restaurants en terrasjes. 
Aan het eind van de bou-
levard kun je in de huid 
kruipen van zeehelden 
van weleer. De Zeeuwse 
Michiel de Ruijter is een 
van de hoofdpersonen in 
het maritiem MuZEEum. 
Piraten staan centraal in 
het Arsenaal, met pira-
tentheater, attracties als het piratenhol en een 
bijzonder zee-aquarium waar je roggen en haaien 
kunt aaien (als je durft!).

Haaientanden en lepelaars
Kun je moeilijk stilzitten op het strand? Misschien 
is Cadzand dan wat voor jou. In het zand liggen 
namelijk miljoenen jaren oude haaientanden ver-
stopt. Die zijn daar terechtgekomen door onder 
meer stormen en het opspuiten van zand om de 
duinen te versterken. Met een emmer, schepje, 
zeef en wat geduld kom je na een stranddagje 
gegarandeerd thuis met een bijzonder souve-
nir. Vogelliefhebbers kunnen hier ook hun hart 
ophalen, want Cadzand grenst aan het natuur-
gebied Het Zwin op de grens van België en 

Nederland. Ooit was het 
een vaargeul, maar nu kan 
de natuur haar gang gaan 
en is het een belangrijk 
broedgebied voor scholeksters en tureluurs. Tip 
voor fanatieke wandelaars: bij eb wandel je over 
‘t strand van Cadzand via Het Zwin zo naar de be-
roemde Belgische badplaats Knokke (zo’n 9 km). 

Kiten, karten en kanoën
Lekker sporten op het strand? Zeeland is een 
paradijs voor watersportliefhebbers. Op vrijwel 
alle stranden is er iets te doen, maar het Greve-

lingenmeer en de Brouwersdam staan bij uitstek 
bekend om hun sportieve activiteiten. Op het 
Grevelingenmeer zijn er bijvoorbeeld twee snel-
vaarbanen voor waterskiërs en wakeboarders, en 
je kunt er lekker kanoën. Dé surfspot van Zeeland 
vind je bij de Brouwersdam. Kom met je eigen 
plank, of volg er surflessen. Ook kun je er kennis 
maken met kiten: surfen achter een vlieger. Of 
stuif met grote snelheid over het zand op een 
blokart of een kitebuggy. Een goede uitvalsbasis 
voor een actief verblijf is Ouddorp, een familie-
badplaats met tientallen campings. Vanaf half juli 
is er elke dinsdag Kinderstranddag met sportieve 
spellen en schatgraven. Ook bijzonder: op 4 juli 
geeft het plaatselijke koor met de brassband een 
vuurtorenconcert. 

“Duik in de eeuwenoude  
tradities zoals kantklossen  

en netten boeten en kom  
boerenpaarden en ruiters aan-

moedigen bij het ringrijden”

Even weg 
van het strand
Wil je met de kinderen een dagje iets anders 
doen? Dit zijn aanraders:

•  Berkenhof’s Tropical Zoo, dierentuin en 
klimjungle in Kwadendamme, onlangs voor 
de vijfde keer gekozen tot leukste uitje van 
Zeeland

•  De Struisvogelboerderij in Sluis; 
rondleidingen en tearoom met 
Struisvogelcake

•  Vestrock Junior, 7 juni in Hulst. Muziek, 
wetenschap en kinderactiviteiten, onder 
andere bioloog Freek Vonk, Nielson en 
Kinderen voor Kinderen.

•  Multicultureel South Park Festival; 20 en 21 
juni in Middelburg. Muziek en theater.

•  Tour de France, 5 juli. De tweede etappe van 
de Tour de France finisht op Neeltje Jans 
en komt daarvoor door Ouddorp, Renesse 
en Burgh Haamstede. De reclamekaravaan 
(met leuke hebbedingetjes voor de kinderen) 
wordt rond 14.45 verwacht, de renners twee 
uur later. Finish rond half 6.

•  Go Dutch Festival; 19 juli in Middelburg. 
Nederlandse artiesten en straattheater; wel 
vooraf tickets kopen.

•  Bekijk Zeeland van boven, vanaf de 
vuurtoren van Westkapelle, een van de weinige 
vuurtorens die te bezichtigen is. Het licht van 
de vuurtoren schijnt tot wel 36 kilometer ver!

Kijk ook op de evenementenagenda van 
vvvzeeland.nl voor leuke zomermarkten op  
de diverse eilanden!

Campingtip

Camping De Witte Raaf in Arnemuiden 
ligt direct aan het Veerse Meer, op de 
grens van Walcheren en Zuid-Beverland 
en is daarom ideaal voor liefhebbers  
van waterrecreatie. Er is een zeilschool, 
surfschool en je kunt er zelfs leren  
duiken! Door het uitgebreide animatie- 
programma voor kinderen en door 
faciliteiten als minigolf, jeu de boules en 
de waterspeeltuin, kunnen kinderen van 
alle leeftijden zich optimaal vermaken! 
Daarnaast worden er in het hoogseizoen 
volop activiteiten georganiseerd zoals 
een circus en een speldag. Wil je graag 
meer informatie of deze camping boe-
ken? Ga dan naar Vacansoleil.nl.

WIM BUDDING
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