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Veere ligt in Zeeland en is een klein maar gezellig
vissersdorp in Zeeland dat vooral door de opslag van wol in
1541 tot grote bloei kwam. Mede door deze groei zijn er nu in
veere veel bezienswaardigheden te vinden. Maar wat is er
allemaal te doen in Veere? In ons blog ‘ Veere
bezienswaardigheden, wat is er te doen in Veere?’ geven wij
daar antwoord op zodat jij precies weet wat er te doen is
tijdens je bezoek het gezellige dorp Veere!
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1. De Stenen Beer
Net buiten het centrum van Veere net voordat je met het
trekpontje de Veerse Veste tegemoed vaart vind je de Stenen
Beer. De Stenen Beer is een oude Bastion die stamt uit de tijd
van Napoleon. Dit bouwwerk is de verbinding tussen de zeedijk
en de bolwerken. En het leuke is, je kan er doorheen lopen.
Tijdens je wandeling door de Bastion kun je naar buiten kijken
via de voormalige schietgaten. Aangekomen aan de andere kant
kun je direct naar een van de andere bezienswaardigheden in
Veere, het strand!

2. Museum Veere (De Schotse huizen)

De Schotse huizen, te weten ‘Het Lammeken’ en ‘In de Struijs’
zijn tevens de twee huizen waar het museum van Veere zich
bevindt.Een bezoek aan dit museum is zeker iets wat je moet
doen tijdens een bezoek aan Veere. In dit museum kom je veel
te weten over de geschiedenis van het voormalige vissersdorp
Veere. Waaronder de eeuwenlange relatie die Veere heeft gehad
met Schotland, welke in 1541 tot strand kwam door de opslag
van Schotse wol. Dit alles is is verdeeld over twee
verdiepingen van de twee huizen. Op zolder vind je een
expositie over de rol die niet alleen Veere, maar ook de rest
van Zeeland speelde in de walvisjachten.
Wist je dat: Tijdens je bezoek aan het museum krijg je een
audiotour. Op verschillende punten in het museum krijg je
extra informatie. Hierdoor zijn de bezienswaardigheden in
Veere niet gewoon bezienswaardigheden, maar weer je ook hoe
het gelinkt is aan de geschiedenis van het vissersdorp.

Informatie over museum Veere ‘De schotse huizen’ (2022)
Prijs vanaf 18 jaar: € 8,00
Prijs kinderen van 4 t/m 18 jaar: € 3,00
Museumkaarthouders en kinderen t/m 3 jaar hebben gratis
toegang

3. De vest van Veere

Buiten dat Veere genoeg bezienswaardigheden heeft is er voor
de natuurliefhebbers ook wat te doen in Veere. Je kunt her
namelijk via het trekpontje de vest van Veere bezoeken. Via
het trekpontje trek je jezelf over het water naar een
gedeeltelijk door water omringt natuurgebied. Je kunt hier
heerlijk rondlopen met een prachtig uitzicht over Veere
waarbij de grote kerk van Veere overal bovenuit steekt. Naast
de mooie natuur lopen er met wat geluk ook nog schapen rond!

4. Bezoek het strand van Veere, het
Bastionstrand

Zodra je in Zeeland bent denk je in eerste instantie aan de
vele stranden, toch? Toen wij Veere bezochten hadden we dat
niet meteen in gedachte, maar Veere heeft toch echt zijn eigen
strand! Het Bastionstrand biedt een prima gelegenheid voor een
dagje strand of even relaxen tijdens het bezoeken van Veere en
alle bezienswaardigheden.

5. Loop over de oude stadsmuren
Mocht je tijdens je bezoek aan Veere het strand van Veere
bezoeken, raden wij ook aan om het pad wat je naar het strand
brengt verder te volgen langs de kade van Veere. Dit is zeker
iets wat je moet doen in Veere als je in het najaar lekker
wilt uitwaaien. Of als je in de zomer op een bankje wilt
genieten van alle zeilbootjes die langsvaren.
Tip: Ook aan de andere kant van Veere kun je langs het water

lopen. Hier kun je wandelen langs het water, en er zelfs voor
kiezen om een deel over de pier te lopen.

6. Iets eten bij de één van de
restaurants van Veere.

Van het bezoeken van Veere en al zijn bezienswaardigheden
krijg je natuurlijk trek, gelukkig heb je door alle
restaurants in Veere meer dan genoeg keuze aan eten. Je kunt
in Veere vanzelfsprekend veel visgerechten vinden, maar denk
ook aan de Italiaans keuken.

7. Loop een rondje om de haven

Veere is een vissersdorp, het is dus vanzelfsprekend dat er
ook een haventje is. Je kunt langs de haven over de oude
ophaalbrug lopen naar de overkant. Hier vind je nog meer leuke
bootjes, en één van de restaurants in Veere. Restaurant De
Werf. Vanuit hier heb je een gezellig uitzicht over de haven.

8. De koe

De koe is een bijna 24 meter hoge, statige molen die je kunt
vinden langs de stadswallen van Veere. Deze molen is te
bereiken door langs parkeerplaats de Bastion te lopen, ook
hier kun je schapen tegenkomen, deze zijn gelukkig tam en
zullen niet onverwacht wegrennen. Aangekomen bij de molen zul
je deze van alle kanten kunnen bewonderen, echter kun je niet
naar binnen.

9.Het stadhuis (museum)

In het centrum van Veere vind je het prachtige en statige
stadhuis. Volgens ons één van de meest indrukwekkendste
bezienswaardigheden van Veere. Het stadhuis van Veere ligt
direcht aan het marktplein. Mocht je al onder de indruk zijn

van de prachtige buitenkant van het stadhuis, raden wij aan om
zeker ook eens binnen te kijken. Het stadhuis is namelijk ook
een museum! Tevens word het stadhuis nog steeds actief
gebruikt voor bestuur bijeenkomsten en andere besprekingen.
Tip: Voordat je het combi ticket neemt, informeer of er geen
bijeenkomsten gepland zijn in het stadhuis. Zo voorkom je
teleurstelling van gesloten ruimtes.
Informatie over museum Veere ‘De schotse huizen’ (2022)
Prijs vanaf 18 jaar: € 8,00
Prijs kinderen van 4 t/m 18 jaar: € 3,00
Museumkaarthouders en kinderen t/m 3 jaar hebben gratis
toegang
Tip: Bij het kopen van een kaartje voor één van de musea kan
er ook gekozen worden voor een combi ticket. Hiermee kun je
zowel de Schotse huizen als het stadhuis bezoeken. Een combi
ticket kost je € 7,00 per persoon. Hiermee weet je zeker alles
te weten te komen over de bezienswaardigheden van Veere!

10.Veere zijn historische markt
Benieuwd hoe in Veere de markt er vroeger uit zag? Wat je dan
moet doen in Veere is het bezoeken van de historische markt.
Tijdens deze markt vind je mensen in Zeeuwse klederdracht.
Niet alleen de klederdracht is zoals vroeger, ook wat er
verkocht wordt op de markt is uit deze tijd. Denk dus niet aan
moderne artikelen maar brocante, speelgoed en lokale goederen.
De historische markt is dus de perfecte kans om mee te beleven
hoe het er vroeger op de markt aan toe ging in Veere! Echt een
aanrader en een leuke afwisseling van de winkels in Veere.
Tip: Wil je de historische markt bezoeken? Elk jaar op de
dinsdagen tussen 13 juni en 31 augustus wordt er in Veere de
historische markt gehouden.

11. Geniet van het uitzicht

Naast alle bezienswaardigheden van Veere en wat er allemaal te
doen is moet je ook echt genieten van het uitzicht om je heen.
Niet alleen in het centrum is het prachtig om rond te kijken.
Ook langs het water, het strand, en de vest van Veere vind je
de mooiste uitzichten. Eigenlijk begint het al zodra je van de
gratis parkeerplaats afkomt en loopt richting Veere!

12. Ga varen op het Veerse meer

Als je houd van dobberen op het water is varen op het Veerse
meer zeker iets wat je moet doen tijdens je bezoek aan Veere.
Dit meer ligt aan het Bastionstrand en word gedeeld met andere
gezellige plaatsen zoals Kortgene en Kamperland, perfect dus
als je meer plekken wilt bezoeken! Zodra je op het water bent
kunt je genieten van alle mooie natuur om je heen. Ook vind je
in het meer verschillende onbewoonde eilandjes waar je kunt
aanmeren om deze vervolgens te ontdekken.
Tip: In het geval je zelf niet over een boot beschikt kun je
altijd een boot huren bij één van de bootverhuurders in de
buurt. Helaas vind je in Veere zelf geen bootverhuurder.

13. De grote kerk van Veere
Als je aankomt bij de parkeerplaats vlak voor Veere zie je de
grote kerk van Veere al staan. Deze bezienswaardigheid in
Veere heeft verschillende doeleinde, en fungeert niet alleen

als kerk. Er worden hier onderandere concerten, rondleidingen
en leuke workshops. Natuurlijk kun je ook gewoon de oude kerk
van binnen bewondere, deze bezienswaardigheid
bezoeken is
zeker een aanrader om te doen tijdens je bezoek aan Veere.
Informatie over de grote kerk van Veer (2022)
Prijs vanaf 18 jaar: € 8,10 online | € 9,50 aan de balie
Prijs kinderen van 12 t/m 18 jaar: € 5,50 online | € 6,50 aan
de balie
Prijs kinderen van 0t/m 18 jaar: Gratis
Museumkaarthouders en kinderen t/m 3 jaar hebben gratis
toegang
Voor de diverse concerten, rondleidingen, workshops en andere
dingen, houd de website in de gaten!

14. Proef de lokale lekkernij, de
Zeeuwse Bolus

Er is iets wat je écht moet doen in Veere of één van de andere
plekken in Zeeland. En dat is het eten van een echte Zeeuwse
Bolus. Deze typische lekkernij die zijn oorsprong in Zeeland
vind is iets voor elke zoetekauw. De Zeeuwse bolus is een
broodje gemaakt van wit brooddeeg dat bedekt is met een dikke
laag bruine en basterdsuiker. Mocht je in Veere zijn, dan
stellen wij voor een Zeeuwse Bolus te gaan eten bij het
gezellige restaurant, Suster Anna.
Tip: Als je de Zeeuwse bolus wilt eten zoals het bedoelt is,
dan zorg je dat deze warm is en er een dikke laag roomboter op
zit.

15. De straatjes van Veere

Naast de bezienswaardigheden in Veere, de leuke winkeltjes,
restaurants en al het andere wat er te doen is in Veere. Is er
iets wat wij iedereen aanraden, en dat is gewoon lekker lopen
door de straatjes van Veere. Op deze manier kom je meer tegen
dan de gewoonlijke plekjes in het Dorp. Dus ga de andere kant
op en laat je verassen!

16. Hotels in Veere
Naast de bezienswaardigheden in Veere vind je ook diverse
hotels in Veere. Door te overnachten in een hotel in Veere kun
je je bezoek verlengen, of wellicht doorreizen naar de
volgende leuke plek in Zeeland!

Booking.com

Mocht je in de buurt van Veere zijn raden wij zeker aan om een
bezoek te doen aan Veere en zijn leuke bezienswaardigheden. Of
je nou meer van de stad wilt weten, wandelen door de natuur of
wilt uitwaaien aan het strand, er is altijd wat te doen in
Veere voor jou!
Ben jij al eens in Veere geweest? En zo ja, wat was jouw
leukste ervaring of wat was jouw favoriete bezienswaardigheid
in Veere? Laat het ons weten in de comments!

