
 

Welkom op Camping Julianahoeve 

 

Leuk dat jullie er zijn!  

Dit parkboekje maakt jullie wegwijs op de 

Julianahoeve en staat vol met tips over de 

omgeving. 

 

Lees het boekje even door en wanneer er nog 

vragen zijn, dan staat het team van de receptie 

voor je klaar.  

 

Zij wijzen je graag (& trots) de weg….. 

 

Even voorstellen… 

 

De families Troost en van Oeveren zijn sinds 

1999 eigenaar van Camping Julianahoeve. Ze 

hebben de afgelopen jaren een leuk team om 

hen heen verzameld, dat met veel toewijding 

en enthousiasme zorgt dat iedere gast hier een 

geweldige tijd heeft. 

 

De horeca van de Julianahoeve staat onder 

leiding van Remco de Waal, John Schipper en 

hun team. 

In de PLUS supermarkt zorgt de familie Fennet 

voor jullie dagelijkse boodschappen. Ook zij 

staan graag voor jullie klaar. 

 

Het team van Camping Julianahoeve wenst 

jullie een heel fijn verblijf toe! 

 

Het camping ABC: 

 

Autoverkeer 

Je kunt de slagbomen bedienen met de 

JulianahoeveCard, welke je ontvangt bij 

aankomst. Per plaats is het toegestaan één 

auto te parkeren op je eigen veld of op de 

bijbehorende parkeerplaats. Extra auto’s 

dienen te worden aangemeld en mogen op de 

grasstroken aan weerszijde van de oprijlaan, 

buiten de slagboom worden geparkeerd. 

Indien hier geen plaats meer is, kunnen jullie 

de auto gratis parkeren op het 

Transferium, in het centrum van 

Renesse. Wij verzoeken je het 

autogebruik op de camping zoveel 

mogelijk te beperken met een max. 

snelheid van 5 km per uur. Bij 

aankomst ontvang je ook een 

sticker welke gedurende het hele 

verblijf op de voorruit van de auto 

bevestigd dient te zijn. 

 

Wij raden jullie aan je auto niet 

op de Hoogenboomlaan te 

parkeren, anders ontvangen 

jullie een parkeerboete van de 

gemeente.  

 

Bezoek 

Bezoekers mogen niet met de auto 

op de camping. Zij kunnen parkeren 

buiten de camping of op het 

Transferium. Wanneer zij blijven 

overnachten, dienen ze zich te 

melden bij de receptie en een 

parkeerbewijs op te halen. Zij 

betalen € 5,00 per nacht en kunnen 

bij betaling vanaf 2 nachten gebruik 

maken van het zwembad. 

 

Dagbezoekers kunnen bij betaling 

van  

€ 6,50 gebruik maken van het 

zwembad. In het hoogseizoen, 

tijdens schoolvakanties en in drukke 

weekenden is dit helaas niet 

mogelijk. 

 

Busvervoer naar Renesse 

(GRATIS) 

De gratis bussen rijden van mei t/m 

september langs de gehele kustlijn 

van Renesse. Ze vertrekken bij de 

inrit van de camping aan de 

Hoogenboomlaan. De dienstregeling 

is verkrijgbaar op het Transferium.  

 
Chemisch toilet 

Het chemisch toilet is te legen bij 

het toiletgebouw op park 

Waterhoen of naast het Camper 

Service Station bij het toiletgebouw 

van park Reiger. 

 

Camper Service Station 

Wanneer jullie met een camper zijn, 

is het mogelijk het chemisch toilet 

te legen en water te verversen bij 

het Camper Service Station, welke 

te vinden is naast het toiletgebouw 

van park Reiger en bij de 

camperplaatsen op park 

Waterhoen.  

 

EHBO 

In de receptie, het zwembad en het 

Theater zijn EHBO materialen 

aanwezig. Aan de buitenkant van de 

receptie is een defibrillator (AED) 

aanwezig. 

 

Eten en drinken 

 

Alle horecafaciliteiten voor een heerlijk 

verblijf zijn binnen handbereik op deze 

gezellige familiecamping. 

Warme broodjes worden voor je 

gebakken in de supermarkt en als je 

even geen zin hebt om te koken, ben 

je van harte welkom in één van de 

restaurants. Ook even een pizza halen 

of een verse kip van ’t spit behoren tot 

de mogelijkheden. 

 

Brasserie Eb & Vloed 

Heerlijk bijkomen na het zwemmen, 

gezellig koffie drinken op het terras 

of lekker uit eten met het hele 

gezin! In de Brasserie kunnen jullie heerlijk 

genieten in nautische sferen. De Brasserie ligt 

aan het centrumplein naast het overdekte 

zwemparadijs. Het  terras biedt de 

gelegenheid om onder het genot van een 

drankje heerlijk van de zon te genieten. 

Binnen kunnen jullie gezellig met het hele 

gezin à la carte eten en genieten van typische 

Zeeuwse gerechten. Elk seizoen heeft zijn 

eigen menu voor een leuke prijs. 

 

Duincafé Storm 

In dit bruincafé is het tot in de late uurtjes 

goed toeven. Duincafé Storm is gelegen in het 

centrum van de Julianahoeve grenzend aan 

Eterij onder de Duinen. Dit gezellige café 

organiseert regelmatig feestavonden en 

muzikale activiteiten. Tevens worden hier 

sportwedstrijden uitgezonden. 

 

Eterij Onder de Duinen 

Heerlijke verse frietjes, afhaalmaaltijden, 

heerlijke pizza's en plateservice maaltijden. 

Eterij Onder de Duinen heeft voor ieder wat 

wils! 

 

Eterij Onder de Duinen is gelegen in het 

centrum van de Julianahoeve en is uitgerust 

met een groot terras waar jullie een 

schitterend zicht hebben op het 

evenemententerrein. 

 

Supermarkt 

Iedere ochtend vanaf 8.00 uur liggen er 

heerlijke verse broodjes of andere lekkernijen 

voor jullie klaar. Ook voor de dagelijkse 

boodschappen biedt de PLUS supermarkt een 

uitkomst. 

 

Fietsen op het plein 

Het is voor de veiligheid niet toegestaan om 

te fietsen of met andere gemotoriseerde 

voertuigen op het plein te rijden. Fietsen 



 

kunnen worden neergezet in de fietsenstalling 

naast de waterspeeltuin of de supermarkt.  

 
Fiets- en wandelkaarten 

De fiets- en wandelknooppuntenkaarten en de 

toeristische kaart van Schouwen-Duiveland 

zijn verkrijgbaar op de receptie voor maar € 

3,00 per stuk. 

 
Fietsverhuur 

Op de camping worden geen fietsen 

verhuurd. In Renesse kun je fietsen huren bij 

Beachweb Sports aan de Vroonweg, bij de 

Fietsenwinkel op het Transferium of bij 

FixaBike in het centrum van Renesse.  

 
Filmzaal 

Bij een dagje slecht weer biedt de filmzaal een 

uitkomst. Hier worden regelmatig films 

gedraaid, televisieprogramma’s en 

sportwedstrijden uitgezonden. Een overzicht is 

te vinden in het recreatieprogramma. 

 

Gasflessen 

Gasflessen zijn verkrijgbaar en om te ruilen 

aan de achterzijde van de supermarkt. 

Buitenlandse flessen zijn niet te wisselen of te 

vullen op de camping, hiervoor kun je terecht 

bij vulstation Van Leersum in Zonnemaire. 

 

Honden 

Honden zijn niet toegestaan op de camping. 

Zie je iemand met een hond? Meld dit dan 

even bij de receptie. 

 

Huisvuil 

Op diverse plaatsen op de camping vind je 

milieustraten. Kijk op de plattegrond welke 

het dichtstbij is. Het huisvuil wordt gescheiden 

opgehaald: daarom het verzoek om het afval in 

de juiste container te deponeren en niet 

ernaast te gooien. 

 

Indoor speeltuin 

In het centrum van de camping vind 

je indoor speeltuin ‘Atlantica’. 

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen 

hier heerlijk spelen in het 

levensgrote zandkasteel.  

 

Internet 

De camping beschikt over een WiFi 

netwerk. Jullie kunnen zonder code 

gebruik maken van het WiFi 

netwerk. Het systeem is niet 

geschikt voor het downloaden van 

zware bestanden.  

De camping is uitgerust met een 

maximaal aantal antennes, maar in 

het hoogseizoen kan Renesse de 

enorme stijging in het dataverkeer niet 

aan. Hierdoor kunnen wij niet altijd 

een goede verbinding garanderen. 

 

Invalidensanitair 

In het toiletgebouw bij park Reiger 

vind je het invalidensanitair.  

 

JulianahoeveCard  

Op de chip van deze kaart kun je 

geld laden. Hiermee zijn de 

wasmachines en douches te 

bedienen. Je kunt de Card opladen 

bij de opwaardeerautomaten. Deze 

bevinden zich aan de buitenkant van 

de receptie en het sanitairgebouw 

op park Waterhoen. De 

JulianahoeveCard is gecodeerd op 

plaatsnummer en mag niet worden 

doorgeven aan derden.  

 

Juultje de Kreeft 

De bekendste bewoner van de 

camping heet “Juultje de Kreeft” 

en je zult hem regelmatig 

tegenkomen op de camping. Voor 

kinderen tot 12 jaar kun je “Juultjes 

verjaardagsgroet” reserveren. Indien 

mogelijk komt Juultje een kado 

brengen naar de jarige. Reserveren 

kan vooraf bij de receptie. 

 

In de receptie zijn diverse ‘Juultje’ 

gadgets verkrijgbaar, waaronder een 

echte ‘Juultje’ pop, sleutelhanger, 

zwembandjes of een coole rugtas. 

 

Koelelementen 

Het is op onze camping niet 

mogelijk om koelelementen in te 

vriezen.  

 

Markten 

In Zeeland worden verschillende 

weekmarkten georganiseerd: 

Op donderdag in Zierikzee en 

Middelburg en op dinsdag in Goes. 

 

Van mei t/m september is er ook 

iedere woensdagochtend een markt 

te vinden in het centrum van 

Renesse. 

 

In het hoogseizoen is er iedere 

donderdag een toeristische markt in 

Burgh-Haamstede en iedere dinsdag 

in Zierikzee.  

 

In de toeristische gids ‘de 

Badkoerier’ vinden jullie een 

overzicht van alle markten en 

evenementen op Schouwen-

Duiveland. De badkoerier is af te 

halen bij de receptie. 

 

Openingstijden  

 

De receptie is in het laagseizoen 

dagelijks van 8.30 uur tot 17.00 uur 

geopend, in het hoogseizoen 

dagelijks van 8.30 uur tot 19.00 uur 

en op wisseldagen tot 20.00 uur. 

De supermarkt is dagelijks geopend vanaf 

8.00 uur. Kijk voor de actuele sluitingstijden 

bij de ingang van de supermarkt. Tel.: 0031-

111-461755. 

 

Brasserie Eb & Vloed is dagelijks geopend 

vanaf 09.00 uur. Voor informatie en 

reserveringen: Tel. 0031-111-820203. 

 

Eterij Onder de Duinen is in het voor- en 

naseizoen geopend vanaf 16.00 en in het 

hoogseizoen vanaf 12.00 uur. Tel.: 0031-111-

820218 

 

Duincafé Storm is in het hoogseizoen, 

tijdens schoolvakanties en in het weekend 

geopend vanaf 16.00 uur.  

 

Indoor speeltuin ‘Atlantica’ is dagelijks 

vanaf 9.00 uur geopend. 

 

Het zwembad is dagelijks geopend van 

10.00 – 20.00 uur. 

Daarnaast kun je van 09.00 tot 10.00 uur 

banen zwemmen (18+).  

 

De waterspeeltuin wordt alleen geopend 

wanneer de weersomstandigheden dit 

toelaten en de badmeester aanwezig is. 

 

Pinautomaat 

Op de camping is geen pinautomaat aanwezig. 

De dichtstbijzijnde pinautomaten zijn te 

vinden in het centrum van Renesse.  

 

Voor de dichtstbijzijnde bank met kantoor 

verwijzen we jullie naar Zierikzee. 

 

Receptie 

Naast alle informatie over de camping, kun je 

hier ook informatie krijgen over de 

evenementen in Zeeland. Koop hier met 

korting toegangskaarten voor diverse 

attractieparken in Zeeland! 



 

 

Recreatieprogramma 

 

Dit jaar presenteren wij weer een spetterend 

recreatieprogramma!  

 

Het recreatieteam heeft hele leuke shows en 

creatieve activiteiten in petto.  

Ieder weekend en in alle vakanties kun je het 

programma afhalen in de receptie én het staat 

op de website. 

 

Elke ochtend beginnen we in het theater, met 

Juultjes dansparade. De kinderen kunnen 

heerlijk wakker worden op hun favoriete 

dansmuziek met aansluitend de Juultjes 

kidsclub waar ze al hun creativiteit kunnen 

laten zien.  

  

In de middag staan er uitdagende sport- en 

spelactiviteiten in het programma, afgestemd 

op de verschillende leeftijden.  

 

Na het avondeten worden de kinderen 

opgepikt door de Juultjes Express voor een 

gezellig rondje over de camping om vervolgens 

te genieten van het theater. 

 

Kom ’s avonds gezellig met het hele gezin naar 

‘Het Theater’ waar o.a. shows, live muziek, 

musicals, entertainment, game nights & 

more voor jullie worden georganiseerd. 

 

Iedere dag is er een uitdaging voor alle 

leeftijden. Dus doe met ons mee en ontdek 

het bomvolle programma! 

 

Sanitair gebouwen 

Op de camping zijn drie sanitair gebouwen; op 

park Reiger, op park Waterhoen en op park 

Zeemeeuw. In deze sanitairgebouwen 

bevinden zich de toiletten, douches en 

afwasplaatsen. In het toiletgebouw op park 

Waterhoen en park Reiger is 

kindersanitair aanwezig. 

 

De douches zijn te bedienen met de 

JulianahoeveCard. Iedere gast 

ontvangt deze bij aankomst.  

 

Kampeergasten ontvangen de 

JulianahoeveCard met voldoende 

douchetegoed. Je kunt altijd meer 

geld op de JulianahoeveCard laden, 

zodat je extra douchetijd hebt.  

 

Belangrijk in de sanitair gebouwen is 

dat de deur altijd gesloten wordt! 

Dit houdt de warmte binnen en 

zorgt ervoor dat er geen overlast is 

van klapperende deuren. 

 

Slagbomen 

De slagbomen zijn te bedienen 

tussen 7.00 uur en 23.00 uur. 

Buiten deze tijden mag er niet over 

de camping worden gereden met 

gemotoriseerd vervoer. 

(Noodgevallen uitgezonderd, zie 

daarvoor “wat te doen in geval van 

nood”). 

 

Sport- en speelfaciliteiten 

In het hart van de camping bevindt 

zich het evenemententerrein. Hier 

kun je voetballen, basketballen, 

beachvolleyballen of deelnemen aan 

één van de activiteiten van het 

recreatieteam.  

 

Het is, in verband met ieders 

veiligheid, niet toegestaan om te 

voetballen op de straten of andere 

grasvelden. Dit kan alleen in de 

voetbalkooi of op het strand. 

 

Op park Waterhoen en park 

Zeemeeuw bevinden zich de 

grotere speeltuinen. De outdoor 

fitness en de jeu de boules-baan 

bevinden zich op park Merel. 

 

Om te voorkomen dat zich 

vervelende situaties voordoen, dient 

iedereen zich aan de spelregels en 

de sluitingstijden te houden die 

gelden voor de speelplekken. 

Ouders worden geacht dit samen 

met hun kinderen na te leven. 

 

Strand 

Direct achter de camping beginnen 

de duinen van het brede zandstrand 

van de Noordzee. De duinovergang 

is verhard en loopt door tot op het 

strand, zodat men er ook met 

kinderwagen of bolderkar 

gemakkelijk kan komen. Een speciale 

strandrolstoel is voorhanden op 

strandpaviljoen Zuid-Zuid-West. 

 

Bij strandpaviljoen Zuid-Zuid-

West kun je terecht voor allerlei 

lekkere snacks en maaltijden. Voor 

de kinderen zijn er speelfaciliteiten 

aanwezig. Parasols, stoelen en 

ligbedden kunnen worden gehuurd.  

 

Taxi 

Taxi Renesse 0111-463100 

NewYork Taxi  0111-464646 

 

 

Telefoonlijst 

Receptie Julianahoeve 

 0111-461414 

Supermarkt Fennet  

0111-461755 

Brasserie Eb & Vloed 

  0111-820203 

Eterij ‘Onder de Duinen’ 

  0111-820218 

 

Televisie 

Je kunt je televisie aansluiten op het 

antennenet van de camping. Wanneer je niet 

beschikt over een eigen kabel, kun je deze 

lenen bij de receptie. Het televisiesignaal op 

de camping is digitaal. Dit betekent dat bijna 

alle zenders alleen digitaal te ontvangen zijn. 

Willen jullie televisie kijken? Zorg dan dat 

jullie televisie digitale zenders kan ontvangen. 
 

Tennisbaan 

De tennisbaan (naast de grote speeltuin) is te 

huur voor € 3,00 per uur. Je kunt de sleutel 

van de tennisbaan ophalen bij de receptie. De 

borg voor de sleutel bedraagt € 10,00. 

 In het hoogseizoen is het alleen mogelijk te 

spelen wanneer je vooraf reserveert.  

Het is ook mogelijk om rackets en ballen te 

huren bij de receptie. De borg bedraagt € 

5,00 per racket. 

 

Uitchecken 

Op de dag van vertrek dienen jullie het chalet 

vòòr 10.30 uur of de kampeerplaats vòòr 

11.00 uur te verlaten en je 

sleutels/JulianahoeveCards in te leveren bij de 

receptie. 

 

Verhuur (particulier) 

Wanneer jullie een caravan of chalet 

particulier hebben gehuurd op de camping 

zijn de informatie m.b.t. het douchetegoed en 

de aankomst- en vertrektijden niet van 

toepassing. Jullie kunnen de slagboomkaart 

zelf opladen voor eventueel douchegebruik. 

De aankomst- en vertrektijden dienen jullie 

met de eigenaar van de stacaravan of chalet 

overeen te stemmen. 

 

VVV Renesse 



 

Voor uitgebreide informatie over de omgeving 

en diverse uitstapjes kunnen jullie terecht bij 

het VVV op het Transferium in Renesse. 

 

Water 

Drinkwater is bij alle sanitairgebouwen en 

kampeervelden te verkrijgen. In het 

hoogseizoen kan de druk van het water 

minder zijn door het grote aantal bezoekers 

op Schouwen Duiveland. 

 

Waterspeeltuin 

In deze eerste gethematiseerde waterspeeltuin 

van Nederland kunnen jullie heerlijk spelen 

met water. De waterspeeltuin is alleen 

geopend wanneer het weer dit toelaat en de 

badmeester aanwezig is. De waterspeeltuin is 

alleen te betreden vanuit het zwembad. 

 

Wasserette 

De wasserette vinden jullie naast de speeltuin 

op park Waterhoen. Je kunt de wasmachines 

gebruiken door te betalen met de 

JulianahoeveCard. Een wasbeurt kost € 5,00 

(wasmiddel wordt automatisch toegevoegd) en 

de wasdroger kost € 2,00 voor 25 minuten. 

De wasmachines zijn niet te gebruiken met je 

douchetegoed. 

 

Wat te doen  in geval van nood: 

 

Dokter 

Op werkdagen is tussen 08.00 uur en 18.00 

uur de Huisartsenpraktijk Renesse geopend: 

Jan van Renesseweg 6 in Renesse, 0031-111-

461280. 

Het spreekuur is van 8.00 tot 9.00 uur of op 

afspraak. In de maanden juli en augustus is er 

een extra spreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.  

Hier is tevens een apotheek. Deze is 

geopend van 08.00 uur – 17.00 uur. 

 

Van 18.00 uur tot 8.00 uur, in de 

weekenden en tijdens de feestdagen kun 

je voor dringende medische 

hulp terecht bij de 

huisartsenpost Schouwen-

Duiveland: 0900 – 1585. 

 

De huisartsenpost is gevestigd in 

gezondheidscentrum Borrendamme 

in Zierikzee. Op Schouwen-

Duiveland is geen ziekenhuis 

aanwezig, dus ook geen EHBO-post! 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis 

bevindt zich in Goes. 

 

Recepten afgegeven door de 

huisartsenpost kunnen jullie ophalen 

bij Apotheek Borrendamme op 

hetzelfde adres. Op zaterdag is ook 

een apotheek geopend van 9.00 – 

17.00 uur aan de Mol 15 in 

Zierikzee. 

 

Tandarts 

Voor dringende zaken kun je een 

afspraak maken bij tandarts Boom - 

De Keizer aan de J.J. Boeijesweg 1A 

in Burgh-Haamstede. Tel. 0031-

111-653103. Wanneer deze 

praktijk gesloten is word je 

automatisch doorverwezen naar de 

dienstdoende tandarts. 

 

Politie 

De Politie Zeeland heeft een 

kantoor op Kerkhof 5 te Zierikzee.  

Aangifte doen van diefstal kan bij 

het gemeentehuis in Zierikzee.  

Voor overige zaken: 0900 – 8844. 

 

Voor noodgevallen bel je 112 

 

Indien er een hulpdienst voor je 

onderweg is, dien je altijd de 

receptie op de hoogte te 

stellen! Wij zorgen er dan voor 

dat de hulpdiensten zo snel 

mogelijk over de camping 

geleid worden. 

 

Wanneer de receptie gesloten 

is, kun je ons voor noodgevallen 

bereiken via de intercom bij de 

slagbomen. Deze staat altijd in 

verbinding met de 

dienstdoende beheerder. 

 

Zwembad 

Het is lekker wakker worden door 

rustig je baantjes te zwemmen en 

daarna uit te rusten in de whirlpool 

of het stoombad. Of, als je van een 

uitdaging houdt, kun je stoer van de 

bijna 80 meter lange turboglijbaan 

met lichteffecten afgaan. Het is 

allemaal mogelijk in het zwembad. 

 

Het zwembad is dagelijks geopend 

van 10.00 uur – 20.00 uur. 

Daarnaast kun je van 09.00 uur tot 

10.00 uur banen zwemmen. Dit is 

alleen voor volwassenen. Nog iets 

sportiever? Regelmatig kun je om 

08.30 uur meedoen met de aquagym 

voor 18+.  

 

 

De ingang van het zwembad vind je 

via de ingang van indoor 

speeltuin ‘Atlantica. De 

draaideur is te bedienen met je 

eigen vingerscan, welke je bij de 

receptie kunt laten registreren. 

Kleine kinderen mogen met hun 

ouders op de arm mee naar binnen.  

 

Je schoenen zet je meteen bij de 

ingang neer. Vergeet niet om 20 

cent mee te nemen voor het kluisje, 

het is namelijk niet toegestaan om 

tassen en kleding mee te nemen in het 

zwembad.  

 

Het dragen van ondergoed onder de 

badkleding is niet toegestaan in verband met 

de hygiëne. 

 

 

 

Het gebruik van het zwembad is voor eigen 

risico. Daarom moet je altijd minimaal met 2 

personen tegelijk in het zwembad zijn. 

Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet 

zonder begeleiding naar binnen. In drukke 

periode is er een toezichthouder aanwezig. 

 

Zin in iets lekkers door al het zwemmen? 

Bestel dan bij de bar. De bel hangt aan de 

zijkant. 

 

Vanuit het zwembad hebben jullie ook 

toegang tot de waterspeeltuin.   

 

Ook in de omgeving hoeven jullie je geen 

moment te vervelen. 

 

Attractieparken 

 

Voor onderstaande attractieparken zijn 

voordelige entreekaartjes verkrijgbaar op de 

receptie. 

 

Deltapark Neeltje Jans 

Het gezelligste waterpark van Nederland. 

Bezoek met de hele familie dit unieke 

watereiland. Hier leer je alles over water en 

natuurlijk mag er ook mee worden gespeeld. 

 

Het Arsenaal 

In dit zeeroversnest aan het Vlissingse 

waterfront is voor jong en oud van alles te 

beleven. Ga mee op Piratenmissie en beleef  

een schipbreuk. 

 



 

Mini Mundi 

Dit attractiepark in Middelburg is een 

combinatie van héél groot en héél klein. Zo 

vindt je hier bijvoorbeeld het voormalige 

Miniatuur Walcheren en de alom bekende 

Reus van het “Land van Ooit”. 

 

Bambini Circus 

De kinderen een dagje laten klimmen, 

klauteren en glijden. Bambini Circus in 

Vlissingen is hiervoor een perfecte locatie. 

Speciaal voor de allerkleinsten is er een aparte 

ruimte ingericht. 

 

Sportief 

 

Leer duiken in de prachtige Grevelingen of ga 

(kite) surfen op de woeste golven van de 

Noordzee. Maar je kunt hier ook zeilen, 

paardrijden, of abseilen. 

 

Paardrijden 

Wil jij onder begeleiding een echte strandrit 

maken? Manege Grol in Renesse maakt 

dagelijks strandritten met groepen. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen via 0111- 

461623. 

 

Op en in het water kunnen de activiteiten 

variëren van duiken in de Grevelingen of de 

Oosterschelde (beide beroemd om hun 

heldere water) tot windsurfen bij de 

Brouwersdam. Rond de Grevelingen en de 

Oosterschelde zijn vele jachthavens te vinden, 

de uitvalsbasis voor zeilers. 

 

Sportvissers kunnen vanaf het strand of een 

sportvisboot hun hengel uitwerpen. Vraag wel 

even naar de vergunningseisen bij het VVV. 

 

ZeelandBuitenland is een buitengebied aan de 

oever van het Grevelingenmeer waar allerlei 

activiteiten voor jong en oud worden 

aangeboden. Denk hierbij aan 

klimmen, abseilen en tokkelen.  

 

Voor mountainbikers is een route 

door de Boswachterij  

 

Westenschouwen en op de 

Kabbelaarsbank (Brouwersdam) 

aangelegd. En dankzij de vele, 

geasfalteerde fietspaden leent 

Schouwen-Duiveland zich goed voor 

het skeeleren. 

 

Wandelen 

 

Wandelaars kunnen in de Westhoek 

kilometers lange wandelingen 

maken.  

Staatsbosbeheer organiseert het 

hele jaar door excursies door 

unieke natuurgebieden op 

Schouwen-Duiveland. 

 

VVV inspiratiescherm. 

In de receptie vinden jullie het 

inspiratiescherm van het VVV. De 

informatie wordt dagelijks 

samengesteld op basis van het 

actuele weer, de locatie en de 

datum. Via een Touch screen kun je 

informatie vinden over routes, 

bezienswaardigheden en nog veel 

meer… 

 

Steden bezoeken 

 

Zierikzee 

Zierikzee is met ruim 10.000 

inwoners de bestuurlijke zetel van 

Schouwen-Duiveland. Het 

historische stadscentrum is met de 

vele winkeltjes en terrasjes voor 

zowel de toerist als de inwoner 

goed toeven. Op donderdag is er 

markt in Zierikzee. Iedere dinsdag in 

Juli en Augustus wordt er een 

toeristische markt georganiseerd. 

 

Middelburg 

De hoofdstad van Zeeland biedt een 

uitgebreid winkelbestand met 

donderdag markt en koopavond en 

is voorzien van een breed horeca-

aanbod. Op cultureel gebied komt 

de bezoeker eveneens niets tekort: 

musea, rondleidingen en 

tentoonstellingen zijn het hele jaar 

toegankelijk. 

 

Goes 

In Goes is altijd wat te beleven. Het 

is een gezellige winkelstad met een 

scala aan winkels en restaurantjes. Je 

kunt er nog een nostalgische rit met 

de stoomtrein maken. Zoek je ’s 

avonds nog vertier dan is Goes 

zeker een aanrader. Iedere dinsdag 

is er markt in Goes. 

 

Veere 

Veere is een bijzonder stadje 

gelegen op Walcheren. Het stadje 

ademt de speciale sfeer van vroeger 

uit. Met de kleine winkeltjes en 

gezellige  

 

terrasjes is het zeker de moeite 

waard. Elke dinsdag in juli en 

augustus is er een toeristenmarkt. 

 

 

Blikmuseum 

In het blikkenmuseum ‘De 

Blikvanger’ zijn doorlopend circa 

4000 blikken geëxposeerd. 

Daarnaast is het minimuseum heel 

actief met wisselende exposities en 

verzamelingen.  

 

Ontdek de diversiteit aan musea en galerieën 

op Schouwen-Duiveland. Daarnaast worden 

er jaarlijks verschillende evenementen 

georganiseerd. 

 

Kunstschouw 

In de derde week van juni, maar liefst tien 

dagen lang zijn er circa honderd beeldende 

kunstenaars, verspreid over dertig bijzondere 

locaties in de Westhoek. Een speciale 

fietsroute leidt je langs alle locaties en andere 

mooie plekjes. 

 

Concert at Sea 

Jaarlijks wordt de Brouwersdam overspoeld 

door tal van muziekliefhebbers en fans die in 

de heerlijke Zeeuwse buitenlucht genieten 

van diverse, deels Zeeuwse artiesten. Het 

festival vindt eind juni plaats. 

 

Festival aan Zee 

In het eerste weekend van september bruist 

Renesse weer van de gezelligheid. Een 

twintigtal enthousiaste dweilbands zorgt voor 

feestmuziek waarop niemand stil kan blijven 

staan. 

 

Natuur 

 

Renesse ligt op de Westhoek van het eiland 

Schouwen-Duiveland en beschikt over 1100 

hectare bos- en duingebied, met een rijke 

flora en fauna. Schouwen-Duiveland is zeer 

geschikt om te fietsen en te wandelen. 

 

Beleef de Oosterschelde 

Nationaal Park Oosterschelde is een uniek en 

dynamisch natuurgebied. Duizenden vogels 

vinden hier ruimte om te eten, te rusten en 

te broeden. Bijzondere planten en dieren 

hebben onder water, op de dijken en in de 

aangrenzende gebieden een plekje gevonden.  

 



 

De Oosterschelde ‘doe’ je niet even. Die moet 

je beleven. Iedere dag weer. Want geen dag is 

hetzelfde in dit grootste nationale park van 

Nederland. 

 

Meer Grevelingen 

Het Grevelingenmeer in Zeeland is een 

fantastisch watersportgebied met jachthavens 

en zeilscholen. Een prachtig natuurgebied met 

ongekende mogelijkheden voor watersporten 

zoals bijvoorbeeld kitesurfen en waterskiën. 

Kortom, er is zoveel meer te ontdekken! 

 

Als gastheren van Nationaal Park 

Oosterschelde en het Grevelingenmeer wijzen 

wij jullie graag de weg. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


