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Veere in Zeeland is klein, maar kent een grote geschiedenis. 
Tijdens een wandeling zie je een hoop 

mooie gebouwen, straten én tuinen.



Het Zeeuwse Veere is een pittoreske havenstad met een rijke historie. 

In de dertiende en veertiende eeuw groeit de kleine nederzetting 

Kampvere uit tot de belangrijke vissers- en handelsplaats Veere. In 

1541 kroont Schotland de stad tot officiële stapelplaats van zijn wol. 

Dit levert in de zeventiende eeuw een handelsaandeel bij de VOC op. 

Willem van Oranje houdt in 1575 zijn huwelijksfeest in de Campveer-

se Toren, gevestigd aan het Veerse Meer. De groei van het plaatsje 

eindigt na de Franse inval in 1795. Veere is wederom een arme 

vissershaven. Rond 1900 krabbelt het stadje weer op en ontdekken 

toeristen zijn pracht. De oude straten, woningen en pakhuizen doen 

denken aan de glorietijd. Het stadhuis van Veere en de Grote Kerk (uit 

1348) kunnen je niet ontgaan bij een bezoek.

 
Wandelroute
Met deze wandelroute kom je in ieder geval op de mooiste plekjes van 

Veere. Eeterij Suster Anna, Italiaans restaurant 1611 en bed and 

breakfast Dolfijn lichten we op de volgende pagina’s verder uit. 

We starten de wandeling op de Kaai, aan de kant van de Campveerse 

Toren. Als je over een laag muurtje aan je linkerhand kijkt, zie je een 

groen en bloemrijk tuintje. 

Loop door totdat je een smalle zijstraat aan de linkerkant ziet, de 

Kraanstraat. Sla daar linksaf. Opvallend zijn de historische stadsmu-

ren, waar begroeiing bovenuit steekt. Ga op het einde rechts en loop 

door de Vuilstraat. Je komt op de Markt uit, waar je een paar winkel-

tjes treft. Bezoek ze als je wilt of sla rechtsaf naar Eeterij Suster Anna. 

Als je doorloopt, bereik je de Kaai weer, met aan je rechterhand Hotel 

de Heeren en Italiaans restaurant 1611. 

Je kunt ervoor kiezen om hier linksaf te slaan, totdat je de Kapel-

lestraat ziet. Ga in die straat gelijk rechts, je bent nu in de Simon 

Oomstraat. Het romantische straatbeeld wordt getekend door de 

blauwe regen en de charmante hoekjes. Wanneer je je omdraait, zie 

je het prachtige stadhuis. Loop verder en sla linksaf richting de 

Wijngaardstraat. De Grote Kerk (uit 1348) is nu goed zichtbaar.  

Vlak voor de kerk ga je wederom links, zodat je op de Pieterstraat 

uitkomt. Hier zie je een landelijk huisje met een tuin vol ronde, groene 

struiken. Loop door totdat je weer op de Kapellestraat bent. Sla linksaf 

richting de Kaai. Loop langs de haven tot je bij nummer 103 komt. Dit 

is bed & breakfast Dolfijn. De eigenares is lid van de Nederlandse 

Tuinstichting en opent graag haar deuren voor tuinliefhebbers.

Meer informatie over Veere is te vinden op www.vvvzeeland.nl.

Kaai 29

Markt
8

Kaai
103

Ook leuk: op 11 en 12 juni is het Open Tuinen Weekend in 

Veere. Diverse tuineigenaren stellen hun Zeeuwse 

hofjes open voor bezoekers. Ideaal om inspiratie op te 

doen voor je eigen tuin!  

Op zaterdag duurt de open dag van 11 tot 17 uur, op 

zondag van 13 tot 17 uur.  

Toegang per tuin: €2,-, passe-partout: €10,-.  

Kijk voor meer informatie op veere-stad.nl.
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Paspoort
Soort tuin: tuinterras

Adres: Eeterij Suster Anna, Markt 8, 4351 AH Veere

Open: elke dag vanaf 10 uur, geen vaste sluitingstijden

Info: www.susteranna.nl

GEZELLIG GROEN
In de tuin van Eeterij Suster Anna, aan de Markt in Veere, kun je genieten 

van goed belegde pannenkoeken. Het restaurantpand stamt uit 1500 en is 

net zo historisch als het vissersdorpje zelf. Het interieur is in oude stijl en 

er hangt een warme sfeer. Misschien valt het tuinterras je in eerste 

instantie niet op. Dat maakt de vreugde bij ontdekking des te groter. 

“Vaak vinden gasten het heel leuk om de tuin te ontdekken”, vertelt 

medewerker Corine Houmes. Het tuinterras ziet er knus uit door de vele 

groene struiken die er staan. In de zomer komen daar veel vlinders op af. 

Op het terras kunnen ongeveer vijfentwintig mensen plaatsnemen. De 

blauwe meubelen en de bloemen op tafel geven het terras nog meer kleur. 

Er loopt een beekje door de tuin, waar een kleine houten brug overheen 

ligt. Oude stadsmuren omringen de binnenplaats en op de achtergrond is 

de gestalte van het stadhuis van Veere zichtbaar. Corine: “Op donderda-

gen is er tussen 12.00 en 13.00 uur livemuziek, afkomstig van het 

carillon. Dat vind ik altijd heel gezellig, maar niet iedereen kan het 

waarderen.” De toeristendrukte in Veere kan je wellicht een benauwd 

gevoel geven, maar in de tuin van Suster Anna lijkt het alsof de tijd even 

stilstaat. Op het terras is het snel warm, waardoor het heerlijk is om in de 

zon te genieten van vers appelgebak. Niet alleen zoetekauwen komen aan 

hun trekken, voor liefhebbers van hartig zijn er andere gerechten 

verkrijgbaar. “Naast pannenkoeken en gebak serveren we ook pasta’s en 

salades voor de minder zoete trek”, zegt Corine.
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Paspoort
Soort tuin: tuinterras

Adres: Italiaans restau-

rant 1611, Kaai 29-31, 

4351 AA Veere

Open: dagelijks voor 

lunch en diner 

Info: www.1611.nl 

ITALIAANSE SFEREN
Italiaans restaurant 1611 heeft een binnenplaats uit duizenden: waar een groot terras aan de 

kade direct de aandacht trekt, ligt achterin de tuin een klein terrasje verscholen. Het is 

misschien even zoeken, omdat 1611 het pand deelt met Hotel de Heeren. Het restaurant bestaat 

tweeënhalf jaar en is gevestigd in een oud postkantoor. Aan de straatkant zie je de knalrode 

brievenbus van steen nog staan. Eenmaal achter, op de binnenplaats, vallen de gezellige oranje 

en limoengroene tuinmeubels meteen op. Daaromheen staan allerlei stenen potten met kleurige 

planten. Aan de muur hangen enkele emmertjes met bloemen. Het ziet er fraai uit.  

“Onze gasten moeten zich zo warm mogelijk voelen. Dit gevoel geven we door middel van onze 

gerechten, maar ook met de opmaak van het terras. We doen er alles aan om het hier roman-

tisch en bloemig te houden”, vertelt medewerker Karin Houmes. De potplanten dragen bij aan 

de Italiaanse beleving, die ze bij restaurant 1611 in stand willen houden. Ze zijn, voor zover dat 

gaat, hittebestendig. Vrolijke gele, rode, paarse en blauwe bloemetjes fleuren de binnenplaats 

op, die omringd is door oude stadsmuren. Waan je in Italië met een huisgemaakte kop koffie en 

neem plaats in een van de loungestoelen. Hier kun je urenlang zonnebaden met espresso in je 

ene hand en een krantje in de andere. Veel gasten gingen je voor. “Als het mooi weer is, 

ontbijten gasten vaak in onze tuin”, zegt Karin. Het terras wordt omgeven door muren. “Zomers 

kan het hier heel druk zijn. Wanneer iedereen elkaar onder de voeten loopt op straat, vind je 

hier rust. Gasten vinden dat prettig.”

2016 APRIL/MEI  195



VOL EN VROLIJK
Aan de Kaai in Veere staat een opvallend breed pand. De sierlijke letters boven 

de lichtblauwe deur verraden zijn functie. Dit is bed and breakfast Dolfijn van 

Elisabeth Dolleman. De inrichting van het huis is vrolijk en snoezig. Haar tuin 

is klein, maar heel lommerrijk. Bijna elke vierkante meter is gevuld met 

planten. Vele kleine potten met zomer- en perkplanten vullen de trap naar de 

tuin. Achterin staat een tuinhuisje en daarvoor prijkt een statige perenboom. 

Het is precies zoals Elisabeth het wil. “De sfeer inspireert mensen. Het verbaast 

ze dat mijn kleine volle tuin er zo groen uit kan zien. In het voorjaar is alles 

heel kleurrijk.” Elisabeth maakt veel gebruik van paars en blauw. Een blauwe 

regen hangt als een deken over een muur. De Grote Kerk van Veere is zichtbaar 

vanaf de binnenplaats. De witte tuinmeubels nodigen uit om in te gaan zitten. 

Op een warme dag zal het hier waarschijnlijk heerlijk zijn. “Mijn gasten 

ontbijten vaak in de ochtendzon. Ze vinden het fijn dat het hier zo stil is. Je 

kunt volledig tot rust komen.” Elisabeth doet al het onderhoud zelf. “Ik gebruik 

een tuinslang om de planten te bewateren. Door de vele begroeiing kan ik niet 

meer in de border. Ik vind het heerlijk om bezig te zijn in de tuin.” Het binnen-

plaatsje heeft niet altijd vol gestaan met planten, het is heel lang bestraat 

geweest. Elisabeth heeft tijdens het weghalen van de bestrating negen kuub 

stoepenzand moeten afvoeren. “Dat is vervangen voor goede tuinaarde. Elders 

heb je juist veel kalkrijke kleigrond, waar rozen heel goed op groeien. Andere 

planten bloeien beter in mijn tuin. Alles heeft voor- en nadelen.” Elisabeth 

heeft een waar kunstwerk gemaakt van haar huis en tuin. Een unieke creatie, 

die zeker een bezoekje waard is. 

Paspoort
Soort tuin: stadstuin

Adres: Bed and breakfast Dolfijn, Kaai 103,

4351 AD Veere

Open: op afspraak

Info: www.aandekadeveere.nl
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