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ZEELAND BELEEF JE ACTIEF & BUITEN  

Zeeland beleef je buiten. Op de rand van land en water vind je extreme sports. 

Een beetje wind (en het waait hier altijd) is genoeg om je met de elementen te 

meten. Verder is Zeeland een fantastische fietsprovincie en ook voor wandelaars 

en ruiters lopen hier goede routes. Vaak onverhard, langs de mooiste stukjes 

Zeeland.  

Lees verder >>  
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ONTDEK ZEELAND  

Zeeland staat al jaren bekend om zijn lange kuststroken, stranden en water. Dit is 

niet voor niets natuurlijk, maar Zeeland heeft nog veel meer moois te bieden: 

monumentale stadjes, bijzondere slaapplaatsen, pittoreske dorpen, eindeloze 

natuurgebieden, weidse vergezichten, mooie historische kernen, (ont)spannende 

watersportmogelijkheden en overheerlijke streekgerechten.  

Lees verder >>  

   

 

DELTAGIDS 2017  

Deze inspiratiegids is één van de middelen die VVV Zeeland samen met partners 

inzet om het Deltagebied onder de aandacht te brengen bij (potentiële) gasten en 

waterrecreanten.  

Lees verder >>  
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ZO ZIE JE ZEELANDPAS  

Kom je binnenkort naar Zeeland? Met de ZeelandPas krijg je in héél Zeeland 

geweldige voordelen op het gebied van actieve bezigheden, cultuur, culinair en 

wellness, maar ook bijvoorbeeld tijdens het winkelen. Voor jong én oud, actief de 

boer op óf lekker relaxen; met de ZeelandPas ontdek je Zeeland op jouw manier.  

Lees verder >>  

   

 

OPENING OOSTERSCHELDEKREEFTSEIZOEN  

Op donderdag 30 maart 2017 zal in Nederland het (Oosterschelde-) 

Kreeftenseizoen officieel worden geopend. Op deze dag zal de eerste 

Oosterscheldekreeft van het seizoen worden binnengehaald door 

kreeftenvisser Gerrie van den Hoek. Deze kreeft zal overhandigd 

worden aan een eregast. Ben je culinair journalist, schrijf je voor een 

culinair gerelateerd medium dan nodigen we je hierbij uit om 
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aanwezig te zijn bij de opening van het seizoen op donderdag 30 

maart 2017.  

Lees verder >>  

  

 
   

 

WIST JE DAT?  

VVV Zeeland een journalisten-bezoek-programma kent? VVV Zeeland faciliteert 

persbezoeken aan Zeeland. Bij ieder bezoek kan één van onze medewerkers je 

adviseren over onderwerpen of een reisroute op maat samenstellen, aansluitend 

bij je interesses van de publicatie.  

Lees verder >>  
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