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KOM FIETSEN IN 5-STERREN FIETSPROVINCIE ZEELAND!  

Zeeland is dé fietsprovincie bij uitstek en heeft daarom de maximale waardering 

van vijf sterren gekregen van het Landelijk Fietsplatform. Die sterren geven aan 

dat het in Zeeland niet alleen heel mooi fietsen is, maar ook nog eens heel 

comfortabel. Goede fietspaden, veel fietsfaciliteiten zoals fietscafés en 

oplaadpunten voor e-bikes, duidelijke routes en een heel goed werkend 

fietsknooppuntennetwerk. Zeeland is heel vlak, maar je fietst hier op hoog niveau!  
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FIETSEN OP DE GRENS VAN LAND EN WATER  

Fietsen in Zeeland, is fietsen op de grens van land en water. Het wisselende decor 

van het landschap zorgt voor veel variatie onderweg. En aan de overkant, die je 

bereikt via een dam, brug of pontje, wacht altijd weer een nieuwe ontdekking. Elk 

eiland heeft zijn eigen charme. Doorkruis de provincie via verrassende fietspaden 

en beleef de unieke sfeer van 5-Sterren Fietsprovincie Zeeland!  

Fietsen in Zeeland >>  

  

 
   

 

HET FIETSKNOOPPUNTENNETWERK  

Je bepaalt eenvoudig je eigen koers door de Zeeuwse polders met het 

fietsknooppuntennetwerk. Speciaal voor het netwerk zijn mooi gelegen wegen en paden 

geselecteerd, vaak ook buitendijks met uitzicht over de Scheldes of de zee. Of 

ontdek de Zeeuwse eilanden met een van de themaroutes. De 

fietsknooppuntenkaarten en themaroutes zijn verkrijgbaar bij de VVV-

inspiratiepunten en via de webshop.  
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FIETSTIPS  

Van Breskens naar Cadzand loopt de Panoramaroute; een prachtige 

fietsroute over de duinen, met vergezichten over de Westerschelde en de 

Noordzee. 

 

 

Het Nationaal Landschap van de Zak van Zuid-Beveland stikt van de 

boomgaarden en oude polders. Er lopen meerdere mooie fietsroutes, ook over de 

bloemdijken. 

 

 

Langs de kust van Oostkapelle tot Zoutelande liggen mooie fietsroutes; de 

Mantelingenroute en de kinderroute Avontuurlijk Walcheren. Je komt langs natuurgebied 

de Manteling en daarnaast over de duinen en een stukje zeedijk. 

 

Op heel veel plaatsen in Zeeland kun je buitendijks fietsen, met een 

machtig mooi uitzicht over het water van bijvoorbeeld de Oosterschelde, 

Westerschelde of Noordzee. Ontdek de mooiste fietsroutes in Zeeland  
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FIETSCAFÉS  

Een hapje en een drankje en faciliteiten. Handig, die fietscafés! Ze zijn er in alle 

soorten en maten, van grandcafé tot koffiehuis. Perfect voor een korte 

onderbreking of als startpunt van je fietstocht. Je kunt jezelf opfrissen, even op 

adem komen plus je e-bike opladen. Voor pechvogels zijn er bandenplaksets en 

EHBO-kits.  

Alle Zeeuwse fietscafés >>  

   

 

ZEEUWSE PONTJES  

In de zomermaanden varen verschillende pontjes kriskras door de provincie. Je 

kunt opstappen voor een makkelijke en vooral leuke overtocht. Een mooie 

onderbreking van je fietstocht met fantastisch uitzicht.     
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HEEL ZEELAND IN JE HAND   

Ga op pad en ontdek Zeeland met de Zeeland App. Vanaf jouw locatie fiets je met 

de app je favoriete (interactieve) route. Je ontdekt de omgeving met verhalen en 

filmpjes en je kan meteen in de reisgids opzoeken wat er onderweg te zien is. 

Check ook even van welke ZeelandPas acties je gebruik kunt maken. Met de 

Zeeland App heb je heel Zeeland in je hand!  

Download nu de gratis app >>  

   

 

OP PAD MET DE ZEELANDPAS  

Wil je Zeeland op de fiets ontdekken met supergave kortingen? Koop dan de 

ZeelandPas voor slechts € 4,- p.p.! Maak bijvoorbeeld een keuze uit meer dan 30 

themaroutes van VVV Zeeland. Met de ZeelandPas krijg je bij een VVV-

inspiratiepunt een themaroute t.w.v. € 2,- cadeau bij aankoop van een 

fietsknooppuntenkaart. Of ontdek één van de andere leuke fietsacties.  

ZeelandPas Fietsacties >>  
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Op zoek naar inspiratie? Bezoek dan een van onze VVV-inspiratiepunten  
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