
Ontdek Parels, ontdek Zeeland!   
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ONTDEK PARELS, ONTDEK ZEELAND!  

Zeeland is als een grote oester met veel prachtige parels. Met de interactieve 

Parelroutes ontdek je deze verborgen schatten. Soms zijn ze zo goed verborgen 

dat je ze alleen kunt vinden door goed te kijken, te luisteren en te doen. Tijdens je 

zoektocht leer je hoe rijk Zeeland is aan geschiedenis, natuur en nog veel meer. 

Ontdek parels, ontdek Zeeland!  
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http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/48a733b09f873102e234/7088


PARELROUTES IN ZEELAND  

Parelroutes maken gebruik van de hele omgeving. Tijdens een interactieve 

wandeling gebruik je je ogen, oren, handen en voeten. Ga met het hele gezin op 

ontdekking! De elementen die je onderweg tegenkomt zijn onderdeel van de 

route. Maak opdrachten en ga op speurtocht.  

Download de Parelroutes via de Zeeland App. Er komen telkens nieuwe Parelroutes 

bij, dus hou de app in de gaten voor nieuwe, interactieve routes in Zeeland!  

Parelroutes >>  

  
 

   

  
 

   

 

TRANEN  

Vaak zijn de Zeeuwen in gevecht geweest met de zee. Met als dieptepunt de 

Watersnoodramp in 1953. De parel die je in Ouwerkerk kunt vinden staat voor de 

traan. Het verdriet van die ene nacht met de hevige storm. Deze gebeurtenis heeft 

zijn sporen nagelaten bij de mensen. Maar ook in het landschap zijn deze sporen 

te zien en dat heeft gezorgd voor een rijke flora en fauna. Ontdek de parel van de 

traan. Een traan van verdriet, maar ook van geluk.   

Parelroute Tranen >>  
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BESCHERMING   

In en rond de Zeepeduinen bij Westenschouwen heeft zich van alles afgespeeld. 

Van de tijd van de Vikingen tot in de Tweede Wereldoorlog wilden mensen zich 

beschermen. Hier zijn nog duidelijke sporen van te zien. Nu is dit beschermde 

natuurgebied een plek voor en van de dieren. Zoek en vind de parel van de 

bescherming.  

Parelroute Bescherming >>  

  

 
   

 

RIJKDOM  

Als je door de straten en steegjes van Zierikzee loopt, waan je je in de 

Middeleeuwen. De tijd waarin deze belangrijke havenstad in volle bloei is. Rijk 

geworden door de handel in zout en meekrap. Nu, honderden jaren later, zie je 

nog steeds de vele monumentenpanden. Duik in de rijke geschiedenis van 

Zierikzee en vind de parel van de rijkdom.  

http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/48a733b09f873102e234/7094
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Parelroute Rijkdom >>  

   

 

INSPIRATIE  

Domburg, bekend vanwege de heldere hemel, pure lucht en helend zeewater. Het 

is de oudste badplaats van Zeeland en sinds de 19e eeuw een dorp van 

kunstenaars. Het bijzondere Zeeuwse licht trok kunstenaars als Mondriaan en 

Toorop naar Domburg. Hier vind je dan ook de parel van de inspiratie.  

Parelroute Inspiratie >>  

   

 

MACHT  

Als je door dit stadje loopt, merk je dat Veere een rijke geschiedenis kent. De 

grote kerk, de gevels van de huizen en de vesting om de stad heen. Veel landen 

wilden deze stad dan ook innemen, de macht lag telkens in handen van iemand 

anders. Ontdek het verhaal van Veere en vind de parel van de macht.  

http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/48a733b09f873102e234/7096
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Parelroute Macht >>  

 

VERDEDIGING   

Westkapelle, de poort naar de Westerschelde. Een dijkwerkersdorp met een eigen 

karakter en de zeedijk die ze verdedigt tegen de zee. Maar de dijk kon niet op 

tegen het geweld van de Tweede Wereldoorlog. Hier vind je dan ook de parel van 

de verdediging.  

Parelroute Verdediging >>  

   

 

UNIEK  

Colijnsplaat, een dorp met vele gezichten en unieke verhalen. Toch is er één ding 

dat ze allemaal verbindt: het water. Ontdek het bijzondere verhaal rondom de 

watersnood, de tempel voor een unieke godin en Johannes de Rijke, beroemd in 

Japan. Zoek en vind de unieke parel.  

Parelroute Uniek >>  

http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/48a733b09f873102e234/7100
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KOSTBAAR  

De Oosterschelde. Dit mooie stukje natuur is niet alleen een parel van Zeeland, 

maar eigenlijk van heel Nederland. Het is namelijk het grootste (en ook natste) 

nationaal park van Nederland. Een parel waar we met z’n allen goed voor moeten 

zorgen. Vandaar dat je hier de parel van de kostbaarheid kunt vinden.  

Parelroute Kostbaar >>  

HOE WERKT HET?  

Haal jouw parelroute kaartje op bij één van de VVV-inspiratiepunten. Open jouw 

parelroute in de Zeeland App. Je kunt de route ook vooraf downloaden en offline 

wandelen. Ga naar de startlocatie van de route. Volg de route en ontdek meer 

over de omgeving. Beantwoord de vragen en verzamel letters.  Aan het einde van 

de route kun je met deze letters een woord vormen. Heb je het woord goed? Dan 

kun jij het laatste filmpje openen. Ga met dit laatste filmpje op je scherm naar de 

aangegeven locatie om jouw eigen parel op te halen. Verzamel ze allemaal!  
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