
OPEN TUINENWEEKEND VEERE 
Dit jaar dan nu echt de 13e editie op zaterdag 11 juni (11-17 uur) en zondag 
12 juni (12-17 uur). In het tweede weekend van juni vormt Veere 
Stokrozenstad het bloemrijke decor voor het jaarlijks terugkerend open 
tuinenweekend. Naar goede traditie stellen tien particuliere eigenaren hun 
‘Zeeuwse hofjes’ open voor publiek. Van ommuurde binnenplaats tot landelijk 
vergezicht: iedere tuin heeft zijn eigen karakter. De tuinenroute voert langs de 
pittoreske steegjes van Veere die, bezaaid met stokrozen, een spectaculaire 
aanblik bieden. 

MUZIEK/CURIOSA/STEKJES  

Diverse tuinen bieden iets extra’s!  

ROUTE 

De totale route is prima te voet of per fiets af te leggen. De stadskern en het 
buitengebied zijn per auto bereikbaar, maar houdt u aan de lokale 
parkeerregels. Wandelliefhebbers hebben de mogelijkheid aan te sluiten op de 
rondgang over de historische stadswallen en/of de wandelroute door het 
Veerse krekengebied. 
Bekijk de folder met route [link volgt t.z.t.] 

TOEGANG 



De entree per tuin is Є 2,-, een passe-partout voor alle 
tuinen kost Є 10,-. De opbrengst van de entreegelden komt 
geheel ten goede aan de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. De kerk vormt het officiële startpunt van de 
tuinenroute en is tijdens het gehele weekend geopend, 
zodat bezoekers de prachtige, soms nog 17e-eeuwse 
inrichting kunnen bewonderen. 

Een passe-partout is strikt persoonlijk en geeft toegang tot alle 
tuinen gedurende het gehele weekend. Zowel een losse entree 
kaart als een passe-partout koopt u in één van de deelnemende 
tuinen. Passe-partouts zijn ook verkrijgbaar in de Kleine Kerk, die 
als centraal informatiepunt dient. 

De aangegeven route die wordt opgenomen in de folder is slechts een 
indicatie: u kunt de tuinen in willekeurige volgorde bezoeken. Met het oog op 
spreiding van de bezoekers is dit 
zelfs aan te raden. 

WANDELROUTE  
Tijdens uw tocht langs de 
deelnemende tuinen bestaat de 
mogelijkheid aan te sluiten op de 
wandelroute over de Veerse 
stadswallen (met informatie over de 
roemrijke historie van Veere) 

Honden worden nergens 
toegelaten. 

PARKEREN 
De tuinenroute is voor liefhebbers 
van een kleine wandeling te voet af 
te leggen. Het buitengebied bereikt u 
ook per fiets of met de auto. 
Zie www.Veere-stad.nl voor 
parkeeraanwijzingen in het centrum 
van Veere. Let op: diverse 
parkeerplaatsen in het centrum zijn 
alleen voor vergunninghouders. De 
organisatie van het open 
tuinenweekend is niet aansprakelijk 
voor parkeerboetes. 

http://www.veere-stad.nl/

