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Wandelen over de 
Veerse stadswallen

In 1340 werd begonnen met de eerste omwalling van 
Veere. Iedere stad moest zichzelf beschermen tegen 
ongewenste “gasten”. Handel maakte de stad rijk en die 
rijkdom moest beschermd worden. Van 1348 tot 1390 
werd Veere ommuurd en omringd door grachten. 

Veere had zich na de val van Den Briel in 1572 achter 
Willem van Oranje geschaard. In de Tachtigjarige oorlog 
tegen Spanje werd het kanon voor het eerst gebruikt in 
de Nederlanden. Vanaf 1585 werden de oude muren en 
grachten daarom vervangen door wallen, 5 bastions en 
vesten.

Dit wallenstelsel bleef in de zeventiende en achttiende 
eeuw vrijwel onveranderd. In 1810 gaf Napoleon de 
opdracht om een extra verdedigingslinie te bouwen. 
Deze verdedigingslinie bestond uit 6 bastions, waarin 
zich 2 eilandjes bevonden, die zo de toegangswegen naar 
de stad beschermden. 

De vestingwerken raakten na de bezetting in verval. In 
1874 nam het Parlement de “Wet tot regeling en 
voltooiing van het vestingstelsel” aan. Alle steden 
werden ontheven van hun plicht om de vestingwerken te 
onderhouden en kregen toestemming om “de wallen te 
slechten, de grachten te dempen en  het schootsveld te 
bebouwen”. Dat de Franse vestingwerken in Veere nog 
redelijk intact zijn kwam doordat Veere verarmde en veel 
inwoners vertrokken in de 19e eeuw.

Vanuit het project MANOEUVRES zijn met Europese steun 
binnen het Interreg programma Vlaanderen-Neederland 
de Veerse wallen toegankelijk gemaakt als recreatieve 
wandelroute.



Talloze monumenten in de stad Veere 
getuigen van een rijk verleden.  

De bron van die rijkdom ligt in de stads-
haven, die vroeger in directe verbinding 
stond met zee. Rond 1470 bereikte Veere 
de grootste bloei. 
 
In deze tijd werden de eerste vesting-
werken, de Grote kerk en het stadhuis 
gebouwd.  In 1541 werd Veere de 
officiële stapelplaats voor Schotse wol, 
waardoor de stad tot grote bloei kwam. 
Tijdens de 17de eeuw had de stad een 
belangrijk handelsaandeel in de VOC, 
WIC en de Noordse Compagnie.
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Wandelroute
Tijdens deze route over de stadswallen, komt 

het verleden van Veere tot leven. Onderweg 

stuit je op diverse houten banken, waar je 

kunt uitrusten en tegelijkertijd meer te weten 

komt over het oude vestingstadje. Ook passeer 

je tijdens de wandeling verschillende hekken 

waarop een los fragment over de Veerse 

geschiedenis staat. Zo vormen de zitbanken 

en hekken niet alleen een handige leidraad 

op de route, maar ook door de historie van 

Veere…

Veel wandelplezier! 




