
Wandelpad boven de Zeemuren 

 

Bereikbaarheid 
 
Een van de mooiere punten in Veere is het pad boven de zeemuren benoorden de haven. Van de 
Stenen Beer tot het Noorderhoofd loopt een pad met een prachtig uitzicht over het Veerse Meer.  
 

 
Het pad op een grijze dag en de kanonnen op het Noorderhoofd 

 
Heel veel mensen, bewoners zowel als toeristen, genieten van dat pad. 
 

    
Gewoon voorbeelden van het uitzicht laat op een mooie zomeravond. 

 
Er is echter een categorie mensen die moeite hebben om het pad te bereiken of voor wie het niet 
mogelijk is. Het is namelijk met een voertuig met wielen niet bereikbaar. Mensen met een 
wandelwagen of rollator redden het soms met tillen via de trap of steil tegen de helling op duwen 
nog wel eens om op het pad te komen. Voor mensen in een rolstoel is het echter niet mogelijk er te 
komen. We vinden dit jammer en zouden graag zien dat hier wat aan gedaan wordt. 
 



 
Mogelijke plaats voor een 'opril'.  

 
Het zou wenselijk zijn om op deze plek een hellingbaan te maken zodat mensen met een rolstoel ook 
op het pad kunnen komen. Dergelijke opritten waren overigens in de tijd dat Veere nog een vesting 
was heel gewoon. Ze heten een 'opril'.  We denken dat van een dergelijke opril veel mensen plezier 
kunnen hebben. Zowel rolstoel gebruikers als gezinnen met kleine kinderen in wandelwagens en 
mensen die slecht ter been zijn met een rollator. 
 
Tot voor kort was het nog wel mogelijk om achter Restaurant 'de Werf' langs bij het Noorderhoofd te 
komen. Daar kon dan het pad bereikt worden en konden mensen 'op wielen' van het uitzicht 
genieten. Nu is dit echter niet meer mogelijk door de twee palen die autoverkeer op die plek moeten 
tegen houden. Dat die palen er zijn is goed maar ze staan nu zo dicht tegen elkaar aan dat je er niet 
met een wandelwagen, rollator, fiets of rolstoel door kan.  
 

 



 
De situatie bij de liggende palen. Er is op wielen geen doorkomen aan en wandelaars moeten over de 
palen heen stappen. Prima te doen als je goed ter been bent maar voor mensen die moeilijk lopen is 

het lastig. Er langs lopen is ook al moeilijk omdat daar de fietsenstalling van het restaurant is.  
 

We willen de gemeente vragen om op zeer korte termijn de positie van de palen zo te veranderen 
dat je er met een rolstoel tussendoor kan. Dit kan door één van de middelste palen een eind te 
verzetten. Dan kan met een slinger een rolstoel er tussendoor. 
 
Op langere termijn willen we graag dat er een opril gemaakt wordt bij het trappetje zodat 
rolstoelgebruikers en alle andere van wielen afhankelijke mensen op dat mooie pad kunnen komen. 
We denken dat dit het beste buiten het seizoen uitgevoerd kan worden. Misschien iets om deze 
winter te doen. 
 
Misschien kunnen deze graafwerkzaamheden gecombineerd worden met de vervanging van de trap 
naar het schor. Dan ligt de zaak op die plek toch overhoop.  


