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Dat Terneuzen van oudsher verwant is met de scheep-

vaart, is gezien zijn ligging aan de Westerschelde de logi-

ca zelve. Het was van meet af aan een belangrijke plaats

voor de overslag en opslag van goederen. Prins Willem van

Oranje wees Terneuzen in 1584 dan ook stadsrechten toe.

De 16de-eeuwse vestingwerken herinneren aan die tijd en

heten vandaag ‘Oud Terneuzen’. Op de plek waar zich nu

de Markt bevindt, was dan weer de oude haven, waar

goederen werden overgeladen en per trekschuit naar Gent

vervoerd. Het stadje groeide en in 1830, na de Belgische

opstand, werd besloten om van Terneuzen een moderne

vestingstad met bastions, ravelijnen en garnizoensgebou-

wen te maken. Een overblijfsel daarvan is ‘Het Arsenaal’. 

SCHELDEBOULEVARD

Op initiatief van koning Willem I werd rond 1825 het

Kanaal Gent-Terneuzen aangelegd. Met de komst van een

grotere zeesluis in de jaren 1960 kwamen er zich interna-

tionale bedrijven vestigen en die zorgden voor economi-

sche voorspoed. Intussen passeren jaarlijks liefst 70.000

schepen het sluizencomplex. Terneuzen geldt dan ook als

het economische hart van Zeeuws-Vlaanderen én als het

Portaal van Vlaanderen. Zo heet overigens het bezoekers-

centrum, waar je alles te weten komt over ‘Maritiem Ter-

neuzen’.

Toeristisch heeft Terneuzen nog wel méér troeven. Dat het

water daarbij de hoofdrol speelt, spreekt voor zich. Een

absolute aanrader is de kilometerslange Scheldeboule-

vard, waar je de allergrootste containerschepen ter wereld

ziet passeren. Je kunt ze bij manier van spreken bijna

aanraken. Een overweldigend schouwspel! Bovendien

wordt deze fiets- en wandelboulevard elke zomer weer

opgesmukt met bijzondere beeldhouwwerken. 

VLIEGENDE HOLLANDER

Maar ook in de binnenstad is het aangenaam flaneren. Om

de haverklap kom je langs unieke panden met een eeu-

wenoude historie. Niet zelden bieden ze vandaag onder-

dak aan een gezellige horecazaak. Fijnproevers zitten

trouwens goed, daar aan de Westerschelde. Zoals je kunt

verwachten, zijn vooral de mosselen en allerlei visgerech-

ten er bijzonder lekker. Maar net zo goed zijn er leuke

adresjes voor liefhebbers van de Franse keuken of de...

Belgische bieren. 

Overigens is Terneuzen evenzeer de stad van het spook-

schip De Vliegende Hollander – ook bekend van de gelijk-

namige opera van Richard Wagner én van de gelijknamige

attractie in De Efteling. Het schip voer uit naar Kaap de

Goede Hoop, raakte in noodweer en kwam nooit meer

terug. Volgens het verhaal van de Engelse schrijver Frede-

rick Marryat zou de kapitein ervan ene Willem van der

Decken zijn geweest, afkomstig van Terneuzen.

Terneuzen, het is een plaatsnaam die Vlamingen vaak louter alleen maar kennen van het ka-

naal dat Gent rechtstreeks met de Noordzee verbindt. En dat is jammer, want het Zeeuwse

plaatsje heeft veel bezienswaardigheden, biedt volop recreatiemogelijkheden en ook culinair

kom je er volop aan je trekken. Langs de Scheldeboulevard kuieren is een belevenis en de mix

van historische panden en moderne architectuur zal je zeker fascineren. En dan is er vooral

ook Oud Terneuzen – een labyrint van oude straatjes en huisjes in de binnenstad.

Fascinerend Terneuzen

In samenwerking met

Praktisch

Langs het parcours werden 8 foto’s genomen. Bij

elke foto hoort een vraag. De oplossing is terug te

vinden op de plaats die op de foto staat afgebeeld.

Let wel: de foto’s staan in een willekeurige volgorde

afgedrukt. De antwoorden zijn steeds in de onmid-

dellijke omgeving terug te vinden. Je hoeft dus geen

mensen aan te klampen voor extra informatie. No-

teer telkens het antwoord bij het corresponderende

cijfer op het deelnameformulier.

Fotovragen

Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde

routebeschrijving. De gebruikte afkortingen staan

voor L (links), R (rechts) en RD (rechtdoor). Indien

door onvoorziene omstandigheden de uitgestippelde

route wordt afgesloten (lokale wielerwedstrijd, weg-

versperring, …), dan achten wij de deelnemers in staat

de aangeduide weg iets verderop terug te vinden. 

Routebeschrijving

De startplaats van deze zomerzoektocht bevindt

zich bij Brasserie Westbeer, langs de Scheldeboule-

vard. Bereikbaar vanuit West-Vlaanderen via Gent

en de R4 naar Zelzate. In Zelzate volg je de N423

(John F. Kennedylaan) richting Terneuzen, die

voorbij de grens de N62 (Tractaatweg) wordt. Na

goed 9km neem je rechts de afslag Terneuzen

(blijft Tractaatweg). Je rijdt alsmaar rechtdoor (via

Guido Gezellestraat en Willem de Zwijgerlaan) en

draait links mee de Scheldeboulevard op. Blijf die

volgen tot aan de Parking Theaterplein, aan de

Westkolkstraat en het Hotel l’Escaut (Golden Tulip). 

Hoe te bereiken?



Stap, met de Westbeer in de rug, de trappen af en

steek op het zebrapad de Scheldeboulevard over

richting Hotel l’Escaut (Golden Tulip) en rechtdoor

de Nieuwstraat in. Aan het eind van de Nieuw-

straat (en het Museum Schooltijd) naar links de

Korte Kerkstraat, vervolgens meteen rechts de

Noordstraat in. Na een goeie 200 m kies je links

(bij Vermeersch Sport) het steegje dat Kandeel-

straat heet.

Je komt nu in ‘Oud Terneuzen’ en blijft het steegje,

dat verderop Tuinpad heet, alsmaar volgen. Als

vanzelf kom je (aan Captain’s Cabin) weer in de

Noordstraat. Zet daar je weg verder naar links.

Even verder (aan www.troepje.nl – ‘1001 dingen’)

kom je bij een driesprong. Neem de middelste weg

(met het bord ‘Let op!!! Slecht wegdek’) onderaan

de dijk. Dat is de Schoolweg en die volg je tot

helemaal aan het eind. Je stapt rechtdoor de trap-

jes op, in de richting van een hoog glazen ge-

bouw.

Eenmaal boven aan de trap, kom je in het Koning

Willem I-park en neem je rechts de loopbrug. Je

blijft het pad volgen tot bij een pleintje met zit-

banken. Je moet er naar links, de trappen op, naar

de Binnenvaartweg. Steek deze (drukke!) straat

over, vervolgens links ook de Buitenhaven en stap

naar rechts, op het voetpad richting sluis. Kies

vlak voor de sluis het pad naar links. Je volgt nu

een goeie 600 m het tegelpad langs de sluis, tot

bij het Portaal van Vlaanderen. Daar neem je best

het voetpad aan de overkant van de weg (Buiten-

haven). Volg verder het pad langs de Kennedylaan

en stap het fiets- en voetgangerstunneltje (rich-

ting centrum) in, tot bij de Rabobank. Daar neem

je rechts de Axelsedam en meteen links de Rose-

gracht. Stap links het ophaalbrugje op, ga naar

links en aan ABN Amro meteen naar rechts (de

Jongestraat).

Al vlug bereik je de Markt. Aan het eind van het

plein (bij SNS Bank) moet je rechts de Havenstraat

in. Stap rechtdoor naar het stadhuis en blijf het

Oostelijk Bolwerk volgen. Je neemt rechtdoor het

pad tussen Waterfront en Neptunus en komt bij de

Scheldeboulevard. Kijk uit naar de trapjes aan de

overkant, want daar moet je heen. Eenmaal boven

op de dijk stap je naar links. Je stapt nu de hele

tijd langs de Westerschelde, tot bij het kunstwerk

van Chris Ferket (’voor mijn Zeeuws-Vlaamse An-

ny’). Daal er de trappen af en loop bergaf, naar de

westelijke pier. Ga rechts de pier op, helemaal tot

bij de scheepsspottersplek (aan de groenwitte

mast). Keer langs dezelfde weg terug en stap

rechtdoor tot bij de Westbeer, waar je eerder bent

gestart.

Rondneuzen in Terneuzen

Afstand: 5,4 km

Parkeren: Parking Theaterplein, Westkolk-

straat 1. Bovengronds betaal je 6 euro, on-

dergronds maximum 4 euro per dag. Op

zondag parkeer je gratis. 

Start: Brasserie Westbeer, Scheldeboule-

vard.

Kaart: een stadsplannetje is verkrijgbaar bij

de VVV.

Stopplaats: Café De Vriendschap, de oudste

herberg van Terneuzen, waar de kogelgaten

van WO I nog in de vloer zitten (Noordstraat

1).

Info: VVV Terneuzen, Noordstraat 62, 4531

GJ Terneuzen, 0031 (0)115 76 01 22, www.

vvvzeeland.nl. 

Parcours: vlak. 

Aard van de weg: overal verhard. Vijf keer

moet je enkele trapjes nemen. 

FICHE

Via het pad langs de Oostsluis kom je bij het Portaal van

Vlaanderen, dat wegens de bouw van een nieuwe sluis

een tijdelijk onderkomen kreeg aan de Buitenhaven. In

het Portaal van Vlaanderen leer je alles over 'maritiem

Terneuzen' en is er een geheel nieuwe expositie gewijd

aan het grote bouwproject van de nieuwe zeesluis. Die

wordt liefst 427 m lang, 55 m breed en 16 m diep -

afmetingen die overeenkomen met die van de nieuwe

sluizen van het Panamakanaal - en moet tegen 2022

klaar zijn. Het informatiecentrum is gratis toegankelijk.

WELKE LETTERCOMBINATIE
STAAT IN DE ORANJE-ZWARTE
BOEI BIJ HET PORTAAL VAN
VLAANDEREN GEKRAST? 

Vraag 1

Via de Kandeelstraat kom je in het oudste overgebleven

deel van de binnenstad, voor velen een echte ontdek-

king. De buurt is gelegen op de eerste vestingen rond

wat toen nog 'Ter Nose' heette. Toen de stad uitbreidde

en er begin 19de eeuw ruimere vestingwerken werden

aangelegd, kwamen de oude vrij en werden er arbei-

dershuisjes op gebouwd. De smalle straatjes en histori-

sche pandjes zijn goed bewaard gebleven en vormen

vandaag 'Oud Terneuzen'. Opmerkelijk in deze buurt

zijn de vele verwijzingen naar De Vliegende Hollander.

HOE HEET DE HORECAZAAK DIE
EEN HEUS KANON OP HET
TERRAS HEEFT? 

Vraag 5

VAN OUDSTE STADSDEEL TOT



Rondneuzen in Terneuzen

Toen België zich in 1830 losscheurde van de Nederlan-

den, wou koning Willem I ten allen prijze vermijden dat

Zeeuws-Vlaanderen deel zou worden van dat nieuwe

land. Hij gaf het bevel Terneuzen te versterken, o.a. met

een 'bomvrije' arsenaalkazerne. De noordelijke en zui-

delijke buitenmuur van het gebouw zijn bijna 5 m dik.

Tot 1955 bleef het zijn militaire functie behouden,

daarna werd het verkocht aan particulieren.

HOEVEEL RODE LANTAARNTJES
HANGEN AAN DE GEVEL VAN
HET ARSENAAL?

Vraag 2

Wandelen op de Scheldeboulevard is zondermeer een

belevenis. Onder vaak prachtige wolkenluchten varen

imposante zeeschepen af en aan. Er staan veel kunst-

werken op de dijk en een versregel van André van der

Valcke, verwerkt in stoeptegels, beschrijft het weidse

uitzicht over het water. Aan de overkant zie je het stad-

huis, een kolossale constructie die een groot zeeschip

moet voorstellen dat als het ware de woeste baren

trotseert. Het gebouw van voorgespannen beton, hout

en glas is een werk van Jaap Bakema en heet een

"kunststuk van de adembenemende naoorlogse archi-

tectuur" te zijn.

WAT IS OP DE SCHELDEBOULEVARD
"... BIJNA TE ZOUT VOOR HET OOG?" 

Vraag 3

Na een grondige renovatie is de Markt van Terneuzen

een groene pleisterplaats met zitbanken, terrasjes,

bomen en zelfs een maxi 'spelbord' Mens erger je niet.

Opmerkelijk zijn ook de elementen die verwijzen naar

het maritieme karakter van de stad, zoals de masten en

een rooster met zeevogelmotieven. Op het plein tref je

enkele fraaie historische gebouwen aan, zoals dat van

Café du Commerce, Grand Café Ter Nose en 't Ge-

recht, waar effectief ooit het gerechtshof van het kan-

ton Terneuzen was gevestigd.

HOEVEEL 'BEDRIEGERTJES'
SPUITEN OP DE FONTEINVLOER
VAN DE TERNEUZENSE MARKT? 

Vraag 7

Bij het uitkomen van de fiets- en voetgangerstunnel

onder de Kennedylaan zie je rechts een kleurrijk kunst-

werk, dat 'De wereld van zwerfvuil heet'. Het is een

creatie van Peter Smith, als aanklacht tegen het vele

plastic afval. Niet toevallig werd deze wereldbol naar

deze havenstad gehaald: uiteindelijk komt al dat afval in

zee gerecht - jaarlijks tot 4,7 miljard kilo! "Het afval

vormt een plastic soep in de oceanen en komt via de

vissen terug in ons eten", zo luidt het.

HOEVEEL PLASTICFLESJES ZIJN
VERWERKT IN DEZE BOL? 

Vraag 6

Als je aan de veerhaven de trappen afdaalt, kun je naar

de kop van de westpier stappen. Daar werd recent - uit

tunnelringen - een scheepsspottersplek gebouwd,

speciaal om de indrukwekkend grote vaartuigen die

hier passeren van zeer dichtbij te bekijken. Je leert er

tegelijk ook alles over de omgeving en de kunst van het

navigeren op de Westerschelde.

HOE DIEP IS DE WESTERSCHELDE
BIJ DE ZOGEHETEN 'PUT VAN
TERNEUZEN'? 

Vraag 4

Het 'VVV-Inspiratiepunt' of de Dienst Toerisme van

Terneuzen is gevestigd in de bekendste winkelstraat

van de stad. Het moderne kantoor leunt aan tegen de

Grote Kerk, die in 1886 zijn huidige uitzicht kreeg. Sinds

de eeuwwisseling is het gebouw ook in gebruik als

cultureel centrum. Het toeristisch infokantoor zelf is

open van dinsdag tot en met zaterdag van 13 tot 16u.30

(tijdens de maanden juli en augustus vanaf 10 uur) en

ook elke laatste zondag van de maand (koopzondagen)

van 13 tot 17 uur. Je vindt er o.a. het nieuwe magazine

Terneuzen BREED, met alle info over de verschillende

kernen in de gemeente.

IN WELK JAAR WERD IN
TERNEUZEN EEN EERSTE, KLEINE
HERVORMDE KERK GEBOUWD? 

vraag 8

 STADSDEEL TOT SCHEEPSSPOTTERSPLEK 



Deelnemen is gratis en kan elke dag tot en met 28

september 2018. Enkel originele deelnameformu-

lieren komen in aanmerking. Het volledige regle-

ment kunt u nalezen op www.kw.be/zomerzoek-

tochten.

Deelnameformulieren moeten ons tegen uiterlijk

28 september 2018 bereiken op volgend adres: 

KW, Zomerzoektochten 2018, Postbus 320, 8800

Roeselare. De correcte antwoorden vind je terug

in KW van 12 oktober 2018. De winnaars maken

we bekend in de krant van 19 oktober 2018.

Reglement

Als lezer kan je uiteraard aan alle elf de zoektoch-

ten deelnemen, telkens met meerdere inzendin-

gen. Zo verhoog je je winstkansen. Met je deelna-

me maak je kans op een prijzenpot van meer dan

€ 6.500 die wordt verdeeld onder 55 winnaars.

Per zoektocht verloten wij onder de correcte

inzendingen volgende prijzen:

1 waardebon van € 300 bij Gaverzicht,

1 kledingcheque van € 150 bij Deleye,

1 waardebon van € 100 bij Multi-Bazar

1 waardebon van € 50 bij Gaverzicht,

1 waardebon van € 25 bij Multi-Bazar

De prijzen

Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de

zoektocht onregelmatigheden op of ondervind je

problemen? Meld het ons via promotie@kw.be

Vragen?

6-8 juli: Festival de Ballade, muziekfestival aan

de Nieuw Neuzenweg in Hoek.

7 juli: Mathildedag, kunstenevenement op het

Arsenaalplein.

14 juli: Vintagemarkt aan het Tuinpad in Oud-

Terneuzen.

21 juli: Braderie, Markt en Nieuwstraat.

15 aug.: Koopjesdagen in de centrumstraten.

31 aug.-2 sept: Vliegende Hollander Shanty-

festival in het centrum.

1 sept.: Kreekrock, in Westdorpe.

8 sept.: Festival van Zeeuws-Vlaanderen.

Evenementen in Terneuzen 

1. MOSSELEN ETEN IN

PHILIPPINE

Eén van de deelgemeenten van

Terneuzen is Philippine. En wie

Philippine zegt, zegt mosselen.

Ooit was het een bloeiende plaats

van vissers en mosselkwekers. Door

de verregaande verzanding van de

Braakman – de verbinding met de

Westerschelde – kwam daar een

eind aan, maar de naam en faam

van de mosselrestaurants bleef wel

bestaan, ook bij de Belgen! Als

dorp van amper 2000 inwoners

biedt Philippine liefst 800 restau-

rantstoelen aan, verdeeld over

acht zaken. Een echt fenomeen!

www.mosselstad.nl

2. EEN HEEL WEEKEND

MOSSELFEESTEN!

Spreekt voor zich dat Philippine

zijn Mosselfeesten heeft. Die zijn

in 2018 al aan de 42ste editie

toe. Ze vinden dit keer plaats op

zaterdag 25 en zondag 26 augus-

tus. Er zijn allerlei activiteiten,

zoals mosselen koken op de markt,

een braderie waarbij ook de mid-

denstand uit Philippine zich zal

presenteren, diverse oude ambach-

ten, optredens van fanfares en

streetbands, de uitreiking van de

Gouden Mossel en een fantastische

rommelmarkt.

Info: www.mosselstad.nl.

3. EEN MUSEUM VOOR

JONG EN OUD

Tijdens deze zoektocht kom je op

de hoek van de Nieuwstraat en de

Korte Kerkstraat langs het Museum

Schooltijd. Het is gevestigd in een

voormalig bankkantoor - "Vreemd

geld / Change / Weschelgeld" -

dat beschermd is als rijksmonu-

ment. Het museum bezit een in-

drukwekkende collectie schoolspul-

len uit de tijd van (over)grootva-

der, zoals kroontjespennen en

inktpotten, leien en griffels, frö-

beldozen en telramen, pokken-

briefjes (van 1870) en prachtige

prentenboeken, wandplaten van

aardrijkskunde en geschiedenis. Het

museum is open van woensdag tot

en met zaterdag, telkens tussen

13u.30 en 17 uur.

Nieuwstraat 2-4 in Terneuzen,

+31 115 720 821, www.schoolmuse-

umterneuzen.nl.

4.. DE INDUSTRIALISATIE

VAN ZEELAND

Sas van Gent, dat deel uitmaakt

van Terneuzen, was ooit bekend als

'suikerstad'. De eerste Coöperatieve

Suikerfabriek van Nederland was er

gevestigd. Vandaag biedt deze

historische locatie onderdak aan

het Industrieel Museum Zeeland. Je

wordt er meegenomen langs het

verleden via de industrialisatie naar

het heden, om vervolgens in de

toekomst te kijken. Het museum is

open van woensdag tot en met

zondag, telkens tussen 12u.30 en

17 uur.

Westkade 114 in Sas van Gent, +

31 115 69 09 85, www.industrieel-

museumzeeland.nl.

T I P S

TERNEUZEN

*Je gegevens worden in het bestand van Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, opgenomen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kunt je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen.

Indien je dit niet wenst, kruis dit hokje aan ¨.


