
De Nederlandse Vestingsteden zetten hun poorten wagenwijd voor u open

Wilt u meer weten of een informatiepakket ontvangen? Kijk dan op www.vestingsteden.nl 
of stuur een e-mail naar info@vestingsteden.nl

HULST VESTINGSTAD  |  FUN  |  FOOD  |  FASHION  |  SHOPPING  |  CULTUUR  |  HISTORIE

www.hulstvestingstad.nl



ALLES IN ÉÉN STAD
Hulst Vestingstad, Zeeuws-Vlaanderen op z’n best! Een stad met geschiedenis, in 2014 door de lezers van ANWB Kampioen uitgeroepen tot Mooiste Vestingstad 
van Nederland! Je komt binnen door de historische poorten die toegang geven tot één van de mooiste stadjes van Zeeuws-Vlaanderen, omringd door 
de binnen- en de buitenvest. Wandel over de stadswallen en ervaar Hulst met zijn oude centrum en mooie historische monumenten.

In de vesting, maar ook daarbuiten, kun je terecht in diverse speciaalzaken.

Een parkeerverwijssysteem zorgt ervoor dat je op makkelijke wijze een plaatsje vindt voor je auto. Winkels zijn alle dagen geopend, dus ook op zondag! 
Hou de evenementenkalender in de gaten want er is vaak iets te doen. Een bezoek aan Hulst is vooral sfeervol.

Hulst is: Grenzeloos shoppen, culinair genieten en historie snuiven in een Bourgondische vestingstad!

www.hulstvestingstad.nl
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Deel je foto’s over Hulst op Instagram #hulst
#inulst #hulstvestingstad #ilovehulst

COLOFON
DRUK     Drukkerij DRUWA
FOTO'S  Otto Vosveld, Gino vd Broecke, Duo foto, Jan van   
 Boven, Pascale Ghoos, Hera Bollaert, Chantal
 Ariens, Danny de Kievith, Monique de Backere,   
 Jolanda Baart, Wouter Weststrate, Robby Zaman,
 Wouter Mahu
UITGAVE  Stichting Bezoekersmanagement 2018
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TOP 16
HULST
Bezienswaardigheden
die je gezien moet hebben

Vestingwerken
Mooiste Vestingstad van Nederland
(2014 ANWB Kampioen)
www.mooistevestingstad.nl

 
Vestingwerken 
Omstreeks 1600 is begonnen met de 
aanleg van een aarden vestingwal met 
bolwerken. De vóórliggende gracht 
werd verbreed en met de aanleg van 
Contre-escarp en de ravelijnen werden 
de verdedigingswerken voltooid.
(1609-1621)

 
Stadhuis Grote Markt
Is in de periode1528-1534 opgetrokken 
op de grondvesten van de in1485 door 
brand vernielde gotische Halle. 
Het herbergt fraaie kunstvoorwerpen. 
Tijdens de openingstijden van de 
Gemeentewinkel kunt u zich melden 
aan de receptie.

 
Gentsepoort
Deze bevindt zich aan de zuidelijke ingang 
van Hulst. Aan de bovenzijde zie je drie 
natuurstenen trofeeën. De middelste draagt 
het Generaliteitswapen, het teken van de 
Verenigde Nederlanden. Hulst kent nog drie 
andere poorten.

 
Gouverneurshuis
Eveneens gelegen aan de Grote Markt (24) 
is het Gouveneurshuis, de gemeentewinkel. 
Een pand dat in de geschiedenis van Hulst 
vanwege haar  bewoners een grote rol heeft 
gespeeld. Het is een samenvoeging van 
kleine, oudere woningen.
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H. Willibrordus Basiliek
De skyline van Hulst wordt beheerst door 
dit monumentale gebouw welke in 2009 is 
uitgeroepen tot mooiste kerk van Nederland. 
De toren is van kilometers ver zichtbaar. 

 
Refugium van Baudeloo
Waar vroeger een klooster was van de 
monniken, is nu de Zeeuwse Muziekschool 
gevestigd en een kleine concertzaal. De 
monniken hadden uitgebreide bezittingen in 
het Land van Hulst.

Dubbele Poort
Deze poort ligt aan de noordzijde van de 
stad. Aan de landzijde op de stenen borst-
werving bevindt zich een gevelsteen met 
daarop het jaartal 1771, het jaar van de 
restauratie. Als je boven op de poort loopt, 
heb je een prachtig uitzicht over de vest.

 
Bollewerckpoort
Deze poort wordt in de volksmond de 
Keldermanspoort genoemd of de Dobbele 
Poort. De dubbele functie van de poort is 
duidelijk te zien. Bij het beleg van Hulst in 
1596 door Albertus van Oosterijk werd de 
in 1506 gebouwde Dobbele Poort voor een 
groot deel verwoest.

 
Molen
De stadsmolen is een zeer fraaie, 
diverse malen gerestaureerde, ronde stenen 
stellingmolen met bovenkruier. Hij is gelegen 
aan het Molenbolwerk. Naar verluidt 
zouden zich hier nog fluistergangen 
bevinden. De Molen is op gezette tijden 
te bezichtigen. Zie website.

 
Reynaert de Vos
“Het was in eenen tsinxen daghe” 
Met deze zin begint het middeleeuws 
dierenepos Van den Vos Reynaerde. 
Hulst verdient het predicaat “Reynaert” 
o.a. vanwege vermelding van Hulsterloo 
en Absdale. Nergens in Nederland 
vind je een meer markante inwoner, 
een grensoverschrijdend avontuur.

 
Bagijnepoort
Deze poort bevindt zich aan de oostzijde 
van de stad. Een opschrift op een hard-
stenen architraaf aan de landzijde vertelt 
dat deze poort is gesticht in 1704 door 
Burgermeester Benjamin de Beaufort.

 
Kloostermuur
Deze  muur omsloot eens het 15e eeuwse 
Franciscaner klooster van de Minderbroe-
ders, dat zich hier bevond. Het stukje van 
de voormalige kloostermuur is het enige dat 
rest, afgezien van een aantal fundamenten 
die nog in de bodem aanwezig zijn.
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‘s Landshuis
Dateert uit 1665 en is voorzien van een 
statige gevel. Het pand is het cultuur-toeris-
tisch huis van Hulst. Het huisvest de VVV 
Zeeland, er is een expositie-ruimte, een ma-
quette met film, een beeldentuin en op de 1e 
etage bevindt zich een eeuwenoude houten 
gevangenis, het cachot en de expositie van 
oude gerechtswerktuigen, ‘s Landsrecht.

 
De Nieuwe Bierkaai
In 2012 is het water terug de stad in 
gebracht. Het gebied is nu een walhalla 
voor de terrasbezoeker en in de zomer 
zijn er vaak in het weekend activiteiten. 
Aan de haven ligt de Keldermanspoort. 
Nieuw en oud sluit hier perfect op elkaar 
aan.

 
Museum Hulst
Het Refugium van de Abdij van Duinen, 
is mogelijk het Gravensteen, de gevangenis 
van de vertegenwoordiger van de Vlaamse 
Graaf in Hulst, geweest. Sedert 1976 is in 
dit gebouw uit de 15e eeuw, het museum 
De Vier Ambachten gevestigd. Je vindt 
hier een permanente tentoonstelling van 
streekgebonden voorwerpen en wisselende 
thema exposities 

 
Het Refugium van Cambron
Werd gebouwd als vluchthuis voor 
de monniken van Cambron, die uitgebreid 
bezittingen hadden in het Land van Hulst.
Om de exploitatie te vrijwaren, werden re-
fuges opgericht in de steden naar waar kon 
worden uitgeweken in geval van gevaar.  
Deze refuges waren zeker niet de meest 
bescheiden huizen van de stad.

Wat is er leuker dan met de kinderen ergens heen te gaan 
waar zij het  naar de zin hebben. Laat de kids hun gang gaan 
op de vindplaats op de vestingwal en geniet zelf mee.

TIP! Kinderroute in de Vesting
Een leuke en leerzame route voor ouders met kinderen (basisschool) 
met spannende opdrachten in Hulst vestingstad. Ook leuk voor verjaardags-
feestjes. Kijk voor meer leuke tips op de website www.hulstvestingstad.nl

TIP! Vestrock Junior
De festivaldag speciaal voor kinderen, jongeren en hun ouder(s)/verzorgers(s), 
opa's, oma's, vrienden en vriendinnen. Naast muziek zal er ook heel veel te 
beleven zijn op de festivalweide! Kijk voor de datum op de website.

TIP! Theater voor de jeugd
Hulst Cultureel biedt van september t/m april diverse kindervoorstellingen. 
Kijk voor meer info op de website.

Kids
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DAG 1
10:00 Verkenning VVV bezoek ‘s Landshuis 

Uitgebreide informatie over Hulst, de bezienswaardigheden, 
de evenementen, een stadsplattegrond en tips voor wandelingen 
of arrangementen? Vraag het de VVV Hulst! In het ’s Landshuis op 
de 1e verdieping bevindt zich de permanente expositie van gerechts-
werktuigen genaamd “’s Landsrecht”. De werktuigen werden vroeger 
gebruikt om lijfstraffen uit te delen. Zeker de moeite waard om eens 
te bekijken hoe dit er vroeger aan toe ging.

11:00 H.Willibrordusbasiliek 

De skyline van Hulst wordt beheerst door de monumentale basiliek, 
welke in het hart van de vestingstad staat, opgetrokken in 
Brabants-Gotische stijl. De 60 meter hoge toren is van kilometers 
ver zichtbaar. Gelegen op het hoogste gedeelte van Hulst, prijkt 
de basiliek als het ware boven de vestingstad uit.

12:00 Lunchen op de Markt

Op de Grote Markt in Hulst kunt u terecht voor een hapje en een 
drankje. Het is de ideale plek om even een pauze te nemen en even 
bij te komen. Op de Grote Markt zijn verschillende cafés, restaurants 
en terrassen die u graag warm verwelkomen en kennis laten maken 
met de streekproducten.

13:30 Stadhuisbezoek 
Dit gebouw aan de Grote Markt is inde periode 1528-1534 
opgetrokken op de grondvesten van de in 1485 door brand 
vernielde gotische “Halle”. Het historische Stadhuis herbergt 
fraaie kunstvoorwerpen, die een bezichtiging zeker waard zijn. 
In de Raadzaal van het Stadhuis bevindt zich het schilderij van 
Cornelis de Vos. “Gezicht op Hulst”uit 1628.

15:00 Shop till you drop

Shopping! In Hulst bevinden zich genoeg fijne adressen en speciaal-
zaken voor een middagje shoppen. Grote woonzaken, supermark-
ten, kledingwinkels en ambachtelijke winkels zijn in deze authentieke 
vestingstad te vinden. Maar wat nog veel leuker is : we hebben veel 
unieke ondernemers die -of het nu om mode of heerlijk eten en drin-
ken gaat - gepassioneerd ondernemen en liefdevol producten kiezen, 
maken en presenteren.

19:00 Diner Time
Aan de Bierkaai? Op de Grote Markt of in een ander gezellig 
straatje? Hulst heeft bijzondere plekken voor sfeervolle eetadressen. 
Vis, vlees of vegetarisch er is van alles wat. Men kan inspiratie 
opdoen bij verschillende streekproducten die hier te proeven zijn.

22:00 City Night
Er is altijd wel ergens een cafeetje of loungebar geopend, waar je 
nog rustig kunt nagenieten. In de zomer vanaf een terrasje, maar 
er zijn ook bars, met name in de weekends,  waar je lekker kunt 
loungen of dansen.

DAG 2

09:00 Wandelroute

Vroeg uit de veren om Hulst nog beter te verkennen. Voor wandel-
routes vraag je het best even advies bij de VVV. Er zijn verschillende 
wandelroutes met kleine en grote afstanden. Je wandelt in een regio 
met veel karakter en een zeer rijke geschiedenis. 

12:00 Lunch aan de Bierkaai 
Kom je tijdens de wandelroute langs de Bierkaai dan kun je hiér 
terecht om iets te eten. De Vismarkt is één van de zes marktjes die 
Hulst rijk is. In juni 2012 is de aanleg van de nieuwe haven 
gerealiseerd, op dezelfde plek waar vroeger het water de stad 
binnen kwam. Kijk met plezier naar de historie aan de Bierkaai en 
geniet ondertussen van een kleine versnapering.

14:00 Museum bezoek 
Het huis waar het museum is gevestigd is mogelijk het Gravensteen, 
de gevangenis van de vertegenwoordiger van de Vlaamse graaf in 
Hulst, geweest. In dit gebouw uit de 15e eeuw is sedert 1976 het 
Museum Hulst gevestigd. U vindt hier een permanente tentoonstelling 
van onder meer streekgebonden voorwerpen. Daarnaast zijn er 
regelmatig afwisselende tentoonstellingen. 
Een bezoek aan dit museum is een waardige afsluiting van uw 
bezoek aan Hulst.

HULST 
IN 2 DAGEN Boek een hotel of B&B en volg onderstaand programma voor een tweedaagse beleving van de Vestingstad Hulst.
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VVV Zeeland
Laat je inspireren bij de VVV Hulst in de centrale hal van 
het 's Landhuis in de Steenstraat, een karakteristiek pand 
uit de Middeleeuwen. Hier kun je terecht met vragen 
die betrekking hebben tot activiteiten, evenementen en 
bezienswaardigheden in en rondom de stad, ook liggen 
hier wandelroutes en fietsroutes voor je klaar.

Steenstraat 37, 4561 AR Hulst
T. 0031(0)114-315221, E. hulst@vvvzeeland.nl

Parkeren
In Hulst kun je net buiten de vesting overal gratis parke-
ren. Binnen de stadwallen geldt een parkeertarief. De 
meest recente informatie hierover vind je bij de Gemeente 
Hulst. Tevens vind je er info m.b.t. speciale vergunningen 
of gehandicaptenparkeerplaatsen.

De meest recent info vind je op 
www.gemeentehulst.nl/Inwoners/
Parkeren_verkeer_vervoer/

Tip! Download de app Parkmobile

Openbaar vervoer
Hulst ligt erg centraal en is vanuit alle windstreken 
redelijk snel te bereiken. Vanuit Antwerpen is het met 
de auto een half uur tot in de Vestingstad, vanuit Breda 
één uur. Met het openbaar vervoer is er een regelmatige 
verbinding met de bus vanuit Breda, via Antwerpen.

Info: 9292.nl

Winkelopeningstijden
In Hulst kun je iedere dag terecht, maar er zijn winkels 
en restaurants die een sluitingsdag hebben, vaak is dit 
op dinsdag. Op zondag zijn de supermarkten open vanaf 
10.00 uur, de overige zaken gaan open tussen 12.00 en 
14.00 uur. Sluitingstijd tussen 17.30 en 18.00 uur. Komt 
u voor een specifieke winkel, kijk dan even op de website 
van deze zaak. 

Onbeperkt toegankelijk
Hulst is voor iedereen bereikbaar. Winkelen, historie, 
wandelen, fietsen of heerlijk Bourgondisch genieten! 
Ook voor mensen met speciale wensen.

PRAKTISCHE INFO

HULST
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Tip! Ontdek de speciale rolstoelpaden op de vestingwal!

Tip! Vanaf eind 2018 is er een invalidentoilet op de
              Grote Markt toegangelijk met een Eurosleutel. 



BOODSCHAPPEN
Voor dagelijkse boodschappen kun je  terecht op het 
Stationsplein. De grote supermarkten bevinden zich 
voornamelijk op dit plein. Daarnaast zitten er ook 
nog kleinere winkelketens. Ook vind je hier de grote 
ketens voor huis en tuin. In de vesting zijn diverse vers 
speciaalzaken en wekelijks markten met o.a. heerlijke 
streekproducten.

LIFESTYLE
Met een gevarieerd winkelaanbod, een compacte 
monumentale binnenstad en de onmiskenbare bour-
gondische sfeer is Hulst een schitterende bestemming. 
Je vindt hier niet alleen een woonboulevard, trendy 
modezaken en ambachtelijke speciaalzaken, maar 
ook enkele winkelketens. Kortom, shoppen doe je in 
Hulst, eindigend op een terrasje.

Lazy Sunday
Op zondag eerst een stevige 
wandeling over de Vestingwal 

daarna lekker lunchen 
en aansluitend een rondje shoppen.

Hulst is 7 dagen per week open. 
Dus ook op zondag! 

Supermarkten
In Hulst hebben supermarkten afwijkende 

openingstijden. Tot laat in de avond en op zondag al 
vroeg open. Voor exacte tijden raadpleeg de websites

Markt
Elke maandag is er weekmarkt en 

donderdag is het versmarkt op de Grote Markt
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MODE
Op het gebied van mode heeft Hulst een aantal zeer 
hippe zaken. Zowel voor dames, heren, als kinderen 
is er een divers aanbod. Ook voor de accessoires kun 
je in Hulst goed slagen. Tassen, schoenen, sieraden 
maar ook beauty & welness producten zijn op diverse 
plaatsen in de stad te vinden. De leukste winkeletala-
ges van Hulst hebben we voor jou op een rijtje gezet 
in een leuke shoppingroute!

Modeweekend Hulst 
Vierde weekend maart en september

TIP

LIFESTYLE
MODE

BOODSCHAPPEN

HULST



EVENEMENTEN 
Hulst kent het hele jaar door vele evenementen die voor de nodige en gezellige 
drukte zorgen. Volgens de evenementenkalender is er bijna ieder weekend iets te doen. 
Beleef Hulst met veel sfeer en gezelligheid. 

TIP

TIP

Voor het volledige aanbod van de evenementen raadpleeg 
www.hulstvestingstad.nl
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TIP! Vestingfeesten
Een weekend vol amusement door en met de "schatten van Hulst". 
Lokale bands en artiesten zorgen voor een festivalsfeertje op diverse 
podia in de binnenstad. Anderen presenteren zich op de Swanmarket. 
Met op zaterdagavond een spetterend gebeuren op de Grote Markt 
met bekende artiesten. 

TIP! Vestrock! 
Driedaags festival waar je de liefde vindt en de vriendschap viert, 
de flonkerende parel onder de kleinere Nederlandse festivals. 

Het eerste weekend van juni.

TIP! Marathon Zeeuws Vlaanderen
Marathon langs de mooiste routes van Hulst naar Terneuzen

of andersom.

TIP! Carnaval
Vier dagen lang wordt er in Hulst en omstreken carnaval gevierd, met 
iedere dag wel ergens een optocht.

Zomerfilm
medio

augustus

FUN
HULST



HORECA
Wie graag lekker en gezellig uit eten gaat, kan in Hulst zeker goed terecht. 
In de vesting maar ook in de talrijke dorpjes van  de gemeente Hulst komt men verrassen-
de restaurants tegen. Tijdens het winkelen  kan men terecht in de sfeervolle horecagele-
genheden, voor een broodje, een warme wafel of een ijsje. De (verwarmde) terrassen 
staan gezellig buiten en men kan zowel in de zomer als in de winter genieten van een 
waar schouwspel van voorbij trekkende passanten, natuurlijk onder het genot van een 
lekker drankje uit de streek.

FOOD
HULST

STREEKPRODUCTEN

Hulst en Zeeuws Vlaanderen bieden heel wat onverwachte 
specialiteiten. Wie van Bourgondisch eten houdt zit hier meer 
dan goed! De provincie telt meer sterrenrestaurants dan welke 
regio dan ook. Geniet van de Zeeuwse mosselen, de heerlijke 
asperges en de zaligheden als lamsoor en zeekraal. 
Met daarbij natuurlijk een Hulsters bier.

CULINAIRE UITJES

Hulst biedt een scala aan culinaire uitstapjes. Denk eens aan 
een culinair avontuur per huifkar of zonnetrein in de streek rondom 
Hulst. Onderneem de Sneukelroute met bezoek aan drie 
delicatessenzaken onderweg of wandel mee door de vesting Hulst 
tijdens een Culinaire Cultuur Wandeling. Tijdens de Tapas Trail 
zwerf je door de prachtige vestingstad en bezoek je vijf horeca-
gelegenheden voor tapas en drankjes.

Info: hulst@vvvzeeland.nl
Voor het aanbod van cafe’s en restaurants raadpleeg 
WWW.HULSTVESTINGSTAD.NL

Culitruck festival
Gezelligste foodfestival uit de regio!

Hulster Dweildag
Diverse dweilbands zorgen voor

muziek en plezier door heel de 
binnenstad.
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BELEEF MEER MET EEN GIDS ERBIJ!
Natuurlijk kun je Hulst met een groep op eigen 
gelegenheid verkennen, maar je uitstap wordt 
nog interessanter en leuker met een gids er 
bij. De gidsen kennen de verborgen plekjes 
waar je nooit zou komen, de lokale geheimen 
waar je geen weet van hebt, de verrassende 
andere routes om op de plaats van bestemming 
te arriveren. Ons professionele gidsenteam is 
zeven dagen per week beschikbaar op de tijd 
die je wenst. 

Info: hulst@vvvzeeland.nl
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Voor meer info raadpleeg
WWW.HULSTVESTINGSTAD.NL

Groepsexcursie
Breng een bezoek aan bierbrouwerij 
Vermeersen

Torenbeklimming en
excursies
Iedere zondag in juli en augustus.
Info en aanmelden via
www.zeeland.nl

TIP

Grote Markt 4
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BEELDENROUTE

HULST
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 1. Boze Soldaten
 2. Tamboer & Vaandeldrager
 3. Reynaertmonument (De Hofdag)
 4. De Rabofontein
 5. De Fontein
 6. De Buutreedner
 7. Wapensteen (Stadhuis)
 8. Barmhartige Samaritaan

 9. Het Beduimelde Boek
 10. Als de vos de passie preekt
 11. Grafzerken in de Basiliek
 12. Monument WO2
 13.  Winkelende Vrouw
 14. Ravelijn
 15. De Gevallen Krijger*
 16. 2 Jonge Mensen*

*Deze beelden zijn te zien buiten de Stadwallen,
  bereikbaar via Graauwse Poort.
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Dames & Herenmode

Damesmode

 

Keurslager 
Biesbroeck

Frans v. Waesberghestraat 5
4561 AB Hulst
Tel:  0114 - 31 36 88
Email:  info@biesbroeck-keurslager.nl

Gentsestraat 22

Lange Nieuwstraat 26

Houtenkwartier 5

Cornelis de Vosplein 4

Gentsestraat 6

Gentsestraat 56

Lange Nieuwstraat 30

Steenstraat 9

Absdaalseweg 12

Gentsestraat 24

Gentsestraat 25

Fr. van Waesberghestr. 3

Gentsestraat 10

Gentsestraat 36

Fr. van Waesberghestr. 58

Stationsweg 5

Gentsestraat 7

Steenstraat 23A

Steenstraat 3

Gentsestraat 44Gentsestraat 52

Korte Nieuwstraat 5

Steenstraat 4

Steenstraat 12

Gentsestraat 8

Stationsweg 14A

Fr. van Waesberghstr. 5

Van der Veeken
Voor sigaret, sigaar, e-smoking  en (staats)loterij

Tabakspeciaalzaak

< 15mm (only)

Stationsplein 22-i

Kadobon

Bad- & Nachtkleding

KAYSER
LINGERIE

Gentsestraat 14-16



Wandelen
In Hulst en omgeving kun je goed wandelen. 
Op het VVV kantoor, of via de webshop van de VVV 
Zeeland, is een keur aan wandelingen te verkrijgen. 
De meeste themawandelingen zijn beschreven met 
een informatieve tekst en een handig kaartje. 
Voor de sportieve wandelaars zijn er tegenwoordig 
knooppuntkaarten.  

Fietsen
Dankzij het netwerk van fiets- en wandelpaden en 
uitgestippelde routes ontdek je op de fiets of te voet 
de verborgen kreken, oude liniedijken en forten, stoere 
boerderijen en verrassende dorpjes aan weerszijden van 
de grens. Breng een bezoekje aan het VVV kantoor om 
daar een keuze te maken uit het assortiment fietsroutes. 
Ook voor de huur van fietsen vertellen ze je hier graag 
waar je daarvoor terecht kunt.

Overnachten
Voor diegenen die wat langer in Hulst willen verblijven, zijn er gezellige hotels, B&B’s 
en kampeermogelijkheden. Tegenwoordig zijn er diverse camperplaatsen te vinden in 
de gehele gemeente, Hulst leent zich uitstekend als uitvalbasis voor diverse fietstochten 
en een bezoek aan Antwerpen, Gent of Brugge, waardoor je hier prima meerdere 
dagen kunt verblijven. Hulst vormt één gebied met het Belgische Waasland, ontdek 
deze mooie regio!

Voor het accommodatie aanbod kijk je op www.hulstvestigstad.nl/logeren

Arrangementen
Hulst kent een aantal 3-daagse arrangementen. Op den Boeren Buitenarrangement, 
het Mooiste Vestingstadarrangement en een Grensoverschrijdend fietsarrangement.  
Een overzicht van accommodaties vind je op deze website.  Zo kun je perfect je 
meerdaags verblijf in Hulst inplannen.  Ook voor een dagarrangement zijn er 
leuke activiteiten en kan de VVV je over de mogelijkheden adviseren.

Tip! Wandelnetwerkkaart “Langs Linies en Kreken” Tip! Reynaertfietstocht in juni

Tip! Fietsknooppuntenkaart “Zeeland Zuid”

Tip! Grensoverschrijdend fietsarrangement (3-daags)
Tip! Vesting dagarrangement
Tip! Buiten gewoon beleven route  
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HULST
buiten de 
stadsgrenzen

Hof te Zande Kerk
Tegenover het Pand Collot aan het Hof 
te Zandeplein te Kloosterzande vindt u 
een koetshuis anno 1890. In het hier achter 
gelegen park, het zo geheten ‘Laantje’ 
vindt u een heel bijzonder kerkje, de Hof 
te Zande kerk. Die werd tussen 1230 en 
1250 gebouwd door de Cisterciënzers. 

 
Kapel olv ter Eecken Kapellebrug
Kapellebrug dankt haar naamsbekendheid 
met name aan de Kapel van Onze Lieve 
Vrouw ter Eecken. Deze Maria kapel 
werd gebouwd in 1935 en is ontstaan als 
heilige plaats voor de Kelten, omdat het 
een kruispunt is van leylijnen, die door de 
hoge geest loopt. De Romeinen brachten 
het Christendom in de Kapel. 

Zalig aan de Zeedijk
Zeeuws Vlaanderen is dan wel geen 
eiland, maar dat wil niet zeggen dat de 
gemeente Hulst niets met water heeft. Van 
de totale oppervlakte van de gemeente 
(ca. 25.000 ha), bestaat zo’n 5.000 ha 
uit water, waarvan ruim 4.500 ha zo-
genaamd buitenwater. Vanaf de zeedijk 
kunt u schepen op steenworp afstand zien 
passeren.

Molens in het landschap
In Kuitaart staat een uit 1865 daterende 
molen met de naam “Vogelzicht”.  
In Groenendijk staat een meer dan drie 
eeuwen oude molen. Het is een standerd-
molen, het alleroudste type windmolen in 
de lage landen.
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Watersnoodmonument
Op 31 januari 2003 werd bij 
gelegenheid van de 50e herdenking 
van de Watersnoodramp een bijzonder 
monument onthuld. Dit monument werd 
geplaatst in de omgeving van waar in 
1953 slachtoffers vielen. Het monument 
staat op de kruising Zeedijk – Kruisstraat, 
ten oosten van Walsoorden. 

 
MR. van der Heijden Groeve
In het uiterste zuidoosten ligt het grensdorp 
Nieuw-Namen. Hier treft u aan het Kerkpad 
de Mr. Van der Heijden Groeve.  In de 
groeve is de scheidslijn tussen het pliocene 
en pleistocene tijdperk zichtbaar. Vele fos-
sielen getuigen hiervan. Noemenswaardig 
zijn de gevonden fossiele zee-egels en de 
middeleeuwse waterleidingbuis, vervaar-
digd uit een stam van een eik.

Steenen Beer
De Steenen Beer in Zandberg is aangelegd 
als een inundatiesluis en dateert uit het jaar 
1784. U vindt dit aan de kruising van de 
Standaertmolenweg en de Beerweg. Het 
complex was ruim een eeuw lang aan het 
oog onttrokken door een dikke laag zand en 
werd in 1999 uitgegraven en gerestaureerd. 

Getijdenhaventje Paal
Niet ver van het Verdronken Land van 
Saeftinghe vindt u aan de zeedijk van 
de Westerschelde het schilderachtige 
getijdenhaventje Paal, waar plezierbootjes 
liggen.Deze jachthaven werd in 1980 
geopend. Vooral in de zomermaanden 
is dit een drukbezochte locatie, waar het 
aangenaam vertoeven is.

TIP

Het Verdronken Land
van Saeftinghe
Wanneer u een bezoek brengt aan de gemeente 
Hulst, dan is een bezoek aan het grootste
brakwatergebied van West-Europa absoluut een 
must. Dit 3500 ha grote unieke natuurgebied, 
bestaande uit slikken en schorren, bezit een rijke 
flora en fauna.

Begeleide wandelingen in het Verdronken Land 
kunnen worden geboekt bij het bezoekerscentrum 
in Emmadorp op tel. +31 114 633110. 
Voor alle niet-wandelaars, die toch nader willen 
kennismaken met het unieke landschap, is het 
bezoekerscentrum een waardig alternatief.

Tip! Ruige Laarzen pad!
Tip! Het hele jaar door open excursies,
 ook voor kinderen!
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Erop uit buiten de stadsgrens

Wie in Hulst vakantie houdt kan zich prima vermaken. Je kunt de 
omgeving al wandelend fietsend of op de scooter bekijken. Voor 
kinderen zijn er overdekte speeltuinen en (buiten)zwembaden. Je 
kunt uitstekend golf spelen of met het gezin midgetgolf. Is het wat 
minder weer, ga dan eens bowlen. Bij strandweer breng je een 
bezoekje aan de Zeedijk waar je bij laag water heerlijk op het 
zand en bij hoog water op de dijk van de zon en het uitzicht kunt 
genieten. Rij mee met de zonnetrein door de polders langs mooie 
boerderijen die je kunt bezoeken. In de Mr. Van der Heijden 
groeve op Nieuw Namen ontdek je een uniek stukje Nederland. 
Vergeet vooral niet om regelmatig een pauze te nemen voor een 
lekkere lunch of gewoon een verfrissend pintje. Er zijn genoeg 
horecagelegenheden onderweg.
Info: www.vvvzeeland.nl of e-mail: hulst@vvvzeeland.nl

Nieuw Namen

EmmadorpGraauw

Paal
Lamswaarde
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HULST

Rietstraat 23

Vogelweg 4, 4585 PL Hengstdijk
T. +31 114 68 16 25
www.nl.de-vogel.nl

Groepsactiviteiten
Een dagje op stap met het personeel, een familiereünie of zomaar 
een dagje met vrienden. Hulst heeft alles in huis voor een onver-
getelijke groepsdagtocht! Of je nu wilt proeven van het rijke ver-
leden, culinair wilt genieten van (h)eerlijke (streek)gerechten, wilt 
wegdromen in het weidse landschap of een sportieve wandeling in 
de slikken en schorren, het kan allemaal in Hulst. Voor info e-mail 
naar: hulst@vvvzeeland.nl

Absdaalseweg 2

Stationsplein 17

Albert Heijn Hulst
Mattheeuws Supermarkt B.V. Industrieweg 2



CLINGSE EN STEENSE BOSSEN
Deze liggen aan de Belgisch-Nederlandse Grens, als 
uitloper van het bosgebied De Stropers.  Dit gebied 
behoorde in de 13e eeuw tot het Koningsforeest. Het 
is een fraai wandelgebied met een zeer gevarieerde 
flora en een waterwingebied met een oppervlakte 
van ca. 180 ha. De Clingse bossen worden ook wel 
de Hoge Geest genoemd.

DE STAATS SPAANSE LINIES
Aan de zuidkant van Zeeuws-Vlaanderen lag tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog lange tijd het front tussen de 
Spanjaarden en de Staatsen. Zowel vanuit het zuiden 
als vanuit het noorden werden in de loop van de 
16e eeuw forten aangelegd die met elkaar werden 
verbonden door liniedijken. Veel daarvan is nu nog 
steeds goed herkenbaar in het landschap. Op veel 
plaatsen kun je over of langs de liniedijk wandelen 
en fietsen.

GROOT EILAND
Ten westen van de vestingstad Hulst vindt u het 
Groot Eiland. Hier kon de natuur eeuwenlang zijn 
gang gaan. Op initiatief van de kloosterlingen 
verdwenen de gronden in de 13e eeuw onder water. 
Het polderland veranderde in schorren en kreken. 
Nu kunt u er terecht voor verfrissende wandelingen.

NATUUR 
HULST

37  |



CULTUUR

HULST

KUNST

Kunst is in Hulst goed vertegen-
woordig. Zo zijn er veel beelden
te vinden in de stad.
Het Reynaertmonument aan de 
Gentse Poort is er daar één van. 
Tevens zijn er regelmatig wisselen-
de exposities in het ‘s Landshuis 
georganiseerd door Hulst Art. Op 
het VVV kantoor is een wandelroute 
langs de beelden verkrijgbaar.
(Zie ook pag. 24/25). 

Tip! In mei/juni is er de Week 
van de Amateurkunst en is er 
Kunstgalerie Hulst.

MUSEA

Museum Hulst, is een aanrader. 
Eén van de gebouwen met een 
rijke historie is het voormalige 
refugium van de Abdij van Duinen. 
Hier is sedert 1979 het museum 
gevestigd. Het statige huis uit de 
zestiende eeuw biedt huisvesting 
aan de collecties van de Oudheid-
kundige Kring de Vier Ambachten. 
Tevens zijn er wisselende thema 
exposities.

HULST CULTUREEL

Geniet je ook graag van een 
mooie theatervoorstelling of een 
concert? Hulst Cultureel biedt 
maandelijks voorstellingen aan. 
Muziek, theater, schrijvers en
cabaret staan in de hoofdrol
tijdens hun voorstellingen. Voor 
meer informatie kun je terecht op: 
www.hulstcultureel.com

UITGAAN

Duik je graag het nachtleven in? 
Of houd je van een lekker 
verfrissend drankje? Kom dan in 
de avond eens langs op één van 
de vele (verwarmende) terrassen. 
Ze zijn het gehele jaar open. 
Regelmatig zijn er spontane 
optredens. Bezoek ook de diverse 
themaparty’s en dancefeesten.
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GESCHIEDENIS VAN HULST
Hulst, één van de best bewaarde middeleeuwse vestingsteden van Nederland, 
waar de traditie van Nederland en België tezamen komt. In 2014 verkozen tot 
“Mooiste Vestingstad van Nederland’. Waar hard is gestreden door beide landen 
om de heerschappij over het gebied te verkrijgen, zo hard dat de Hulstenaren in de 
loop der eeuwen hun stad hebben omgebouwd tot een ware vesting. Een vesting die 
nog geheel in tact is en in al zijn glorie te bewonderen. 
Ontdek Hulst en wandel mee over de 3,5 kilometer lange stadswallen met 
schitterend panorama op de historische binnenstad. De vier oude, gerestaureerde 
stadspoorten, tonen de voormalige grenzen en de statige basiliek, welke in 2009 
is uitgeroepen tot de mooiste kerk van Nederland, verleidt je tot een klim van 
tientallen meters. Je zult zien dat het middeleeuwse dierenepos ‘Van den Vos 
Reynaerde’ volop leeft in het land van Hulst. Wandelend door en rond de vesting 
zul je merken dat vele straten en gebouwen een naam dragen uit het verhaal. 
Nieuwsgierig geworden naar de historie van Hulst? 

www.hulstvestingstad.nl

HISTORIE

HULST

TIP
Film over de geschiedenis 
van Hulst in ‘s Landshuis

STADSARCHIEF

Bent u op zoek naar uw voorouders? Waar ze woonden, wat ze 
deden? Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis van dorp of stad? 
Naar het leven van mensen van toen? Bent u op zoek naar oude 
foto’s van straat of buurt? Hoe het er toen uitzag? Wilt u de bouw-
vergunning(en) van uw huis inzien? U kunt met alle vragen over het 
verre, nabije en zelfs recente verleden van de gemeente Hulst terecht 
bij het gemeentearchief van Hulst, het historisch documentatie centrum 
van Hulst en omstreken. 

www.gemeentehulst.nl/de_Gemeente/Archief
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VESTINGWERKEN

De omwalling die is aangelegd volgens het principe 
van het Oud-Nederlands Stelsel, is niet overal even 
hoog. In het zuiden bedraagt het hoogteverschil 
tussen kruin en onderwal slechts acht meter, omdat 
het buitengebied aan deze kant kon worden geïnun-
deerd. Bovendien werd hier een dubbele omgrach-
ting aangelegd. Het gebied ten noorden van de stad 
kon vanwege de hogere ligging niet onder water 
worden gezet. Daarom zijn de wallen daar niet 
alleen steiler, maar ook meer dan tien meter hoog.

REYNAERT DE VOS

“Het was in eenen tsinxen daghe” Met deze zin 
begint het middeleeuwse dierenepos Van den vos 
Reynaerde, dat in de dertiende eeuw werd geschre-
ven. Het vormt in zijn genre één van de hoogtepunten 
van de Nederlandse en zelfs van de West-Europese 
literatuur. Het verhaal handelt over de listige vos 
Reynaert, die met zijn sluwe streken de waarden 
en normen uit die tijd een hak zet.

ARCHEOLOGIE

Een groep enthousiaste vrijwilligers in de archeologie 
die in en rondom Hulst zich bezig houdt met 
archeologie en alles wat daarmee te maken heeft. 
In de Bierkaai zijn zeer belangrijke vondsten gedaan,
waarover men enthousiast kan vertellen.
www.archeologiehulst.nl
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Denk je dat je iets bijzonders hebt gevonden? 
Neem dan contact op met de werkgroep 
Archeologie Hulst.

TIP

Absdaalseweg 43

Godsplein 23Havenfort 4

Stationsweg 14

Steenstraat 5-7Beestenmarkt 8

Bontehondstraat 23

Stationsplein 26

hulst

f i n a n c i e e l 
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A s s u r a n t i ë n

HAULEZHAULEZ

V.O.F. Haulez Hoefnagels - Havenfort 4 - 4561 GD Hulst
Tel. +31(0)114 31 44 35 - I: www.haulez.com - E: info@haulez.com

Uw afspraak met...............................................................

staat gepland op................................om..........................
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