
vtbKultuur Blankenberge zoektocht Oost Blankenberge 

 

We starten aan het nieuwe station, een realisatie van architect Marc 

Corbiau. Aansluitend zijn er ook twee hotels gebouwd. 

1. Hun namen? 

We stappen in oostelijke richting de Koning Albert I laan af tot aan 
het rondpunt. De kapel -nu gesloten- bestaat nog, maar de tuin van 
het voormalig klooster is nu een bouwwerf geworden. 
 
  2. Welk orde had hier een onderdak gevonden? 
 
Wat verder aan de linkerkant, voorbij de bewoning, naast de school 
‘De Zilvermeeuw’ (kleuter- en lagere school) op het nummer 112 is 
het dienstencentrum ‘De Bollaard’ gevestigd. Er staat een bollaard 
aan de deur. 

3. Waarvoor dient een bollaard? 
 

We passeren de Bowling en het skatepark. De oostkant van 

Blankenberge is per uitstek de ‘sport’ kant. Verder komen we nog het 

zwembad, de tennisvelden en de ‘Sportdoze’ (indoor sport) tegen.  

Aan de verkeerslichten zien we rechts de Floreal camping voor 

zwerfwagens. Hoeveel campers kunnen er staan? 

4. ……. 

We gaan richting Sea Life. Hier worden aangespoelde en gekwetste 

zeehondjes opgevangen. De kinderen zullen er verder ook Nemo zien 

en boven je hoofd zwemmen oa. haaien. Zeker een bezoek waard! 

Wat stond hier ten tijde van de Belle Epoque? 

5.  ……… 



Als je nog wat verder wandelt, waar je twee hoge kranen ziet staan, 

zie je de bouwwerf van ‘The One’. Als het appartementsgebouw af 

zal zijn, wordt dit het hoogste van Blankenberge met zijn 11 

verdiepingen.  

Naast het Sea Life bevindt zich  het zwembad. Heerlijk met gefilterd 

zeewater. In welk jaar opende het zwembad zijn deuren? 

6. ………… 

Van het zwembad wandel je links langs de parking. Op het einde van 

die parking neem je de linker wandelweg. Links zie je de grote tenten 

van de overdekte tennisbanen. Rechts zie je twee  appartements 

blokken, gebouwd door Compagnie Het Zoute. Hoe heet deze 

realisatie? 

7. …….. 

Volg het pad verder tot de eerste rechts. Links ziet u de achterzijde 

van de Bowling met links de nieuwe Sportdoze en rechts de oude 

Sportdoze die spoedig zal afgebroken worden. Wat verder hebben 

we terug het dienstencentrum  ‘De Bollaard’. Rechts is een ruime 

bussenparking. Neem de eerste straat rechts. Je bevindt zich nu in de 

Astridlaan. 

8. Hoeveel Belgische koninginnen kom je hier tegen?  Hun 

namen? 

Op het einde van de Astridlaan dwars je de A. Ruzettelaan. Je neemt 

rechtdoor de Verweehelling die je naar de Zeedijk leidt. Wandel de 

Pier op.  

9. Schrijf de tekst op uit het “Wiegelied van Cape Cod” 

door J.Brodsky 



Als je terug naar de Zeedijk wandelt, zie je voor je een beschermd Art 
Deco gebouw. 
 
  10. Hoe heet dit gebouw en wie was de architect? 

Zin in een ritje op een gekke fiets? Dat kan bij “De Lustige 

Velodroom” 

  11. Sinds wanneer bestaat dat al?  

Wandel verder richting Casino. Een restaurant/tea room heeft de 

naam van een beroemde rivier?  

  12.  Welke rivier ? 

De strandbar die je tegenkomt recht tegenover het Casino,  heeft een 

beeld van een Indische God; een mens met de kop van een olifant. 

  13. Hoe heet die Indische God? 

Aan de buitenkant van het Casino zie je een kunstwerk van Beaufort 

2006: drie babies. 

  14. Wat is de naam van de kunstenaar? 

We gaan langs de Kerkstraattrap naar beneden en komen in de –

mogen we wel zeggen- beroemde Kerkstraat 

  15. Hoeveel treden heeft de trap ? 

Wat verder, rechts, hebt u het “Oud Stadhuisje” van 1680. Het werd 

gebouwd met gerecupereerde bakstenen  

  16. Van waar kwamen die stenen? 

We nemen de straat rechts, de Langestraat.  Een deel van het Hotel 

“Pantheon Palace” bestaat uit een beschermde  Art Nouveau gevel. 



17. Welk beroep had de man die hier vroeger een winkel 

uitbaatte? 

We komen aan op het Manitobaplein, vroeger het botermarktje. 

  18. Waarom heet dat nu Manitobaplein? 

We nemen links de Molenstraat. Kijk even binnen op het nummer 19. 

Het tuinterras is uitnodigend. Recht voor ons zien we de Sint 

Rochuskerk, de ‘Toeristenkerk’ in de volksmond.  

  19. hoeveel parochies heeft Blankenberge? 

Merk op dat de gebouwen van de dekenij onlangs afgebroken 

werden. We nemen nu rechts de Hoogstraat en op de hoek vinden 

we het spiksplinternieuwe  Info kantoor  van Blankenberge. Ga maar 

binnen als het open is, doe ze de groeten van Rita en bedien u van 

folders!     

In het Casino loopt een tentoonstelling over 750 jaar Blankenberge. 

Zeker een bezoek waard, indien open. Verleden jaar werden in de 

hall ook twee grote tegeltableaus uit de voormalige viswinkel Azuur 

(vroeger maison Tant) gemonteerd 

20. Wie was de fabrikant van de tegels en wie was de 

architect die de winkel inrichtte? 

Wij gaan rechtdoor, de Rogierlaan op. Let op het prachtige terras van 

nr. 17.  

Neem rechts de Onze Lieve Vrouwstraat. Steek de Troozlaan over en 

u ziet op de hoek het huis  ’t Hoekje’.  De architect bouwde dit huis 

voor hemzelf. 

  21. Wie was die architect ? 
 



We nemen terug de J. De Troozlaan, richting station tot aan het 
Descampspleintje.  
 

22. Hoeveel fonteintjes staan hier? 
 

Neem de straat rechts, de Malecotstraat. Het nr. 24 is een huis uit 
1906 en is beschermd zowel voor zijn gevel als voor zijn interieur!  
Weer links en dan zijn we in de Elisabethstraat waar zich het Belle 
Epoque Centrum bevindt. Meer dan een bezoek waard! Aan de 
ingang vinden we de originele betegeling van het voormalig terras 
met bovenaan een boord van 
 
  23. welke dieren? 
 
We slaan links de Onderwijsstraat in. Het grote gebouw rechts was 
de Rijksmiddelbare school, daar is nu de bibliotheek ondergebracht 
 
  24. Welk architectenbureau verzorgde de verbouwing? 
 
Neem links de Descampstraat. Je bevindt zich nu helemaal in de Belle 

Epoquewijk. Het mooiste huis is ongetwijfeld Villa Olga. 

25. Welke twee grote vogels vind je op de tegeltableau ’s 

van het terras? 

Op de hoek van de straat hebben we oog voor het prachtig 

gerestaureerde ‘Villa Les Papillons’. 

Via de J. De Troozlaan begeven we ons terug naar het station. 

 
   

Opgemaakt door Rita Van Stalle, stadgids  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


