
Zoektocht Het Zeebos. 

 

We beginnen zoals gewoonlijk aan het station. 

Het wordt een wandeling, zowat 9km, die je weer naar de Oostkant 

van Blankenberge brengt, maar langs andere paden dan onze eerste 

wandeling ‘Oost Blankenberge’. 

We dwarsen het Leopold III plein (Stationsplein). Hier stond in de 

Belle Epoque periode het eerste station van Blankenberge. De 

spoorlijn liep door langs de huidige de Troozlaan en Ruzettelaan tot 

Heist. Wanneer en door wie werd het eerste station ingehuldigd? 

1. …………………. 

 

We nemen rechts, aan de ING bank, de Koninginlaan. Hier en in de 

aanpalende straten werd veel gebouwd na WO I. We zitten hier 

werkelijk in een Interbellum (periode tussen de 2 wereldoorlogen) 

wijk. In het eerste gedeelte van de straat werd vooral in de jaren 

1920 gebouwd. Na WO I was het gedaan met rijkelijk versierde 

huizen te bouwen met veel tierlantijntjes. De huizen werden dan 

maar versierd door kunstig metselwerk. Kijk maar eens naar de gevel 

van nr. 18 en het huis op de hoek, rechts. 

Rechts, in de Marie-José laan, ziet u een huis (nr 16) met schitterende 

blauwe tegeltjes. Maar heb ook oog voor de gebouwen zelf, die er al  

bijna 100 jaar oud, verrassend modern uitzien! 

In het tweede gedeelte van de Koninginlaan werd er gebouwd vanaf 

de jaren 1930. We zien hier grote huizen en voortuintjes en al heel 

wat garages! Hier woonde de rijke burgerij. De Oostkant was nog 

altijd de wijk van de gegoede burgers. In de Westkant woonden 

hoofdzakelijk vissers en werklieden. In deze wijk komt u de naam van 

één architect vaak tegen. Zijn naam? 



 2……………… 

 

Links ziet u een huis helemaal in gele tegeltjes (nr. 54). Hoe noemt 

deze villa (men spreekt nog altijd van villa’s) 

3. ………. 

 

Kijk even in de straat links, de Mingerslaan. Van welk jaar is villa 

Aline? 

4. …….. 

 

We volgen verder de Koninginlaan tot aan de Astridlaan die we even 

rechts volgen om dan over te steken en links de M. Devriendtlaan 

(een vroegere burgemeester) te volgen. Aan de rechterzijde hebben 

we een modern woon-zorgcentrum. Daar hoort ook een restaurant 

bij. De naam? 

5. ……………. 

 

Op het einde van de laan gaan we verder rechtdoor, het wandelpadje 

tussen het groen in. Aan de T splitsing gaan we links en loop voorbij 

het zwembad en het Sealife. De parkings daar zijn ‘randparking’. 

Hoeveel betaal je voor een hele dag? 

 6. …………….. 

We steken de Koning Albertlaan over ter hoogte van De Floreal, een 

vakantiedomein van de socialistische vakbond, gebouwd in 1992. 

(voor iedereen toegankelijk). Hoeveel verdiepingen telt het gebouw? 

7. …………….. 

 



We vervolgen onze weg richting Zeebrugge. Welk dier kondigt 

Camping Dallas aan? 

8. …………….. 

 

Aan de verkeerslichten komen aan bij ‘De Duinse Polders’ vroeger 

een vakantiedomein van het ACV. Ten gevolge van de Arco affaire 

waren ze genoodzaakt dit domein te verkopen aan 

9. ……………… 

 

We begeven ons naar de parking van het domein waar we helemaal 

achteraan de ingang van het Zeebos vinden. Bekijk goed het plan, je 

zal het bos verlaten aan de oostzijde, aan de Zeebruggelaan. Maar 

eerst kennismaken met het Zeebos. Ons vorige stadsbestuur had aan 

het landbouwgebied rechts een golfterrein (9 holes) voorzien, maar 

het huidige bestuur heeft deze plannen van tafel geveegd. Volg het 

pad tot aan het houten hekken en ga links verder. Zo wandel je 

omheen het ruime gebouw dat de stad hier neerzette voor de jeugd. 

Scouts, KSA en Chiro vinden hier een onderdak.  

Hou links aan tot aan de hoofdweg van het bos, een asfaltweg die 

van noord naar zuid loopt. We dwarsen die weg en blijven rechtdoor 

gaan. Helemaal op het einde vinden we een vogelkijkhut. Noem de 

vogels op die u hier in de zomer kan spotten 

10. ………………………………………. 

     ……………………………………… 

 

Neem even de tijd om richting Zeebrugge te kijken. In de velden zie je 

verschillende pylonen  die voor het ‘Stevin project’ geplaatst zijn om 

de energie van de windmolenparken op zee aan land te brengen voor 

verdere distributie.  



In het Zeebos zal je veel braamstruiken zien. Nu nog wat te vroeg om 

ervan te snoepen, maar later op het seizoen neem je best een doos 

mee om dat lekkers te plukken! Steeds plukken boven 1m hoogte! 

 We vervolgen het pad dat wat verder naar rechts afbuigt. Je komt op 

het speelterrein van het bos uit. Hier kan je even rusten en de 

kinderen laten ravotten. Als we verder gaan komen we weer op de 

asfaltweg die we links nemen en tot het einde volgen. We zijn dan op 

de Zeebruggelaan. Deze weg volgt het tracé van de vroegere Evendijk 

Oost. We wandelen rechts, richting Blankenberge, uiteraard.  

Het nummer 156 is een klein huisje dat er al ruim 100 jaar staat. Het 

is prachtig gerestaureerd en ligt in een mooie tuin. De naam van het 

huisje? 

 11. ……….. 

 

Er recht tegenover zie je een grote hoeve, gelegen op een terp. De 

Raaswalle. Ze is eeuwenoud. Verder op je weg zal je ergens het 

jaartal vinden wanneer deze hoeve voor ’t eerst vermeld werd.  Welk 

jaar is dat? 

 12. …………… 

 

We blijven de Zeebruggelaan volgen en komen terug in de bewoning. 

Links hebben we twee campings. Je kan er eventueeL terecht voor 

een versnapering in hun cafetaria/restaurant. De namen van beide  

campings? 

 13. ……………… 

 

We wandelen verder tot we aan het beeld De Krijger’ komen. Van 

welke bekende beeldhouwer is dit werk? 



 14. ……………… 

 

Wat is een vingerling? 

 15. ………………………….. 

        …………………………. 

 

Rond welk jaar werd de Evendijk Oost aangelegd? 

 16. …………………………….. 

 

We keren op onze stappen terug tot aan de richtingaanwijzer 

‘OCMW’ en nemen de Jordaenslaan. Schrijf de namen op van alle 

kunstschilders die je tegenkomt, vanaf nu tot het eind van de 

wandeling (!) 

 17. …………………………………………….. 

        …………………………………………… 

        …………………………………………….. 

 

Tussen de nummers 60 en 58 is een smal wegeltje. Neem het. Op het 

einde gaat u naar links tot u op een open plaats komt waar 

verschillende beelden staan. Maanden geleden hebben vandalen met 

artistieke neigingen de werken ‘bijgewerkt’….. Noteer de namen van 

de kunstwerken en hun makers. (een beeld heeft geen 

vermeldingen). 

 18.  ……………………………. 

        ……………………………………. 



Een beeld werd door vandalen vernietigd in de nacht van 18-19 juli. 

Misschien liggen de brokstukken er nog ……….. Het beeld was van 

Joeri Stubbe en heette ‘Dino’ 

De ‘bibliotheek’ van P. Nand R. bevat 32 boeken. Alle boeken hebben 

dezelfde titel, maar telkens in een andere taal. Wat is de 

Nederlandstalige titel? 

 19. ………………… 

 

We verlaten het plein aan westelijke kant (aan het huis met 12 

zonnepanelen). We nemen het eerste pad links en komen weer in de 

Jordaenslaan terecht die we rechts volgen. We komen voorbij het 

OCMW gebouw. Welke naam kreeg dit gebouw? 

 20. ……………………….   (weet je wat dit is? Zoek het eens op!) 

 

We nemen het eerstvolgende pad rechts, onder de rozenboog, en 

komen bij het woon-en zorgcentrum van het OCMW. Voor het 

gebouw staat een mooi beeld van een oude visser. Hoe noemt het 

gebouw? 

 21. ……………………. 

 

Er is ook een Dagverzorging centrum met de naam: 

 22.  ………………………… 

(= is tevens de oude benaming van een vuurtoren) 

 

We begeven ons naar de Koning Boudewijnlaan die we links volgen 

tot op het einde. Links hebben we het BLOSO domein. Hoe heet de 

Mountainbikeroute (59km) die hier begint? 



 23. …………………….. 

 

We nemen nu de Mgr. Waffelaertlaan tot aan het voormalig Karmel 

klooster waar we links de Koning Albertlaan inslaan om ons eindpunt, 

het station, te bereiken. 

 

 

 

Samengesteld door Rita Van Stalle, Stadsgids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 


