
Rondje
Zeekant
Samen op 
ontdekkingstocht 

4 km vol met leuke plekken en historie!



In deze gezellige volksbuurt  
is van alles te beleven. Als  
toekomstig buurman gaan  
wij de komende tijd op ontdek-
kingstocht door de wijk. In deze 
eerste wandeling bezoek je een 
aantal leuke plekken en krijg je 
een inkijkje in de rijke historie 
van de wijk. 

Ga je mee?
Trek je wandelschoenen aan  
en vergeet je telefoon niet. 
Handig voor het lezen van de 
route en voor het maken van  
de leukste foto. Je kunt namelijk 
een leuke prijs winnen. Bekijk 
onze winactie op Facebook of 
Instagram.

Welkom 
in Fort-
Zeekant!

naar de routekaart↑

http://www.facebook.com/bergseburen
http://www.instagram.com/bergseburen
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De route start bij het nieuwe 
groene hart van de wijk: 
Park Belvedere. Hier kunnen 
alle buurtbewoners elkaar 
ontmoeten en genieten van  
het groen.  
 
Het park is in samenspraak  
met de bewoners bedacht en  
is een ode aan de Schelde.  
Met wandelpaden gemaakt  
van schelpen en lokale gras-,  
riet- en plantsoorten die het 
Scheldegevoel weer terug-
brengen naar Fort-Zeekant.

A Park 
Belvedère

naar de routekaart↑



Meer weten? Bekijk dan  
deze video van projectleider 
Niels Weijgers.

Sla voorbij het park rechtsaf  
naar de Jacob Catslaan.

→

naar de routekaart↑

https://youtu.be/zCrwqFOh2Ho
https://youtu.be/zCrwqFOh2Ho


Je bent hier in de Jacob Cats-
laan. Aan je rechterhand ligt nu 
nog een kale vlakte, maar daar 
komt binnenkort verandering in.  
Dit wordt namelijk de plek voor  
Bergse Buren. Een nieuwe woon- 
buurt met in totaal 114 eengezins- 
woningen, zowel koop als huur. 

In Bergse Buren komen drie  
verschillende woningtypes;  
rijwoningen, levensloopbesten-
dige woningen en twee-onder-
een-kapwoningen. 

Locatie project 
Bergse BurenB

naar de routekaart↑



Elkaar ontmoeten speelt een 
belangrijke rol in dit project. 
Later in de wandeling vertelt  
de architect van Bergse Buren 
hoe we dit willen vormgeven.

Meer weten over dit project of 
aanmelden als geïnteresseerde? 
Neem dan een kijkje op  
www.bergseburen.nl

naar de routekaart↑

http://www.bergseburen.nl


Brede School 
De MarkiezatenC

Centraal in de wijk ligt  
Brede School De Markiezaten. 
In dit moderne gebouw vind  
je Basisschool de Octopus, 
KPO School De Kameleon, 
kinderopvang De Kleine Markies,  
BSO ‘t Spilhonk en kinderdag-
centrum De Markiezaten. 

naar de routekaart↑



Je staat nu in de straat Oud 
Borgvliet. Wist je dat deze straat 
als inspiratie heeft gediend voor 
het ontwerp van Bergse Buren? 
De architect van Bergse Buren, 
Sharon Broek, vertelt je hier 
meer over in deze video. 

Oud  
BorgvlietD
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https://youtu.be/DZkxxnYhkP0
https://youtu.be/DZkxxnYhkP0


Lekker schommelen, glijden of 
rondjes rijden over het verkeers-
park. In deze speeltuin kunnen 
de kinderen zich uren vermaken. 

Speciale opdracht voor  
de kinderen; ren of fiets zo  
snel als je kan een rondje  
over het verkeerspark!  
Laat iemand de tijd bijhouden.  
Ben jij sneller dan je vriendje?

Speeltuin 
AmaliaE

naar de routekaart↑



Aan de Boulevard is het op  
een zomerse dag echt genieten. 
Voetjes in het zand, koud drankje 
erbij en ‘s avonds gezellig een  
hapje eten bij één van de 
restaurants. Geen probleem met 
parkeren, want je kan gewoon 
op de fiets. Hoe heerlijk is dat!
 
Ook in de winter is het hier  
goed toeven. Je kunt hier 
namelijk heerlijk wandelen  
langs het water. 

De BoulevardF

naar de routekaart↑



Onderweg honger of dorst 
gekregen? Stop dan even  
bij restaurant Saus voor een  
12 uurtje aan ‘t water of haal  
een lekker ijsje bij Timo’s. 
 
Vanaf de Boulevard loop je over 
het Boomkilpad naar de andere 
kant van de Markiezaatweg.  
Weer terug op de Scheldelaan 
ga je rechtsaf naar de Schelde- 
flat. Links zie je de Gertrudis-
kapel staan. Op de volgende 
bladzijde lees je meer over  
deze bijzondere kapel. 

naar de routekaart↑



Tijd voor een stukje historie.  
Je ziet hem vanaf een afstand  
al staan; de Sint Gertrudiskapel. 
Al voor 1400 stond er in Borg-
vliet vermoedelijk al een kapel  
op de St. Gertrudisberg, een  
heuvel die onderdeel was  
van de Brabantse Wal. 

De Sint 
GertrudiskapelG

naar de routekaart↑



Bij de kapel hoorde ook een bron.  
Toen na dijkdoorbraken de 
Brabantse Wal aan de Ooster-
schelde kwam te liggen, werd  
de bron steeds overspoeld waar-
na hij buiten gebruik raakte.  
In 1580 werd de kapel vernield. 
Uiteindelijk werd er in 1989 een  
nieuwe kapel gebouwd, maar 
deze staat op enkele honderden 
meters afstand van de oorspron- 
kelijke plek. 

Bij de bouw van de Sint Gertru-
diskapel is gebruik gemaakt 
van materialen uit verschillende 
verdwenen kerken uit Bergen 
op Zoom. De torenspits van de 
kapel bijvoorbeeld, is afkomstig 
van het Angelustorentje van de 
Martelaren van Gorcumkerk. 
Wil je meer weten over deze 
bijzondere kapel? Neem dan 
eens een kijkje op de website 
www.gertrudiskapel.nl

naar de routekaart↑

http://www.gertrudiskapel.nl


In de volksbuurt Fort-Zeekant 
barst het van de sociale initiatie-
ven. Bijvoorbeeld Fort-Zeekant 
Test. Hier testen bewoners 
verschillende manieren om  
te tuinieren. Van moestuintjes  
tot een bloemenweide.  
Wil je ook graag een moestuin?  
Vraag er één aan via 
fortzeekanttest@gmail.com.

Fort-Zeekant 
TestH

naar de routekaart↑

mailto:fortzeekanttest@gmail.com


Aan de achterzijde van de 
Scheldeflat vind je Café Atelier. 
Een sociaal café van, voor en 
door de wijk. Kijk voor de  
actuele openingstijden op:  
www.cafe-atelier.nl.

naar de routekaart↑

http://www.cafe-atelier.nl


Fort-Zeekant blijft vernieuwen. 
Bijvoorbeeld in de Vechtstraat 
en Borgvlietsedreef. Hier zijn tien  
woningen gesloopt om plaats  
te maken voor 10 duurzame  
Nul-op-de-Meterwoningen. 

Ilse Hommel is één van de 
bewoners van deze nieuwbouw. 
Lees hier haar verhaal.

VechtstraatI

naar de routekaart↑

https://stadlander.nl/verhalen/ilse-hommel-ik-hoop-dat-meer-mensen-de-schoonheid-van-deze-wijk-ervaren/


Van niets naar een wind- en 
waterdichte woning in één dag. 
Aan de Adriaen Pauwstraat  
en Anthony Duyckstraat zijn  
in 18 dagen tijd 18 nieuwe 
woningen geplaatst. 

Het gaat om de zogenaamde 
MorgenWonen-woningen van 
VolkerWessels. Deze worden 
voor een groot deel al in de 
fabriek gebouwd. Eenmaal  
op locatie hoeven ze alleen  
maar afgewerkt te worden.

J Nieuwbouw 
18 woningen

naar de routekaart↑



Rond het Heinsiusplein zoeken 
bewoners elkaar op. Er vinden 
verschillende activiteiten plaats, 
zoals de jaarlijkse Burendag. 

HeinsiuspleinK

naar de routekaart↑



Vlakbij de kerk vind je de 
Patronaat. Deze noodkerk is 
in 1918 gebouwd en heeft de 
afgelopen jaren dienst gedaan 
als wijkcentrum. Inmiddels 
wordt het gebouw omgetoverd 
tot een broedplaats voor crea-
tieve ondernemingen.  

In het najaar van 2021 opent  
de Patronaat zijn deuren. Ben 
jij die creatieveling die nog een 
fijne werkplek zoekt? Kijk dan 
eens op www.hetpatronaat.com. 

Bernadette-
straatL

naar de routekaart↑

http://www.hetpatronaat.com


Voor je dagelijkse boodschap-
pen kun je terecht in het wijk  
winkelcentrum. Hier vind je  
onder andere twee supermark-
ten, een drogist en een bloemist. 

Een klein stukje verder in  
de Antwerpsestraatweg vind  
je een aantal verszaken, waar-
onder Bakkerij van Oers en 
Slagerij van der Borght. 

Dagelijkse 
boodschappenM

naar de routekaart↑



Eén van de bekendste straten 
in Fort-Zeekant is toch wel  
de Prinses Beatrixlaan.  
Een lange straat die dwars 
door de wijk loopt en ieder jaar 
het toneel is van de jaarlijkse 
straatrommelmarkt.  
Organisator Ton van der Veeren  
vertelt in dit filmpje wat er zo  
bijzonder is aan deze straat-
rommelmarkt. 

Prinses 
BeatrixlaanN

naar de routekaart↑

https://youtu.be/oNKCv1dsLNw
https://youtu.be/oNKCv1dsLNw


Wandel via de Prinses Beatrix-
laan terug naar de Casper 
Fagellaan. Hopelijk heb je 
genoten van deze wandeling. 

Loop hem gerust nog een  
keer met iemand anders of 
neem de wandeling op in je 
hardlooprondje.

We zijn heel benieuwd wat je  
van de route vond. Laat een 
reactie achter op Facebook  
en/of Instagram. Of plaats een  
leuke foto met #bergseburen. 

Lekker 
gewandeld?

naar de routekaart↑

http://www.facebook.com/bergseburen
http://www.instagram.com/bergseburen/


Fort-Zeekant is een wijk met 
een rijke historie en prachtige 
verhalen. Hoe leuk zou het 
zijn als we deze verhalen 
ook kunnen vertellen aan de 
mensen die ze nog niet kennen?  
 
Dus heb jij een lievelingsplek 
in Fort-Zeekant? Bijvoorbeeld 
een plek waar je graag komt 
of een plek waar je hele mooie 
herinneringen aan hebt.  

Stuur dan een e-mail naar  
lydia.dansberg@eracontour.nl 
en wie weet wordt jouw plek 
dan opgenomen in de volgende 
wandeling die we organiseren. 

We blijven 
in beweging

mailto:lydia.dansberg@eracontour.nl

