
     

Monumenten in Hulst

Wandelroute door de 
Hulster vestingstad en 
over de stadswallen met 
korte beschrijvingen van 
monumenten op de route

 www.hulstvestingstad.nl
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Op de plattegrond zijn door middel van nummers bijzondere beziens-

waardigheden in de binnenstad van Hulst aangeduid. Bij het volgen van 

de nummering maakt u een wandeling van 3,7 km langs de mooiste mo-

numenten van Hulst. De aangeduide monumenten bevatten een bord met 

daarop informatie over het monument en zijn geschiedenis. Uiteraard 

kan de route worden ingekort of kan een andere weg worden gevolgd.

Van de aangeduide monumenten met * zijn gedetailleerde folders ver-

krijgbaar op het VVV kantoor.

Hulst, de meest Vlaamse 
stad van Nederland, is 
één van de best bewaarde 
vestingsteden in ons land. 
De vestingstad straalt een 
onmiskenbare Bourgondi-
sche sfeer uit. In Hulst houdt 
men van het goede leven. Je 
merkt het aan kleine dingen. 
Een bonbon bij de koffie, het 
assortiment Belgische bieren 
in café’s en restaurants, de 
frituur op het marktplein. 
De winkels in Hulst zijn ook 
op zondagmiddag geopend. 
Maandag is sinds jaar en 
dag de marktdag. Dan staat 
het historische marktplein 
vol kramen. Bij mooi weer is 
het goed toeven op de vele 
terrasjes. Al wandelend over 
de 3,5 km lange stadswal-
len of al wandelend door de 
vestingstad ontdekt men vele 
oude gevels en gebouwen die 
getuigen van een eeuwen-
oude geschiedenis. 
De Willibrordus Basiliek, het 
Stadhuis en de vele andere 
monumentale panden maken 
van Hulst één groot 
“openluchtmuseum”.

VVV Hulst
Steenstraat 37 4561 AR 
Hulst 00(31) 114-315221

Uitgave bezoekersmanagement 

Hulst  2012

Plattegrond Ronny Ivens

Fotografie: Miel Saman
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Route start
bij het stadhuis



           
   Stadhuis

Dit gebouw aan de Grote Markt is in de 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. In de Trouwzaal hangt het schilderij 
“De Gerechtigheid” van Jacob Jordaens”. Tijdens de ope-
ningstijden kunt u, na zich te hebben gemeld bij de receptie 
van de gemeentewinkel, het Stadhuis bezoeken.

1

2

Deze poort bevindt zich aan de oostzijde van de stad. Een 
opschrift op een hardstenen architraaf aan de landzijde ver-
telt dat deze poort is gesticht in 1704 door Burgemeester 
Benjamin de Beaufort. Deze poort heeft aan weerszijden 
een stenen borstwering met rechte lijst. U gaat niet door de 
poort, maar gaat voor de poort links het Schuttershof op. 
Vervolgens direct rechts via de Bagijnesteeg het Galgen-
bolwerk op. Hier gaat u links de wal op. Na een lang recht 
pad komt u aan bij het volgende monument.

Deze poort bevindt zich aan de 
zuidelijke ingang van Hulst. 
Zodra u door de poort bent en 
zich omdraait, ziet u aan de 
bovenzijde van de poort drie 
natuurstenen trofeeën. De 
middelste draagt het gene-

raliteitswapen, het teken van de Verenigde Nederlanden. 
Wanneer u nu links naast de poort kijkt ziet u het volgende 
monument, het Reynaertmonument.

       
      Reynaertmonument 4

Dit monument getuigt van de 
Reynaert-traditie die in het 
land van Hulst leeft. Het is 
een in brons gegoten beeld 
met een hardstenen achter-
grond die het hof van Koning 
Nobel toont. Het is dus niet 
voor niets dat Hulst zich ook 
Reynaertstad noemt. Ver-
volgens gaat u links van het 
monument via een houten 
trap de Stadswallen op. Vroe-
ger bestond de omwalling 

hoofdzakelijk uit stenen muren. Omdat die niet bestand 
waren tegen het later toenemend gebruik van kanonnen 
met buskruit en metalen kogels, werd omstreeks 1600 
begonnen met de aanleg van een aarden vestingswal met 
bolwerken. De vóórliggende gracht werd verbreed en met 
de aanleg van een contrescarp en ravelijnen werden de 
verdedigingswerken voltooid ten tijde van het Twaalfja-
rige Bestand (1609-1621). U volgt de vestingswal rond het 
Prince Bolwerk en loopt daarna nog zo’n vijftigtal meter 
door. Hier verlaat u langs het voetpad links de wal. U loopt 
via de Korte Bellingstraat richting Lange Bellingstraat, 
waar u rechtsaf gaat. Even verder gaat u linksaf (onder de 
bebouwing door) de straat in die naar het volgende monu-
ment is genoemd.

5

Dit gebouw met zijn karakteristieke torentje is gesitueerd 
in wat vroeger de tuin van het Baudeloo-complex was. 
De zusters Franciscanessen van Mariadal beheerden dit 
gebouwencomplex, bestaande uit een klooster, een pensi-
onaat en een aantal schoolgebouwen. In dit fraaie gebouw 
is nu de Zeeuwse Muziekschool gevestigd en een kleine 
concertzaal. U volgt de straat links richting het moderne 
stadskantoor. Door de gerestaureerde toegangspoort aan 
de rechterzijde komt u terug op de Grote markt. U steekt 
het marktplein over en loopt de Steenstraat in. Aan uw 
rechterzijde bevindt zich nu het oudste en fraaiste mo-
nument van Hulst, welke in 2009 is verkozen tot “Mooiste 
Kerk van Nederland”

              Refugium van Baudeloo

 
    Basiliek van de H. Willibrordus 6

De skyline van Hulst wordt 
beheerst door de monu-
mentale Basiliek. De to-
ren is van kilometers ver 
zichtbaar. Het gebouw 
werd gerestaureerd in de 
vroege jaren dertig en in 
de periode 1996 – 1999. De 
basiliek heeft prachtige ge-
brandschilderde ramen en  
herbergt een fraai orgel van 
Frans-Vlaamse bouwkunst. 
Na bezichtiging van de Ba-
siliek verplaatst u zich weer 
richting de Grote Markt. U 

houdt links aan en blijft langs de kerkmuur lopen. U volgt 
de weg via het Cornelis de Vosplein en de Houtmarkt naar 
de Kleine Bagijnestraat. Aan het einde van de Kleine Bagij-
nenstraat treft u de tweede toegangspoort van Hulst.

7   Bagijnepoort of Graauwse poort

Eveneens gelegen aan de Grote Markt (24) is het Gouver-
neurshuis, gemeentewinkel. Om de route te vervolgen gaat 
u aan de kop van het marktplein linksaf de Gentsestraat, 
de belangrijkste winkelstraat van Hulst, in. U volgt deze tot 
aan de eerstvolgende kruising. Daar gaat u linksaf.U be-
vindt zich nu in de straat die naar het volgende 
monument is genoemd.

8     Stadsmolen

De Stadsmolen is een zeer 
fraaie, diverse malen ge-
restaureerde, ronde stenen 
stellingmolen met boven-
kruier. Hij is gelegen aan het 
Molenbolwerk. Naar verluidt 
zouden zich hier nog “fluis-
tergangen” bevinden.  

     

De Stadsmolen is iedere zondagmiddag  in het seizoen te 
bezichtigen. Op andere dagen kunt u de molen bezoeken 
onder leiding van een gids. Hiervoor dient u op voorhand 
een afspraak te maken bij het VVV-kantoor. U vervolgt de 
route door de Stadswal bovenlangs te volgen, totdat u bij 
de derde toegangspoort van Hulst komt.

              Gouverneurshuis

              Gentsepoort 3

9     Dubbele poort

Deze poort ligt aan de noordzijde van de stad. Aan de land-
zijde op de stenen borstwering bevindt zich een gevelsteen 
met daarop het jaartal 1771, het jaar van de restauratie. 
Tot in het jaar 1845 werden de stadpoorten ter bescherming 
van de stad ’s avonds afgesloten met zware deuren. U loopt 
over de Dubbele Poort en volgt de Stadswal bovenlangs, tot 
aan de meest bijzondere stadspoort van Hulst.

10

Deze poort wordt in de volksmond de Keldermanspoort ge-
noemd, of Dobbele Poort. De dubbele functie van de poort 
(land- en waterpoort) is duidelijk te zien. Bij het beleg van 
Hulst in 1596 door Albertus van Oostenrijk werd de in 1506 
gebouwde Dobbele Poort voor een groot deel verwoest.

De restanten van de poort werden in 1618 met aarde be-
dekt. In 1952 werden de overblijfselen ontdekt -door Ing. 
Keldermans- en kort daarna blootgelegd. U loopt om de 
Bollewerckpoort heen en verlaat dan de Stadswal. U loopt 
rechtsaf de Minderbroedersstraat in. Na zo’n 100 meter 
ziet u aan uw rechterzijde het nog gerestaureerde gedeelte 
van het volgende monument. 

www.hulstvestingstad.nl

     
Kloostermuur 11

Deze muur omsloot eens het 15de eeuwse Franciscaner 
klooster, dat zich hier bevond. U keert de muur de rug toe 
en loopt terug naar links richting de kade. Voor het wa-
ter gaat u rechts de Overdamstraat in. Even verder aan uw 
linkerhand treft u de Vismarkt, onderdeel van de Nieuwe 
Bierkaai

12     De Nieuwe Bierkaai

13     Het Refugium van Cambron

In dit pand, gelegen aan de 
Steenstraat 14, is nu een 
winkel gevestigd. Het werd 
gebouwd als refugium voor de 
monniken van Cambron, die 
uitgebreide bezittingen had-
den in het Land van Hulst. U 
bevindt zich nu op het hoogste 
punt van Hulst

Vanuit het Pierssensstraatje kunt u het beste de oude gevel 
bekijken. Aan de voorzijde is niet veel meer te zien van de 
oorspronkelijke bouw. Om de route te vervolgen steekt u 
ter hoogte van dit gebouw de straat over en houdt rechts 
aan. Op huisnummer 37 treft u een van de stijlvolste ge-
bouwen van Hulst.

 14

Het onderkelderde pand 
dateert uit 1665 en is voor-
zien van een statige gevel 
met stoepbordes en ijzeren 
bordeshek. In het portiek 
ziet u de wapens van Hulst 
en de Generaliteit. Vanaf 
de middeleeuwen tot in de 
Franse tijd was dit rege-
rings- en gerechtsgebouw 
van de magistraat van Hul-
ster Ambacht. Het pand is 

sinds 2004 het cultuur-toeristisch huis van Hulst. U vindt 
er o.a. het VVV-kantoor, een expositieruimte, een maquet-
te met film en een stads (beelden) tuin. Op de 1e etage treft 
u een 19e eeuwse houten gevangenis en ’s Landsrecht, een 
expositie van gerechtswerktuigen.  Tegenover ’s Landshuis 
ziet u op huisnummer 28 het laatste monument van deze 
route.

 15   Refugium van de Abdij van Duinen

Dit grote huis is mogelijk 
het Gravensteen, de ge-
vangenis van de vertegen-
woordiger van de Vlaamse 
graaf in Hulst, geweest. 
In dit gebouw uit de 15e 
eeuw is sedert 1976 het 
Museum “De Vier Ambach-
ten” gevestigd. U vindt hier 
een permanente tentoon-
stelling van onder meer 
streekgebonden voorwer-

pen. Daarnaast vinden er regelmatig wisselende ten-
toonstellingen plaats. Een bezoek aan dit museum is een 
waardige afsluiting van deze monumentenroute. 

Hulst bedankt u voor uw  interesse voor 
haar stad. De stadspoorten van Hulst 
staan altijd wijd open en aan de hand 
van Reynaert de Vos bent u verzekerd 
van een boeiende dag.

     Bollewerckpoort

De Vismarkt is één van de zes 
marktjes die Hulst rijk was. 
In juni 2012 is de aanleg van 
de haven gerealiseerd, op 
dezelfde plek waar vroeger 
het water de stad binnen-
kwam. Vervolg uw tocht over 
deze markten ga op het einde 
rechts de Bontehondstraat 
in. Loop deze straat uit tot op 
de Broodmarkt. Hier gaat u 
rechtsaf de Pierssensstraat 

in. Op de plaats waar dit straatje in de Steenstraat uitkomt, 
treft u op de hoek het volgende monument

‘s Landshuis


