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Met deze zin begint het middeleeuwse 
dierenverhaal van den vos Reynaerde. Het 
verhaal werd in de 13e eeuw geschreven. 
De hoofdfi guren in het verhaal zijn dieren, 
die zich als mensen gedragen. Het 
belangrijkste personage is Reynaert de 
Vos. Hij is zonder twijfel de bekendste 
inwoner van Hulst. Jij hebt vast al eens 
van hem gehoord. Het verhaal gaat 
over de listige vos Reynaert, die met 
zijn sluwe streken het gedrag van de 
mensen in de middeleeuwen bespot. 
Hij lacht erom en probeert de dieren 
die een belangrijke functie hebben voor 
de gek te houden. Wil je nog meer 
weten over de sluwe vos? Het stripboek 
van Reynaert kun je kopen bij het 
VVV-kantoor of bezoek het Museum 
Hulst waar je de Reynaertkamer kunt 
bezoeken.

Het was in eenen tsinxen daghe “,,

Frederik Hendrik (zoon van Willem 
van Oranje), ook wel de stedendwinger 
genoemd, liet op 2 november 1645 13.000 
kanonskogels en 500 granaten op de stad 
Hulst afvuren om zo de stad te veroveren van 
de Spanjaarden. Hulst werd namelijk al enige 
tijd door de Spanjaarden bezet! Ondanks de 
sterke vesting die rond de stad lag, gaf Hulst 
zich twee dagen later over. Vanaf 4 november 
1645 behoort Hulst weer tot Nederland. Dat is 
de offi ciële geschiedenis van de vesting Hulst. 
Maar wat hebben de vestingwallen en Reynaert 
de Vos met Hulst te maken? Ontdek en beleef 
het allemaal tijdens de kinderroute in Hulst!

Bestudeer de kaart eerst goed, 
zodat je weet waar je naar toe 
moet lopen. Misschien vind 
je het ook leuk om voorafgaand 
aan je route de fi lm over de geschiedenis 
van Hulst te bekijken bij de VVV in het 
‘s Landshuis. Daarna kun je van start. 

Ontdek en beleef Hulst Vestingstad. Loop als 
een soldaat over een bolwerk of sluip als een vos 
over de wallen! Begin bij nummer 1 en eindig bij 
nummer 19. Kijk vooral goed om je heen of je 
het antwoord op de vraag in het vossenkopje 
kunt vinden. De route is ook leuk om deze in 
kleine groepjes samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes te lopen. Bijvoorbeeld op een 
verjaardagsfeestje. Als je klaar bent met de 
route en je hebt de antwoorden ingevuld, kom 
dan gauw op het VVV-kantoor je antwoorden 
controleren en ontvang een leuke verrassing!

Hoe werkt het?Hoe werkt het?
Tijdens de route loop je over de vestingwerken 
die tijdens de Tachtigjarige Oorlog (meer 
dan 350 jaar geleden!) zijn aangelegd. De 
vestingwerken bestaan uit aarden wallen, 
bolwerken en ravelijnen. Deze zorgden vroeger 
voor de verdediging van de stad. Toen liepen 
soldaten over de wallen, net als jij straks. Maar 
natuurlijk liepen ze niet rechtop, dat was te 
gevaarlijk. Ze slopen voorzichtig rond op het 
pad dat het dichtst bij de stad is. Probeer maar 
eens of jij net als de soldaten sluipend over de 
wallen kunt lopen. Wist je dat het bijna over en 
uit was geweest met de wallen? In 1918 had de 
gemeenteraad van Hulst al ‘ja’ gezegd tegen het 
plan om de wallen te slopen en de stadsgracht 
dicht te gooien, om zo plaats te maken voor de 
bouw van nieuwe huizen. Luid protest uit heel 
Nederland zorgde er gelukkig voor dat alles bij 
het oude bleef. Daarom kunnen we nu nog altijd 
mooie wandelingen over de wallen maken!

In Hulst zijn er regelmatig activiteiten die ook 
voor de kinderen leuk zijn om te bezoeken. 
Tevens organiseert Hulst Cultureel elk seizoen 
leuke theatervoorstellingen. Zomer en winter 
kun je zwemmen in zowel een buiten- als een 
binnenzwembad. Er zijn binnenspeeltuinen maar 
ook buiten kun je je goed vermaken. Spelen op 
de vestingwal, in de bossen of aan de waterkant 
langs de Westerschelde. 
Kijk op www.hulstvestingstad.nl voor de meest 
recente info.
Sedert 2018 kun je je op de Vestingwal vermaken 
op de Vindplaats, een speel- en verblijfplaats waar 
de historie spelenderwijs kan worden ontdekt.
Overal in de stad kom je kleine Pagadders tegen. 
Stel ze gerust een vraag, wie weet krijg je ook een 
antwoord... Ontdek ze alle 13!
Info: www.pagaddersinhulst.nl

Afstand schatten
Doe een paar passen over een zanderige 
grond, meet de afstand tussen je 
voetafdrukken, loop vervolgens 1 minuut 
in gewoon tempo, vermenigvuldig het 
aantal passen per minuut met de lengte 
van je passen. Nu weet je welke afstand je per 
minuut afl egt.

Je schaduw en de zon
Als je weet dat om 12.00 uur ‘s middags 

de zon op zijn hoogste punt staat en 
pal op het zuiden, dan kun je ook het 
noorden, oosten en westen bepalen. 
Door naar de richting van je schaduw 

te kijken, kun je precies hetzelfde doen.

Je horloge en de zon
Heb je een horloge met cijfers? Leg hem 
dan in je hand. Richt de kleine wijzer 
naar de zon. Het zuiden is nu precies 
tussen de 12 en de kleine wijzer.

Onderdeel van de Staats-Spaanse Linies

Deze kinderroute is een uitgave van: 

Stichting Bezoekersmanagement Hulst

Route verkrijgbaar via het 

VVV – Steenstraat 37

Email: hulst@vvvzeeland.nl

Tel: +31114315221

Ontwerp: Ashwin Visser

Druk: Drukkerij Duwa

Politie Tel: 09008844

Dokter: Pallion, Blauwe hofke 100,

Hulst (tel: +31114313131)

Gevonden voorwerpen: 

Hulst (tel: +31114389000)

Reynaert: 

Handige weetjes Handige weetjes

Dit kun je ook nog doen in Hulst!
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Beantwoord deze vragen

en krijg een leuke verrassing!Welk jaartal staat op de vloer van de gevangenis?

Hoe heet de stalen brug over de Bierkaai?

Wat is de werkelijke naam van deze poort? 
(Weet je ook nog een andere naam voor deze poort?)

Hoe noem je het voorwerp dat het verhaal vertelt?

Wat wordt er in de molen gemalen? Hoe oud is de molen?

Wat is een Ravelijn?

Teken hiernaast een martelwerktuig waar dit bolwerk naar 
is vernoemd.

Wat is de naam van deze poort?

Hoeveel vlakken hebben de twee voetbaldoelen samen?

Wat is de naam van dit bolwerk?

Wat is de naam van de basisschool?

Hoeveel bolwerken heeft Hulst volgens de steen op de 
Gentse Poort?

Wat heeft Reynaert de Vos in zijn hand?

Welke dieren horen nog bij het dierenepos?

Welke zoete lekkernij wordt door de bijen in 
de korf van nr. 20 gemaakt?

Welke dieren zie je op het dak naast de Gemeentewinkel?

Wat is de Franse naam voor een toevluchtsgebouw van 
Monniken in de stad?

Wat voor soort kerk is de mooiste kerk van Nederland?

Hoe heet het museum?
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