Wist je dat...
• één van de vijf mooiste vestingsteden van
Nederland is?
• de Willibrordusbasiliek verkozen is tot de
mooiste kerk van Nederland?
• In Hulst op meedere plaatsen bier
gebrouwen wordt?
• Pagadders de vesting bewaken?
• Hulst een echte liefdesbrug heeft?
• Je in een uurtje de wallen rondwandelt?
•”inulst” streektaal is voor “in Hulst”?
•”inulst” bestaat uit: Kloosterzande, Lamswaarde, Vogelwaarde, Hengstdijk, Hulst,
Nieuw Namen, Graauw, Walsoorden,
Kapellebrug, Sint Jansteen, Terhole,
Clinge, Heikant, Kuitaart en Ossenisse?
• Dat het beroemde Reynaert epos zich
o.a. hier in Hulst afspeelt?

Infopunt #inulst
Je vindt het Infopunt #inulst in Museum Hulst
in de Steenstraat. Hier vind je in de 9 toonzalen alles over de geschiedenis van Hulst
en er is een ruimte met wisselende exposities. Bij het Infopunt kennen we de mooiste
plekjes van Hulst, Zeeuws Vlaanderen en net
over de grens, en we willen die graag met
je delen.
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Molen

Voor de kids!
Hulst barst van de mogelijkheden voor kinderen. Speeltuinen, uitjes, kindvriendelijke
eettentjes, evenementen en theater. Hebben
jullie al kennis gemaakt met de Pagadders?
Kijk op de website www.inulst.nl bij zien en
doen, en ontdek het verhaal van deze kleine
helden of download de Pagadder app en
verdien een leuke prijs!

Stadhuis
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Cultureel
Er is altijd wel een reden om naar Hulst te komen. Een evenement, een bezoekje aan de
bioscoop of expositie, en misschien wel een
gezellige en leerzame excursie. Maak zeker
een wandeling over de 3,5km lange vestingwal! Bekijk onze evenementenkalender
op de website www.inulst.nl/evenementen.
Gezelligheid is onze specialiteit #inulst!
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Bezichtigen...
Woonboulevard

Voor mindervaliden vind je toegang
tot de stadswallen bij deze punten.
Tevens bevindt zich op de Grote
Markt een mindervalidentoilet-toilet

Horecagebied
Proost op het goede leven #inulst! Eet- en
drinkgelegenheden vind je vooral op en om
de Grote Markt, de Bierkaai en de Statie.
Maar laat je vooral niet weerhouden om
ook eens verder te kijken waar je overal
kunt genieten van een hapje en drankje uit
de streek. Zo zijn er een aantal leuke horeca gelegenheden aan onze kust en in onze
dorpen die je gezien moet hebben.
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Meer weten?
Ons enthousiast gidensteam staat klaar om
je alles over de stad en haar geschiedenis te
vertellen. boek één van onze amusante excursies via infopunt@hulstnet.nl of lees meer
op: www.inulst.nl/zien-en-doen/excursies

Winkelgebieden

Informatie

Hulst kent 3 winkelgebieden: De vesting
waar je een diversiteit aan winkels kunt vinden. Daarnaast is er het Stationsplein waar
je meerdere supermarkten en grootwinkelbedrijven vindt. De woonboulevard bevindt
zich aan de entree van Hulst.

Bij noodgevallen belt u natuurlijk altijd 112.
De huisartsenpost is bereikbaar onder
nummer: 0114-313131. Voor diverse andere
informatie kunt u terecht op de website
www.inulst.nl of scan de qr-code.

Dwaalgebieden
De aard en de cultuur van de regio vind je
nog overal terug. Zo is de vestingstad 1 van
de 3 meest complete van heel Nederland.
Je vindt hier bouwkundige en culturele monumenten die een toonbeeld zijn voor zowel
de vestingstad als de hele gemeente.

#inulst kun je ook heerlijk verdwalen...
Ontdek de verborgen plekjes met terrasjes
en winkeltjes die juist niet op de vanzelfsprekende plaatsen liggen. Maak van een wandeling door Hulst een ontdekkingstocht of
dwaal buiten de stad door de open polders!

Voetgangers
en auto’s
In Hulst kennen we sinds kort een shared
space gebied. De Gentse straat, Grote
Markt, Cornelis de Vos plein en Steenstraat
zijn winkelerf. Voetgangers zijn de belangrijkste gebruikers en auto’s zijn hier te gast.
Stapvoets rijden is dus aangeraden. Bij het
Stationsplein en in de binnenstad zijn ruim
voldoende parkeerplaatsen. Het parkeren
buiten de stadwallen is gratis. Binnen de
wallen geldt een uurtarief. Op de bolwerken
geldt het dagtarief van 5 euro.

Hier aan
de kust...
De Hulsterse Scheldekust is een prachtig
gebied om te wandelen, fietsen, vissen of
varen. Onze kust #inulst is maar liefst 31
kilometer lang! Snuif de zilte zeelucht of
bewonder de uitgestrektheid van de polders
eromheen. Maak een tussenstop bij één van
de zonnige paviljoens, spot zeehonden en
verwonder je over de rakelings passerende
zeereuzen op weg naar Antwerpen... Kijk bij
het VVV voor de leukste fiets- en wandelroutes #inulst!
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Verdronken land
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Gezelligheid is
onze specialiteit!

Meer zien en
doen? Scan de
qr-code en beleef
Hulst eens op een
andere manier!

Is 1 dag
te kort?
Boek dan een hotel, vakantiehuisje of fijne
B&B. Langs de kust en de natuurgebieden
zijn ook campings en camperplaatsen te
vinden. Laat je verrassen door de vele faciliteiten die deze accommodaties te bieden
hebben.

www.inulst.nl

