
 

Zeebrugge,  

Oude Vismijn, authenticiteit troef! 
 

 
ZEEBRUGGE,-  zomer 2019 

 

Tijd voor verandering, vele nieuwigheden bij SEAFRONT, 
Themapark over zee en zeevaart, vis en visserij. 

 
NIEUW!  Noordzee-natuur-expo ism WWF 
Sinds enkele maanden is er in het maritiem themapark SEAFRONT de nieuwe expo 
‘Noordzeeschatten’ te bewonderen. Maak kennis met de Noordzee als grootste natuurgebied van 
België, speur mee naar Noordzeeschatten en leer hoe jij de zee kan beschermen en mee de 
plasticsoep bestrijden. 
 
Duikboot nog te bezoeken t.e.m. 2 juni ‘19 
Na meer dan  20 jaar en   1.250.000 bezoekers bezoekers 
later  is het tijd voor iets nieuws.  Op woensdag 12 juni wordt 
de Russische Foxtrot-onderzeeër passend uitgeleid als hij 
voorgoed zijn thuisbasis ZEEBRUGGE verlaat.  Voor het 
zover is kan je deze authentieke onderzeeër  nog tem  
zondag 2 juni 2019  dagelijks  bezoeken tussen 10u en 17u. 
 
 

Opening ‘Operatie Noordzee 1944-45’ 

 

Op zaterdag 8 juni  opent SEAFRONT een bijkomende expositieruimte van 
1.200m².   Bezoek ‘Operatie Noordzee 1944-45’ en het verhaal over de  
vergeten slag om de Schelde. Beleef hoe de Belgische zeelieden de 
laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog meemaakten, vlak voor en 
vlak na de bevrijding. De vele verhalen van zeelieden maar ook van 
‘gewone’ burgers komen tot leven via originele vondsten, foto’s en films. 
Een interactieve en attractieve laagdrempelige tentoonstelling met diverse 
topstukken en nooit eerder vertoonde items, geschikt voor elke leeftijd!  
Met leuk familie-parcours. Deze expo zit inbegrepen in je toegangsticket 
voor SEAFRONT (zie verder, praktisch) 
 
 

Voor verse vis moet je in Zeebrugge zijn. 

Zeebrugge wordt ook wel de hoofdstad van de vis genoemd.  Logisch als je weet dat Zeebrugge  
dé thuisbasis is van de grootste visveiling van ons land! 

 
De vers gevangen vis wordt ’s nachts aangeleverd, ’s morgens geveild en 
dezelfde dag nog uitgeleverd. Met andere woorden vis van op de boot tot in 
je bord. Verser kan dus niet! In de viswinkels en de vele restaurantjes en 
horecazaken in de omgeving van de Oude Vismijn is ‘dagverse vis’ dan ook 
geen vreemd begrip. De talloze visrestaurants hebben een reputatie om U 
tegen te zeggen. Ook bij SEAFRONT staat vis in de schijnwerpers. Dompel 
je onder in de wereld van vis en visserij en ontdek in het maritiem themapark 
de verscheidene thematentoonstellingen zoals ‘Fish Stories’ of ‘Vis van 
boot tot bord’. Of kom alles te weten over de rijke vissersgeschiedenis van 
Zeebrugge. 
 



 

Oude Vismijn 

 
De vismijn van weleer is weliswaar verdwenen maar het oude vismijngebouw is er nog steeds. 
Gezellig kuieren langs de kade met uitzicht op de jachthaven waar plezierbootjes en vissersboten 
broederlijk naast elkaar dobberen, een terrasje in de zon, verse vis, het maritiem themapark 
SEAFRONT. 
 
Er valt veel te beleven hier in de Oude Vismijn te Zeebrugge! 
 

Zo is er op de hoek van de gebouwen van de Oude Vismijn Port Basil (https://www.portbasil.com/) 
te vinden. Een authentieke Napolitaanse pizzeria, waar ook het interieur om duimen en vingers bij 
af te likken is. 

De zoetekauwen onder ons moeten zeker ook eens een kijkje nemen bij P&J Chocolate Factory, 
(https://www.p-j.be/) hét paradijs voor alle chocoladeliefhebbers. Chocolade in allerlei kleuren of 
vormen kan je hier verkrijgen! Of heb je eerder zin in een workshop of een demonstratie, ook dan 
ben je hier aan het juiste adres.  Wil je meer  info over de cacaoboon, bezoek dan het gratis mini-
museumpje. 

Snuisteraars en verzamelaars vinden in de gebouwen van de Oude Vismijn gegarandeerd iets 
uniek. Doks, (http://www.pauldegrande.com/) van Paul De Grande (bekende van het VIER-
programma ‘Stukken van Mensen’) is dé place to be om antieke spulletjes op de kop te tikken. In 
deze 1500m2 grote toonzaal is er keuze te over, voor ieders budget. 

 

Combinatietip,  havenrondvaart. 

Ook een bezoek aan de haven van Zeebrugge is een niet te 
missen ervaring! Scheep in en ontdek de wereldhaven vanop 
zee.   Check www.franlis.be voor de  afvaarturen. 
 

 

 

SAVE THE DATE 

April – mei ‘19 Vroege Vogel Korting 
Tijdens de maanden april en mei kan je elke zondagmorgen tussen 
10u en 11u aan de kassa van de West-Hinder een toegangsticket 
kopen. Deze is enkel geldig voor de duikboot en West-Hinder. Tickets 
kosten dan 7,50 € pp  ipv € 13,50 (volw. en kinderen) en zijn te koop 
op de dag van bezoek.    

30mei – 2juni ‘19 Vierdaagse feestelijke uitzwaai onderzeeër met randanimatie en een 
passend hapje en drankje. 

8 juni ‘19 Feestelijke opening ‘Operatie Noordzee 1944-‘45’ 

12 juni ‘19 Sleep duikboot (vanaf 8h) 
 

Praktisch:  Themapark SEAFRONT, elke dag open van 10h-17h 
   Duurtijd bezoek: 2h 
   Tickets: 9,50€ - 13,50€ 
   Meer info : Vismijnstraat 7- 8380 ZEEBRUGGE – T : 050/55.14.15 

Contactgegevens: 

 

https://www.portbasil.com/
https://www.p-j.be/
http://www.pauldegrande.com/
http://www.franlis.be/

