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Oude vismijn omgetoverd tot themapark 
 

 

SEAFRONT is het themapark over zee en zeevaart, vis en visserij en biedt voor elk wat wils.  
 
Het themapark is gevestigd in de gebouwen van de voormalige vismijn. In het 
vismijndok liggen vandaag de dag aantrekkelijke jachten en authentieke 
vissersschepen broederlijk naast elkaar,  ook het lichtschip West-Hinder en de 
Russische duikboot zijn hier ondergebracht. 
 
Je gaat kopje onder en ontmoet plant en dier in deze spannende tocht onder de 
zeespiegel. Je herontdekt de geschiedenis van Zeebrugge én zijn roemrijke  
haven. Vissers brengen je terug naar lang vervlogen tijden en laten je proeven 
van het ruwe visserleven.  Je bezoek aan Seafront is pas compleet als je aan 
boord gaat van de Russische duikboot Foxtrot en het voormalig lichtschip West-

Hinder. 2016 wordt trouwens extra speciaal voor Seafront, de duikboot en 
lichtschip liggen namelijk al 20 jaar voor anker! 
 

Zeebrugge  
 

We zien dat rond 1850 Brugge niet zo expansief bezig was als steden zoals Gent of Charleroi in dezelfde 
periode. Logisch dus dat zeer positief gereageerd wordt op de plannen om  Brugge terug te gaan verbinden 
met de zee.  Na een lange strijd die meer dan 30 jaar duurde, wordt in 1895 door het parlement de 
goedkeuring gegeven voor de bouw van een zeehaven in het onbewoonde gebied dat later Zeebrugge zou 
gaan heten.  
 

Feest ! 
 

Na 10 jaar bouwen zien we hoe de haven in 1907 feestelijk wordt geopend door Koning Leopold. We horen 
en zien hoe de Bruggelingen uitbundig feesten en lezen wat de kranten van die tijd erover schreven.   In 
2007 mocht de Zeebrugse haven 100 verjaardagskaarsjes uitblazen. 
 
 

NIEUWE EXPO 14-18: Oorlogsgeschiedenis 
 

Ook Seafront surft mee op de golven van het WOI gebeuren.  

Deze retrospectieve tentoonstelling “Belegerde Kust, bezette Haven, WO I & Zeebrugge” licht adh van 
5 thema’s de grote wereldbrand toe, die ook Zeebrugge zwaar teisterde. De tijdslijn loodst de bezoeker 
doorheen de belangrijkste gebeurtenissen, je leert markante personages kennen, aan beide kanten van het 
front. Ontdek hoe Duitsers, Geallieerden en kustbewoners deze oorlog hebben ervaren. Ook De 
memorabele slag om Zeebrugge, zal voor u straks geen geheimen meer hebben. Een aanrader! 
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De vismijn 
 
Stap binnen in de reconstructie van dit houten 
gebouw, dat in 1920 werd gebouwd en dienst doet 
als decor voor de hele pioniersperiode van de 
Zeebrugse visserij.  We zien het verhaal van de 
Heistse vissers en hun “scutes” die in Zeebrugge 
een schuilhaven zochten in de periode voor de 
tweede wereldoorlog. Videobeelden en 
zeemansliedjes tonen het belang aan van het 
bewaren van ons maritiem patrimonium. 
 

 

Van ver horen wij de veilmeester met zijn typische roep. We stappen nu binnen in de Zeebrugse vismijn 
zoals die haar hoogtepunt kende in de jaren vijftig en zestig. Levensechte poppen brengen het werk van 
vislossers, peerders, de veilmeester, enz weer tot leven. De bennen met vis, de oude bestelwagen van de 
vishandelaar en de oude garnalenklok brengen ons terug naar lang vervlogen tijden. 

                  

 
NIEUW ! VISSERIJ-EXPO, vis van boot tot bord & Fishstories!!!            
 
Aangezien Seafront gevestigd is in de gebouwen van de oude vismijn, is het 
logisch dat we inzetten op tentoonstellingen rond de visserij. Eerder was er al de 
opening van de expo <Vis van boot tot bord> waarin je de wondere wereld van de 
vis en visserij kan ontdekken. Je daalt af naar ongekende diepten en maakt kennis 
met het enorme aanbod Noordzee-vis: van de petieterige garnaal tot de knappe 
griet en de angstaanjagende zeeduivel. 
 

 
Van de zee naar de wal. Van het vissen naar het veilen.  Via een veilsimulator 
ontdek je hoe het er in de visveiling echt aan toe gaat. Als volleerde aankoper kan 
je nu zelf de vis van je voorkeur kopen. Prijs en kwaliteit spelen daarbij een grote 
rol.  Een veilspel met winnaars en verliezers. Leuk om te leren, spannend om te 
doen. 
 

 

Nu komt Seafront met de nieuwe tentoonstelling 
<Fishstories> waarin 10 zeebonken en zeeminnende 
dames getuigen over hun band met de zee. Aan de hand 
van levensgrote portretten en een heuse multimediawall 
vertelt iedereen zijn eigen unieke verhaal. Van matroos tot 
reder, van veilmeester tot cafébazin, allen delen ze een 
voorliefde voor het leven en werken aan de kust.  
Soms grappig, soms ontroerend, maar vooral levensecht! 
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Helemaal vernieuwd havencentrum Zeebrugge ! 
 

Zeebrugge een wereldhaven in actie. 
Je bent de bevoorrechte getuigen van de spectaculaire uitbouw van de 
Zeebrugse haven vanaf de opening in 1907 tot vandaag. Je verkent de 
duikboothaven van WO I. Je ontmantelt eigenhandig torpedo’s van de Belgische 
marine en je verlaat vandaag de havendrukte tussen luxueuze cruiseschepen, 
reusachtige containerschepen, torenhoge kranen, megagrote autocarriers, en 
vele vrachtwagens die als nijvere mieren het havengebied in- en uitrijden. 
 
 

De oude scheepswerf 
 

Scheepvaart en scheepswerven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontdek de drukte van weleer, hoor 
het geklop van de werktuigen en sta versteld van de vakkundige precisie waarmee schepen worden 
gebouwd.  
 
 

Alle hens aan dek!   
 

Ahoy kleine piraat! Zeeroverssloep in zicht. Verover de zeven zeeën.  
Je klimt en klautert als een echte zeebonk, je glijdt het diepe sop in en 
houdt vijandelijke schepen in het vizier. Hier zijn de kinderen baas! 

 
Gebouw 3 

 

Het laatste gebouw van de Oude Vismijn wil nog steeds een beetje 
ontspanning brengen na het leerrijke wat voorafging.  Ontdek de mooiste 
plekjes van de zee en bekijk een prachtige onderwaterfilm of  neem een 
kijkje in de prachtige scheepsbibliotheek. In het kinderhoekje beleven de 
kids dolle computeravonturen met Freddi Fish en Miel Monteur, ga op pad 

met een knotsgekke diepzeemobiel of neem een  duik in het nieuwe 
ballenbad..  

 
 
 
Je kunt er ook een schelpententoonstelling bewonderen, een mooie 
verzameling scheepsmodellen bekijken of de merkwaardige verzameling 
torpedo’s van de Belgische marine bewonderen.  
 
 
 

 

Vakantie is van alle tijden, de expo “Kusttoerisme” neemt je mee naar de tijd van 

belle epoque periode toen vakantie nog niet voor ‘ieders beurs’ was. Dankzij de 
‘congé payé’ komt hier verandering in! Vergaap je aan de oude voorwerpen, de 
knotsgekke badpakken, het oude tramhuisje en de prachtige strandcabines.  
 
En helemaal achteraan maken we je alvast een beetje wegwijs in de werking van 
duikboten… Zodat je als een echte expert aan boord kan gaan! 
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Russische onderzeeër Foxtrot 
 
Neusje van de zalm blijft uiteraard het bezoek aan 
een authentieke Russische onderzeeër.   
 
Scheep in voor een geheime missie aan boord van 
dit 100m lange stalen gevaarte. Je maak in levende 
lijve mee hoe de 75 bemanningsleden maanden lang 
(over)leefden en werkten in een varende bom.  
 

 
 

Tenslotte sta je even aan het roer van het knalrode  

lichtschip West-Hinder, de binnenkajuiten van deze 

voormalige vuurtoren op zee werden recentelijk mooi gerenoveerd. 
Bezoek het kombuis, de leef- en slaapruimtes en nog zo veel meer. 
Hier heb je een zee van ruimte én luxe in vergelijking met het 
Russische broertje! 
 

 
SEAFRONT PRAKTISCH: 

 

Tickets: 
Volwassene   € 12.50 
60+ / studenten/mindervaliden € 11 
Kind < 12 jaar   € 9 
Kinderen < 1m   gratis 

 
 
 
 
• Duurtijd bezoek: 2 uur 
 
• Speciale arrangementen voor groepen,  
  scholen en bedrijven.   Vraag info! 
 
• Open: dagelijks van 10h-18h – (in juli en  
  augustus tot 19h) 
 
• Grote gratis parking 
 
• Interessant voor iedereen van 6 tot ... jaar 
 


