
100 Jaar Beweging.net 
Ontdek in 11 haltes de geschiedenis van de sociale zekerheid in Oostende. 

 
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van beweging.net organiseert BN 

Oostende een thema-fietstocht in Oostende waar iedereen in zijn eigen tempo aan 

kan deelnemen, individueel of met een eigen groepje.  

 

De fietstocht kan gereden worden vanaf 13 mei 2021 tot eind dit jaar en beslaat 13 

km. 

 

We doen 11 plaatsen aan in Oostende die ons herinneren aan de interessante 

geschiedenis van de sociale zekerheid in België. Die plaatsen hebben te maken met 

de zorg voor ouderen of voor kinderen, tewerkstelling, sociaal toerisme, sociaal 

ondernemerschap, enz. 

 

Op de stopplaatsen die in de routebeschrijving zijn aangegeven wordt er halt 

gehouden. Op iedere plaats vinden we een pancarte met uitleg over het raakvlak 

tussen die specifieke plaats en onze sociale zekerheid. Sommige pancarten hebben 

ook een QR code waarbij de deelnemers via hun smartphone meer uitleg kunnen 

vinden of toegeleid worden naar een filmpje of foto’s die met het thema te maken 

hebben. 

 

Na 11 stopplaatsen verwerven de deelnemers een mooi overzicht van de 

geschiedenis van de sociale zekerheid. Een geschiedenis waar we ook in Oostende 

de sporen van terugvinden in de vele sociale initiatieven van onze stad. 

Belangrijke opmerkingen vooraf:  

Het verkeersreglement is integraal van toepassing. 

De reglementeringen van de federale, Vlaamse, provinciale of lokale overheid 

betreffende COVID-19 zijn van toepassing. 

Beweging.net Oostende is niet verantwoordelijk voor ongevallen van welke 

aard ook. 

De verwijzingen naar links of naar rechts vertrekken vanuit het standpunt van 

de deelneemster of -nemer die naar de pancarte kijkt. 

START 

De fietstocht start aan de Volksbond in de Kanunnik Dokter Louis Colensstraat 7. 

Hier vind je twee pancarten. 

 

- Eentje aan de ruit van het ACV rond tewerkstelling voor iedereen. 



- Eentje aan het café De Volksbond rond een belangrijke figuur in de 

geschiedenis van Oostende: priester Louis Colens. Wie hij was en wat hij 

betekende voor Oostende en de christelijke arbeidersbeweging kom je nu te 

weten! Scan zeker de QR code in en ontdek een plaatselijk acteertalent. 

 

We vertrekken, naar links, naar de Alfons Pieterslaan en slaan rechts in. We rijden 

het blokje rond en nemen de eerste zijstraat rechts, de Ieperstraat. 

 

We houden halt aan het CM kantoor, duidelijk herkenbaar aan het overbekende 

embleem, en leren bij over de geschiedenis van de sociale zekerheid in het 

algemeen. 

 

We rijden naar links het park in. Houd in het Leopoldpark links aan, minigolf aan je 

linkerkant en rijd naar het standbeeld van ‘De Wind’. Let links op het leuke 

standbeeld van de honden! 

Aan het standbeeld van De Wind volg je rechts, je rijdt het park uit en dwarst de 

Karel Janssenslaan, de IJzerstraat in tot aan de Koningsstraat.  

We dwarsen de Koningsstraat (pas op voor de tram en ander verkeer) en volgen 

rechts de Van Iseghemlaan en rijden voorbij het Casino (ook het 

vaccinatiecentrum) en het Bureau van de Toeristische Dienst aan de rechterkant. 

 

Je neemt rechts een zijstraat van de Van Iseghemlaan: de Louisastraat en slaat 

links af in de Langestraat. Neem nu de eerste zijstraat rechts: de 

Kapucijnenstraat. Je houdt halt aan huisnummer 7 voor de 4de pancarte. 

 

Aan het raam van dit wooninitiatief vzw Cluster vind je wat meer uitleg. 

 

Neem de fiets aan de hand en ga rechts naar het Mijnplein, sla de hoek om (links) 

en houd halt aan nummer 8 van de Cirkelstraat. Hier bevindt zich het CM 

Thuiszorgcentrum, waar je een aantal thuiszorgdiensten vindt. Lees de uitleg 

over de sociale zekerheid met als thema “zorg voor anderen”. 

 

Spring opnieuw je fiets op en rijd de Cirkelstraat verder, richting Kaai. Aan de 

Visserskaai rijd je rechts en je volgt de Visserskaai en de Vindictivelaan tot aan het 

schip ‘De Mercator’. Juist voorbij “het College”, vlak voor de lichten aan de 

Mercator heb je een fietspad om over te steken. Je rijdt nu vlak voor de Mercator 

op het Jan Piersplein (oud burgemeester van Oostende). Je volgt het fietspad tot 

aan het rondpunt. Rijd rechts af aan het eerste haagje. Let vooral op bij het 

kruisen van de baan voor de tram en het drukke verkeer. Volg het fietspad langs de 

Verenigde-Natieslaan, richting autostrade.  



Komende aan de eerste verkeerslichten sla je rechts af (rechts zie je de 

verpleegsterschool, in de volksmond ‘De Blauwe Ruten’), rijd je het rondpunt bijna 

helemaal af (de vierde afslag) en volg, parallel met de Verenigde-Natieslaan, de 

Boogschuttersstraat, tot aan een rondpuntje. Je neemt de eerste afslag rechts en 

rijdt de Frère Orbanstraat in. Rijd niet te snel want onmiddellijk zie je aan de 

linkerkant “Zo We” (verpleegsterschool) en vind je hier de volgende pancarte. 

Houd halt aan de grijze poort van het nummer 145, lees de uitleg over de zachte 

weggebruiker en maak kennis met het initiatief, de fietsbieb van 

beweging.net Oostende waar er tweedehandskinderfietsen gehuurd kunnen 

worden. 
 

We keren terug naar het rondpuntje, nemen juist voorbij de tweede afslag, het 

fietspad dat zich aan de linkerkant van de Frère Orbanstraat bevindt. Verder in de 

Frère Orbanstraat steken we voorzichtig over aan één van de zijstraten rechts, de 

Rivierstraat. Daarna nemen we de straat onmiddellijk links, de Hofstedestraat en 

rijden tot aan nummer 22. Aan de andere kant van de straat ontdekken we het 

Dagcentrum van het Woonzorgcentrum ‘t Ponton. 

Lees de pancarte en maak kennis met dit CM-initiatief in de woonzorg. Via de QR 

code geniet je even mee van het evenement dat de medewerkers van het Ponton 

in het cultuurcentrum De Grote Post brachten naar aanleiding van hun 150 jarig 

bestaan.  

 

We kijken naar het gebouw en rijden links in de Hofstedestraat verder en nemen 

de eerste straat rechts, de Pontonstraat. Op het einde van deze straat nemen we 

rechts de Nachtegalenlaan en blijven rechtdoor rijden tot aan het einde van deze 

straat en rijden richting verkeerslichten Parklaan/Elisabethlaan. 

Steek over naar de Seringenstraat en rijd rechtdoor tot aan de Stuiverstraat en  je 

slaat links af. Op het fietspad rijdt je verder altijd rechtdoor, met de 

begraafplaats aan de rechterkant tot je aan een rondpunt komt. Rijd op het rond 

punt de eerste afslag: de Zilverlaan voorbij en neem het fietspad rechts. Dit 

fietspad ligt immers aan de linker kant van de Zilverlaan. 

 Op het einde van de Zilverlaan kom je in het centrum van Stene 

(Oudstrijdersplein). Daar rijd je rechts de Steensedijk in tot je aan de rechter kant 

de Druivenlaan ziet. Ter hoogte van de Druivenlaan steek je de straat over en rijd 

je op het pad links, juist vóór de uitrit van de school, naar de tuinen van Stene. 

Je volgt het fietspad en als je recht voor je de serres van de bio-tuin ziet, sla je 

rechts in. Niet voorbij de serres rijden. Je volgt het pad, met de school (Sint-

Andreas) aan de rechterkant. Je rijdt door een poort het schooldomein af.  

 

Ietsje verder aan de rechterkant zie je het nieuw wit gebouw van het CLB. 



Hier houd je halt om de uitleg te lezen: Zorgen voor het kind. 

 

Je rijdt verder, via de Pensjagerstraat. Aan de linkerkant zie je de 

Thuiszorgwinkel van Goed, een CM initiatief. Hier zoek je de pancarte aan het 

raam en kom je meer te weten over sociale zekerheid en Sociaal Ondernemen.  

 

Je rijdt verder via de Rosmolenstraat naar het rondpunt aan de Torhoutsesteenweg 

en sla onmiddellijk rechtsaf (aan Sleepworld).  

Je volgt eventjes de Torhoutsesteenweg tot aan je aan de linkerkant de Colruyt en 

Dreambaby ziet opduiken. Aan het zebrapad steek je over en neemt het fietspad 

dat vlak naast Dreambaby ligt.  

Je rijdt altijd rechtdoor en volgt het fietspad. Aan de school links, volg het 

fietspad tot aan het T-kruispunt en dan rechts. Het fietspad eindigt in de Prins 

Roselaan, daar volg je links de Prins Roselaan tot op het einde waar het fietspad 

herneemt. Je volgt opnieuw het fietspad dat nu parallel loopt met de 

Duinkerksesteenweg. Je volgt het fietspad naar rechts langs de gloednieuwe 

Sterrenwacht Astropolis. Onlangs ging hier het wetenschapsmuseum open.  

Op het einde van het fietspad rijd je verder tussen de moestuintjes die links en 

rechts aangelegd zijn op het ‘erf’ van het woonzorgcentrum De Drie Platanen. Let 

op deze drie immense bomen die naar deze plaats verplant werden.  

Op de Nieuwpoortsesteenweg aangekomen volg je rechts de steenweg tot aan de 

verkeerslichten van de Derbylaan. Je slaat links, bij groen licht, de Acacialaan in 

en neemt de eerste straat rechts, de Schermplantenstraat. Sla links de 

Lijsterbeslaan in. Op het nummer 60 vind je het consultatiebureau van 

Wiegwijs, erkend door Kind en Gezin.  

Hier vind je de volgende pancarte met uitleg over de werking van de vroegere 

“weging” en via de QR code zie je enkele historische foto’s 

 

We naderen het einde van de zoektocht. Draai je om aan de consultatiebureau van 

Wiegwijs. Rechts aan de overkant van de straat zie je de paaltjes die een wandel-

/fietspad aangeven. Neem dit kort pad en steek op het einde van dit pad het plein 

naar rechts over tot aan de verkeerslichten van de Acacialaan en de Troonstraat.  

Sla links af en volg het fietspad “omhoog” tot op de Zeedijk. Rijd verder op de 

Zeedijk tot aan het nummer 330 waar Vaya Mundo, het voorbeeld van sociaal 

toerisme en vrije tijd gelegen is. Lees de pancarte. 

Hier eindigt de fietstocht. Wanneer de coronareglementering het toelaat kunnen 

de dorstigen hier terecht om hun dorst te laven. 



Via de Zeedijk, afslag IJzerstraat en door het Leopoldpark kom je terug aan het 

vertrekpunt van de fietstocht. 

Wij hopen dat je genoten hebt van fietstocht en dat je jouw kennis van de 

geschiedenis van de sociale zekerheid in België hebt kunnen opfrissen. Het is 

duidelijk dat beweging.net en de partners “een grote steen” hebben bijgedragen 

aan de implementatie van de sociale zekerheid in Oostende. 

 

Het bestuur van beweging.net Oostende 

 

 

 

 


