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De Verbeke Foundation is een 

private kunstsite die geopend 

werd op 1 juni 2007 door 

kunstverzamelaars Geert Verbeke 

en Carla Verbeke-Lens.

Ik zal er kunnen kennismaken met 

een plaats waar cultuur, natuur 

en ecologie samen komen. 

De ruimtes, binnen en buiten, 

herbergen een indrukwekkende 

verzameling moderne en 

hedendaagse kunst.

 

Met zijn 12 hectare natuurgebied 
en zijn 20.000 m² overdekte ruimtes 
is de Verbeke Foundation één 
van de grootste privé-initiatieven 
voor hedendaagse kunst in 
Europa.  De loodsen van het 
vroegere transportbedrijf van Geert 
Verbeke werden omgebouwd 
tot expositieruimtes. Eén van de 
gebouwen werd ingericht  om de 
unieke verzameling collages en 
assemblages tentoon te stellen. 
De Verbeke Foundation is in een 
aanhoudend groeiproces:  grotere 
en kleinere tentoonstellingen 
wisselen elkaar af, waardoor de 
foundation er elke dag anders uitziet.

VOOR JONGE BEZOEKERS
• Verbeke Foundation is een plaats waar ik kunstvoorwerpen kan zien.

• Het kunnen tekeningen zijn gemaakt met potlood, verf, stukjes 

gescheurd of verknipte papier of  stof.

• Het kunnen ook kleine of zeer grote beelden zijn gemaakt van hout, 

metaal, klei of plastiek.   

• Alles wat ik zie werd gemaakt door mensen die veel fantasie hebben 

en dus soms of leuke, vreemde dingen maken. 

• Er is een grote binnenruimte met veel kunst.

• Buiten is er een grote beeldentuin: Ik kan er rustig wandelen in de 

natuur en mag foto’s maken van de vele beelden die ik zie.

MIJN BEZOEK AAN DE DE VERBEKE FOUNDATION
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WANNEER PLAN IK MIJN BEZOEK?

Datum: …………….dag…………………maand………..jaar

Ik vertrek om: …………….uur

Wie gaat mee? ................................................................................... 

 ...................................................................................

 ...................................................................................

Ga ik alleen? Ik probeer op tijd te vertrekken om ……………uur. 

Reserveer ik een gids die mij rondleidt in het museum? 

Ik kan een gids reserveren, die mij rondleidt in het museum. Dat kost €70.
Er mogen dan meerdere mensen mee, maar dat hoeft niet.
Ik reserveer door te mailen naar info@verbekefoundation.com of telefoneer 
naar +32(O)3 789 22 07. Ik vermeld datum van mijn bezoek en het uur waarop ik 
wens gegidst te worden. Ik reserveer ten laatste een week voor mijn bezoek.
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HOE GA IK NAAR DE VERBEKE FOUNDATION?

 Ik ga met de auto.

 Ik ga met de trein en bus

 Ik ga met de schoolbus. 

 Ik ga met de fiets.



5

Ik ga met de auto

HOE GA IK NAAR DE VERBEKE FOUNDATION?

• Ik ga met de auto naar Verbeke  
Foundation. 
Ik ga niet met deze auto, maar met mijn 
eigen wagen. 
 
 
 
 
 
 

• Ik stel mijn GPS in op Westakker 1,  9190 
Kemzeke (Stekene) 
Of:   
vanuit Antwerpen via E34: afrit 11 
Kemzeke.  
Neem op de rotonde de derde afrit 
richting Hellestraat/ Koewacht. 
Dit is een parallelweg met de E34 richting 
Knokke. 
Vanuit Knokke via E34: afrit 11 Kemzeke 
Op de rotonde neem de 4de afrit 
richting Hulst, aan de volgende rotond 
Neem op de rotonde de derde afrit 
richting Hellestraat/ Koewacht. 
Dit is een parallelweg met de E34 richting 
Knokke. 

• De autorit duurt ……......uur….......minuten.
Het kan ook langer duren door het 
drukke verkeer. Dat is geen probleem. 
 

• Aan de rechterkant zie ik de inrit naar 
Verbeke Foundation.  
Ik rij door de ingangspoort naar de 
parking. 
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Ik ga met de auto

HOE GA IK NAAR DE VERBEKE FOUNDATION?

• Ik kies een plaats om de wagen te 
parkeren. 
Parkeren is gratis. 
 
 
 
 
 
 
 

• De oude parkeermeter is niet  
bruikbaar. Dit is een kunstwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ik stap naar de ingang.  
De ingang is een rode container. 
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• Ik ga naar het station en neem de 
trein naar Sint-Niklaas. 
Aan de voorkant van het station vind 
ik de bussen van de Lijn. 
 
 
 
 
 
 

• Ik neem bus 41 (richting Moerbeke), 
of bus 43 (richting Hulst). 
De busrit duurt ongeveer 35 minuten. 
De rit kan langer duren door het druk-
ke verkeer. 
Dat is voor mij geen probleem. 
 
 
 
 

• Ik stap uit aan de bushalte  
Drieschouwen. 
 

• Het is dan nog 1 km stappen tot ik aan 
de ingang van Verbeke Foundation 
aankom. 
 
 

• Op de straat ‘Westakker’, die naast de 
autoweg loopt, zie ik de ingang van 
het museumterrein. 

• De ingang bevindt zich rechts 
in een rode container.

Ik ga met de trein en bus.

HOE GA IK NAAR DE VERBEKE FOUNDATION?



8

• Wij gaan met de schoolbus naar  
Verbeke Foundation in Kemzeke. 
Dit is geen foto van onze schoolbus. 
 
De rit duurt ongeveer 
……......uur….......minuten. 
Het kan ook langer duren door het 
drukke verkeer. Dat is voor mij geen 
probleem. 
 

• We stappen uit op de grote parking bij 
Verbeke Foundation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De ingang is een rode container. 

Ik ga met de schoolbus.

HOE GA IK NAAR DE VERBEKE FOUNDATION?
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Ik rij met de fiets.

HOE GA IK NAAR DE VERBEKE FOUNDATION?

• Ik rij met de fiets naar Verbeke  
Foundation in Kemzeke. 
 
De fietsrit duurt ongeveer 
……......uur….......minuten. 
 
 
 
 
 

• Dit is de inrijpoort van  
het museumterrein. 
Ik rijd naar de ingang. 
 
 
 
 
 
 
 

• Dit is de ingang van het museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ik kan mijn fiets links van de rode  
container neerzetten.

• Ik doe mijn fiets op slot.
• Ik ga naar de ingang,  

dat is een rode container. 
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AFSPRAKEN BIJ DE VERBEKE FOUNDATION

• Op het domein mag ik op het gras en
op de paden wandelen.

• Ik draag sportschoenen of stevige
stapschoenen.

• Ik draag warme kledij als het koud
weer is, de expo hall is niet verwarmd.

• Foto’s nemen is toegestaan

• In het museum staan pictogrammen
‘niet aanraken’en ‘niet klimmen’.
Hier houden we ons aan.

• Als de begeleider of gids toelating
geeft, mag ik iets aanraken.

• Ik mag mijn rugzak of tas meenemen
doorheen het museum.

• Er zijn opbergkastjes. Hier kan ik tijde-
lijk spullen veilig opbergen.
Deze kastjes vind ik in de orangerie bij
de glazen schuifdeur  links die naar
het terras leidt.
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• Ik herken de rode container met de 
aanwijzing INGANG. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ik ga door de container, waar 
het donker is, naar binnen.

 

 
 

• Voorbij de glazen deur vind 
ik rechts de houten balie.

• Hier betaal ik aan de kassa met 
geld of met een bankkaart.

• Ik krijg een sticker ‘sponsered by natu-
re’als betaalbewijs en een grondplan 
van de binnen- en buitenruimtes.

• Ik vraag hier informatie die ik nog 
nodig heb:  
Bvb: waar ik de kluisjes kan vinden?

• Ik vermeld dat ik een gids  
reserveerde.  
 

IK KOM AAN BIJ DE VERBEKE FOUNDATION. 
WAT DOE IK NU?
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IK KOM AAN BIJ DE VERBEKE FOUNDATION. 
WAT DOE IK NU?

• Bij de balie ben ik het dichts bij de 
enige toiletten op het domein. 

 
 

• Ik kom in de EXPO HALL, dit is een  
grote, hoge ruimte.  
Links en rechts van mij vind ik de  
binnententoonstelling. 
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IK KOM AAN BIJ DE VERBEKE FOUNDATION. 
WAT DOE IK NU?

Ik bezoek eerst de binnententoonstelling.

• Ik vind informatie over het kunst-
werk en de kunstenaar op de 
infobordjes aan de muur. 

• Op het grondplan binnen staat aan-
gegeven waar de tijdelijke tentoon-
stelling is (TEMPORARY) . 
De tentoonstelling in deze ruimte  
wisselt elk half jaar.  
Er is een wintertentoonstelling 
en een zomertentoonstelling.

• Ik kijk op de website www.verbe-
kefoundation.com welke tentoon-
stelling er tijdens mijn bezoek is.

 
 

• Binnen kan ik nog de ruimtes met BIO-
Art/BIO-KUNST bezoeken. 
Hier staan soms enge dingen zoals 
schedels van dieren of foetussen 
van baby’s. Als ik daar niet tegen 
kan, bezoek ik die ruimtes niet.

 

• Ik kan doorlopen naar de SERRE.  
Hier is het licht zeer sterk en  
afhankelijk van het seizoen warm.
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• In het COLLAGEMUSEUM is de tempe-
ratuur en de lichtsterkte aangenaam. 
 
De tijd die ik nodig heb om de ten-
toonstellingen binnen te bezoeken 
hangt van mijzelf af. Als ik het fijn vind 
kan het 1.30u of langer duren.  
 
Ik kan ook beslissen de binnenten-
toonstelling na 1 uur stop te zetten 
omdat ik vandaag ook nog de  
beeldentuin buiten wil bezoeken.

IK KOM AAN BIJ DE VERBEKE FOUNDATION. 
WAT DOE IK NU?

Ik bezoek eerst de binnententoonstelling.
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• Ik wil liever beginnen met de buiten-
tentoonstelling: ik ga vanuit de grote 
hal rechtdoor naar een grote gla-
zen deur, hier is de ORANGERIE, een 
cafetaria in een grote glazen serre.

 
 

• Ik loop door de ORANGERIE naar 
het terras (TERRACE) buiten; 
hier kom ik op een grasveld. 

• Ik stap over het grasplein en start mijn 
bezoek aan de beeldentuin. 

• Ik kijk op mijn grondplan BUITEN/TUIN 
NOORD (grijs ingekleurd). 

• Ik volg de nummers 1.1 tot 1.42. 
 
Ik stap op eigen tempo. 
 
Bij de kunstwerken staan informatie 
bordjes met de naam van de kunste-
naar en titel van het werk. 
 
Op het sensorische grondplan, dat ik 
kan downloaden, staat aangegeven 
wat ik niet/wel mag aanraken, waar 
het donker is en of er een sterke geur 
hangt. 
 
Bij kunstwerk 1.42 heb ik reeds 1uur 
gewandeld. 
 

IK KOM AAN BIJ DE VERBEKE FOUNDATION. 
WAT DOE IK NU?

Ik bezoek eerst de buitententoonstelling.
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TOILET

• Bij de balie ben ik het dichts bij de 
enige toiletten op het domein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ik volg de lange gang en vind de 
toiletten aan de rechterzijde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dit is de toiletruimte voor dames en 
meisjes 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dit is de toiletruimte voor  
heren en jongens en  
mensen met een beperking
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CAFETARIA

• Hier kan ik iets eten

• Hier kan ik iets drinken

• Je kunt hier de SHOP bezoeken

Het is hier wel drukker: er zitten meer 
mensen en er wordt veel gepraat.
Hier kan ik iets eten: verse dags-
oep met brood, croque mon-
sieur, slaatjes, taart,chips.
Hier kan ik ook warme en koude dran-
ken krijgen: koffie, frisdranken, wijn, bier.

• Ik ga zelf naar de toog en bestel wat 
ik wil eten en/of drinken. 
Ik betaal hier met cash geld 
of met mijn bankkaart.
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CAFETARIA

• Ik wacht op mijn drank en neem dit 
zelf mee. 
Als ik eten bestel krijg ik een groen 
bakje met een nummer. 

• Ik zoek dan een plaats om te zitten. 
• Ik zeg aan het personeel waar ik ga 

zitten. 

• Ik kan binnen aan een tafel gaan 
zitten. 
Ik kan ook buiten op het terras aan 
een tafel gaan zitten. 

• Het eten wordt naar mijn 
plaats gebracht.

Ik betaal met cash geld.
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CAFETARIA

• Ik ga naar de balie aan de in-
gang en PIN/betaal het bedrag.

• Ik krijg een afgestempeld ticket. 
 
 
 
 
 
 
 

• Met dit ticket kan ik mijn bestelling 
ophalen aan de bar. 

• Ik wacht op mijn drank en neem dit 
zelf mee. 

• Als ik eten bestel krijg ik een groen 
bakje met een nummer. 

• Ik zoek dan een plaats om te zitten. 

• Ik zeg ik aan het personeel waar ik ga 
zitten. 

• Ik kan binnen aan een ta-
fel gaan zitten.

• Ik kan ook buiten op het terras aan 
een tafel gaan zitten. 

• Het eten wordt naar mijn 
plaats gebracht.

Ik betaal met mijn bankkaart.
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SHOP

• In de CAFETARIA is een museum SHOP  

• Hier mag ik rondkijken. 
Hier vind ik boeken over de  
kunstenaars en hun werk.  

• Ik kijk maar koop niets. 
 

• Ik wil iets kopen in de SHOP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ik wil iets kopen. 
Er staat niemand in de shop om geld 
te ontvangen. 

• Ik neem het boek mee naar de  
ingang en betaal aan de balie. 

• Ik betaal met geld of met mijn  
bankkaart.
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EINDE VAN MIJN BEZOEK  
AAN DE VERBEKE FOUNDATION

• Mijn bezoek aan het museum is  
gedaan. 

• Als ik spulletjes in de locker stak,  
haal ik die er nu uit. 
 
 
 
 
 
 

• Ik ga terug naar de ingang van het 
museum. 

• Ik ga door de donkere container  
terug naar de parking 
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TERUGWEG VAN MIJN BEZOEK  
AAN DE VERBEKE FOUNDATION

Ik ga terug naar huis.

Ik ga terug naar school.

Ik ga naar een andere activiteit.

 Ik ga met de auto.

 Ik ga met de trein en bus.

 Ik ga met de schoolbus. 

 Ik ga met de fiets.
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Ik ga met de auto

• Ik stap naar mijn auto op de parking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ik stel mijn GPS in op op mijn woonplaats.
of ik stel mijn GPS in op het adres van 
mijn volgende activiteit. 
 
 
 
 
 
 
 

• Ik rij door de hoofdingang 
 
 

• De terugrit duurt ……......uur….......minuten. 
Het kan ook langer duren door het 
drukke verkeer. Dat is geen probleem. 
 
 

TERUGWEG VAN MIJN BEZOEK  
AAN DE VERBEKE FOUNDATION
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TERUGWEG VAN MIJN BEZOEK  
AAN DE VERBEKE FOUNDATION

• Ik stap naar de parking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ik verlaat het museumterrein via de 
houten ingangspoort. Ik sla af naar 
links en wandel op de weg die parallel 
loopt met de E34. 
 
 
 
 
 
 

• Ik stap aan de rotonde richting SInt- 
Niklaas tot over de brug tot aan de 
bushalte ‘Drieschouwen’ 

• Ik neem hier de bus van de Lijn 41 of 
43 richting Kemzeke Sint-Niklaas 
 
 
De rit duurt ongeveer 
……......uur….......minuten. 
Het kan ook langer duren door het 
drukke verkeer. Dat is voor mij geen 
probleem. 
 

Ik ga met de trein en bus.
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TERUGWEG VAN MIJN BEZOEK  
AAN DE VERBEKE FOUNDATION

• Ik ga naar de parking. Daar staat de 
schoolbus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is geen foto van onze schoolbus. 
 

• We rijden terug naar school. 
 
 
 
 
 
 

• De rit duurt ongeveer 
……......uur….......minuten. 
Het kan ook langer duren door het 
drukke verkeer. Dat is voor mij geen 
probleem. 

Ik ga met de schoolbus.
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TERUGWEG VAN MIJN BEZOEK  
AAN DE VERBEKE FOUNDATION

Ik rij met de fiets.

• Ik ga naar buiten via de container 
waardoor ik naar binnenkwam. 
Mijn fiets staat buiten naast de rode 
container aan de ingang. 
 
 
 
 
 
 

• Ik verlaat de parking en rij via de hou-
ten uitgangspoort naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De rit duurt ongeveer 
……......uur….......minuten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




