
ANBI VERANTWOORDING STICHTING PORTAAL VAN VLAANDEREN 

Bijlage 1: Beleidsplan 
 
Hoofdlijnen van beleid      
 
Het Portaal van Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld het bevorderen van de publieke interesse voor 
de waterstaatkundige werken en de maritieme bedrijvigheid in en om het grondgebied van de 
Gemeente Terneuzen, nader geduid als de Kanaalzone van Gent naar Terneuzen, en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
Het Portaal van Vlaanderen geeft daar inhoud aan door: 
a) het samenwerken met de betrokken overheden en toeristische organisaties, nader genoemd als 

City Management Terneuzen, Gemeente Terneuzen, Zeeland Seaports, Rijkswaterstaat, 
Industrieel Museum Sas van Gent e.a.; 

b) het geven van informatie en voorlichting over de waterstaatkundige- en infrastructurele werken 
in en rond het havengebied door het geven van informatie en het verzorgen van rondleidingen 
in- en om het sluizencomplex alsmede het geven van informatie tijdens de bouw van de Nieuwe 
Sluis bij Terneuzen. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan de natuurontwikkeling in het 
gebied welke zijn aangelegd op initiatie van Zeeland Seaports en bijdragen aan de ontwikkeling 
van het havengebied ; 

c) het in stand houden van een bezoekerscentrum, ook wel Haven Informatie Centrum genoemd, 
aan de Beneluxweg 101 te Terneuzen. 

d) het inrichten van (verschillende) tentoonstellingen in het bezoekerscentrum / Haven Informatie 
Centrum, alsmede het vertonen van films / video’s over het werken en wonen in de Kanaalzone 
waarin het maritieme karakter wordt benadrukt.  

e) het houden van rondvaarten en rondleidingen. Hiertoe beschikt het Portaal van Vlaanderen 
over een kleine rondvaartboot de VB11 alsmede een bezoekerstrein(en) waarmee 
havenrondritten worden gemaakt.  
 

Samengevat het leveren van een bijdrage aan de regiopromotie van de Kanaalzone door daarbij 
gebruik te maken van een groot aantal enthousiaste gidsen die hun kennis en expertise van het 
gebied en de bedrijvigheid daarin aan anderen kunnen vertolken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


