Havenland voor familie en vrienden
Fietstocht

Fietsen door de polders, dat is genieten van prachtige
natuur en pittoreske dorpjes. In Doel en Prosperpolder
lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Beklim zeker
ook de radartoren Ouden Doel en laat je bekoren door
het mooie uitzicht!
BASISROUTE
• Afstand: 35 km
• 1 basisroute + 2 mogelijke
uitbreidingen
• Fietsknooppunt 15-17-13-16-1417-15
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Deurganckdok

Met bijna 100 miljoen ton behandelde
goederen in 2019 is het Deurganckdok
dé hotspot voor containerbehandeling
in de Antwerpse haven.

Tijdens piekuren krijgt woonwerkverkeer voorrang. Bekijk de
dienstregeling van DeWaterbus.
UITBREIDING 2
• Fietsknooppunt 13-59-66-6263-64-13
Een deel van de
fietsroute wijkt af van het
fietsknooppuntennetwerk
(stippellijn).

Wat kom je tegen
op deze route?
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Fort Liefkenshoek

Fort Liefkenshoek werd eind 16 de eeuw
gebouwd, samen met het Fort van Lillo.
Het moest Antwerpen en de haven
beschermen tegen de oprukkende
Spaanse troepen. Nu vind je er een
bezoekers- en belevingscentrum dat
in het teken staat van de eeuwenlange
strijd van de mens tegen het water.
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Kieldrechtsluis

Je staat voor de grootste zeesluis
ter wereld: 500 m lang (of 28
accordeonbussen bussen van De Lijn),
68 m breed (een autosnelweg met 19
rijstroken) en 17,8 m diep (een gebouw
met 6 verdiepingen). De Kieldrechtsluis
verbindt het Deurganckdok met het
Waaslandkanaal. Het duurde 1 week om
de sluis te vullen met 1 miljoen m³ water.
Het graffitikunstwerk op de kaaimuur
is van de hand van Gunther ‘CAZN’
Baeyens.
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Grenspark
Groot-Saeftinghe

Het toekomstige Grenspark GrootSaeftinghe omvat meer dan 4.000 ha
getijdennatuur. Het zal zowel het
Hedwige-Prosperproject als het
Verdronken Land van Saeftinghe
herbergen. Waardevolle planten- en
diersoorten zoals de bruine kiekendief,
de lepelaar, de visdief en de argusvlinder
krijgen er nieuwe kansen. Het Grenspark is
echter méér dan een natuurgebied in de
schaduw van de haven: ook landbouw en
recreatie nemen een belangrijke plaats in.
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Vleermuistoren

Aan de rand van Prosperpolder, ter
hoogte van het pompstation, wordt een
nieuwe vleermuistoren gebouwd. De
toren komt op de plaats waar vroeger de
kerktoren van Casuwele stond en wordt
een belangrijk referentiepunt in het
Grenspark Groot-Saeftinghe.

Doel

Doel is een deelgemeente van Beveren.
Het bestaat uit een kleine dorpskern en
de gehuchten Ouden Doel, Rapenburg
en Saftingen. Doel raakte bekend in
de jaren 1960, toen het dorp dreigde te
verdwijnen door de uitbreidingsplannen
voor de haven van Antwerpen.
Momenteel wordt onderzocht of de
haven op een andere manier extra
containerbehandelingscapaciteit kan
creëren, via inbreiding van de bestaande
dokken en een nieuw containerdok.

12

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Het Verdronken Land van Saeftinghe
bestaat uit uitgestrekte, ruige natuur
op de rand van land en water. In de late
Middeleeuwen lag hier de Heerlijkheid
Saeftinghe, met welvarende polders,
dorpjes en zelfs een kasteel. De streek
ging teloor na enkele stormvloeden
in de 14 de en de 16 de eeuw. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog werden bovendien
de dijken doorgestoken om Antwerpen te
verdedigen. Vandaag is het Verdronken
Land het grootste schorrengebied van
Europa, met 3.600 hectare brakwaterschor.
Tienduizenden vogels komen hier voedsel
zoeken, broeden, rusten en overwinteren.

10 Radartoren Ouden Doel
De haven van Antwerpen trekt
steeds meer en grotere schepen
aan. Radartorens leiden het
drukke scheepvaartverkeer op de
Westerschelde in goede banen. De
radartoren Ouden Doel werd gebouwd
in 2016 en is ongeveer 8 m hoog. Je
kunt de uitkijkpost van de toren vrij
bezoeken.
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PolderMAS

Het PolderMAS is een museum
dat de geschiedenis van de linkerScheldeoever wil bewaren. De naam is
een knipoog naar het Poldermuseum
in Lillo-Fort en het MAS in Antwerpen.
De collectie bestaat vooral uit
archeologische voorwerpen, fossielen,
oude kaarten en schilderijen, foto’s,
landbouwwerktuigen.

Gehucht Prosperpolder

Infokeet Hedwige-Prosper

Vlaanderen en Nederland maakten
afspraken over natuurherstel rond het
Schelde-estuarium. Het internationale
Hedwige-Prosperproject (465ha) maakt
enerzijds deel uit van het Sigmaplan,
dat Vlaanderen beschermt tegen
overstromingen en honderden hectaren
nieuwe riviernatuur creëert. Anderzijds
is het onderdeel van het Nederlandse
Natuurpakket Westerschelde. Op de
nieuwe ringdijk in Beveren, aan het
kruispunt van de Westlangeweg en de
Zoetenbermdijk, staat een infokeet over
het Hedwige-Prosperproject.
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UITBREIDING 1
Neem DeWaterbus bij Fort
Liefkenshoek en maak de
oversteek naar Lillo.
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Centraal in de Prosperpolder ligt een
pittoresk dorpje met dezelfde naam. Het
beschermde gehucht vormt een uniek
stukje landschap in Vlaanderen.

Lillo

Eten en drinken
1

Ketenislaan 4
9120 Kallo (Beveren-Waas)
Haven 19-74
T +32 3 500 12 28
2

Vraag naar de
Havenlandsuggestie!

Den Angeluus

Sint Engelbertusstraat 22
9120 Beveren (Prosperpolder)
T +32 3 575 93 61
3

Doel 5

Pastorijstraat 8
9130 Doel
4

Gastheren Grenspark
Groot-Saeftinghe

• Arenberghoeve
• Poldertoeren
• Saeftingerhof
5

Lillo is eeuwenoud: in 840 was er al
sprake van het plaatsje Lindelo. De
uitdrukking ‘Jij komt van Lillo zeker?’
betekent dat iemand zich van den
domme houdt. Het dorpje, diep
verscholen in het havengebied, was
immers zowat afgesloten
van de rest van de
wereld.

Taverne Fort Liefkenshoek

Taverne ‘t Pleintje

Havenmarkt 6
2040 Lillo
T +32 3 569 90 42
6

In de 7 Saeligheden

Tolhuisstraat 17
2040 Lillo
T +32 470 50 56 46
6
Lauwke van ’t Licht
Stroomstraat 3
2040 Lillo (Fort)
T +32 498 69 02 40
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