
Havenland 
voor gezinnen
Wandel- of fietstocht in Lillo
Heerlijk de benen strekken in een eeuwenoud decor! 
Met zijn fort, jachthaven en Poldermuseum wandel je 
in Lillo van de ene bezienswaardigheid naar de andere. 
In de charmante tavernes kun je terecht voor een 
lekkere lunch of een ijsje. Dit traject kun je ook met de 
fiets afleggen.

PRAKTISCH

• Afstand: 4 km
• Fietsknooppunt 95

Start: 
Halte DeWaterbus Lillo

3  Lillo-Fort
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog liet 
Willem van Oranje de befaamde 
forten Lillo en Liefkenshoek bouwen 
aan weerszijden van de Schelde. Die 
moesten Antwerpen beschermen 
tegen Spaanse aanvallen. De wallen en 
gracht van Lillo-Fort zijn nog goed te 
onderscheiden vanuit de lucht.

4  Lillo-Potpolder
De potpolder van Lillo werd in 2012 in 
het kader van het Sigmaplan ontpolderd 
om de Schelde meer ruimte te geven 
om te overstromen. Hier ontstaat 
getijdennatuur die de rivier doet 
herademen. 

5  Steiger uitkijkpunt 
Deurganckdok

Vanaf hier zie je in het zuiden en 
zuidwesten het Deurganckdok, 
Fort Liefkenshoek, de chemische 
fabriek Monument Chemical en het 
stoomnetwerk ECLUSE. In het noorden 
en noordwesten kijk je uit op Doel, met 
zijn kerncentrale, en het Galgeschoor. 
Er zijn plannen om de aanlegsteiger te 
renoveren.

6  Galgeschoor
Het Galgeschoor en het Groot 
Buitenschoor zijn twee uitgestrekte 
brakke natuurgebieden. Door de invloed 
van de Schelde is het landschap hier 
voortdurend in beweging. Op de dijk 
heb je een goed uitzicht op de schorren 
(de begroeide delen) en de slikken 
(de kale moddervlakte). Een echte 
vogelhotspot!

7  Jachthaven
In het haventje van Lillo, dat dateert van 
1905, liggen jachten en boten. Omdat 
het om een getijdenhaventje gaat, vallen 
die met laag water droog. Schepen 
kunnen er dus alleen bij hoogwater in- 
of uitvaren.

8  Douanekantoor
Al in 1657 is er sprake van een 
douanepost in Lillo, onder toezicht van 
de ‘Admiraliteit van Zeeland’. Schippers 
moesten hier tolrechten betalen en 
douaniers controleerden de schepen 
op smokkelwaar. Mega Mindy-fans 
zullen de gevel van het kantoor zeker 
herkennen!

* Tijdens piekuren krijgt woon-werkverkeer voorrang. Bekijk de dienstregeling van DeWaterbus.

 Taverne ‘t Pleintje

Havenmarkt 6 
2040 Lillo
T +32 3 569 90 42

 In de 7 Saeligheden

Tolhuisstraat 17
2040 Lillo
T +32 470 50 56 46

 Lauwke van ’t Licht

Stroomstraat 3
2040 Lillo (Fort)
T +32 498 69 02 40

Eten en drinken

11  Landshuis
Het voormalig gemeentehuis werd 
gerestaureerd en omgedoopt tot 
Landshuis. Er zijn regelmatig exposities, 
workshops en culturele evenementen. 
Ook de ‘poesjenellen’ (de marionetten 
van de Antwerpse Poppenschouwburg 
Van Campen) kregen er hun vaste plek.

12  Lillo Boekendorp
In juli en augustus tovert Lillo zich om 
tot boekendorp. Eén zondag per maand 
vindt er dan een grote boekenverkoop 
plaats langs de wandelpaden van 
het Kazerneplein. Meters en meters 
boeken liggen op je te wachten, van 
kookboeken over kinderboeken tot 
romans. In 2020 is Lillo Boekendorp 
afgelast wegens COVID-19.
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Wat kom je tegen  
op deze route?

1  Halte DeWaterbus Lillo
DeWaterbus brengt jou (en je stalen ros) 
vlot tot aan het pittoreske dorpje Lillo-
Fort, een klein Scheldedorpje met een 
woelige geschiedenis.*

9  Poldermuseum
Dit museum is gehuisvest in een 
voormalige beschuitenbakkerij. 
Getuige daarvan is de oorspronkelijke 
oven. De nostalgische voorwerpen en 
decors – onder meer een klasje en een 
authentiek café – voeren je mee naar ‘de 
goeien ouwen tijd’.

10  Kruitmagazijn
Deze opslagplaats voor buskruit 
werd in 1810 gebouwd in opdracht 
van Napoleon. De muren zijn 3 m dik. 
Napoleon beschouwde Antwerpen als 
een ideale uitvalsbasis om Engeland 
aan te vallen. Hij wilde de Schelde 
omvormen tot een “geladen pistool, 
gericht op het hart van Engeland”. 
Vandaag is het Kruitmagazijn een intiem 
theaterzaaltje.

2  Lillo
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. 
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https://sigmaplan.be/nl/projecten/ontpoldering-lillo
https://scheldeschorren.be/
https://www.dewaterbus.be/nl/schelde
http://nl.resto.be/restaurant/antwerpen/2040-antwerpen
https://in-de-7-saeligheden.business.site/
https://www.lauwkevantlicht.be/
http://www.lilloboekendorp.be/
https://reizen-en-recreatie.infonu.nl/evenementen/70823-lillo-boekendorp-daguitstap-voor-liefhebbers-van-boeken.html
https://www.dewaterbus.be/nl/schelde
http://www.poldermuseum-lillo.be/
http://www.kruitmagazijn.be/
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