
Havenland voor 
jeugdbewegingen  
en verenigingen
Fietstocht
Erfgoed, industrie, natuur … Op dit sportieve traject kom 
je het allemaal tegen. Beginnen doen we in het MAS 
Havenpaviljoen: op de grote vloerkaart zie je goed hoe 
groots het havengebied is. Je leert er meer over de haven 
en ontdekt welke bedrijven je al fietsend zal tegenkomen. 
Breid je tocht uit met een bezoek aan Fort Liefkenshoek of 
peddel verder naar Berendrecht om de terminals van de 
haven te zien.

BASISROUTE

• Afstand: 19,2 km 
• Fietsknooppunten:  

54-55-95

Start: 
MAS Havenpaviljoen

UITBREIDING 1

• Afstand: 12 km
• Fietsknooppunt: 15

Start: 
Neem DeWaterbus naar 
Liefkenshoek.

Een deel van de 
fietsroute wijkt af van het 
fietsknooppuntennetwerk 
(stippellijn).

UITBREIDING 2

• Afstand: 31 km
• Fietsknooppunten: 92-97-94

Een deel van de 
fietsroute wijkt af van het 
fietsknooppuntennetwerk 
(stippellijn).

Neem gratis de fietsbus op 
deze route.

2  Bonapartedok & Willemdok
Het Bonapartedok is het oudste dok van 
de haven. Het is genoemd naar Napoleon 
Bonaparte, die de dokken liet aanleggen. 
Het is nu ingericht als museumdok.

Het Willemdok, genoemd naar de 
Nederlandse koning Willem I, was een 
commercieel dok. Dat zie je nog aan de 
pakhuizen en entrepots. Nu is het een 
jachthaven.

5  Havenhuis
Dit is de hoofdzetel van het Havenbedrijf 
Antwerpen. Verleden en toekomst van 
Antwerpen en de haven smelten samen 
in dit bijzondere ontwerp. Onderaan zie 
je de beschermde brandweerkazerne uit 
1922. De nieuwbouw erbovenop heeft de 
vorm van een schip en glinstert als een 
diamant. 

Wil je binnen een kijkje nemen? Boek 
een rondleiding via 

www.portofantwerp.com.

8  Waterkeringsmuur
De 900 m lange waterkeringsmuur werd 
door maar liefst 80 graffitikunstenaars 
versierd met prachtige kunstwerken, 
in de meest uiteenlopende thema’s. 
De muur werd geplaatst in het kader 
van het Sigmaplan, om de bedrijven 
te vrijwaren van wateroverlast bij hoge 
waterpeilen op de Schelde.

9  Van Cauwelaertsluis
De Van Cauwelaertsluis trad in 
1928 in werking. Ze heette toen nog 
Kruisschanssluis. Ze kwam kwam er om 
de steeds groter wordende schepen 
veilig door te laten. In 1962 kreeg ze haar 
huidige naam, naar voormalig Antwerps 
burgemeester Frans Van Cauwelaert. 

10  Kruisschansbrug
In 1992 werd de oorspronkelijke brug uit 
1928 vervangen door een nieuwe. De 
brug is genoemd naar de ‘Kruisschans’ 
(ook wel Fort Santa Cruz genoemd), een 
versterkingswerk op de rechteroever van 
de Schelde.

11  Boudewijnsluis
De Boudewijnsluis werd in 1955 
gebouwd naast de Van Cauwelaertsluis 
om het toenemende scheepsverkeer op 
te vangen. Tot in de jaren 1970 was de 
Boudewijnsluis de drukst bezette sluis in 
Antwerpen.

Wat kom je tegen  
op deze route?

Basisroute

1  MAS Havenpaviljoen
Dit bezoekerscentrum is de plek bij 
uitstek als je een vraag over de haven 
hebt of inspiratie zoekt voor een 
verrassend dagje uit. De grote vloerkaart 
toont je de haven vanuit de lucht. 
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3  Kattendijkdok
Het dok is genoemd naar de 
hier destijds gelegen Kattendijk, 
die zijn naam had van de nog 
oudere Kattenberg, een hooggelegen 
weg langs de Schelde. ‘Kat’ verwijst hier 
naar een verhoogd gedeelte op een 
vestigingswal.

4  Zaha Hadidplein
Het plein voor het Havenhuis kreeg zijn 
naam van de architecte van het gebouw, 
de wereldbefaamde Brits-Irakese Zaha 
Hadid. Ze overleed onverwacht in 
maart 2016, enkele maanden voor het 
Havenhuis plechtig werd geopend.

6  ‘T Boomke
’t Boomke is een oude zeemanstraditie. 
Dit oriëntatiepunt liet de weg aan 
schippers weten dat ze Antwerpen 
naderden. Als beloning voor de verre 
reis of om zichzelf moed te geven als 
ze de haven verlieten voor een nieuw 
avontuur, dronken ze op dit punt een 
glaasje rum of rookten een pijp tabak.

7  Fort Sint-Filips
Fort Sint-Filips is een van de 
oudste forten rond Antwerpen. De 
bouw startte in 1584 in opdracht van de 
Spaanse veldheer Alessandro Farnese. 
Van het fort zijn alleen nog ruïnes over. 
Momenteel wordt de vervuilde site rond 
het fort gesaneerd en ingericht in het 
kader van het Sigmaplan.

http://nl.resto.be/restaurant/antwerpen/2040-antwerpen
http://www.portofantwerp.com
https://www.portofantwerp.com/nl/mas-havenpaviljoen
https://www.portofantwerp.com/nl/news/%25E2%2580%2598t-boomke-vereeuwigt-zeemanstraditie-0
https://www.sigmaplan.be/


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

1  Lauwke van ’t Licht

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

2  Taverne ‘t Pleintje
Havenmarkt 6 
2040 Lillo
T +32 3 569 90 42

3  In de 7 Saeligheden
Tolhuisstraat 17
2040 Lillo
T +32 470 50 56 46

4  Taverne Fort Liefkenshoek  

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

Eten en drinken

12  Boudewijnbrug
De Boudewijnbrug ligt over 
het zuidoostelijk hoofd van 
de Boudewijnsluis, de toegang naar de 
haven. Er loopt ook een enkelsporige 
spoorlijn over de brug. 

13  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.

Uitbreiding 1

14  Fort Liefkenshoek
Fort Liefkenshoek werd eind 16de 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.

16  Kieldrechtsluis
Je staat voor de grootste zeesluis 
ter wereld: 500 m lang (of 28 
accordeonbussen 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 wand is van 
de hand van Gunther ‘CAZN’ Baeyens.

17  Halte DeWaterbus Kallosluis
Vanaf hier kun je het Ketenisseschor 
bewonderen: een slikken- en 
schorrengebied onder invloed van het 
getij van de Schelde. Ook de Kallosluis 
en het dorp Kallo zijn niet ver weg.*

Uitbreiding 2

18  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!
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15  Deurganckdok
Met bijna 100 miljoen ton behandelde 
goederen in 2019 is het Deurganckdok 
dé hotspot voor containerbehandeling 
in de Antwerpse haven.   

© Port of Antwerp

19  Berendrecht- & 
Zandvlietsluis

Dit sluizencomplex verbindt de 
Westerschelde met het Kanaaldok B2. 
Tot 2016 was de Berendrechtsluis met 
zijn 500 m lang, 68 m breed en 13,5 m 
diep de grootste zeesluis te wereld. 

20  Uitkijkpunt Oudedijkweg
Vanaf hier zie je in het noorden de 
Noordzeeterminal PSA, in het oosten 
de Berendrecht- en Zandvlietsluis en 
in zuiden/zuidwesten de kerncentrale 
van Doel, het Verdronken land van 
Saeftinghe en de Hedwige- en 
Prosperpolder. Je spot hier ook 
enorme containerschepen.

21  Berendrecht
De naam van het dorp Berendrecht, 
‘dijk van de Beer’ in de volksmond, 
zou ‘dijk van de genaamde Béra› 
of ‹doortocht door het moeras’ 
kunnen betekenen. De inwoners 
staan bekend onder de bijnaam ‘de 
Ratten’. De oorsprong zou liggen in 
een rattenplaag die hier ooit gewoed 
heeft.

22  Halte DeWaterbus Lillo
Aan het pittoreske dorpje Lillo-Fort 
stap je op DeWaterbus. Die brengt je 
terug naar het Steenplein.*

© Port of Antwerp © Port of Antwerp
Vraag naar de 

Havenlandsuggestie!

https://www.dewaterbus.be/nl/schelde
https://www.lauwkevantlicht.be
https://in-de-7-saeligheden.business.site
https://www.tavernefortliefkenshoek.be
http://www.fortliefkenshoek.be
https://www.dewaterbus.be/nl/schelde
https://scheldeschorren.be
https://www.dewaterbus.be/nl/schelde
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Wat kom je tegen  
op deze route?
Basisroute

1  MAS Havenpaviljoen

2  Bonapartedok & Willemdok

3  Kattendijkdok

4  Zaha Hadidplein

5  Havenhuis

6  ‘T Boomke

7  Fort Sint-Filips

8  Waterkeringsmuur

9  Van Cauwelaertsluis

10  Kruisschansbrug

11  Boudewijnsluis

12  Boudewijnbrug

13  Lillo

Uitbreiding 1
14  Fort Liefkenshoek

15  Deurganckdok

16  Kieldrechtsluis

17  Halte DeWaterbus Kallosluis

Uitbreiding 2
18  Galgeschoor

19  Berendrecht & Zandvlietsluis

20  Uitkijkpunt Oudedijkweg

21  Berendrecht

22  Halte DeWaterbus Lillo

Legende
Fietsknooppunt

Wijkt af van 
fietsknooppuntennetwerk

Vogels spotten

Schepen spotten

Eten & Drinken

Halte DeWaterbus

Halte Fietsbus

1

                  1-2-3

4

Liefkenshoektunnel

Beverentunnel

E34

https://www.portofantwerp.com/nl/mas-havenpaviljoen
http://nl.resto.be/restaurant/antwerpen/2040-antwerpen
https://www.portofantwerp.com/nl/news/%25E2%2580%2598t-boomke-vereeuwigt-zeemanstraditie-0
http://www.fortliefkenshoek.be
https://www.dewaterbus.be/nl/schelde
https://scheldeschorren.be
https://www.dewaterbus.be/nl/schelde
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