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Op deze route proef je heel wat
verschillende aspecten van de haven:
maak kennis met de Scheldenatuur,
waai uit in de polders of houd een
wedstrijdje om-ter-snelst met de
reuzegrote containerschepen die je
ziet voorbijvaren. En wie weet spot je
wel een zeldzame vogel? Kortom: hier
snuif je de sfeer van de haven op!
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Drijdijck

Op de dijken rond het natte
natuurgebied Drijdijck is het heerlijk
fietsen en wandelen. Drijdijck werd
aangelegd als compensatie voor
het Deurganckdok. Het landschap
bestaat uit een grote plas, een
weidevogelgebied en nat grasland.
Jaarlijks strijken er massa’s vogels neer
om te broeden, te overwinteren of
naar voedsel te zoeken. Vogels als de
slobeend, smient, kievit en tureluur
voelen zich hier opperbest. Vanop het
kijkplatform van het Spaans Fort heb
je een mooi uitzicht over dit stukje
boeiende natuur.

www.fortliefkenshoek.be

59

Kieldrechtsluis

Hou even halt aan de grootste sluis
ter wereld. De Kieldrechtsluis, die het
Deurganckdok met het Waaslandkanaal
verbindt, is liefst 500 meter lang,
68 meter breed en bijna 18 meter diep.
Het Deurganckdok is het grootste
getijdendok ter wereld. De grootste
enkelvoudige containerterminal van
Europa bevindt zich hier.

12 Hart van de haven
KM route
Deze route wijkt af van het
fietsnetwerk.

Je fietstocht start op de plek waar
de oude en de nieuwe haven
samenkomen. Laat je verrassen door
de historische Royerssluis, de bruggen
en de imposante architectuur van
het Havenhuis. Daarna kan je heerlijk
uitrusten op het bruisende Eilandje. Of
het MAS of het Red Star Line Museum
bezoeken om je onder te dompelen
in de haven van vroeger en nu en
haar betekenis voor de stad. Deze
route is ideaal om te proeven van de
verschillende functies en geschiedenis
van de haven van Antwerpen.

Nathalie Van Impe
Haven van Antwerpen-Brugge
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen
Peter Van de Putte
Maatschappij
Linkerscheldeoever (MLSO)
Sint-Paulusplein 27
9120 Kallo
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www.havenland.be
info@havenland.be
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Boek een rondleiding door het
Havenhuis via
www.portofantwerpbruges.com/
onze-haven/bezoeken/havenhuisantwerpen

© Port of Antwerp-Bruges

13

De uitbreiding via knooppunt 65
wijkt af van het netwerk.
In een oogopslag zie je wat dit gebied
zo bijzonder maakt. Nergens is de
combinatie natuur, landbouw en
haven zo nadrukkelijk aanwezig als in
deze bocht van de Schelde. Fietsen
door het Grenspark Groot-Saeftinghe
met de bedrijvigheid van een
wereldhaven op de achtergrond: uniek!
Op deze route ontdek je hoe het
landschap gewapend wordt tegen de
gevolgen van de klimaatverandering:
met nieuwe dijken aan de ene en een
ontpoldering aan de andere kant.

Doel intrigeert jong en oud omwille
van haar bijzondere geschiedenis
en sfeer. Contrasten zijn hier groot:
denk maar aan de Scheldemolen op
de dijk met de kerncentrale op de
achtergrond, aan het vissersbootje
in de getijdenhaven tegen de
voorbijvarende containerreuzen of
de hedendaagse street art in het
historisch stratenpatroon. Het is
nog steeds een bewoond dorp, dus
respecteer zeker de rust van de
bewoners zoals je dat elders doet.

21

Radartoren 'Ouden Doel'

In de schaduw van de koeltorens
van de kerncentrale staat de 8 meter
hoge radartoren ‘Ouden Doel’.
Beklim de toren en geniet van een
indrukwekkend 360°-panorama op
de haven, de Schelde en de weidse
polders.
De radartoren maakt deel uit van een
keten van onbemande radartorens en
bemande verkeerscentrales langs de
Schelde: de Schelderadarketen. Die
leidt het scheepvaartverkeer op de
Westerschelde in goede banen.

45

Putten Weiden

46

Putten West en
Zoetwaterkreek

In de natte, zilte graslanden van
Putten Weiden staan wel 200
verschillende plantensoorten. Je
vindt er zeldzame planten met al
even uitzonderlijke namen als zilte
greppelrus, schorrenzoutgras en
blauw kweldergras. Hier vlak naast
ligt het natuurgebied Putten West.
De polderbodem werd er afgegraven
zodat er zich natte weilanden en een
zoetwaterkreek vormden.
Beide natuurgebieden zijn een waar
vogelparadijs. ‘s Zomers vind je er
weidevogels zoals de kluut en de
tureluur. ’s Winters merk je vooral de
smient, kolgans en grauwe gans op.

22
KM Groene havenroute

Fietsknooppunten:
54

55

95

92

97

Deze route wijkt af van het
fietsnetwerk.
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Verken in het noorden van Antwerpen
de haven in al haar diversiteit: van
indrukwekkende stapels containers
en reuzenschepen over charmante,
groene polderdorpjes tot fraaie
kasteeldomeinen en zelfs een ruig
heidelandschap. Voor elk wat wils!
Deze fietsroute is ontwikkeld door
provincie Antwerpen en ATV.
Meer info op:
http://bit.ly/groenehavenroute

Fort Lillo

Fort Lillo dateert van 1580, net als
Fort Liefkenshoek aan de overkant
van de Schelde. Beide behoren tot de
oudste forten rond Antwerpen. Door
de havenuitbreiding verdween het
dorpje Lillo in de jaren 60, maar het fort
hield moedig stand. Vandaag telt het
piepkleine dorpje Lillo-Fort een dertigtal
inwoners, al trekt het in de zomer veel
dagjestoeristen aan.

Fietsknooppunten:
13

96

Zin in een échte fietsuitdaging
waarin je de hele haven op
rechteroever doorkruist? Surf
na de Sluizenroute verder op
de Groene havenroute, volg
daarna de roze stippellijn van het
fietsnetwerk en sluit af met een
stukje van de Hart van de haven
route. Goed voor ruim 56 km.
Waag jij een poging voor de titel
van havenfietskampioen? Succes!

24
61
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Royerssluis

De Royerssluis werd gebouwd in 1907
en is vernoemd naar de stadsingenieur
Gustaaf Royers. Het was de eerste
moderne sluis die van meet af
aan elektrisch werd aangedreven.
Tegenwoordig maken vooral de
kustvaart en jachten gebruik van de
sluis. Ook de schepen die deelnemen
aan de spectaculaire ‘Tall Ships Races’
passeren hier.

Street art op
waterkeringsmuur
Sigmaplan

De 900 meter lange waterkeringsmuur
aan de Scheldelaan 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 extreem
hoge waterpeilen op de Schelde.

57

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.

63

Vijf fietslussen
in en rond de haven
van Antwerpen

Baggerboten, roroschepen,
containerschepen, olietankers,
sleepboten, binnenschepen,
cruiseschepen … Al die vaartuigen kun
je in de haven vanaf slechts enkele
meters afstand bewonderen. Op de
kaart staan een aantal interessante
punten om schepen te spotten. Hoeveel
mastodonten tel jij?

13

Vogelliefhebber of schepenspotter?
Download een uitgebreide
spotterskaart op havenland.be.

’t Boomke

Langs de Schelde staat ’t Boomke, een
duurzaam kunstwerk in cortenstaal
met een haiku van kunstenaar en
schrijver Geert De Kockere. ’t Boomke
is een oude zeemanstraditie. Het
oriëntatiepunt wees eeuwenlang de
weg aan schippers die Antwerpen
naderden of de haven verlieten. Als
beloning voor de verre reis of om
zichzelf moed te geven voor een nieuw
avontuur, dronken ze op dit punt een
glaasje rum of rookten een pijp tabak.

Neem even de tijd om het gezellige
dorpje te ontdekken. Zin in nog
meer forten? Neem dan een kijkje op
fortengordels.be!

de Nederlandse grens. Waai heerlijk
uit langs de Schelde en spot tal van
chemiebedrijven, waarvoor onze haven
wereldberoemd is als tweede grootste
chemische cluster. Onderweg tel je
maar liefst 14 dokken, 6 bruggen en 5
sluizen.

85

Welkom
in Havenland

Schepen spotten

Voor echte fietsfanaten is deze
route een uitgelezen kans om het
havengebied op de rechteroever van
sluis tot sluis en van onder tot boven
te leren kennen, van de stad tot aan

17

In en om Havenland barst het van de
natuurgebieden – een waar paradijs
voor dieren en planten. Je fietst langs
prachtige stukken natuur, dus neem
onderweg de tijd om vogels te spotten.
Hoe langer je kijkt, hoe meer je er zal
ontdekken.

Fietsknooppunten:

8

28
KM Sluizenroute

Naar vogels speuren

Van Cauwelaertsluis

De Van Cauwelaertsluis trad in 1928
in werking. Ze heette toen nog
Kruisschanssluis. De sluis 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. De
sluis is voornamelijk bedoeld
voor de binnenvaart.

Indrukwekkende 		
foto’s nemen?

Haven van Antwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12.000 ha
7 sluizen
24 bruggen
40 dokken
169 km kades
358 km wegen
900 bedrijven
1.000 km pijpleidingen
1.047 km spoorrails
144.000 jobs

• 40 zeeschepen en
142 binnenschepen
per dag
• 130 geladen goederentreinen
per dag
• 900 bedrijven
• 144.000 jobs

5 TIPS OM VLOT EN VEILIG
OP HAVENPAD TE TREKKEN

1.

Veiligheid: Neem vóór je vertrek onze
huisregels door over fotografie en
veiligheid in de haven op
http://bit.ly/havenland-huisregels.
Wees je ervan bewust dat je je begeeft
in een havengebied dat bruist van de
activiteit, zowel op de bedrijfsterreinen
als op straat. Wees dus zeker alert en
respecteer de signalisatie.

2.

Staat de sluisbrug open? Geen
enkel probleem, je raakt nog steeds
zonder wachten aan de overkant. Een
sluizencomplex bestaat namelijk altijd
uit 2 sluisbruggen, waarvan er altijd
eentje toegankelijk is. Volg gewoon de
bordjes naar de andere sluisbrug en
voor je het weet, kan je je tocht door
Havenland verderzetten!

Deel je foto's met
ons op Facebook
en Instagram met
#havenland

De haven is boordevol fotogenieke
plekken. Droomtafereel gespot?
Dubbelcheck vóór je ‘cheese’
zegt zeker waar je onder welke
voorwaarden foto’s mag nemen op
http://bit.ly/havenland-huisregels.

3.

Mobiliteit: Door de werken aan de
Oosterweelverbinding en andere
werken in het havengebied is
de mobiliteitssituatie steeds in
verandering. Informeer je daarom vóór
je fiets-, wandel- of spotavontuur eerst
op www.oosterweelverbinding.be/ en
www.slimnaarantwerpen.be.
Zo ben je helemaal up-to-date en
omzeil je werfzones vlot dankzij
alternatieve routes.

4.

Educatie: Wil je jezelf verrijken met de
expertise van een gids? Alle mogelijke
gidstouraanbieders vind je op onze
website.

5.

Horeca: Havenland biedt nog veel
meer heerlijke horecazaken dan de
koffietassymbolen op deze kaart.
Dorst? Bekijk ze allemaal op onze
website op https://havenland.be/
eropuit. Schol!

NEEM DEWATERBUS! DIE
BRENGT JOU EN JE STALEN
ROS VLOT VAN EN NAAR DE
STAD EN DE HAVEN.
DeWaterbus vaart van Lillo tot in
Hemiksem en doet onderweg 6 andere
haltes aan.
8
•
•
•
•

haltes:
Lillo
Liefkenshoek
Kallosluis
Zwijndrecht

•
•
•
•

Sint-Anna
Steenplein
Kruibeke
Hemiksem

Een ticket, dagkaart of 10-rittenkaart
koop je op voorhand online of
bij de steward aan boord (enkel
bankcontact).
Raadpleeg de dienstregeling op
dewaterbus.be

© Port of Antwerp-Bruges
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Havenhuis

Het imposante Havenhuis is de
hoofdzetel van Port of AntwerpBruges. Verleden en toekomst van
Antwerpen en de haven smelten
samen in dit bijzondere ontwerp van
architecte Zaha Hadid. Onderaan zie
je de beschermde brandweerkazerne
uit 1922. De moderne nieuwbouw
erbovenop heeft de vorm van een
schip en glinstert als een diamant.

@havenland.be
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Doel

Start: fietsknooppunt 54

Verantwoordelijke uitgever
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© Port of Antwerp-Bruges
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17

NEEM JE OOK JE
VERREKIJKER OF
FOTOTOESTEL MEE?

© MLSO
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13

Het kasteel in neo-Lodewijk XV-stijl
werd in de 19de en 20ste eeuw gebouwd
door de familie Moretus. Het Ravenhof
is een oud parkbos, dat aangelegd
werd in de late barokstijl. Met rechte
lijnen, geometrische vormen, lanen en
doorkijkjes, doet het bos denken aan
de tuinen van Versailles. (bron: ANB
website)

© gemeente Stabroek
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Fietsknooppunten:

Kasteel Ravenhof

© Port of Antwerp-Bruges

Fietsknooppunten:

11

© Elodie Kint

46 Waaslandhavenroute
KM

Het fort wisselde in de loop der tijd
verschillende keren van eigenaar
en van functie. Zo diende het als
quarantainestation, marinebasis en als
vakantieoord voor beroepsmilitairen.
Ervaar de woelige tijden van het
verdedigingsbouwwerk in het
interactieve belevingscentrum, beklim
de uitkijktoren voor een adembenemend
uitzicht of kom op adem in de gezellige
taverne.

© Y. Adams

© MLSO

Om Antwerpen te beschermen tegen de
Spaanse troepen werd eind 16de eeuw
Fort Liefkenshoek gebouwd. Samen met
Fort Lillo – aan de andere kant van de
Schelde – bood het fort controle over de
scheepvaart. Indien nodig konden de
Antwerpenaren de rivier hier afsluiten.

Door natuur,
30 landbouw en haven
KM
route

© Port of Antwerp-Bruges

Fort Liefkenshoek

© Gemeente Beveren
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Groene Havenroute

46
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Waaslandhavenroute
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Door natuur, landbouw
en haven route
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Opgelet werfzone

Zin in een ijsje, cultuur, sport of
wil je graag iets bijleren? Zoek
dan tijdens je fietstocht naar
bedrijven met de Havenland
partner sticker.
Benieuwd naar de volledige
lijst van officiële HavenlandSint-Gillis-Waas
toppers? Scan dan zeker deze
QR-code of bezoek de website
Havenland.be
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Spring op je fiets en ervaar
de bijzondere contrasten
in en rond de haven!
Ongerepte polders en
uitgestrekte Scheldenatuur
wisselen af met grote
sluizen, containerschepen en
industrie. Welke thematische
fietsroute kies jij?
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