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Voorstel	van	 	Michel	Vercauteren	en	Franky	Bernaert	 		 	
zondag	25	maart	2018	

	 	
	

		
	 	 	

		

De	Antwerpse	haven	en	zijn	dorpjes	
		

	 	 	
		

rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
grA	 132	km	 Linkeroever	 8.30u	 		
grB	 113	km	 Linkeroever	 8.30u	 		
grC	 93	km	 Linkeroever	 8.30u	 		
	
Vertrekken	doen	we	aan	het	strand	van	Sint-Anneke	ooit	beroemd	geworden	door	het	gelijkaardig	nummer	
van	 de	 Antwerpse	 groep	 “De	 Strangers”	 op	 de	 melodie	 van	 “The	 sun	 of	 Jamaica”.																																																																																																
GPS-gebruikers	kunnen	“kastanjedreef”	ingeven;	op	de	kruising	met	de	“Gloriantlaan”	is	een	grote	parking.	
De	totale	afstand	vanuit	Sint-Pauwels	is	28	kilkometer.	

	

We	volgen	de	schelde	langs	de	linkeroever	tot	aan	de	oversteek	aan	de	Sint-Annatunnel	of	bij	iedereen	beter	
gekend	 als	 de	 voetgangerstunnel.	 Hier	 rijden	 we	 (weliswaar	 stapvoets)	 de	 schelde	 onder	 om	 vervolgens	
ernaast	maar	nu	op	de	rechteroever	richting	het	eilandje	te	rijden.	

Aan	 het	 eilandje	 gaan	 we	 de	 eerste	 sluis	 over	 richting	 Scheldelaan	 en	 op	 het	 fietspad	 achter	 de	
zeevaartschool	met	een	mooi	zicht	op	‘t	stad	trekken	we	naar	de	haven.	We	doen	dit	via	het	splinternieuwe	

fietspad	en	jaagpad,	en	passeren	hierbij	verscheidene	
grote	multinationals	zoals	Total,	Monsanto	en	Basf.		

Ter	 hoogte	 van	 Basf	 verlaten	 we	 de	 Scheldelaan	 en	
gaan	 via	 een	 sluipwegje	 naar	 het	 schelde-rijnkanaal.	
Dit	kanaal	is	ooit	gegraven	om	schepen	uit	de	dokken	
rechtstreeks	de	schelde	te	laten	invaren.	Terug	aan	de	
schelde	blijven	we	dit	kanaal	volgen	tot	in	Tholen,	dit	
stuk	van	het	kanaal	is	voor	de	meeste	fietsers	dan	ook	
beter	

gekend	als	“de	Oesterdam”.	Een	mooie	plaats	om	als	fietser	een	
gevecht	 te	 starten	 tegen	 de	 westenwind	 in	 een	 lang	 maar	
prachtig	 vrij	 gedeelte.	 Aangekomen	 in	 Tholen	 steken	 we	 daar	
het	kanaal	over	en	via	Bergen	Op	Zoom	rijden	(km	57)	we	terug	
richting	 Oesterdam	 om	 nu	 via	 de	 andere	 kant	 van	 het	 kanaal	
terug	 te	 vlammen,	 wederom	 een	 vrij	 gedeelte	 maar	
waarschijnlijk	nu	met	de	wind	in	de	rug.			

Eens	 terug	 op	 het	 vasteland	 verlaten	 we	 even	 de	 haven	 en	 trekken	 naar	 de	 Nederlandse	 dorpjes	
“Woensdrecht”,	“Huijbergen”	en	Ossendrecht.		

Je	zal	zien	dat	de	haven	nooit	echt	veraf	is,	de	fabrieken	en	talrijke	windmolens	zullen	altijd	zichtbaar	blijven	
in	de	verte.	We	trekken	nu	verder	naar	Belgie	en	juist	over	de	grens	(we	hebben	nu	97	km)	stoppen	we	in	

Bovenaanzicht van de Scheldelaan 

De Oesterdam 
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het	 eerste	 café	 met	 de	 toepasselijke	 naam	 “De	 Leeuw	 Van	 Vlaanderen”.	 Hier	 zullen	 we	 dan	 ook	 even	
stoppen	om	de	innerlijke	mens	te	versterken.		

Na	de	middagstop	rijden	we	terug	richting	havendokken	en	in	Zandvliet	vliegen	we	het	jaagpad	op	naast	het	
kanaal	 richting	 Berendrecht.	 Als	we	 dit	 vrij	 gedeelte	 afgewerkt	 hebben	 gaan	we	 verder	 tussen	 talrijke	 op	
elkaar	 gestapelde	 zeecontainers	 links	 en	 rechts	 van	 de	weg;	 hier	 zie	 je	 dat	we	 in	 het	middelpunt	 van	 de	
Antwerpse	 haven	 zijn.	 Vanuit	 Berendrecht	 gaan	 we	 over	 de	 A12	 richting	 Stabroek	 en	 fietsen	 zo	 via	 het	
vliegveld	van	Hoevenen	naar	Ekeren.	

In	Ekeren	gaan	we	de	nieuwe	fiets-o-strade	op	richting	Antwerpen	
maar	vlak	voor	de	luchtbal	op	het	einde	van	het	fietspad	rijden	we	
terug	 richting	 dokken.	 We	 passeren	 nu	 de	 achterzijde	 van	 de	
kinepolis	en	komen	zo	via	de	oude	haven	en	het	havenhuis	terug	
op	 het	 eilandje.We	 maken	 nu	 nog	 een	 klein	 ommetje	 door	 de	
oude	haven	van	Antwerpen	naar	het	prachtig	vernieuwde	eilandje	
en	 het	 “MAS”.	 We	 zijn	 nu	 terug	 op	 dezelfde	 weg	 dan	 waar	 we	
vertrokken	 zijn	 naar	 de	 voetgangerstunnel,	 op	 linkeroever	 is	 het	
dan	 nog	 een	 heel	 klein	 stukje	 richting	 strand	 van	 St-Anneke,	

hopend	op	een	klein	beetje	zon	kunnen	we	dan	nen	goeien	drinken	met	zicht	op	het	strand	en	de	Schelde.	

De	B-rit:	volgt	hetzelfde	parcours	als	de	grote	rit	 tot	vlak	voor	Bergen	Op	Zoom,	op	Km	57	 rijden	ze	recht	
door	 het	 centrum	 richting	 Hoogerheide	 en	 zo	 naar	 Ossendrecht.	 Daar	 zullen	 ze	 op	 km	 79	 terug	 op	 het	
parcours	komen.	In	Zandvliet	rijden	wij	niet	via	het	jaagpad	maar	rijden	(km	82)	rechtdoor	naar	Berendrecht	
en	komen	zo	terug	op	het	parcours	(km	86).	De	middagstop	in	de	“Leeuw	van	Vlaanderen	komt	op	81.5km.	

De	C-rit:	zal	op	het	einde	van	het	schelde-Rijnkanaal	vlak	voor	de	oesterdam	(km	36)	het	kanaal	oversteken	
en	 komt	 aan	 de	 overkant	 terug	 op	 het	 parcours	 van	 de	 grote	 rit.	 In	 Zandvliet	 rijden	wij	 ook	 niet	 via	 het	
jaagpad	maar	 rijden	 (km	62)	rechtdoor	naar	Berendrecht	en	komen	zo	 terug	op	het	parcours	 (km	66).	De	
middagstop	in	de	“Leeuw	van	Vlaanderen	komt	na	61km.	

	

	

																					

	

	

	 	


