BLIKVANGERS

de arctische wateren van Canada, Groenland, Noorwegen
en Rusland leeft. Op de gevel van het paviljoentje aan de
strekdam van het Noordelijk Eiland kan je een prachtige,
tekening van een narwal spotten. ‘De Narwal van Wintam’,
gemaakt door de Antwerpse straatartiest DZIA, is een mooie
herinnering aan een opmerkelijke vondst. De infoborden
brengen het verhaal van de terugkeer van de vissen, van de
grijze en gewone zeehonden en van de bruinvis in de Schelde
en de Rupel. Op het dakterras kan je een maquette bekijken
van het verdwenen fort Sint-Margriet, dat in de aanvaargeul
van de Zeesluis lag.
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Noordelijk Eiland

Toen de nieuwe Zeesluis werd aangelegd, ontstond
er een nieuw eiland dat vandaag een gevarieerde mix van
natuurschoon herbergt. Het Noordelijk Eiland ligt tussen de
oude en de nieuwe loop van het Zeekanaal en de Rupel.
Het is een paradijs voor water- en andere vogels, vol slikken,
zoetwaterpoelen, zandduinen en grasland. Je spot hier
ongetwijfeld reigers, kluten, krakeenden, bergeenden,
pijlstaarten en visdiefjes. Breng je verrekijker dus maar
mee! De vogelkijkhut is de gedroomde uitvalsbasis voor
vogelliefhebbers en natuurfans. Van hieruit heb je een
magnifiek zicht op broedende, pleisterende en doortrekkende
watervogels.

De waterweg is een wonderbaarlijke en veelzijdige wereld,
vol beweging. Om de getijwerking op de Rupel te vermijden,
om een continue doorvaart te verzekeren en om de capaciteit
van het Zeekanaal te vergroten werd in 1997 de monding van
het kanaal verlegd naar deze Zeesluis. De kleinere, oude en
ontmantelde sluis ligt aan de andere kant van het Noordelijk
Eiland. Ze is volledig dichtgeslibd en vormt de verbinding met
het Zuidelijk Eiland. In totaal zijn er nu nog twee sluizen op het
Zeekanaal.
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De Narwal van Wintam

In april 2016 werd aan de Rupelmonding in Wintam
het kadaver van een narwal gevonden. Het was de eerste
stranding ooit in België van een zeezoogdier dat normaal in

Zeesluis Wintam

bouwen. Misschien spot je wel de slechtvalken bij de
nestkast die torenhoog in een hoogspanningsmast staat. Zij
hebben ongetwijfeld het meest indrukwekkende zicht op de
Rupelmonding en de Schelde!
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Veerdienst Schelle-Wintam

Het hele jaar door brengen de veerdiensten je zorgeloos en
GRATIS van de ene naar de andere oever. Ze worden uitgebaat,
in opdracht van de Vlaamse Overheid, door zelfstandige
veermannen. De veren zijn belangrijke schakels voor het fietsen wandeltoerisme langs Schelde en Rupel en zorgen voor
een aangename afwisseling tijdens een tocht langs de rivieren.
In de Rupelstreek kan je het veer nemen in Boom, Schelle en
Hemiksem. In Klein-Brabant kan je het veer nemen in Weert,
Mariekerke, Wintam en Sint-Amands.

Laarkapel

De beschermde kapel van OnzeLieve-Vrouw van Smarten, beter
gekend als de Laarkapel, is een
bekend bedevaartsoord. In
haar huidige vorm dateert ze uit
de 17de eeuw. Recent werden
de neogotische, decoratieve
muurschilderingen, die dateren
van begin 20ste eeuw opnieuw
blootgelegd. Het oorspronkelijke
Mariabeeld zou tijdens de Tweede
Wereldoorlog overgebracht zijn naar
de kerk in Hingene. De rondgang aan
de buitenkant stelt de zeven smarten van Maria voor. Tot in 1831
was de kapel privébezit van de eigenaren van het naburige kasteel
het Laarhof of het vroegere Hagelsteen. Het standbeeld vóór de
Laarkapel draagt de naam ‘de Brigand’ of ‘voor Outer en Heerd’
en is een ontwerp van de Schelse kunstenaar Roger Pintens jr.

WAND E L RO U T E
Vanaf 14 km

Oudbroek- Schellandpolder

De Oudbroekpolder en de Schellandpolder liggen op een
steenworp van waar de Rupel, het Zeekanaal en de Schelde
elkaar ontmoeten. Hier in Hingene (Bornem), waar Rupelmonde
aan de overkant van de stroom ligt te schitteren, worden twee
nieuwe overstromingsgebieden gecreëerd.
De enkele malen per jaar dat het Scheldewater uit z’n bekken
stroomt door stormtij, vindt het hier een veilige uitweg.
Zo blijven de achterliggende woonkernen beschermd
tegen mogelijke overstromingen. Deze werken kaderen
in het Sigmaplan, dat langs de volledige Scheldeoevers
opvangbekkens voor water creëert en zo het land vrijwaart
van ernstige overstromingen en wateroverlast.

6

Interescaut

De elektriciteitscentrale Interescaut zorgde tussen 1930 en
2000 voor een belangrijk deel van onze energieproductie. In
het jaar 2000 ging het licht uit op ‘den Escaut’. Vandaag blijven
de turbinehal en het pomphuis nog over. Naast de fabriek werd
een woonwijk gebouwd voor directie en kaderpersoneel van de
centrale. De herbestemming van de site wordt momenteel door
de provincie Antwerpen uitgetekend.
Kijk hier nu uit voor één van de grootste koloniën huiszwaluwen
van de streek. Vanaf april keren ze terug uit Afrika, waarna
ze in de dakgoten en hoeken van de ramen hun nesten
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Maaienhoek

De vallei van de Maeyebeek is een ecologisch waardevol
landbouwgebied dat een belangrijke rol vervult als
waterbergingsgebied. Het oude polderlandschap rond
de Maeyebeek, de Wullebeek en de Vliet oogt, hoewel
niet beschermd, sterk authentiek. De toren van de SintBernardusabdij in Hemiksem, de opvallende scheve toren van
de kerk van Schelle en het silhouet van de oude fabriekshal
benadrukken de schaal van deze vallei in het mondingsgebied
van de Rupel.

Rondom sluis en veer
wandelen tussen water en groen

Startplaatsen
• Vertrek Klein-Brabant (Bornem):
Sint-Margaretaplein, 2880 Wintam
• Vertrek Rupelstreek (Schelle):
Veersteiger Schelle-Wintam, KNP 82 		
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Met dank aan Toerisme Provincie Antwerpen ©2022 | Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm
is verboden | Kaartontwerp TPA & Elke Feusels | www.provincieantwerpen.be | Voor verbeteringen en
suggesties op de routes en de bewegwijzering: www.routedokter.be | Bronvermelding OSM:
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Meldpunt Routedokter
Ontdek je een probleem
tijdens je wandelroute?
Is er een bordje verdwenen
of beschadigd?
Laat het ons weten op
www.routedokter.be

Colofon

V.U.: Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw,
Boomstraat 1, 2880 Bornem
Illustraties: Beeldbank Toerisme Provincie Antwerpen
Depotnummer: D/2022/0160/2/2.000 ex
Opmaak: Micha Verbruggen - color dots
Kaart: Elke Feusels

Help mee aan een mooi en proper landschap en neem je afval
mee naar huis.
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Met de waterbus of het veer
www.dewaterbus.be
Volg KNP 6-315-313 (1.6km),
hier sluit je aan op de route.
www.vlaamsewaterweg.be/
veerdiensten

De informatie werd met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk
maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.
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Wintam

De route loopt over zowel verharde als niet verharde wegen.
Goede wandelschoenen zijn een aanrader.
De basisroute is toegankelijk voor kinderwagens.
Honden kunnen meewandelen aan de leiband.
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Met het openbaar vervoer
Heb je geen wagen? Geen probleem, je kan ook inpikken
op de wandelroute via een bushalte of treinstation.
• Schelle: bushalte Tolhuis op de Fabiolalaan in Schelle,
vlakbij knooppunt 305, De Lijn 133, 183, 290 en 295
• Wintam (Bornem): bushalte Wintam Kerk,
vlakbij knooppunt 50, De Lijn 257
• Treinstation NMBS Schelle

Realisatie:
• Toerisme Klein-Brabant
• Scheldeland vzw
• Toerisme Rupelstreek vzw
• Gemeenten Bornem, Schelle en Niel
• Met dank aan Erik De Keersmaecker van Natuurpunt
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Uitbreidingslussen
Groene lus 3,3 km: Aangekomen op het Noordelijk Eiland kan
je, tussen Zeesluis en veer, kiezen voor een route helemaal rond
het eiland. (tussen KNP 17 en 18)
Paarse lus 3,4 km: Aan knooppunt 19 wandel je richting KNP 16
- 11 - 10 - 15 en sluit je daar aan op de basisroute.
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www.toerismekleinbrabant.be
#toerismekleinbrabant
www.toerismerupelstreek.be
#toerismerupelstreek
www.scheldeland.be		 #expeditiescheldeland
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Vertrek Rupelstreek (Schelle), knooppunten: 82 - 313 - 312 305 - 112 - 112 - 5 - 82, veerdienst Schelle-Wintam, 18 - 17 - 17 20 - 50 - 19 - 15 - 17 - 18, veerdienst Schelle-Wintam - 82 en je
bent terug aan je vertrekpunt.

Ben je op zoek naar meer toeristische informatie?

SCHELLE

Schelde

M
EIK ENDA

Ook aan de oevers in Schelle is water alom aanwezig. Zoals de
naam al doet vermoeden is Schelle nauw verbonden met de
Schelde. De begrenzing van de gemeente door de Schelde,
Rupel, Vliet en Wullebeek zorgt er zo voor dat waterlopen de
stevige “blauwe” leidraad vormen tijdens je wandelroute.
Even uitwaaien tijdens de oversteek met het veer of bij de
oversteek van de Zeesluis om Klein-Brabant met de Rupelstreek
te verbinden, zorgt voor een extra unieke ervaring. Genieten
doe je hier op en langs het water!
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Waar in de provincie ontdek je op een boogscheut van elkaar de
kracht van een Zeesluis en de rust van een veerdienst om beide
oevers in al hun pracht met elkaar te verbinden?
Tijdens deze wandelroute geniet je in Wintam en Hingene,
twee deelgemeenten van Bornem, van de fauna en flora in het
stiltegebied. Langs de vele waterplassen en de Scheldedijk
ontdek je de mooiste vogels. Een echte streling, niet alleen voor
het oog, maar ook voor het oor!
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Basisroute blauw: 14 km
Vertrek Klein-Brabant (Bornem), knooppunten: laat op het
Sint-Margaretaplein de kerk achter je en neem de Eduard de
Blockstraat richting knooppunt 50 - 19 - 15 - 17 - 18, veerdienst
Schelle-Wintam, 82 - 313 - 312 - 305 - 112 - 112 - 5 - 82,
veerdienst Schelle-Wintam, 18 - 17 - 17 - 20 - 50. Sla links de
Eduard de Blockstraat in en je bent terug aan je vertrekpunt.

Met de auto
Op beide startplaatsen is er voldoende parkeergelegenheid.

Veerdienst
Hemiksem - Bazel
+ De Waterbus

Hoe wandel je de route?
Deze route omvat een basistraject dat aangevuld kan worden
met 2 extra uitbreidingslussen. De routes volgen telkens een
stukje van het Wandelnetwerk Rivierenland en Wandelnetwerk
Stille Waters, een netwerk van wandelpaden die elkaar kruisen
in genummerde knooppunten. Je kan ook kiezen om de route
in verschillende keren te doen en zo te opteren voor kortere
lussen. Vertrekken kan op een plek naar keuze. Wij geven
je een startsuggestie aan elke zijde van de oever. Aan beide
vertrekplaatsen is er parkeergelegenheid.

Bereikbaarheid
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Noordelijk Eiland
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