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Sint-Amands

De steenovens worden volledig gerestaureerd 

 

Het molenmuseum vertelt alles over... de molen

Oeverhoppen met de veerboot

In de tuin van Marthe Massin

Sahara Art Stones bouwde een mooie locatie

Het museum van Emile Verhaeren

WELKOM IN KLEIN-BRABANT!
Bornem, Puurs en Sint-Amands zijn de drie gemeenten die Klein-Brabant vormen. Vandaag zijn we 
in Sint-Amands, het dorp van Emile Verhaeren, een bekende dichter die wereldwijd bekend is.
In Sint-Amands kan je ook leuke wandelingen en fietstochtjes maken. Zo moet je zeker eens de 
gratis veerdienst nemen of wandelen op de dijk. Je voelt je dan helemaal in vakantiestemming.
Ben je klaar een tocht door “Het land van Verhaeren”?

Samenstelling en teksten: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw | Foto’s: Toerisme Scheldeland, GO! Scholen Klein-Brabant | Opmaak: Factum

ZIN IN MEER?
Er zijn ook kids-

kaarten voor 
Bornem en Puurs.  

VOOR NOG MEER INFORMATIE:
Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland, 

Infokantoor Het Landhuis, Boomstraat 1, 2880 Bornem
T 03 899 28 68,  E info@tkbs.be, 

W www.toerismekleinbrabant.be of kijk op Facebook

Wandel je mee in Sint-Amands?

De Steenovens zijn de gebouwen van een site rond een 
oud hoevecomplex uit de 16de eeuw dat zich bevindt in 
een landschap dat door de eeuwen heen gevormd werd 
door de mens. 
De bewoners van de Steenovens te Sint-Amands maakten 
ook gebruik van de omringende natuur. De Schelde 
leverde water voor de blekerij en was een belangrijk 
transportkanaal voor de goederen. Van de kleigrond 
maakte men bakstenen. En de wind liet de wieken 
van de molen draaien... 

In dit museum kom je meer te 
weten over de werken en het 

leven van Verhaeren. Je kan er 
ondermeer foto’s, kunstwerken 

en brieven zien. Zijn geboortehuis 
vind je naast het museum. 

In de kleine straatjes van “den Dam” 
kom je Sahara Art Stones tegen. 

In deze kunstgalerij worden 
bijzondere beeldhouw-

werken, schilderijen en wand-
tapijten tentoongesteld. 

Heb je de auto aan de gevel 
zien hangen? 

Zon, regen of wind. Wandelen kan je altijd. Met je wandelschoenen 
aan, ben je klaar om op verkenning te gaan in Sint-Amands. Het is een 
superleuke kindvriendelijke wandeling van 6,2 km door het centrum 
van Sint-Amands. De wandeling is hoofdzakelijk langs verharde wegen 
en volgt de wandelknooppunten. Je hoeft dus enkel de nummers op de 
bordeauxkleurige bordjes te volgen. Fijne tocht!

| Uitgever: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw; Boomstraat 1, 2880 Bornem 

Klein-Brabant, de moeite waard!

In dit grafmonument rust Emile Verhaeren. Achter de dijk 
vind je de Marthe Massintuin. Deze tuin is aangelegd ter ere 
van zijn vrouw, Marthe Massin.  

Sint-Amands

6,2 
km

77 [Kaai]  > 78  > 80  > 84 > 85  > 
86 > 87 > 82 > 81 > 79 > 77

start

Na al het wandelen is het nu tijd 
om te spelen. En waar kan je dat 

beter doen dan in de Cuyteg-
hemhoeve! Zet je spullen aan 
de kant en ga naar de kinder-

boerderij. De kippen, eenden, 
ganzen,…zien je graag komen. 

De veerboot brengt je gratis van de ene 
kant van de oever naar de andere kant. Zo kan 
je gemakkelijk de Schelde oversteken. We noemen 
dit ook wel “oeverhoppen”.   

Antwoord: We staan op de rechteroever van de Schelde.

Weet jij aan welke oever van de Schelde 
we staan? Rechter- of linkeroever?    

..........................................................................

Zet je gerust even neer op de 
zitbanken en neem hier de 
tijd om op je smartphone een 
gedicht van Verhaeren op te 
zoeken.   

hoeve
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Ontdek al deze plekjes:
38
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De Kaai
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Steenovens

Lippelobos
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Oeverhoppen moet je zeker eens doen! Hof te Melis, heel mooi om te bekijken...

Lekker ravotten in het bos

De kaai biedt je een mooi zicht over de Schelde

De restauratie van de steenovens vordert

Samenstelling en teksten: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw | Foto’s: Toerisme Scheldeland, GO! Scholen Klein-Brabant | Opmaak: Factum

ZIN IN MEER?
Er zijn ook kids-

kaarten voor 
Bornem en Puurs.  

VOOR NOG MEER INFORMATIE:
Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland, 

Infokantoor Het Landhuis, Boomstraat 1, 2880 Bornem
T 03 899 28 68,  E info@tkbs.be, 

W www.toerismekleinbrabant.be of kijk op Facebook| Uitgever: Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw; Boomstraat 1, 2880 Bornem

WELKOM IN KLEIN-BRABANT!
Bornem, Puurs en Sint-Amands zijn de drie gemeenten die Klein-Brabant vormen. 
Vandaag zijn we in Sint-Amands, het dorp van Emile Verhaeren, een bekende 
dichter die wereldwijd bekend is. In Sint-Amands kan je ook leuke wandelingen en 
fietstochtjes maken. Zo moet je zeker eens de gratis veerdienst nemen of wandelen 
op de dijk. Je voelt je dan helemaal in vakantiestemming. Ben je klaar voor een tocht 
door “Het land van Verhaeren”? 21 

km

67 [Kaai] > via de Kerkstraat naar het Emile Verhaerenmuseum, 
we slaan rechts af de Romain Steppestraat in, dan 1ste links, 
vervolgens weer 1ste links, einde straat naar rechts en zo komen 
we in de Heidestraat, volg dan 12  > 81 > 88 > 66 > 11 > 10 > 67

De veerboot brengt je gratis van de ene kant van de 
oever naar de andere kant. Zo kan je gemakkelijk 
de Schelde oversteken. We noemen dit ook wel 
“oeverhoppen”.   

De Kaai in Sint-Amands is een leuk 
plekje om  tot rust te komen. 
In het midden van het plein 
zie je het standbeeld van 
Emile Verhaeren staan. 
Naast de horecazaken zie 
je het Veerhuis. Ooit was 
hier het Emile Verhaeren-
museum, nu is er een 
infopunt.     

Na al het fietsen is het nu tijd 
om te spelen. En waar kan je dat 

beter doen dan in de Cuyteg-
hemhoeve! Zet je spullen aan 
de kant en ga naar de kinder-

boerderij. De kippen, eenden, 
ganzen en de andere boerderij-

dieren zien je graag komen. 

We zijn nu in Lippelo. Een deelgemeente 
van Sint-Amands. Wist je dat dit geen gewoon 
bos is, maar een speelbos? Zet je fiets aan de 

kant en speel verstoppertje in het bos. 

Klein-Brabant, de moeite waard!

Is je fiets volledig in orde? Heb je je fietshelm op? Ja, dan ben je 
klaar om Sint-Amands te ontdekken per fiets. De fietstocht is ongeveer 
21 km lang en brengt je langs mooie plekjes in Sint-Amands. De route 
loopt langs de fietsknooppunten. Je hoeft dus enkel de nummertjes 
op de groen kleurige bordjes te volgen. Fijne tocht! Sint-Amands

Fiets je mee in Sint-Amands?

Antwoord: Moerzeke, deelgemeente Kastel
 

Weet jij welke gemeente er aan de 
overzijde van de Schelde ligt?    
.........................................................

De Steenovens zijn de gebouwen van een site 
rond een oud hoevecomplex uit de 16de eeuw 
dat zich bevindt in een landschap dat door de 
eeuwen heen gevormd werd door de mens. De bewoners van 
de Steenovens te Sint-Amands maakten ook gebruik van de 
omringende natuur. De Schelde leverde water voor de blekerij 
en was een belangrijk transportkanaal voor de goederen, van 
de kleigrond maakte men bakstenen, de wind liet de wieken 
van de molen draaien. 

Aan de rand van Lippelobos staat 
het prachtige kasteel Hof te Melis. 
Je kan van op afstand even kijken, 
maar het kasteel bezoeken kan 
niet. 

10

11

66

88


