OP STAP IN KLEIN-BRABANT
- SCHELDELAND
Het land van Stille Waters
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In deze brochure vind je een waaier aan bezienswaardigheden
en activiteiten. Ontdek het grote aanbod en stel zelf een
programma samen dat precies bij jouw groep past. Wens je
hierbij graag wat hulp? Onze medewerkers helpen je graag
verder.

’

n
Veerma

TOERISME KLEIN-BRABANT – SCHELDELAND VZW
Regionaal infokantoor Het Landhuis

Boomstraat 1, 2880 Bornem, +32 (0)3 899 28 68, info@tkbs.be
www.toerismekleinbrabant.be
Facebook: @toerismekleinbrabant
Instagram: @toerismekleinbrabant
• Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
• Van Pasen tot 30 september: ook geopend tijdens weekends en feestdagen
• Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar

TOERISTISCHE INFOPUNTEN
Glazen Huis

Kaai, 2890 Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)
Van Pasen tot 30 september: woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 9.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

Fort Liezele

Fortbaan 2, 2870 Liezele (Puurs-Sint-Amands)
Van Pasen tot 30 september: maandag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 9.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
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WELKOM
IN KLEIN-BRABANT
HET LAND VAN STILLE WATERS
In onze prachtige regio, gevormd door de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands, slingert
de Schelde in verleidelijke bochten tussen groene oevers, slikken en schorren. Wandelaars,
fietsers, cultuurfanaten en natuurliefhebbers halen in onze streek hun hartje op.
Zoek je inspiratie voor een toffe uitstap, fiets- en wandelbrochures of een mand met lokaal
lekkers? Dan ben je bij Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw aan het juiste adres.
Samen met talrijke partners werken we het toeristisch aanbod in onze regio optimaal uit en
zetten we Klein-Brabant op de kaart.
Deze dagtripbrochure helpt jou alvast op weg om de troeven van onze streek te ontdekken.
Je krijgt een mooi overzicht van interessante bezienswaardigheden, maar ook smakelijke
adresjes en mooie logies kunnen niet ontbreken.
Laat deze brochure alvast een voorsmaakje zijn voor een geslaagd bezoek aan onze
adembenemende streek!

Liesje Pauwels
Voorzitter Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw
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GENIETEN
IN HET LAND VAN
STILLE WATERS
Klein-Brabant maakt, samen met de Rupelstreek, deel uit van de toeristische regio
Scheldeland. Deze schilderachtige streek omvat de gemeenten Puurs-Sint-Amands en
Bornem. In Puurs-Sint-Amands vind je deelgemeenten Puurs, Sint-Amands, Breendonk,
Liezele, Ruisbroek, Kalfort, Lippelo en Oppuurs. In Bornem geniet je dan weer ten volle in
Hingene, Mariekerke, Weert, Branst, Buitenland, Eikevliet en Wintam.
Klein-Brabant… dat is het sprookjesachtige Kasteel de Marnix de Sainte Aldegonde in een
bocht van de Oude Schelde in Bornem, het statige Kasteel d’Ursel met parkdomein en
Paviljoen De Notelaer in Hingene, dat uit het slikken- en schorrenlandschap priemt. Maar ook
De Zilverreiger, het streek- en vlechtmuseum in Weert, kan je zeker bekoren.
Klein-Brabant… dat is een stevige brok militaire geschiedenis in Fort Liezele of een duik in
het leven van de Vlaamse, Franstalige dichter Emile Verhaeren en zijn geboortedorp SintAmands.
Klein-Brabant… dat is proeven van verse asperges of
paling in ’t groen met een lekker streekbiertje
op een mooi terrasje!

Paling in
‘t
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groen

OP UITSTAP
IN GROEP
In deze brochure krijg je een overzicht van de bezienswaardigheden en
activiteiten in Klein-Brabant. Samen met jou werken we graag een passend
programma uit. Je kiest volledig vrij en volgens de interesses en timing van je
groep. Voor advies op maat kan je, na afspraak, terecht in onze infopunten.

PRAKTISCH

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle reservaties gebeuren via Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw.
Per dossier betaal je administratiekosten.
De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen bij partners.
De prijzen op het reservatieformulier zijn steeds de juiste.
Voor grotere of kleinere groepen dan vermelde aantallen zijn prijsafwijkingen mogelijk.
Je betaalt een voorschot van 30% van de vermoedelijke totaalprijs.
Minstens 7 dagen voor jouw daguitstap geef je het definitieve aantal deelnemers door.
Algemene of volledige boekingsvoorwaarden kan je verkrijgen via info@tkbs.be of terugvinden
op www.toerismekleinbrabant.be.

GLUREN BIJ DE BUREN
Twee streken in één dagtrip? Dat kan! Klein-Brabant ligt op een boogscheut van onder meer Temse,
Buggenhout, Rupelmonde en de Rupelstreek.
Combineer een bezoek in Klein-Brabant met een bezoek aan de steenbakkerijen in de Rupelstreek en
ontdek er een verleden van noeste arbeid dat nog steeds het landschap kleurt. Of ga op ontdekking in de
Spaanse watermolen in Rupelmonde. Ben je eerder geïnteresseerd in militaire geschiedenis? Combineer
dan je bezoek aan Fort Liezele met een bezoek aan het Fort van Breendonk. Voor de lekkerbekken zijn er
combinatiemogelijkheden met Brouwerij Bosteels of Grega Ham in Buggenhout.
in Klein-Brabant | 5

FIETSEN
De perfecte manier om Klein-Brabant te
verkennen is per fiets! Al fietsend ontdek je
een gebied van water, wind, dijken, dreven en
bossen. De dijken die vaak boven het landschap
uitsteken, bieden een weids panorama over de
rivieren en het schorren- en polderlandschap.
Verder passeer je charmante dorpjes,
talloze stemmige hoekjes aan de waterkant,
monumenten-met-een-verhaal en cafeetjes
waar de tijd is blijven stilstaan. Geen wonder
dat kunstenaars zoals Emile Verhaeren hier
volop inspiratie vonden.

FIETS JE ELEKTRISCH?
Alle oplaadpunten vind je terug via
www.toerismekleinbrabant.be

fietsen langs de oevers

FIETSVERHUUR
Museum De Zilverreiger
Scheldestraat 18, Weert (Bornem)
T +32 (0)3 889 06 03
E info@zilverreiger.be
W www.zilverreiger.be
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Fietsherstellingen S&C
Boomstraat 90, Bornem
T +32 (0)475 98 04 38
E info@fietsherstellingen-sc.be
W www.fietsherstellingen-sc.be

Dankzij de fietsknooppuntenkaart ‘Scheldeland’ kan je zelf een tocht uitstippelen. Deze kaart is te koop in
ons kantoor. Een overzicht van alle gratis, thematische fietsroutes in de streek, zoals de Duvel-, Asperge-, of
Scheldedijkroute, vind je op www.toerismekleinbrabant.be.

TIP
FIETSTOCHT MET GIDS

oud-station Oppuurs

Een fietstocht onder leiding van een
gids boek je in het infokantoor.

PRAKTISCH
www.toerismekleinbrabant.be
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WANDELEN

De drukte van elke dag lijkt mijlenver weg. Water en natuur
daarentegen zijn overal. Op de autovrije dijken langs Schelde en
Rupel is het heerlijk wandelen. De veerman vaart je met plezier naar
de andere rivieroever.
Wil je graag de leukste plekjes ontdekken en de allermooiste
trajecten bewandelen? Probeer dan één van onze themawandelingen
uit, zoals ‘Wandelen in het land van Verhaeren’, ‘Wandelen in
Ruisbroek', 'Wandelen rondom sluis en veer' of 'Commandant
Rasquin Route’. Een overzicht van alle uitgestippelde routes vind je
op www.toerismekleinbrabant.be.
Bepaal je graag zelf waar en hoelang je wandelt? Dan is het
wandelknooppuntennetwerk ‘In het land van Stille Waters’ een ideaal
hulpmiddel. De kaart kan je kopen in ons kantoor.
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WANDELING MET GIDS
Een wandeltocht onder leiding van
een gids boek je in het infokantoor.

PRAKTISCH
www.toerismekleinbrabant.be

in Klein-Brabant | 9

OP HET WATER
Geen betere manier om Klein-Brabant te
ontdekken dan op het water. Tijdens een boottocht
op de Schelde, de Rupel of het Zeekanaal leer
je de streek van een heel andere kant kennen.
Je leeft niet langer op het ritme van de klok,
maar op dat van eb en vloed, van sluiswachters
en bruggenmannen. Groene oevers, pittoreske
dorpjes en bruisende steden glijden langzaam aan
je voorbij. Met een beetje zon is genieten op het
dek ronduit zalig. De ultieme vorm van onthaasten!

BOOTTOCHT OP MAAT
Samen met verschillende rederijen organiseert
Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland toeristische
boottochten op de Schelde, de Rupel en het
Zeekanaal waar je individueel of in groep aan
kan deelnemen. Voor grotere groepen is er de
mogelijkheid om een boot volledig af te huren. Als
groep kies je dan zelf de datum. De opstapplaats,
vaarroute, catering en gids worden in overleg
bepaald.

TIP
GRATIS DE SCHELDE OVER
De veren vormen een zalig tussendoortje
tijdens je wandel- of fietstocht. De veerman
vaart je gratis de rivier over, het hele jaar door!
De uren van alle veerdiensten vind je terug op
www.vlaamsewaterweg.be/veerdiensten
land

t Noordelijk ei

Lepelaar op he
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ZEESLUIS WINTAM EN
HET NOORDELIJK EILAND
nummer 1 op situeringskaart
Eduard de Blockstraat 60, Wintam (Bornem)
De waterweg is een wonderbaarlijke en veelzijdige
wereld, vol beweging. De zeesluis in Wintam is
de perfecte uitvalsbasis om deze aspecten te
verkennen. Tijdens een gegidst bezoek krijg je
een stukje geschiedenis mee over het Zeekanaal
Brussel-Schelde, de Schelde en de Rupel. Daarnaast
kom je ook alles te weten over het belang van de
binnenvaart, over waterbeheersing in Vlaanderen
en over de werking van de sluis.
Vlakbij de sluis brengt het geleid bezoek je naar het
Noordelijk Eiland, een natuurontwikkelingsgebied
waar water- en trekvogels zich opperbest voelen.
Ook de maquette van het historische Fort SintMargriet, dat zich ooit op deze plaats bevond, kan je
hier bekijken. Rij of wandel je langs de dijk richting
Ruisbroek dan kom je het pompstation 'De Vliet'
tegen waar je het gigantische kunstwerk van Lindert
Steegen kan bewonderen.

land

Noordelijk ei

GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be
INDIVIDUEEL BEZOEK
Het gebied is het hele jaar door vrij toegankelijk

DE NARWAL VAN WINTAM

De Narwal va

n 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 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, levensgrote tekening van
een narwal spotten. ‘De Narwal van Wintam’, gemaakt door de
Antwerpse straatartiest DZIA, is een mooie herinnering aan deze
opmerkelijke vondst.
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NATUURPRACHT
Klein-Brabant wordt niet voor niets de groene
long genoemd in de driehoek Antwerpen – Gent
– Brussel. De twee gemeenten van onze cluster
hebben je heel wat natuurmoois te bieden.

Slikken en schorren dienen als broedplaats,
foerageergebied en vluchtoord voor watervogels.
Tussen de wilgenstruiken aan de waterkant voelen
eenden en andere watervogels zich thuis.

De combinatie van de getijdenwerking waaraan
de Schelde onderhevig is en het zoete rivierwater
creëert een natuurgebied dat uniek is in Europa.
De Schelde kent tweemaal per dag hoogwater
(vloed) en laagwater (eb). Hierdoor ontstaan
slikken en schorren, die je overal langs de
rivieroevers opmerkt. Het zijn overstroombare,
buitendijkse gebieden die geregeld onder water
staan.

Naast slikken zijn er ook talrijke waterplassen.
Sommige visvijvers – wielen – werden uitgespoeld
door overstromend water bij dijkbreuken. In
de dorpskernen bemerk je hier en daar nog
een inham of kil, waar de schippers vroeger
aanlegden.

De onbegroeide, slijkerige delen heten slikken.
Die komen bij elk hoogtij onder water te staan. De
hoger gelegen, begroeide delen heten schorren.
Die overstromen enkel bij springtij, om de twee
weken bij nieuwe en volle maan.
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VOLOP NATUUR
Natuurdomeinen zoals het Arboretum, Hof van
Coolhem, de stiltegebieden en Park Fort Liezele
stralen een rust en pracht uit die je alleen maar
kan bewonderen. Voor een volledig overzicht van
alle parken en bossen kan je terecht op
www.toerismekleinbrabant.be.

Arboretum

ARBORETUM
nummer 2 op situeringskaart
Ter hoogte van Overheide 21,
Puurs (Puurs-Sint-Amands)
Al gehoord van de augurkenstruik? Of de
zakdoekjesboom? In het Arboretum ontdek
je meer dan 500 plantensoorten! Het is een
gewaardeerde verblijfsplaats voor tal van
vogelsoorten, insecten en amfibieën. Om uren
te bewonderen!
GROEPSBEZOEK MET GIDS
Alle dagen na reservatie via info@tkbs.be
INDIVIDUEEL BEZOEK
Het arboretum kan je enkel met gids
bezoeken.

TIP
ZIN IN EEN NATUURWANDELING?

HOF VAN COOLHEM
nummer 3 op situeringskaart
Coolhemstraat 64, Kalfort
(Puurs-Sint-Amands)
Het Hof van Coolhem was ooit eigendom van de
Cisterciënzers en verbaast nu alle bezoekers
met een mix van natuur en cultuur. Je ontdekt
er onder meer een bijen- en vlindertuin,
een prachtige kruiden- en hortensiatuin en
een gigantische hoogstamboomgaard. In de
aspergetuin leer je dan weer alles over het
witte goud. Na een wandeling in het domein
kan je nog genieten van een drankje of een
hapje in het Hof van Coolhem. Een bezoek meer
dan waard!
GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be
INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren op www.puurs-sint-amands.be

Boek jouw gids via info@tkbs.be

m

Hof van Coolhe
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STILTEGEBIEDEN
nummer 4 op de situeringskaart
Weert en Hingene
De Bornemse polders dragen sinds 2010 het kwaliteitslabel
'stiltegebied'. Hier overheersen natuurlijke, gebiedseigen
geluiden van maximum 40 decibel. Het gebied is 14 km²
groot, bevindt zich aan de oevers van de Schelde en is
opgedeeld in twee deelgebieden: eentje in Hingene, de
andere in Branst-Weert.
Het landschap wordt gekenmerkt door open water,
broekbossen en natte gras- en hooilanden. Er staan
ook heel wat populieren die heerlijk ritselen tijdens de
zomermaanden. Zalig ontspannen!

GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be
INDIVIDUEEL BEZOEK
Het hele jaar door vrij toegankelijk
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cht

Natuurpra

TIP
UNIEKE WANDELING
Maak een unieke wandeling
met een stiltegids!

OERSTERKE FORTEN
FORT LIEZELE
nummer 5 op de situeringskaart
Fortbaan 2, Liezele (Puurs-Sint-Amands)
Fort Liezele is één van de best bewaarde en
gerestaureerde pantserforten van de Vesting
Antwerpen. Het fort dateert van begin 20ste
eeuw, doorstond de twee wereldoorlogen en is
nu een bouwkundige parel in een groene zone.
Fort Liezele wordt volop gerestaureerd en
zal in het najaar van 2022 opnieuw de deuren
openen voor publiek.

GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be
INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren via www.fortliezele.be

Fort Borne

m

FORT BORNEM
nummer 6 op de situeringskaart
Barelstraat 228, Bornem
Fort Bornem maakt deel uit van de buitenste
fortengordel rond Antwerpen en werd tijdens het
interbellum ingericht als infanteriesteunpunt. Dit
betonnen pantserfort is het enige waarvan het tracé
als een onregelmatige vierhoek gebouwd is. De
reden van deze afwijking en unieke vorm is deels te
wijten aan de ligging ten opzichte van de Schelde.

TIP
Fort Bornem kan je niet bezoeken, maar
is wel de startplaats van de interessante
‘Commandant Rasquin Route’.
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WEGDROMEN
LANGS KASTELEN

Kasteel de M

arnix de Sain

te Aldegond

e

KASTEEL DE MARNIX
DE SAINTE ALDEGONDE
Kasteel d’Ursel

nummer 8 op de situeringskaart
Kasteelstraat 34, Bornem

KASTEEL D’URSEL
nummer 7 op de situeringskaart
Wolfgang d’Urselstraat 9, Hingene (Bornem)
Gedurende bijna vierhonderd jaar was het kasteel
van Hingene de favoriete zomerresidentie van de
adellijke familie d’Ursel. Elk jaar trok de hertog er
met zijn familie en bedienden naartoe.
Het kasteel herbergt een prachtig staaltje
interieurgeschiedenis: behangsels,
wandbespanningen, deur- en schouwstukken uit
de achttiende en negentiende eeuw, dikwijls in
oosterse stijl. Wil je het kasteelpark op een unieke
manier beleven? Reserveer dan zeker een outdoor
escape game.

Het prachtige renaissancekasteel met z’n immens
domein, schilderachtig gelegen langs de Oude
Schelde, kwam in 1780 in handen van het geslacht
de Marnix. Die naam wordt in verband gebracht
met Filips de Marnix, Heer van Sainte Aldegonde
én rechterhand van Willem van Oranje. Een
permanente expositie in het kasteel vertelt je meer
over het leven van deze man.
Het kasteel is rijk aan kunstschatten zoals
schilderijen, meubelen, kantwerk, Chinees
porselein en een fraaie collectie handgeschreven
boeken. De bijgebouwen zijn ingericht als
koetsmuseum. Het kasteel is vanaf het voorjaar te
bezoeken met gids.

GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be

GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be

INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren via www.kasteeldursel.be

INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren via www.kasteelvanbornem.be

18 | Op stap

OP BEZOEK BIJ
DE BROUWER

n
Paviljoe

laer

De Note

Duvel

PAVILJOEN DE NOTELAER
nummer 9 op de situeringskaart
Notelaerdreef 2, Hingene (Bornem)
Paviljoen De Notelaer werd tussen 1792 en
1797 gebouwd in opdracht van WolfgangGuillaume, derde hertog d’Ursel en hoorde bij het
kasteeldomein van de hertog.
Sinds 1968 is het paviljoen beschermd als
monument. Aan de buitenkant is het versierd met
fraaie reliëfs boven de ramen. Binnen waan je je
terug in de tijd met het prachtige ronde salon,
parketvloer en schilderingen uit de 18de eeuw. De
Notelaer heeft een uitgebreid jaarprogramma met
tentoonstellingen, wandelingen en concerten.
GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be
INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren via www.denotelaer.be

Brouwerij Duvel

BROUWERIJ DUVEL-MOORTGAT
nummer 10 op de situeringskaart
Breendonk-Dorp 66, Breendonk
(Puurs-Sint-Amands)
Wil je graag meer weten over Duvel en het
brouwproces? Laat je dan meenemen door
het wondere universum van de brouwerij
tijdens een geleid bezoek. De rondleiding wordt
afgesloten met een schenkinitiatie Duvel en
twee consumpties. En je gaat naar huis met
een leuk aandenken!
GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be
of via www.duvel.be
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MUSEA
MET EEN VERHAAL

EMILE VERHAEREN MUSEUM
nummer 11 op de situeringskaart
Emile Verhaerenstraat 71, Sint-Amands
(Puurs-Sint-Amands)
In het Emile Verhaeren Museum, dat opgericht
werd in 1955, ontdek je het leven en werk van
deze beroemde Vlaamse, Franstalige dichter uit
Sint-Amands. Het museum bevindt zich naast het
geboortehuis van de dichter. Regelmatig worden
er tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd met
werk van hedendaagse kunstenaars.
GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be
INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren via www.emileverhaeren.be

Scheepvaar

t- en visser

ijmuseum

SCHEEPVAART- EN VISSERIJMUSEUM
nummer 12 op de situeringskaart
Omgangstraat 34, Mariekerke (Bornem)
Mariekerke is hét vissersdorp bij uitstek. In dit
museum leer je alles over de binnenscheepvaart
en de visserij. Je ontdekt er hoe de vissers leefden
en werkten. De collectie omvat schaalmodellen
van schepen. Eén schaalmodel uit 1651 weegt 750
kilogram en is daarmee de grootste van België!
GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be
INDIVIDUEEL BEZOEK
Alle dagen
Dinsdag gesloten
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De Zilverre

iger

DE ABDIJ VAN BORNEM
nummer 14 op de situeringskaart

STREEK- EN VLECHTMUSEUM

Kloosterstraat 71, Bornem

DE ZILVERREIGER

Eens een veilige haven voor Engelse Bannelingen,
dan weer een lanceerplatform voor nieuw
kloosterleven. Het boeiende verleden van de Abdij
van Bornem barst van de energie. Een traditie die
er vandaag vlijtig wordt verdergezet. Je vindt er
nu een centrum waar geschiedenis, cultuur en
natuurrecreatie met elkaar in dialoog treden.

nummer 13 op de situeringskaart
Scheldestraat 18, Weert (Bornem)
De Zilverreiger ligt in het schilderachtige dorp
Weert, vlakbij de Schelde en de Oude Schelde. Je
ontdekt er het verhaal van de Klein-Brabantse
mandenmaker en de context waarin hij leefde.
Het museum houdt de wijmenteelt en de
mandenmakersnijverheid in ere met workshops
voor groepen. Ook voor leuke volksspelen kan je
hier, na reservatie, terecht.

Niet te missen zijn de publiek toegankelijke abdijtuin
met volkstuintjes en boomgaard, de prachtige
historische bibliotheek en het belevingsgedeelte.
De Abdij is vanaf voorjaar 2022 te bezoeken met
gids of tijdens bepaalde activiteiten.

GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be

GROEPSBEZOEK MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be

INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren via www.zilverreiger.be

INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren via www.deabdijvanbornem.be
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KINDEREN BAAS
BLOTEVOETENPAD

KINDERBOERDERIJ BARELHOEVE

nummer 15 op de situeringskaart

nummer 16 op de situeringskaart

Fortbaan 2, Liezele (Puurs-Sint-Amands)

Barelstraat 183, Bornem

Het blotevoetenpad ligt in het landschapspark Fort
Liezele, langs de rand van de fortvijver in Park
Fort Liezele en is tweehonderd meter lang. De
bedoeling? Schoenen en sokken uittrekken en het
ultieme gevoel van vrijheid ervaren. Zand, modder,
bladeren: al je zintuigen worden geprikkeld op
een ondergrond die steeds verrassend anders is!
Ontdek ook het junglepad in de buurt!

De gemeentelijke kinderboerderij ‘Barelhoeve’, die
in 1974 officieel werd opengesteld voor publiek, is
gegroeid uit een bestaand melkveebedrijf. Je kan
er dus nog steeds het leven op een echte boerderij
ontdekken. En uiteraard sluit je jouw bezoek af met
een smaakvol ijsje uit de hoevewinkel!

BEZOEK
Het blotevoetenpad is het hele jaar door vrij
toegankelijk. In de winter wordt het pad niet
onderhouden.

De vertelroute, is een echte aanrader voor
kinderen. Lowieke de muis, het hoofdpersonage,
neemt je mee langs alle dierenverblijven in een
spannend verhaal.
VERTELROUTE MET GIDS
Na reservatie via info@tkbs.be
INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren via www.barelhoeve.be

Vertelroute Barelhoeve
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Sint-Pietersburcht

Breeven

SINT-PIETERSBURCHT

SPORT- EN RECREATIEDOMEIN

nummer 17 op de situeringskaart

BREEVEN

Scheeveld 18, Puurs (Puurs-Sint-Amands)

nummer 18 op de situeringskaart

De Sint-Pietersburcht maakt sinds 1912 deel
uit van de derde fortengordel rond Antwerpen
en werd in 1954 omgetoverd tot speeltuin. De
gemeente en Natuurpunt voorzagen er veilige
en milieuvriendelijke toestellen waarop kinderen
jonger dan negen zich kunnen uitleven.

Barelstraat 111B, Bornem

Maar ook voor ouders en grootouders is het
aangenaam vertoeven. Terwijl kinderen de
speeltuin, het huttendorp of de zandbak verkennen,
geniet jij van een drankje in de cafetaria. Of
ontdek je de bloemenweide, de moerasvijver of
vleermuizenbunker.
GROEPSBEZOEK
Na reservatie via www.puurs-sint-amands.be

Sport- en recreatiecentrum is maar liefst 65
hectare en ziet eruit als een park, met aangelegde
wandelwegen, zithoekjes, lig- en speelweiden en
een grote vijver.
Je vindt er een grote sporthal met 2 squashlokalen
en een indoorklimmuur. Kinderen leven zich uit in
het zwembad met kinderbad, glijbaan en waterval
of in de gigantische speeltuin. Afsluiten kan met
een wedstrijdje minigolf.
BEZOEK
Openingsuren via www.bornem.be

INDIVIDUEEL BEZOEK
Openingsuren via www.puurs-sint-amands.be
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DOLLE ACTIVITEITEN
GEAMUSEERDE, VERHALENDE

ESCAPE FORT LIEZELE

WANDELING

nummer 19 op de situeringskaart

Benieuwd naar de schoonheid en de verhalen die
schuilgaan achter het dorpje Sint-Amands? De
gids neemt je mee op sleeptouw. Aan de hand van
verhalen, weetjes en anekdotes zorgen zij ervoor
dat je de bekende en mooiste plekjes van dit
pittoreske dorpje in een heel ander daglicht ziet!

Fortbaan 2, Liezele (Puurs-Sint-Amands)

WANDEL MEE
Na reservatie via info@tkbs.be

Escape Fort Liezele is een unieke escape room
ervaring in het authentieke Fort Liezele. Samen met
je team word je in een kamer gedropt en ga je de
uitdaging aan om binnen het uur enkele spannende
puzzels en hersenkrakers op te lossen. Je kan
kiezen uit drie verhaallijnen. Met het historisch fort
als achtergrond zijn deze escape rooms echt iets
bijzonder. Breng jij jouw missie tot een goed einde?
DOE MEE
Na reservatie via info@tkbs.be
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ein
Stoomtr

STOOMTREIN DENDERMONDE-PUURS
nummer 20 op de situeringskaart
Fabriekstraat 118, Dendermonde
VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs werd in 1977
opgericht om het historisch spoorwegmateriaal in
stand te houden. Het treintraject is 14 kilometer lang en
kronkelt doorheen de prachtige natuur van Scheldeland.
De trein stopt in Baasrode-Noord, Sint-Amands, Oppuurs
en Puurs.
RIJ MEE
www.stoomtreindendermonde.be

KLEIN-BRABANT VANUIT DE LUCHT
Wil je Klein-Brabant ontdekken vanuit de lucht?
Laat je zintuigen tintelen en beleef een fantastische
ervaring met een ballonvaart! Geniet van een uniek
zicht op de Schelde en de vele natuurgebieden en
bezienswaardigheden die onze regio telt. De traditionele
champagnedoop na de vlucht maakt deze ervaring
onvergetelijk!
VLIEG MEE
Na reservatie via info@tkbs.be
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STREEKLEKKERS
In Klein-Brabant vind je een brede waaier aan lokale producten,
met voorop de palinggastronomie langs de Schelde. Bijna
elk restaurant heeft zijn eigen palingspecialiteit. Duizenden
kilo’s paling en nog meer sfeer: dat zijn de ingrediënten van
het jaarlijkse Palingfestival in Mariekerke. Ook haring is een
streekspecialiteit van bij ons.
Puurs is trots op zijn ‘asperges de Calfort’, die al in 1870 uit
de grond kwamen in het Hof van Coolhem. Met dat witte goud
toveren chefs in Klein-Brabant heuse kunstwerkjes op tafel. En
dan is er nog de goddelijke Duvel. De trots van Brouwerij DuvelMoortgat in Breendonk is een goudblonde versie van 8,5%. Maar
er bestaat ook een blonde variant van 7,5%.
Naast de vermelde streekproducten telt onze regio tal van
ander lekkers. Denk maar aan de bieren Bornem, Slijkneus en
Cuvée Antonine. Liever iets zoets? Speculoos van Vermeiren,
Notelaeretaart, Boerinneke choco, natuurhoning van Beeworld
en pralines van Go4Sjoklat kunnen jouw honger zeker stillen.
Met onze Van Reeth koffie en kazen Bornems Paterke en Puurse
Wittekop sluiten we het rijtje van lokale producten smakelijk af.

ntonine

Cuvée A

Boerinneke Choco

TIP
GESCHENKJE OF AANDENKEN?
Laat zelf je mand samenstellen in ons
infokantoor met topproducten van eigen bodem.

e
s Paterk

Bornem
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PICKNICKEN IN DE REGIO
Verpozen tijdens jouw wandeling of fietstocht?
Dat kan aan één van de talrijke picknickbanken
die je onderweg tegenkomt.
EEN VOLLEDIG OVERZICHT
vind je op www.toerismekleinbrabant.be

BESTEL JOUW PICKNICKMAND
Een zomerse dag in het verschiet? Dan is een
fietstocht met een heerlijke picknick onderweg een
uitstekend idee!
In Klein-Brabant vind je verschillende aanbieders
van picknickmanden. Je kan bij enkele van hen
zelfs een tandem huren.
Informeer naar de mogelijkheden via info@tkbs.be

Zalig picknicken
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