“Van landbouw tot industrie”,
“van polders tot havengebied”,
Linker Schelde Oever een openbaring voor iedereen
Woensdag 22 september 2021
Vertrek om 09u00 te Verrebroek. Kennismaking met onze gids, die u een ganse dag zal
begeleiden en informeren over het imposante haven en poldergebied op linker
Schelde-Oever.
U krijgt informatie over de werking van de sluis, over
de gevestigde bedrijven, over het laden en lossen van
schepen, en de kerncentrale van Doel, met zijn
dambordpatroon en zijn oude molen een vrij
uitzonderlijk dorp dat geprangd zit tussen Schelde en
industrie.
Via
het
havengebied
bereiken
we
Fort
Liefkeshoek een militair bouwwerk uit eind 16e eeuw,
aangelegd ter bescherming van de stad en de haven
van Antwerpen tegen de oprukkende Spaanse troepen
onder leiding van Farnese. Twee eeuwen lang was het
in handen van de Hollanders. Het groeide uit tot een
echte gemeenschap. Daarna wisselde het fort nog
verschillende keren van bezetter. Ook de functie van
het fort is meermaals veranderd: het deed dienst als
quarantainestation, als marinebasis, als vakantieoord
voor de beroepsmilitairen, ... De oudste gebouwen dateren uit de Napoleontische periode
(1810-1811). Het fort vormt één van de laatste stukjes groen te midden van het
industrielandschap. Het werd aangekocht door de gemeente Beveren in 1980 en is sedert
1985 beschermd als monument en als landschap.
We vervolgen onze weg via Doel, Prosperpolder naar Emmapolder waar we gaan
lunchen (uitgebreide broodjeslunch, soep en fruit).
Vervolgens kunnen we de benen strekken in het
Verdronken Land van Saeftinghe, uitgestrekte
ruige natuur op de rand van land en water. De slikken
en de schorren vormen een eldorado voor vogels.
Vlakbij het bezoekerscentrum zijn er twee korte
wandelroutes over het schor uitgezet , deels over een
plankier en bruggetjes.
We sluiten deze mooie dag af met nog een facultatief drankje waarna we terug huiswaarts
rijden.
Prijs per persoon bij minimum 25 deelnemers: 55 euro persoon
Inbegrepen: comfortabel autocarvervoer, één gids/begeleider, uitgebreide broodjeslunch
St Laureins bij Maria Hoeve.
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