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Startplaats en parking
Fort Bornem, Barelstraat 228, 2880 Bornem

Hoe wandel je de route?
Deze route volgt hoofdzakelijk het wandelnetwerk In het land
van Stille Waters. Het is een netwerk van wandelpaden die
elkaar kruisen op genummerde knooppunten. Je hoeft dus
alleen de knooppunten in de juiste volgorde te volgen.

Knooppunten
Fort Bornem - 41 - 40 - 107 - 108 - 103 - 102 - 101 - 39 - 37 - 38
- 33 - 34 - 29 - 3 - 4 - 42 - 41
Er kan een verkorting gemaakt worden door aan knooppunt 40
te kiezen voor knooppunt 38.

Lengte
Basistraject: De wandeling is 16 km, over verharde en onverharde wegen.
Verkorting: 11 km

Toegankelijkheid
Deze wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers, wel
voor gezinnen met kinderen. Dit mede door de aanwezigheid
van het Sportcentrum Breeven en de Kinderboerderij.

Meldpunt routedokter
Ontdek je een probleem tijdens je wandeling? Is een
bordje verdwenen, beschreven of uitgerukt? Vul het meldingsformulier in op www.routedokter.be. Op diezelfde
website vind je bovendien up-to-date informatie over
werken en omleidingen.
De informatie werd met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.
2

fort
bornem
Voorwoord
Fort Bornem maakt deel uit van de buitenste fortengordel
rond Antwerpen. Dit betonnen pantserfort is het enige
waarvan het grondplan 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.
De aanvang van de bouwwerken start in 1908, maar bij het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is het fort nog lang
niet klaar! Kapitein Adolphe Rasquin staat voor een zware
taak als commandant van het fort. Ondanks zijn ervaring in
één van de forten rondom Luik, is hij teleurgesteld en bang
voor wat komen zal.
Gedurende het Interbellum is het fort ingericht als infanteriesteunpunt. Tijdens WO2 zal het, na zijn snelle inname,
vooral een logistieke steun vervullen.
De wandeling is ongeveer 16 km lang (met mogelijkheid
tot verkorting) en loopt deels langs veldwegen. Aangepast
schoeisel is aan te raden. Vooral in de winter en de lente
kan je de bunkers goed zien liggen, doordat de omliggende
gewassen dan niet te hoog zijn.
Naast het fort en de bunkers neemt de route je mee langs
verschillende relicten uit WO1 en WO2.
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1. Startplaats

Fort Bornem (WO1)
Hoe het er kwam…

Na de onafhankelijkheid van België ontwerpt men een
militair veiligheidssysteem met het idee van een ‘Nationaal
Reduit (schuiloord)’: Stad Antwerpen moet een grote
versterkte stad worden, waar de regering zich in veiligheid
kan terugtrekken.
Eind 19e eeuw : Door het steeds verder reikende artillerievuur dringt de bouw van een bijkomende fortengordel
zich op. In 1906 wordt gestart met de bouw van 23 nieuwe
forten en schansen om de bestaande fortengordel te
moderniseren (een buitenlinie met een omtrek van 100 km).
In Klein-Brabant bieden 3 forten (Bornem, Liezele,
Breendonk) en 2 schansen (Redoute en Letterheide)
bijkomende bescherming aan de bruggen over Schelde
en Rupel, alsook de spoorlijnen Mechelen - Terneuzen en
Antwerpen - Dendermonde met het spoorwegknooppunt
van Puurs.
Het fort wordt opgetrokken uit ongewapend beton dat
bestand is tegen artillerievuur met een kaliber van 27 cm,
op dat ogenblik het zwaarste belegeringsstuk dat met
paarden langs de weg kan vervoerd worden.
Het is een pantserfort, voorzien van artillerie onder
koepels: een koepel met twee 15 cm kanonnen , een
koepel met een 12 cm houwitser, vier koepels met een 7,5
cm kanon – en zes koepels met een 5,7 cm kanon voor de
nabije verdediging.
Het onderschatte werk en de logge militaire administratie
zorgen ervoor dat de forten nooit op het voorziene tijdschema kunnen afgewerkt worden. De barre winter van
1911-1912 veroorzaakt bijkomende vertragingen.
In 1913 verhuist de 16e Batterij van Fort 8 uit
Hoboken naar Bornem en kapitein Adolphe
Rasquin wordt
aangesteld als
commandant.

Fort Bornem (1)
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Drama in en rond het fort!

Voor de gehele regio betekent het een drukke periode
met heel wat werkzekerheid, want de werken zijn
immens. Toch zijn de dagelijkse omstandigheden
erg pover. Manschappen krijgen nauwelijks verlof en
soldij is ontoereikend om een gezin te onderhouden.
Tijdens de werken vallen reeds slachtoffers. Soldaat
Joseph Busschots verdrinkt in de wal van Fort
Bornem.
Belgische troepen beginnen het schootsveld vrij te
maken, waarbij ook de burgerbevolking ingezet wordt.
Bij het kappen van bomen rond Fort Liezele laat Emiel
Verschooren uit Eikevliet het leven. De inwoners in
de buurt moeten verhuizen en meer dan 200 huizen
worden door de Belgische genie platgelegd.

Een ander drama speelt zich af binnen de muren van het
fort. Op 12 augustus 1914 krijgt de commandant bezoek,
maar hij is nergens te vinden. Na een zoektocht in diverse
lokalen komt kanonnier Janssens aangelopen. Hij meldt
aan onderluitenant Thiebaut dat Rasquin gevonden is. Ze
treffen de bloedende commandant aan, liggend op zijn rug
met geopende uniformvest.
Hij heeft zich een kogel door het lichaam geschoten, naast
hem ligt zijn revolver en een brief.

Fort Bornem

(1)
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Thiebaut,
Ik ben op een punt beland
waar mijn zenuwen de toestand
niet meer de baas kunnen.
In het belang van de verdediging van het
fort wens ik er zo geen deel meer vanuit te maken
U zal me moedig vervangen
Hierbij een brief aan mijn vrouw
Vaarwel,
Adolphe Rasquin

Vanaf oktober 1914 zetten de Duitse troepen hun aanval
op Antwerpen in snel tempo verder. Na hun doorbraak bij
de forten van Emblem en Lier, geeft ook Bornem op 10
oktober zich als laatste fort over.

Het fort vandaag
Na het declasseren van het fort begin jaren 60 gaat
het van militaire naar privéhanden. Een brouwerij
uit het Antwerpse heeft grootse plannen om het
domein om te bouwen tot vakantiepark. Al snel
blijkt dat het verwijderen van een gedeelte van het
bouwwerk onbegonnen werk en vooral onbetaalbaar is. Exit vakantiepark.
De volgende en tevens huidige eigenaar heeft
een heel ander concept voor ogen en doopt
de walgracht om tot vissersparadijs. De zone
eromheen wordt een plaats voor voor weekendverblijven. Een functie die het tot op heden nog
steeds vervult.
Een deel van het fort (hoofdfront) huisvest een
vleermuizenreservaat beheerd door Natuurpunt.
Sinds 2007 is Studiegroep Fort Bornem gestart
met het opnieuw vrijmaken van het keelfront en de
noordelijk georiënteerde tunnel. De vzw tracht op
deze manier een deel van de geschiedenis weer
toegankelijk te maken voor het publiek.
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2. Knooppunt 41 - 40

OSB 1918

Wederopbouw platgebrande huizen (WO1)
Reeds tijdens de bezettingsjaren worden de huizen, die zijn
platgebrand om het schootsveld vrij te maken, heropgebouwd. Vaak primitief en met eigen beschikbare middelen.
Daarnaast kan men ook beroep doen op subsidies van organisaties die zich inzetten voor de wederopbouw. Onderweg
toont de gevel van een hoeve, Oppuursesteenweg 5, een
gedenkplaat van OSB 1918.
Van 1916 tot 1920 zet het Oeuvre Suisse en Belgique (OSB)
zich in om de wederopbouw in België van de grond te
krijgen. Dit Zwitsers comité verleent financiële hulp aan
personen van wie de woning volledig of gedeeltelijk is
vernield.

rt Bornem (1)

Luchtopname Fo
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Strategisch
belang van
het spoor

3. Knooppunt 108-103

Station Oppuurs

Het strategisch belang van spoorwegen
(WO1)
Het voormalig spoorwegstation op de spoorwegverbinding
Antwerpen-Douai (over Puurs-Dendermonde) is nu een
woonhuis. Het eerste station van Oppuurs, gebouwd in
1885, bevond zich er schuin tegenover en werd juist voor
de Eerste Wereldoorlog afgebroken. In 1912-1913 wordt
het huidige gebouw opgetrokken. In 1922 zou hier ook de
eerste telefooncentrale van Klein-Brabant in ondergebracht zijn. Het station is sinds 1 maart 1952 buiten dienst.
Tijdens WO1 zijn de spoorlijnen uiteraard van strategisch
belang voor het vervoer van troepen en munitie. Duitse
verkenners houden vanaf september 1914 de omgeving
nauw in de gaten. Regelmatig worden dan ook patrouilles
gesignaleerd in de omgeving van Oppuurs en Sint-Amands,
vaak meteen beantwoord door
artillerievuur vanuit Fort Bornem.
Ook de huizen naast de spoorlijn
aan de kant van Bornem worden
afgebroken vanaf het station tot
in de Kattestraat.

Station Oppuurs (3)
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TIP
Schans van Puurs
Niet op de route gelegen, maar zeker een bezoek
waard is de schans van Puurs. De schans (redoute)
maakt eveneens deel uit van de buitenste
fortengordel rond Antwerpen. Het is gelegen
naast de spoorlijn, tussen Fort Bornem (2,15 km)
en Fort Liezele (1,75 km) en fungeerde als extra
defensiepunt tussen beide forten.
Nadat de parochie Sint-Pieter van Puurs het
domein aankocht in 1954 werd het omgevormd tot
speeltuin. Vandaag is het recreatieve park met zijn
speelparadijs en cafetaria in de schaduw van de
schans nog steeds een waar toevluchtsoord voor
jong en oud.
Sinds 1998 is het beheer ervan in handen van
Natuurpunt, die in het centraal bunkergedeelte de
huisvesting van verschillende vleermuizen opvolgt
en in kaart brengt.
In het goed bewaard gebleven ingangsgebouw
is een infolokaal omtrent de plaatselijk fauna en
flora en het is eveneens het startpunt van twee
natuureducatieve wandelpaden.

Praktisch:
Sint-Pietersburcht, Scheeveld 18 in Puurs.

Openingsuren:
mei tot september: zaterdag en zondag
van 13u30 tot 18u30
juli en augustus: dagelijks van 13u30 tot 18u30
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4. Knooppunt 37

Glidermonument

Fatale crash zweefvliegtuig (WO2)
Eind 1944 vindt één van de grootste geallieerde operaties
van Wereldoorlog 2 plaats. Heel de operatie krijgt de
codenaam ‘Market Garden’: operatie ‘Market’, het
luchtlandingsgedeelte en operatie ‘Garden’, het grondoffensief. Doel van dit tweeledig plan is het in handen
krijgen van een aantal bruggen over de grote rivieren in
Nederland. Gedurende deze hele operatie worden 2500
zweefvliegtuigen ingezet. De Amerikanen gebruiken de
Waco-glider, terwijl de Britten kiezen voor de Horsa en
Hamilcar. De Waco, type CG-4A, kan via een omhoog
scharnierende neus tot 13 manschappen, hun uitrusting,
een 75 mm houwitser, een 1/4de ton trailer en een radio
laden.
Zondag 17 september 1944: de sleepkabel aan één der
gliders, opgestegen vanuit ramsbury in engeland en op
weg naar landingszone ‘W’ ten noorden van Eindhoven

Glidermonument (4)
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in Nederland, breekt in volle vlucht, het toestel geraakt uit
balans en stort neer. Zes leden van de crew zijn op slag
dood. De Britse korporaal wordt uit het toestel geslingerd
en gevonden op een nabijgelegen veld. In het ziekenhuis
overlijdt hij alsnog aan zijn verwondingen. Hiermee laten al
de zeven inzittenden het leven.
In november 1986 vindt men tijdens zoektochten met een
metaaldetector op een veld in Mariekerke een aluminium
plaatje met de tekst ‘Nose down’. Dit is de start voor verder
onderzoek naar deze tragische gebeurtenis. Puursenaar
Jean-Pierre Casteels richt hiervoor het Vella Comité op,
genoemd naar Thomas Vella, één van de bemanningsleden
van de Glider.
Op 17 september 1994, dag op dag 50 jaar later, wordt het
Glidermonument plechtig ingehuld in aanwezigheid van
Josephine Vella, zus van Thomas. Nu vindt er jaarlijks een
herdenkingsmoment plaats in september.

Waco-glider, type CG-4A

Inhuldiging Glidermonument
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5. Knooppunt 33

Kraeyhoef

Boerderij wordt wachtpost (WO1)
Begin oktober vinden er regelmatig schermutselingen plaats tussen de Belgische soldaten en
Duitse verkenningstroepen. Aan de Kraeyhoef tussen
Bornem en Sint-Amands wordt een grote wacht geïnstalleerd. De Grenadiers van het 6de Linieregiment,
2de bataillon houden er kampement. Maandag 5
oktober vindt er een hevig treffen plaats met een
Duits infanterieregiment waarna een 40-tal lichten 6 zwaargewonde Belgische soldaten naar het
gasthuis worden vervoerd. Ook aan Duitse zijde telt
men verschillende slachtoffers.
De oude boerderij ‘Kraeyhoef’ is ondertussen afgebroken, maar de nabijgelegen woonwijk is ernaar
genoemd.

Kraeyhoef in 1906

De originele Lourdes-grot
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6. Knooppunt 33

(wijk hier even af van de route richting knooppunt 36 )

Grot van Branst

Symbool van dank (WO2)

Tijdens Wereldoorlog 2 begrijpen de Duitsers het strategisch belang van de Antwerpse haven voor de geallieerde
troepen. In oktober 1944 geeft de Duitse legerleiding
prioriteit om hun beschikbare V-bommen te richten op
Antwerpen. De afgevuurde projectielen maken ook in
Bornem slachtoffers omdat de ruime regio in het schietveld
van de vliegende bommen ligt.
De Duitse bommencampagne duurt tot maart 1945 en
de laatste V2-raket stort neer in de Barelstraat nabij het
fort. Op het gehele grondgebied noteert men 32 inslagen.
Gelukkig vallen er in de omgeving geen bommen op de
huizen. Als dank hiervoor laat pastoor Loos in 1947 een
grot bouwen te Branst. In 1994 wordt de originele Lourdes-grot vervangen door een moderne kapel.

Bewogen verleden in de schaduw van het fort | 13

0,7

0,6

4

3

1,

29

4

1,1

0,4

8

30

7

0,7

0,131

1,
3

0,7

28

0,2

34

0,

32

7

0,6

100

49 0,

0,8

5

1,

1

1

6
0,7

0,8 6

5

2

legende

33

36
38

0,5

aanlooproute

1,
1

wandelroute
6,9

37

4

kilometeraanduiding

37

herkenningspunt
wandelknooppunt

0,1

6

2,3

39

1,6

0,5

kerk
kapel

fort

1,6

101

0,8

abdij

picknickbank

1

café
1,4
overnachting

uitkijktoren

14 | Commandant Rasquin Route

2,4

102

4
0,

kampeerplaats

1

9

0,

4

1,8

2

43

0,6

42

1,2

1

9

6

1,

2

0,7

40

99 9

41

9

6

3

9

1,

5

1,7

3
0,3 108

0,4

107

0,1

109

3

110

1,1

1,1

0,6

1

1,3

104

0,5

Met dank aan Toerisme Provincie Antwerpen ©2015 | Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm is verboden
| Kaartontwerp TPA | www.provincieantwerpen.be | Voor verbeteringen en suggesties op de routes en de bewegwijzering: www.routedokter.be

Bewogen verleden in de schaduw van het fort | 15

A3317 | © NGI

0,5

103

121

1,5
0,5

0,5

11

7. Knooppunt 34-29

‘Engels’ kamp
Brandheide (WO2)
De Duitsers bouwen dit kamp bij aanvang
oorlog voor het tewerkstellen van
jongeren die zich aanmelden bij de Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen (VAVV).
Deze dienst wordt in 1940 in het leven geroepen met
als leider Renaat Van Thillo. De Waalse tegenhanger,
Service des Volontaires de Travail pour la Wallonie
(SVTW), krijgt als leider Henry Bauchau.

Studenten opgeroepen voor verplichte werkplicht in
Duitsland kunnen in zo’n kamp van VAVV tekenen voor
periodes van zes maand en op die manier in België
blijven.
Het doel van deze dienst is het tewerkstellen van
jongeren vanaf 18 jaar binnen het openbaar nut bv. het
ontginnen en verbeteren van landbouwgronden, hulp
in de landbouw, ruimen van grachten en verstevigen
van dijken, opruimingswerken na bombardementen.
De werving gebeurt via infosessies binnen de
gemeenten. De jongeren kiezen voor de dienst
omwille van de beloofde werkzekerheid, de voorkeursbehandeling nadien bij de gemeente en
Vlaamsgezinde bedrijven of om te ontsnappen aan de
verplichte arbeidsdienst in Duitsland.
In het kamp wordt iedereen voorzien van een uniform,
werkpak en sportkledij. Voor deze dienst wordt in
1943 een soldij van 10 frank/dag uitbetaald.
De taken zijn afhankelijk van het kamp, in Bornem
worden voornamelijk waterlopen geruimd.
Na de bevrijding logeren in het leegstaande kamp
Engelsen, Canadezen en Amerikanen in afwachting
van hun repatriëring. Dankzij deze anderstaligen
stond het kamp in de volksmond gekend als het
‘Engels’ kamp.
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‘Engels‘ kamp (7)

‘Engels‘ kamp (7)

8. Knooppunt 3-4

Sint-Bernardusabdij
Bornem

Duitsers bezetten het klooster (WO1)
Tijdens WO1 worden verschillende Belgische eenheden in
de abdij ingekwartierd. De eerste 100 soldaten komen er ’s
avonds 7 augustus 1914 aan en worden ondergebracht in
de schuur van de abdij. De andere helft van de compagnie
heeft onderdak gevonden in het dorp. De dag erna worden
ze allen in het klooster ondergebracht en hiervoor worden
alle meubels uit de refter, kapittelzaal en recreatieruimte
gehaald. Eind augustus liggen in en rond het dorp meer dan
5000 Belgische soldaten.
In de omheinde kloostermuur worden meer dan 500
schietgaten aangebracht. Voor de muur aan de huidige
Sint-Amandsesteenweg en Collegelaan, worden prikkeldraadversperringen en loopgrachten aangelegd. Ook
tussen het klooster en Fort Bornem legt men tranchées
(loopgrachten) en abri’s (schuilplaatsen) aan.
Vanuit het klooster loopt zelfs een telefoondraad naar het
fort om signalen door te geven van de soldaten die post
vatten op de kerktoren.
Ook in de kloostertuin worden grachten en versterkingen
aangebracht. Hiervoor wordt al het bruikbare hout bij
elkaar gesprokkeld, ook datgene dat afkomstig is van de
neergehaalde huizen in de Kloosterstraat en Grootheide.
’s Morgens 7 oktober wordt de aftocht geblazen en verlaten
alle troepen de abdij richting Scheldebrug. Enkel de telefonisten op de toren blijven op post om signalen
naar het fort door te geven.
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de bezette
abdij blijft
gespaard

Benedictus Van Doninck
De bibliotheek van Sint-Bernardusabdij in
Bornem is één van de belangrijkste erfgoedbibliotheken van de provincie Antwerpen.
De rijkdom en ordening van de bibliotheek
zijn voor een groot deel te danken aan de
kennis en inzet van Pater Van Doninck. Na
zijn studies theologie aan de universiteit van
Innsbruck in Oostenrijk wordt hij aangesteld
tot subprior van de abdij en vanaf 1895 belast
met de zorg over archief en bibliotheek.
De oorlogskroniek geschreven door Pater
Van Doninck geeft ons een unieke kijk op de
gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren.
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Op 10 oktober 1914, de dag dat het fort zich overgeeft,
volgen er huiszoekingen naar achtergebleven Belgische
soldaten. De Duitsers slaan veel stuk, maar gelukkig blijft
de abdij van alle vernieling gespaard.
Op 30 oktober komen de eerste Duitse soldaten een
logement opeisen in de abdij. Het is slechts een voorhoede.
Een dag later arriveert de logistieke ondersteuning. Er
wordt kledij en beddengoed, kisten met vlees en brood en
manden met volle wijnflessen afgeladen, daarna rukt het
aangekondigde peloton infanterie binnen. Duitse organisatie. Eerst logistiek in orde, proviand in overvloed, daarna
de manschappen.
Gedurende 4 jaar eist de Duitse bezetter allerlei zaken op.
Eerst strategische zaken zoals wagens, fietsen, paarden,
benzine en papier. Nadien ook levensmiddelen, koper en
meubels.
De bossen in de omgeving worden onveilig gemaakt door
Duitsers op jacht naar hazen en fazanten. In de kelders van de
abdij wordt een groot deel van de wijnvoorraad geplunderd.
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omheinde
rust van
de abdij

Duitse bezetting in de abdij (8)

Ondanks alle reglementeringen, controles en rantsoeneringen blijft alles relatief rustig.
Totdat eind oktober 1918 terug meer Duitse troepen
passeren. Begin november is de spanning te snijden en
beginnen ook de Duitse troepen zich in de abdij voor te
bereiden en verdedigingsstellingen op te bouwen. Er heerst
veel onduidelijkheid. Duitse troepen moeten zich gereed
houden om op te trekken naar het front. Daarnaast trekken
Duitsers zich ook stilaan terug, een grote massa krijgsgevangenen voor zich uit drijvend. Twee dagen na de ondertekende wapenstilstand, verlaten de Duitse soldaten de abdij
en op 13 november 1918 wappert op de toren terug een
Belgische vlag.
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Verscholen
schuilplaatsen
9. Knooppunt 42 – 41

Bunkers

Verscholen schuilplaatsen (WO1)
De verdedigingslinie rond Vesting Antwerpen beschikt
naast de forten over een grote concentratie bunkers.
Deze kleine bijkomende verdedigingsstellingen bevinden
zich tussen de forten en worden door een netwerk van
loopgrachten met elkaar verbonden.
Tijdens de bezettingsjaren houdt de Duitse inlichtingendienst rekening met een geallieerde aanval vanuit
Nederland. De Duitsers besluiten daarop niet alleen
versterkingen op te richten langsheen de Nederlands
grens, maar ook de reeds bestaande eenvoudige batterijstellingen en schuilplaatsen in Klein-Brabant worden
vanaf 1917 uitgebouwd.
Het merendeel van deze bunkers is van het type ‘veld-
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versterking’ en eenvoudig opgetrokken uit aarde en hout.
Andere worden gebouwd in baksteen en beton, vaak
voorzien van een bedekking uit gewapend beton.

Gestandaardiseerde modellen, regelbauten genaamd,

leggen de wijze van opbouw vast. De wanden aan de blootgestelde zijde meten 1 meter, de overige zijden en de
vloerdikte 0,5 meter. De dekking varieert tussen 0,60 en
0,80 meter, dikwijls verstevigd met een bekledingsplaat
en opgeëiste spoorstaven. Op deze manier zijn de bunkers
bestand tegen een beschieting met veldartillerie. Sommige
bunkers zijn aangeaard en op die manier vrij goed aan het
zicht onttrokken in het terrein.
Slechts een klein aantal dient als kazemat (schootsbunker). Het overgrote deel zijn schuilbunkers voor de
infanterie of waarnemingsbunkers. Een enkele bunker is
commandopost, magazijn of telefooncentrale.

In een bunker
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restanten
van bunkers
in het landschap

Na de Wapenstilstand van 11 november 1918 is het nut
van de bunkers voorbijgestreefd en blijven ze gewoon in
het landschap achter. Als snel worden de loopgraven
gedempt en de prikkeldraden weggehaald. Hier en daar
verdwijnen een aantal bunkers. Ze maken opnieuw plaats
voor landbouwgrond of andere doeleinden.
De bunkers die in de akkers en weilanden blijven staan,
worden gebruikt door landbouwers als opslag of schuilplaats voor vee en materiaal.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden ze uiteraard
ook gebruikt als schuilplaats tegen de dreiging van de
vliegende bommen die de Duitsers richting Antwerpse
haven sturen.
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De ruilverkavelingen en herverdeling van de landbouwgronden vanaf de jaren 1990 geven nog eens een aanleiding om een aantal bunkers te verwijderen zodat boeren
hun gronden efficiënter kunnen bewerken.
Vandaag de dag zijn er van de oorspronkelijk bijna 40
bunkers die links en rechts van het fort lagen, tussen de
Schelde en de schans van Puurs, nog maar een 7-tal
bewaard gebleven.
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Heerlijk
vertoeven op
domein fort
bornem

www.fortbornem.be
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Kaart:
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Verkooppunten wandelkaart In het land van Stille Waters:
Toerisme Klein-Brabant Scheldeland, T 03 899 28 68,
E info@tkbs.be, W www.toerismekleinbrabant.be
Meer informatie:
via Toerisme Klein-Brabant Scheldeland, T 08 899 28 68,
E info@tkbs.be, W www.toerismekleinbrabant.be

Help mee aan een mooi en proper landschap
en neem je afval mee naar huis!
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Download brochure:

www.studiegroep-fort-bornem.be/commandantrasquinroute

brochure te verkrijgen:
Infokantoor Toerisme Klein-Brabant Scheldeland
Boomstraat 1, 2880 Bornem
Gemeentehuis Bornem
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
Domein Fort Bornem (Taverne De Waterlander)
Barelstraat 228, 2880 Bornem
Studiegroep Fort Bornem vzw
Kleine Breedstraat 4, 9100 Sint-Niklaas
©2016 Toerisme Provincie Antwerpen
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