
Ecogolf
Golfclub Beveren, gelegen aan de toegang tot de Kallosluis, heeft in haar terrein van 9 holes een ecozone die 
samen met Natuurpunt beheerd wordt. Die zone bestaat uit bosjes, een grote plas met enkele zijarmpjes en 
orchideeënveldje. 
Het terrein is gedeeltelijk toegankelijk voor wandelaars, met aansluiting op andere bestaande wandelpaden.

Fort Sint-Marie
Sinds de grenscorrectie van 1923 gelegen op het grondgebied van Zwijndrecht (provincie Antwerpen) maar wordt 
nog steeds ‘het fort van Kallo’ genoemd.
Opgericht door Alexander Farnese bij zijn beleg van Antwerpen in 1584, samen met fort Sint-Filips aan de overkant. 
Van hieruit bouwde deze succesrijke veldheer zijn schipbrug over de Schelde, met de bedoeling om Antwerpen tot 
overgave te dwingen. Eind 19de eeuw door Brialmont opgenomen in een nieuwe vesting rond Antwerpen.
Van 1961 tot 1992 was het fort basis van de Belgische zeemacht.
Dit prachtig domein wordt nu gebruikt door “Cenflumarin”, een afdeling van het gemeenschapsonderwijs die 
opleidingen voor de binnenscheepvaart aanbiedt.

Natuurgebieden
Om het verlies aan natuurwaarden door de uitbouw van de Waaslandhaven op te vangen en om in overeenstem-
ming te zijn met de Europese natuurrichtlijnen, werden natuurcompensatiegebieden gerealiseerd.
In unieke natuurgebieden zoals het Groot Rietveld en Rietveld Kallo, de Vlakte van Zwijndrecht … vinden trekvogels 
een stop- of pleisterplaats om te verpozen, maar ook talloze beschermde vogels komen hier broeden. 
Wandelaars zijn welkom op de paden die over de dijken lopen.

De Lisdodde is ingericht met goed toegankelijke wandelpaden. 
Knuppelpaden loodsen je door de drassige delen. In de 
hoogstamboomgaard met streekeigen fruitsoorten kan je 
letterlijk komen proeven van de natuur!

De Melkader is een stille getuige van een oude zeearm 
van de Schelde. Het deed dienst als afwateringskanaal voor 

de polders en als waterweg om turf en later suikerbieten te 
verschepen. Nu is het een gekanaliseerd kreekrestant dat aansluit op de groene 

gordel rondom Kallo. 

Meer informatie over de natuurgebieden in de Waaslandhaven vindt u op 
www.natuurenbos.be.

Sinds 2011 organiseert de Gemeente Beveren elk jaar de Dag van de Trage Weg, een 
campagne van Trage Wegen vzw. Trage wegen zijn paden of wegen voor niet-gemotori-
seerde verplaatsingen. Op deze dag worden de trage wegen in de kijker geplaatst en 
kunnen de trage wegen ontdekt worden via verschillende wandelroutes. Wandelaars, 
� etsers en ruiters kunnen hun hart ophalen langsheen authentieke landwegen, verkeers-
veilige doorsteekjes in de wijk en doorheen prachtige landschappen. Deze wandelkaart 
bevat een uitgeschreven hoofdroute en enkele alternatieven om de route eventueel in te 
korten.

Historiek
Belangrijke feiten voor de geschiedenis van Kallo zijn terug te vinden in 3 kunstwerken:
- ‘De strijd van Aquarius’ (hoek Gemeenteplein): dit bronzen beeld van 120 kg verwijst naar de strijd van de 

bewoners van Kallo tegen de watersnood in 1953. Het beeld staat ongeveer op het punt tot waar het water 
kwam bij de overstroming.

- Melk en Suiker (Fabriekstraat): herinnert aan 2 economische activiteiten die in belangrijke mate het maatschap-
pelijk leven in Kallo bepaalden. De suikerfabriek ‘La Nouvelle Sucrerie de Calloo’, opgericht in 1868, werd 
gesloopt in 1970. De ‘melkerij’ is geëvolueerd tot het zuivelbedrijf Belgomilk onder de groep Milcobel.

- Kapel van ’t Zand (Fabriekstraat): symbool voor alle kapellen die verdwenen zijn bij de onteigeningen in Kallo, als 
gevolg van de industrialisering. De kapel, opgericht in 1982, bestaat uit een silhouet van een geknielde 
landbouwer die wordt verpletterd door een buis waarmee het zand de vruchtbare poldergrond overspoelde. 
Centraal staat het beeld van Maria met het kind Jezus. De buis wordt geflankeerd door twee lantaarns waarvan 
het brandend vuur de blijvende hoop van Kallo in de toekomst symboliseert.

Zeesluis Kallo
in gebruik genomen in 1981. De Kallosluis is, tot de realisatie van de Deurganckdoksluis, de enige toegang tot de 
Waaslandhaven en verbindt de Schelde met de dokken op de linker Scheldeoever.

De Lisdodde is ingericht met goed toegankelijke wandelpaden. 
Knuppelpaden loodsen je door de drassige delen. In de 
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verschepen. Nu is het een gekanaliseerd kreekrestant dat aansluit op de groene 

gordel rondom Kallo. 

Meer informatie over de natuurgebieden in de Waaslandhaven vindt u op 
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hoofdroute

alternatieve route

trage wegen

Fort Sint-Marie

Schelde

Start:  Beverse Dijk, ter hoogte van de brug.

Volg de Beverse Dijk, weg van de bewoning. Op het einde van de straat laat je de brug aan je linkerzijde liggen 
en na 30 m ga je rechtsaf in het open veld. Je wandelt 1 km evenwijdig met de dijk en achter de melkfabriek 
Belgomilk. Op het einde van dit lange stuk volg je de asfaltbaan naar rechts. Aan de hoofdingang van Belgomilk in 
de Fabriekstraat, ga je even rechtdoor. Ter hoogte van de 2 kunstwerken steek je de baan over en ga je rechtdoor 
in de Dijkgravenstraat. Op het einde ga je rechtsaf in de Jan Frans Faveletstraat. Na 160 m, ter hoogte van huis-
nummer 28, sla je linksaf en je volgt het kiezelpad richting de terreinen van Golfclub Beveren. Op het einde van 
het kiezelpad ga je rechts en wandel je omhoog richting de houten poorten. Ga door de eerste poort en rechtdoor 
naar de tweede poort. Ga dan naar rechts, vervolgens naar links en volg het pad tot aan de Melkader.
Volg het pad naar links en je loopt rechtdoor in het bos. Je volgt het pad helemaal door het bos tot je door de 
voetgangerssluis moet en op een zandvlakte uitkomt. Ga naar rechts en volg het pad tot over de brug. Links 
bevindt zich een vogelkijkhut. Ga even rechts en neem dan het pad naar links. Op het einde kom je aan de voor-
malige Electrabel-site in de Kapeldijkstraat. Sla rechtsaf en direct links, richting Scaldis.
Voorbij de toegang naar Fort Sint-Marie aan de linkerkant, ga je links in de Galgestraat en je volgt die tot het 
einde. Daar steek je de baan over en je gaat door het klaphekje in het Groot Rietveld. Volg het pad dat over de 
dijk loopt. Voorbij het sluisje dat een verbinding vormt tussen de grote waterpartij aan de rechterkant en de put 
aan de linkerkant, neem je het pad naar rechts. Op het einde ga je opnieuw door het klaphekje en kom je op de 
Kwarikweg.

Ga even naar rechts en steek de baan over om in de Gasthuisstraat te gaan. Wandel 200 meter verder en ga aan 
je linkerzijde door het houten poortje. Hier kom je in het Rietveld Kallo. Ga naar links en wandel de hoge dijk op. 
Volg de dijk volledig tot je weer beneden komt en volg dan het knuppelpad richting de 2 elektriciteitsmasten. 
Neem de 3de en laatste poort en ga naar rechts om op de Melseledijk te komen. Steek de baan over naar de 
Callamerenstraat en volg die tot het einde. Daar steek je het brugje over en je wandelt over de parking van vzw 
De Klaproos, een kleinschalige voorziening voor mensen met een mentale of meervoudige beperking. Je verlaat 
De Klaproos en gaat naar rechts. Zo kom je op de Beverse Dijk en bereik je opnieuw het vertrekpunt van de wan-
deling.

Alternatieven:
(A) Aan de ingang van Belgomilk kan je de baan oversteken en via het aarden pad richting de terreinen van 

Golfclub Beveren wandelen. Daar wandel je naar boven in het bos en je stapt verder langs de spoorweg. 
Zo kom je aan de Singelweg en die volg je naar rechts. Je wandelt langs de terreinen van de Golfclub 
(rechts) en langs de toegangsgeul van de Zeesluis Kallo (links). Je neemt rechts het pad richting fi ets-
knooppunt 10. Voorbij het golfterrein kom je aan een pleintje en aan de voetgangerssluis, waar je recht-
door kan aansluiten op de wandeling.

(B) Over de brug waar zich links de vogelkijkhut bevindt, kan je ook even naar rechts en dan het pad recht-
door volgen langs het water. Je komt uit in de Fabriekstraat en steekt die over naar het pad tussen het 
bushokje en huisnummer 55. Voorbij het betonnen gedeelte, volg je rechts de grasvlakte tussen de 
achterkant van de huizen en de dijk. Op het einde ga je even rechts op de dijk om zo in Beverse Dijk te 
komen, het vertrekpunt van de wandeling.oktober 2015
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afstand hoofdroute: 9 km

VVVaVaV

Faa

verantwoordelijke uitgever: Marc Van de Vijver, burgemeester, Stationsstraat 2, 9120 Beveren

i dienst mobiliteit
 03 750 15 70
 mobiliteit@beveren.be


