
Joannes Baptista Tassyns, voorzitter van het kanton Haasdonk, stelde zich te weer tegen de plunderingen en ver-
volgingen v  de Fransen en hun aanhangers. Hij werd op 5 maart 1799 neergeschoten in de Haasdonkse bossen 
en was daarmee het 16de en laatste slachtoffer van de Fransen. Ter zijner nagedachtenis werd in de Tassijnslaan 
een arduinen kruis opgericht. En in de voorgevel van de Sint-Jacobuskerk werd een gedenkplaat aangebracht voor 
de helden van de boerenkrijg.
Pastoor Stepman noteerde alles zorgvuldig en bleef trouw aan zijn roeping, zelfs op gevaar van zijn leven. Aan de 
hand van zijn notities weten we in welke huizen hij ‘s nachts stiekem de eredienst verzorgde of sacramenten 
toediende. Dit was b.v. in Keizerstraat 4, waar een arduinen gedenkplaat aan de gevel hangt.

Oud gemeentehuis (Pastoor Verwilghenplein): zeer pittoresk gebouw in 
traditionele bak- en zandsteenstijl. Het dateert vermoedelijk uit de 17de eeuw. In 1926 wegens slechte toestand 
gesloopt en identiek heropgebouwd door A. Wymeersch. Dit gebouw werd in 1943 beschermd als monument. 
De laatste restauratie dateert van 1992.
Een nieuw gemeentehuis werd ingewijd eind 1970. Van 1971 tot 1985 bood het oud gemeentehuis onderdak aan 
de toenmalige parochiale bibliotheek en vanaf 1986 werd het opgenomen in de culturele infrastructuur van de 
gemeente, die ter beschikking staat van de verenigingen.

Sint-Jacobus de Meerdere kerk: de huidige monumentale neogotische kerk dateert uit de twee-
de helft van de 19de eeuw. Reeds voor 1150 was er een bedehuis, afhankelijk van de parochie Melsele. In 1150 
stichtte de bisschop van Doornik een parochie en stelde deze onder de bescherming van de heilige Jacobus. Voor 
de zijgevel van de kerk staat het borstbeeld van Jacobus de Meerdere, in 1719 door de Antwerpse 
beeldhouwer Willem Kerrickx de Oude gemaakt. 

Hof ter Snoecke (Heirbaan): deze herenhoeve was een grenspost van “Het 
Land van Beveren”. Na de beschadiging door V-bommen tijdens Wereldoorlog II, werd bij de 

restauratie in 1949 op een van de moerbalken het jaartal 1574 gevonden.
In de zijgevel langs de dreef is de dichtgemetselde ronde boog van de oude poort 

nog zichtbaar. Boven deze poort werd in 1650 de huidige zijgevel gebouwd. 
De datum zit in de muur verankerd.

Fort van Haasdonk (Vestingstraat): van grote waarde 
voor de geschiedenis van de vestingbouw in het begin van de 20ste eeuw. 

Gebouwd in 1906-1914 als onderdeel van de fortengordel rond 
Antwerpen.
Het fort heeft echter zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog geen 
rol gespeeld. Hierdoor is het, in tegenstelling tot andere vestingen, zo goed als 
ongeschonden bewaard gebleven. Tijdens het interbellum werd de bewapening 
ontmanteld. Sedert februari 2002 beschermd als monument.

Het Fort Haasdonk is nu een vleermuizenreservaat. De toegang tot het fort is 
strikt verboden. Een wandeling rond de fortgracht is wel mogelijk.

Ten noorden van het fort bevinden zich nog verschillende bunkers van de 
bunkerlinie Steendorp - Vrasene.

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 of te verlengen.

Historiek
Tot op het einde van de 18de eeuw bleef het grondgebied van Haasdonk in twee delen gesplitst. Het “’t Bever-
sche” maakte deel uit van de heerlijkheid Beveren en was het meest uitgestrekt. Het omvatte drie vierden van de 
totale oppervlakte van het grondgebied van Haasdonk en heeft aan het huis van Arenberg toebehoord. Het andere 
deel hing af van de Keure van het Land van Waas.

Haasdonk heeft voor een groot gedeelte zijn landelijk en rustig karakter bewaard. In de lokale geschiedenis kun-
nen twee belangrijke feiten vermeld worden:
• de bewogen Spaanse tijd (tweede helft 16de eeuw), met als grote fi guur pastoor Van Doornyck;
• de Boerenkrijg met Tassyns als belangrijk fi guur en pastoor Stepman als steun voor de parochianen.

Boerenkrijg
Op het einde van de 18de eeuw stond Vlaanderen onder het schrikbewind van de Fransen.
De oude gebruiken en de godsdienst werden de bewoners ontnomen door de Franse hervormers. De meeste 
priesters weigerden om trouw te zweren aan de republiek en werden uit hun ambt ontzet. De kerken werden leeg-
gehaald en gesloten.
Haasdonk was de hoofdplaats van een van de 44 kantons van het departement der Schelde, waartoe Oost-Vlaan-
deren behoorde. Op 18 oktober 1798 werd Haasdonk overstroomd door een massa “boeren”. Dit waren bewoners 
van het platteland met allerhande beroepen, maar voor de stedeling zagen ze er uit als boeren. De Fransen 
noemden hen “brigands”. Ze wilden het herstel van het oude regime. Dus weg met de Fransen, die door de 
Vlamingen bedacht werden met de spotnaam “Sansculotten”.
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Wandelen langs 
trage wegen in Haasdonk
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Start:  Sint-Jacobuskerk in de Keizerstraat in Haasdonk.

Ga langs de zijgevel van de kerk en volg de Keizerstraat. Voorbij de eerste straat links steek je de baan over en 
blijf je de Keizerstraat volgen om daarna rechtdoor te gaan in Heirbaan. Tussen huisnummer 32 en 38 ga je links 
in de wegel, je stapt voorbij Hof ter Snoecke en op het einde linksaf in de Melselestraat. Na 700 meter, naast 
huisnummer 44, rechtsaf in Peerkenswegel. Op de splitsing links volgen en langs het Hof Van Nespen kom je op 
het Pastoor Verwilghenplein, waar je rechts afslaat.

Voorbij WZC De Linde ga je rechts in Poerdam en voorbij de parking links afslaan. Op het einde de Zandstraat 
oversteken en links volgen. Neem de eerste straat rechts, Ropstraat en volg deze tot de 2de scherpe bocht. Neem 
rechts de wegel tussen huisnummer 16 en 20 en volg die tot je uitkomt in de Stuurstraat.

Sla rechtsaf en na 800 m ga je links in de wegel richting Hondenpension. Links van de poort van het Honden-
pension, volg je de wegel en op de splitsing ga je linksaf tot je uitkomt in de Kruisstraat. Ga naar rechts en aan 
de spooroverweg, die niet meer gebruikt wordt, volg je de sporen aan uw linkerzijde. Op het einde van de sporen 
vervolg je links de weg door het bos en langs het militair domein Westakkers. Je komt uit in de Dennenlaan die je 
volgt tot het 1ste kruispunt. Hier sla je rechtsaf en op ‘t einde volg je de bocht naar links. Op het einde kom je in de 
Stuurstraat en volgt die naar rechts.

Ter hoogte van huisnummer 160 neem je links de wegel die voorzien is van een bewegwijzeringspaal. Volg 
het pad tot je uitkomt in de Tassijnslaan. Volg het fi etspad naar links en aan het kapelletje steek je eerst de 
Tassijnslaan en dan de Krekelstraat over en ga je naar links. Aan de bushalte, naast huisnummer 74, volg je 
rechts de wegel. Op de splitsing ga je naar links en je wandelt verder tot aan de Vestingstraat, het kasseibaantje 
dat je naar links volgt. Op het einde de Bergstraat oversteken en rechtdoor in de Bunderhofwegel. Zo kom je in 
de Perstraat: steek de baan over, ga even naar links en neem dan rechts de Blokmakerstraat. In de bocht naar 
rechts, ga je rechtdoor in de wegel en daarna direct naar links. Blijf het pad langs het kerkhof volgen tot je 
opnieuw aan de kerk komt.

Alternatieven (verkorting of verlenging route):
(A) Laat bij de start de ingang van de kerk achter je, neem het Pastoor Verwilghenplein en kruis de Perstraat. 

Ga daarna rechtdoor in de Willem van Doornyckstraat. Tussen huisnummer 95 en 97 neem je de wegel 
die uitkomt in de Ropstraat, sla linksaf en je zit op de wandelroute.

(B) Volg op het einde van de wegel de Stuurstraat even naar links in plaats van naar rechts. Neem rechts de 
Kruisstraat en direct links het pad naar de Boekweithofstraat. Aan de eerste straat rechts kom je opnieuw 
op de route.

(C) Op de splitsing van de wegel aan het Fort van Haasdonk ga je niet naar links maar rechtdoor. Op het 
einde kom je in de Luiseekstraat en ga je  naar links. Na 200 meter neem je aan de linkerkant opnieuw 
een wegel. Je kan aan de watergracht links door de draaipoort gaan om rond het Fort van Haasdonk te 
wandelen. Of je kan de wegel rechtdoor volgen tot de Vestingstraat.
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afstand hoofdroute: 11,7 km

ori

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

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


