
MULTIMEDIALE BELEVINGSTOCHT

FIETS & WANDEL 
IN DE VOETSPOREN 
VAN JOOS VIJD

VIJDLAND

➊ ERFGOEDHUIS HOF TER WELLE
Verscholen achter een statige beukendreef en omsloten door 
een imposante walgracht, ligt het kasteel Hof ter Welle.
Deze unieke erfgoedsite gaat terug tot het begin van de 13e 
eeuw. Ten tijde van Joos Vijd bewoonde ridder Daneel Vilain het 
Hof ter Welle. Deze edelman voerde in opdracht van Joos Vijd 
bedijkingswerken uit in de Melselepolder. Anna Francisca Piers 
bouwde in de 18e eeuw het kasteel om tot weeshuis en school. 
Erfgoedhuis Hof ter Welle herbergt nu de gemeentelijke 
museumcollectie, de kunstcollectie en de erfgoedbibliotheek.

XPO

JOOS. DE (ON)EINDIGHEID VAN VIJD (*)
Kom alles te weten over Joos Vijd en de opkomst en neergang 
van een van de machtigste families van Beveren. Maak 
kennis met de verrassend veelzijdige Joos Vijd als Beverse 
inpolderaar en turfhandelaar, kasteelheer van Cortewalle, 
stichter van een middeleeuws klooster, man met een 
onvervulde kinderwens en zo veel meer.

 van 1|7 tot 31|8 van woensdag tot zaterdag, van 14 
tot 17 uur en zondag van 10 tot 14 uur.

Van 1|09 tot 28|11, open op woensdag en zondag van 
14 tot 17 uur, of na afspraak.

gratis

Download de erfgoedapp op uw smartphone of 
tablet via de Apple- of Androidstore, 
meer info op www.erfgoedapp.be.

Scan de QR-code en download de 
tour Vijdland (logo kompas).  

Met de stemmen van bekende Beverenaars 
& Vlamingen Eline De Munck, Danni Heylen, 
Pieter Peirsman, Jenne Decleir, Ruben de Munck, 
Vic De Wachter

VIJDLAND  
WANDELROUTE BEVEREN 
(7 KM)
Een prachtige wandeling van 7 km voor jong en oud 
langs de mooiste erfgoedparels in Beveren. 

VIJDLAND 
FIETSROUTE (30 KM) –  
AANGEPASTE ROUTE
Fietsroute van 30 km langs adembenemende 
landschappen, een bruisende haven en de mooiste 
monumenten in Kallo, Beveren en Melsele.
Tip: Maak een extra fietslusje richting Fort Liefkenshoek 
en ontdek hoe Joos Vijd zijn rijkdom vergaarde. Wil je de 
Schelde ontdekken? Neem dan DeWaterbus

➐ KALLO & HOF TEN DAMME
Het gemeentehuis van Kallo dateert van 1912 en werd uitgevoerd 
in neorenaissancestijl. Op het pittoreske gemeenteplein 
pronkt het beeld ‘De strijd van Aquarius’ van Luk Van Soom ter 
nagedachtenis van de watersnood van 1953 in Kallo. Wat verder 
in de Hoog-Kallostraat bevindt zich het monumentale Hof ten 
Damme, nu een restaurant en feestzaal. 
De gerestaureerde herenwoning is gebouwd op het einde van 
de 18e eeuw door de familie Van Landegem. Voordien lag er een 
middeleeuwse versterking, die in handen was van Clais Vijd, de 
vader van Joos. In de 16e eeuw werd het middeleeuwse Hof ten 
Damme aangepast aan de eisen van de nieuwe vestingbouw en 
kreeg het de naam Fort van Kallo. Een deel van de walgracht van het 
fort bleef bewaard als vijver van het gemeentepark.

VIJDLAND ERFGOEDAPP
Met de erfgoedapp stapt u in het voetspoor van Joos 
Vijd (ca. 1360-†1439). Hij was de opdrachtgever van 
het wereldberoemde Lam Gods maar bovenal een 
geboren en getogen Beverenaar. Deze multimediale 
belevingstocht leidt u langs adembenemende 
kastelen en tuinen, een bruisende wereldhaven en 
de eindeloze polders. VIJDLAND vertelt aan de hand 
van video en podcast wie Joos Vijd was en wat hij 
betekende (en nog steeds betekent) voor Beveren. De 
meeslepende verhalen zijn geschreven door Jonas 
Bruyneel, auteur van het boek ‘Vijd’.  

Beluister de verhalen aan de gotische schrijnen 
die u tegenkomt langs het traject. De schrijnen 
staan ook aangeduid op een overzichtskaart in de 
erfgoedapp.

VIJDLAND  
FAMILIEROUTE OUDEN 
DOEL (6 KM) 

ZOEK & WIN 
Ga op ontdekking met Joos Vijd naar de verdronken 
dorpen in het Noorden van Beveren. Op deze 
mysterieuze speurtocht gaat u aan de hand van raadsels, 
zoeksopdrachten en moeilijke proeven op zoek naar de 
verdronken schat van Joos Vijd. 
Een superleuke wandeltocht in Ouden Doel voor jong en 
oud, families en gezinnen en vooral voor slimme (groot)
ouders!
i.k.v. Schatten van Vlieg 
Vanaf 1|7 is deze wandeling beschikbaar
Vertrekpunt: infokeet Hedwige-Prosperpolder, Zoetenberm 
6A, 9130 Doel 
E toerisme@beveren.be 
www.beveren.be/toerisme

XPO

IEDEREEN VIJD - VIJDKIOSK (*)
Iedereen Vijd. Dat was het opzet van de foto-opdracht 
van de Gentse fotograaf Jan Matthys, gespecialiseerd in 
theatrale scènes en portretfotografie. Hij brengt tien Beverse 
erfgenamen van Joos Vijd magistraal in beeld. Als een nieuwe 
Jan van Eyck tovert Jan Matthys de afstammelingen van 
Vijd om tot middeleeuwers van vlees en bloed, afgebeeld in 
een sprookjesachtig Bevers decor. De schilderachtige foto’s 
komen tot leven in deze verlichte Vijdkiosk. Bent u ook zo trots 
op één van Beverens meest invloedrijke inwoners?

24|4 tot 31|12, dagelijks, op het groenplein achter 
Erfgoedhuis Hof ter Welle, vrij te bezoeken, ’s avonds 
verlicht, ideale picknickplek!

gratis

ART 

‘T RAM GODS  
HIGHLAND DRAW (*)
U gooit een groep talentvolle jongemannen samen met het 
grootste meesterwerk uit de Westerse kunstgeschiedenis. 
En wat krijgt u? ’t Ram Gods, een crazy kunstwerk van maar 
liefst 12 meter breed en 6 meter hoog, tjokvol gekke figuurtjes 
ontsproten uit de wonderlijke fantasie van Highland Draws. 
Met de hulp van de Beverse scholen krijgt dit kunstwerk kleur 
en glans!

Za 26|6 tot zo 31|10 voor jeugdhuis Togenblik  
gratis
JEUGDHUIS TOGENBLIK
Gravenplein 1 | 9120 Beveren

➍ SINT-MAARTENCAMPUS
In hun testament gaven Joos Vijd en Elisabeth Borluut hun 
erfgenamen de opdracht in Beveren een gasthuis voor zieken, 
armen en reizigers op te richten. Vanaf 1461 baatte de orde 
van de Wilhelmieten het gasthuis uit. Het klooster werd in 1578 
verwoest. 
Met aanzienlijke financiële steun van de Beverse bevolking verrees 
enkele jaren later een prachtig nieuw renaissanceklooster. Keizer 
Jozef II schafte de kloosterorde in 1784 af. De huidige kapel op 
de campus van de Sint-Maarten Middenschool is het laatste 
(verbouwde) restant dat herinnert aan het vroegere klooster. 
Enkel te bezoeken met de gegidste Vijdlandwandeling.

➎ SINT-MARTINUSKERK
De imposante Sint-Martinuskerk wordt in 1112 voor het eerst 
vermeld. Het oorspronkelijk romaans gebouw met achtzijdige 
toren werd in de loop van de eeuwen uitgebouwd tot een 
indrukwekkende vijfbeukige kerk. Die beheerst tot vandaag de 
markt van Beveren.
De belangrijke heren van Beveren patroneerden de kerk. De 
16e-eeuwse koperen grafplaat van Adolf van Bourgondië, 
heer van Beveren, getuigt daarvan. Joos Vijds ouders, 
burchtvoogd Clais Vijd en Amelberga Van der Elst, stichtten in 
de kerk de kapelanie van de Heilige Geest.  
De Sint-Martinuskerk is vernoemd naar de patroonheilige van 
Beveren, de heilige Martinus van Tours. Elk jaar, op 11 november, 
brengt hij een bezoek aan de Beverse kinderen om snoep uit te delen.  
Alleen te bezoeken onder begeleiding van een gids, 
dienst Toerisme T 03 750 15 80.

➏ SINGELBERG
Joos Vijd groeide als jongeling op in het kasteel van 
Singelberg waar vader Clais als burchtvoogd het kasteel 
beheerde namens graaf Lodewijk van Male en hertog 
Filips de Stoute, heren van Beveren. 
Vanuit het kasteel van Singelberg kon de familie Vijd het 
handelsverkeer op de Schelde controleren. De burcht 
domineerde de omgeving en was dan ook cruciaal in alle 
grote militaire conflicten die zich afspeelden tussen de 14e en 
de 16e eeuw. Kasteel Singelberg vormde ook het decor van de 
Antwerpse overgave aan de Italiaanse landvoogd Alexander 
Farnese (1585, Vrede van Antwerpen). In 1652 werd het sterk 
vervallen kasteel afgebroken. Vandaag rest enkel nog de 
motteheuvel waar ooit de imposante burcht stond.

➋ HOF TER SAKSEN
Hof ter Saksen was in de 15e eeuw het speelterrein van Jan Vijd, 
bastaardneef van Joos Vijd en baljuw van het Land van Beveren.
In het begin van de 19e eeuw bouwde Jan Baptist Versmessen een 
nieuw neoclassicistisch kasteel dat tot vandaag menig bezoeker 
imponeert. In de schaduw van het kasteel kunt u heerlijk wandelen 
in het park met arboretum. Van maart tot oktober geniet u in 
de prachtige orangerie van een dorstlessend (Vijd)biertje of 
van heerlijk appelsap, een unieke persing van het hoogstamfruit 
van Hof ter Saksen. De oranjerie is open op zon- en feestdagen en 
op woensdag, telkens van 14 tot 18 uur. Op woensdag wordt de 
orangerie opengehouden door mensen van de zorginstellingen De 
Bron en De Stroom.

XPO

TUIN VAN VIJD. FLORA VAN HET LAM GODS.
De tuin op het Lam Gods biedt een grote verscheidenheid aan 
planten, maar is bovenal een tuin vol symboliek. In de Vijdtuin 
van Hof ter Saksen ontdekt u welke planten deel uitmaken 
van zo’n paradijselijke middeleeuwse tuin.

Tot zo 17|10 dagelijks van 10 tot 20 uur 
gratis

XPO

HERBARIJS
Jan Vijd, de neef van Joos Vijd, schonk de monniken van het 
Beverse Wilhelmietenklooster een bijzonder manuscript: 
de verzamelde kruidenkennis van Jan Yperman of Herbarijs 
(1351). Dit boek beschrijft in Oud-Nederlands allerlei kwalen 
en welk kruid er tegen gewassen was. In de hoevetuin maakt 
u kennis met de kruiden uit de middeleeuwen: planten 
waarmee verfstoffen gemaakt werden, magische planten, 
specerijen, keukenkruiden en de bierkruiden, gebruikt voor de 
speciaal gebrouwen Vijdbiertjes.

Tot zo 17|10 dagelijks van 10 tot 20 uur 
gratis

➓ FORT LIEFKENSHOEK
Het militaire bouwwerk Fort Liefkenshoek is in 
1579 aangelegd ter bescherming van Antwerpen. 
Liggend aan de Schelde, vormt het een van 
de laatste stukjes groen te midden van het 
industrielandschap.
Het fraai ingerichte bezoekerscentrum belicht de 
geschiedenis van de inpolderingen en de turfontginning 
in de directe omgeving. Met de turf die de familie Vijd in 
Beveren ontgon werd immers het befaamde Lam Gods 
betaald. In het belevingscentrum kunt u op een actieve 
manier kennis maken met dat verleden en met de 
betekenis ervan voor het politieke en economische leven 
van land en regio. Na een wandeling over de dijkkruin 
kunt u nog even nagenieten in de taverne of op het terras.
Het fort is vrij te bezoeken of onder begeleiding van een 
gids. Met de fiets rijdt u het best langs het Ketenisseschoor, 
een natuurgebied van ongeveer 30 hectare nieuwe slikken 
en schorren. Ook met DeWaterbus is het fort gemakkelijk 
bereikbaar. 

XPO

POP-UP & HOORSPEL DE WONDERE 
HISTORIE VAN JUDOCUS VIJD
In de officierswoning is er een pop-up die u laat 
kennismaken met Joos Vijd. Ontdek ‘De wondere 
historie van Judocus Vijd’ met de Erfgoedapp. In tien 
hoofdstukken vertellen Joos en Mabelie Vijd hun 
spannende levensverhaal. Dit leuke hoorspel, toegankelijk 
voor alle leeftijden, is gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Karen Dierickx en Inge Misschaert.

➓ DORP MELSELE
Melsele is één van de alleroudste woonkernen van de gemeente 
Beveren. Het gaat terug tot 1055, het jaar waarin de kerk voor 
het eerst wordt vermeld. 
Begin 11e eeuw maakte het dorp echter deel uit van het Land van 
Waas, net als het Land van Beveren een belangrijk grensgebied 
van het graafschap Vlaanderen. Dat is zo gebleven tot de parochie 
Melsele in 1794 een onafhankelijke gemeente werd. Op 1 januari 
1977 ging Melsele op in de huidige gemeente Beveren. Inpolderaars 
en grondspeculanten deden hier in de middeleeuwen goede zaken. 
Amelberga Van der Elst, de moeder van Joos Vijd, was een dochter 
van zo een welvarende Melseelse familie. Sinds het begin van de 
vorige eeuw staat Melsele bekend als het aardbeiendorp. Aardbeien 
zijn hier dus alom tegenwoordig.

HOF TEN DAMME
Hoog-Kallostraat 4 | 9120 Beveren

➑ KALLOSLUIS
De Kallosluis is 360 meter lang en werd in 1980 in gebruik 
genomen. Samen met de Kieldrechtsluis vormt ze de toegang 
tot de havendokken op de Linkerscheldeoever.
De Kallosluis is de eerste zeesluis waar de waterstroom 
wordt ingezet om elektriciteit op te wekken. Het gaat om een 
proefproject van het Havenbedrijf Antwerpen om op termijn de 
Kallosluis (en de andere 6 zeesluizen in de haven) volledig op de 
kracht van waterstroom te laten werken en zo dus energieneutraal 
te zijn.

➒ DEFENSIEVE DIJK & HALVE MAAN
Tussen Fort Sint-Marie en Fort Zwijndrecht werd vanaf 1870 een 
militaire verdedigingslinie gebouwd. 
In de polders bestond die verdedigingslinie uit een dijk, in de 
zandstreek uit een militaire weg (Krijgsbaan). De uitgraving voor 
de dijk vormde een lange verdedigingsgracht (het Lange Eind) met 
2 verdedigingsposten: de Halve Maan en de Put van Fien. De Put 
van Fien is een relict van de dijkdoorbraak van 1953 die grote delen 
van Kallo en Melsele overspoelde. Nu snijdt de E34 de linie in twee. 
De dijk is vrij toegankelijk voor wandelaars. Op het zuidelijk gedeelte 
kunt u ook fietsen.

TIP VAN JOOS 
Kom logeren in mijn Vijdland! (*)

www.deblauweregenbeveren.be, 
www.devitshaag.be,  
www.euverbraeke.be, 
www.sauna-parein.be, 
www.arenberghoeve.be, 
www.dezilteschorre.be, 
www.koetshuisbosdam.be, 
www.notarishuisbeveren.com, 
www.hotelbeveren.be & www.trusthotel.be, 
www.factoryhotel.be

ONTDEK VIJDLAND OOK MET 
DE ZONNETREIN
Turen over natuur, haven en landbouwgebied? Of gluren 
over de kasteelmuren? Dat kan deze zomer in Beveren 
met een ritje op de Zonnetrein. Een gids vertelt u de 
grote en kleine verhalen van unieke Beverse plekjes.  
Rondje Radar is een ontdekkingstocht langs polders, 
een wereldhaven, mooie scheldezichten en Fort 
Liefkenshoek. Bij Rondje langs kastelen passeert u Hof 
ter Saksen, Hof ter Welle, Cortewalle en Singelberg. 
Een ritje duurt ongeveer drie uur en kost 10 EUR voor een 
volwassene, 5 EUR voor een kind.

Reserveren doet u in juli, augustus en september via 
www.beveren.be/zonnetrein.

01|04 > 31|10 woensdag tot zondag en feestdagen 
van 9.30 tot 17 uur

gratis
FORT LIEFKENSHOEK
Haven 1974 (Ketenislaan) | 9130 Kallo 
T 03 750 12 90 | E liefkenshoek@beveren.be
www.fortliefkenshoek.be 

NIEUWE
EDITIE 

GRATIS 

NIEUW 

➌ KASTEEL CORTEWALLE & PARK 
In het mooie en uitgestrekte park van het domein Cortewalle ligt 
het gelijknamige kasteel waarvan de oudste sporen teruggaan 
tot het begin van de 15e eeuw. 
Joos Vijd is de oudst gekende eigenaar van de ‘behuusde stede ten 
Walle’, de voorloper van dit imposante kasteel. Kasteel Cortewalle 
bewaart de archieven van zijn vroegere adellijke bewoners. Het 
landschapspark van kasteel Cortewalle met o.a. de bijentuin, 
kruidentuin en wijngaard is een wandeling meer dan waard.

GEGIDSTE RONDLEIDINGEN 
BEZOEK VIJDLAND MET GIDS EN ZIE VEEL 
MEER! (*)

Boek een gegidste Vijdlandwandeling en ontdek de link 
met Joos Vijd en zijn familie in kasteel Cortewalle, de Sint-
Martinuskerk, de kapel Sint-Maartencampus, Hof ter Welle 
en Fort Liefkenshoek.
Reserveren bij dienst Toerisme | T 03 750 15 80.

 © Victor Van Dessel

 © Grenspark Groot Saeftinghe

TIP VAN JOOS
Komt u Vijdland verkennen met DeWaterbus?

Check de uren en haltes op www.dewaterbus.be.

Via de haltes aan Fort Liefkenshoek of Zwijndrecht 
kunt u aansluiten op de nieuwe fietsroute.
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NIET TE MISSEN
Noteer deze data zeker in uw agenda. 
De meest actuele informatie vindt u op  
www.beveren.be/vijdawa.
• 3|10: Paul Van den Bremt – Op zoek naar het paradijs: de 

flora op het Lam Gods – Hof ter Saksen – van 10 tot 12.30 uur
• 19-21|11: Wintervijd – 3D-projectie – kasteel Cortewalle
• 25|11: Bart Van Loo – De Bourgondiërs – Schouwburg 

CC Ter Vesten – 20 uur

“ZIET U MIJN KOPKE BLINKEN, 
DAN KUNT U ER HIER 
TER ERE VAN MIJ EENTJE 
DRINKEN”

Bij handelaars en horecazaken met een Vijdsticker aan het raam kunt u onze koek en en/of bier verkrijgen.

HOF TER WELLE

CORTEWALLE

PROEVERTJES
UIT DE TIJD VAN VIJD
 
Bier Verenigt en enkele artisanale bakkers 
van Beveren lieten zich inspireren door het 
middeleeuwse landschap uit de tijd van Joos 
Vijd en ontwikkelden lekkere artisanale 
producten. 
Proef onze ‘zoute’ en ‘zoete’ Vijd en onze 
selectie van vijf speciale biertjes gebrouwen 
met ingrediënten uit een middeleeuwse 
brouwerskuip. 

Onze Vijdbieren en -koekjes 
zijn verkrijgbaar aan de 

balie Toerisme en  
in diverse horecazaken 
aangeduid op de kaart 

en bij bakkers 
Van Steenlandt, 

Everix, 
Verhelst-Buys & 

Basta Sia Buono.

NATUURGEBIEDEN
MELKADER & LISDODDE
De Melkader was een afwateringskanaal voor de polders 
en een waterweg om turf en later suikerbieten te 
verschepen. 

Vandaag is het een gekanaliseerd kreekrestant dat aansluit 
op de groene gordel rond Kallo. Aan de Melkader grenst de 
Lisdodde, een waardevol natuurgebied van 10 hectare, een 
natuuroase met unieke uitzichtpunten en stilteplekjes.

GROOT RIETVELD
Het Groot Rietveld is met 80 hectare naar Vlaamse 
normen een rietland van ongezien formaat. In het dichte 
riet schuilen bedreigde moerasvogels en zangvogels. 

De konikpaarden grazen vooral op de droge opgespoten 
delen van het gebied. Wandelaars zijn welkom op de paden 
die over de dijken lopen.
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Halte Zwijndrecht

Halte Lillo

COLOFON
De kaart VIJDLAND kwam tot stand i.s.m. MLSO, 
Uncle Wellington ‘s Wives vzw, Toerisme Vlaanderen

Redactie diensten Cultuur, Erfgoed, Communicatie & 
Toerisme

Vormgeving dienst Communicatie

Met medewerking van  
Jonas Bruyneel, dienst Communicatie.

Druk drukkerij Gazelle

Oplage 5000 ex.

Balie TOERISME
Gravenplein 8, 9120 Beveren | T 03 750 15 80 | E toerisme@
beveren.be | www.beveren.be
vijdawa | gemeentebeveren

UITGAVE MEI 2021

* Bekijk de meest actuele informatie rond de openingsuren 
en de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus af te remmen.  

Meer info: www.beveren.be/vijdawa en facebook Vijd awa

SLUIT UW FIETSTOCHT 
AF MET EEN VIJDBIERTJE 
IN LE JARDIN

U kunt een extra lusje maken naar de buitenbar Le 
jardin aan het Van der Valk Hotel in Beveren.
Laat met deze kaart of via uw smartphone zien dat u de 
Vijdlandtocht hebt gefietst.
In ruil kunt u proeven van een gratis Vijdbiertje.  
Laat het u smaken!
Dit aanbod geldt van juni tot september op zaterdag en 
zondag.
Buitenbar Le jardin, Gentseweg 280 | Beveren

 © Sven Dullaert
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Halte DeWaterbus 
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