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Beveren in vier seizoenen: 22 wedstrijdfoto’s 

schetsen uniek beeld van Beveren 

Dienst Toerisme 

29|03|2021 
 

Een buitenexpo met 22 foto’s is het sluitstuk van een fotowedstrijd die de dienst Toerisme organiseerde 

op vraag van de adviesraad Toerisme. De opdracht: unieke plaatsen in Beveren doorheen de vier 

seizoenen in beeld brengen. Het resultaat werd een reizende buitententoonstelling die tot oktober te 

zien zal zijn op drie Beverse locaties. Op 27 maart opende de expo op de wandeldijk van Fort 

Liefkenshoek waarbij ook de drie finalisten aanwezig waren. 

Drie finalisten voor ‘Beveren in vier seizoenen’ 

125 fotografen deden mee aan de fotowedstrijd. Uit de 545 inzendingen koos een jury 22 beelden en 3 

winnaars. 

• Bruno Stevenheydens met de foto 'Doel, mistige herfstochtend' 
• Maria Van Esbroeck met het beeld ‘21 juli, nationale feestdag in Beveren met vuurwerk' 
• Heleen Hubrechts met de foto ‘Het leven door een groene bril’ 

De winnaars ontvangen van schepen van Toerisme Inge Brocken en de voorzitter van de adviesraad Tim 
Verwilghen een gepersonaliseerde trofee, een cadeaucheque van het winkeldorp en een 

streekproductenmand. De trofee, een ontwerp van ‘Beverneir’ Michael de Rop en de dienst Toerisme, 

verwijst naar enkele Beverse parels. 

Drie locaties voor de buitenexpo 

De reizende fototentoonstelling is tot oktober terug te vinden op drie Beverse locaties: 

• April tot juni: wandeldijk van Fort Liefkenshoek 
openingsuren: van woensdag tot zondag, van 9.30 tot 17 uur 

• Juli tot augustus: Polderdreef richting Singelberg - fietsroute Vijdland 

• September tot oktober: Prosperpolder - wandelnetwerk Grenspark Groot Saeftinghe van Toerisme 
Oost-Vlaanderen 

Beveren: een rijkdom aan contrasten 

De wedstrijdfoto’s weerspiegelen Beveren: verrassend, vol contrasten en gemoedelijk. De polder, de 
haven, de kastelen en de mensen hebben hun unieke geschiedenis en typische karakter. Samen vormt dit 

een unieke eenheid. De dienst Toerisme en de Adviesraad werken samen om de toeristische troeven van 
de gemeente in de kijker te zetten.  

Schepen van Toerisme Inge Brocken: “De fotografen brachten de polderpracht, de bedrijvigheid van een 
wereldhaven, het gezellige Beverse centrum, de eeuwenoude erfgoedsites, de natuur en de schone 

Scheldezichten prachtig in beeld doorheen de vier seizoenen. Wie de komende maanden de Vijdlandroute 
fietst, een bezoekje brengt aan Fort Liefkenshoek of gaat wandelen langs het netwerk van Toerisme Oost- 
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Vlaanderen krijgt de kans om de mooie foto’s te bewonderen in een openluchtexpo. Wij hebben er alvast voor 
gezorgd dat er ruime ‘openingsuren’ zijn en dat het bezoekje in openlucht volledig coronaproof kan 
verlopen.” 

Extra info 

• Quotes van winnaars en info over de foto’s op: 

https://www.beveren.be/nl/vrije-tijd-toerisme/beleven-bezoeken/expo-beveren-4-seizoenen 
• Facebook en Instagram Toerisme Beveren 
 
 

Meer informatie   

Inge Brocken  

Schepen van Toerisme 

T 0477 22 83 02  
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