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Verken Beveren met de Zomerse Gidszondagen 
Toerisme 

24/04/2022 
 

 

Van mei tot september biedt de gemeente Beveren gratis gidszondagen aan. Zo maakt u kennis met het 

diverse Beveren en het leuke aanbod van gegidste rondleidingen. De gidsen nemen u mee langs de 

mooiste trekpleisters in Beveren zoals Doel, Fort Liefkenshoek en Prosperhoeve of de natuurreservaten 

in Kallo. Met de busrondrit Rondje Waaslandhaven ontdekt u verschillende hotspots en krijgt u met een 

gids een verrassend beeld van de bedrijvige Waaslandhaven en haar omgeving. 

 

Samenwerking Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Toerisme Beveren 

Schepen van Toerisme Filip Kegels: “De dienst Toerisme organiseert jaarlijks gratis gidsbeurten in Beveren. 

Dit jaar hebben we het aanbod uitgebreid zodat de inwoners en bezoekers de veelzijdigheid en het 

contrastvolle karakter van onze gemeente ontdekken met een Beverse gids. Een busrondrit in de 

Waaslandhaven mag niet op het menu ontbreken. De Waaslandhaven ligt grotendeels op het grondgebied 

van Beveren en maakt een belangrijk deel uit van de economische motor van België. Door de samenwerking 

met MLSO en de dienst Toerisme kunnen we vijf gratis gidstochten door de bedrijvige en boeiende wereld van 

een wereldhaven aanbieden. Dankzij de gesponsorde mobiele spraakversterkers kunnen onze gidsen de 

grote groepen op een kwalitatieve manier begeleiden.” 

 

“In de Waaslandhaven en haar omgeving val je van het ene uiterste in het andere: van weidse 

natuurgebieden, over historisch erfgoed tot de bruisende bedrijvigheid van een moderne wereldhaven. En 

alles daartussenin. Het is net die diversiteit die uitgebreid aan bod komt in de begeleide rondrit die Toerisme 

Beveren uitstippelde. Voor Maatschappij Linkerscheldeoever is het dan ook een unieke gelegenheid om hier 

onze schouders mee onder te zetten, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen kennis maken met dit contrastrijk 

gebied.” Boudewijn Vlegels, voorzitter Maatschappij Linkerscheldeoever. 

Voorzitter gidsenvereniging Gie Bernaert: “In goede samenwerking met Gemeente Beveren en MLSO de 

Waaslandhaven kunnen promoten naar geïnteresseerd publiek is een pure luxe.” 

De Waaslandhaven bevindt zich met 45 km² voor het grootste deel in Beveren. Gedurende een 4 uur 

durende busrondrit neemt een gids u mee langs erfgoedsites, kunst, duurzame projecten, schone 

Scheldezichten, 24/7 havenbedrijvigheid en mooie natuur. 
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Beverse parels  

Naast de waaslandhaven heeft Beveren nog veel meer leuke plekjes om te bezoeken. Ontdek het aanbod 

via www.beveren.be/nl/zomerse-gidszondagen. De gratis plaatsen zijn online te boeken. Er kunnen 

maximum 50 deelnemers per groepsbezoek mee. 

 

Kalender: 

Mei 

1 mei Rondje Waaslandhaven 

8 mei Waterburcht Cortewalle 

15 mei Fort Liefkenshoek 

22 mei Prospersite 

29 mei Kunst in Katoen Natie 

 

Juni 

5 juni Rondje Waaslandhaven 

12 juni Hof ter Saksen 

19 juni Fort Liefkenshoek 

26 juni Prospersite 

 

Juli 

3 juli Rondje Waaslandhaven 

10 juli Fort Liefkenshoek op kindermaat 

17 juli Fort Liefkenshoek en Lillo met DeWaterbus 

24 juli Natuurgebieden Kallo 

31 juli Kunst in Katoen Natie 

 

Augustus 

7 augustus Rondje Waaslandhaven 

14 augustus Fort Liefkenshoek op kindermaat 

21 augustus Fort Liefkenshoek en Lillo met DeWaterbus 

28 augustus Prospersite 

 

September 

4 september Rondje Waaslandhaven 

11 september Hof ter Welle 

18 september Fort Liefkenshoek 

25 september Kunst in Katoen Natie 

 

Dit is een totaal aanbod van 22 bezoeken 

 

 

 

 

http://www.beveren.be/nl/zomerse-gidszondagen
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De smaak te pakken? 

Enthousiast over de rondleiding? U kunt doorheen het jaar uw groepsbezoek met vrienden, familie, school 

of vereniging boeken bij de dienst toerisme. Check het volledige aanbod via 

www.beveren.be/groepsbezoeken.  

 
 

Meer informatie 

Filip Kegels        

Schepen voor Toerisme      

T 0486 16 74 95        

E filip.kegels@beveren.be    

http://www.beveren.be/groepsbezoeken

