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SCAN DE QR-CODE

DIGITAAL OP WEG LANGS HET VINGERLINGPAD. 
DEZE WANDELROUTE LOOPT OP HET 
WANDELNETWERK GRENSPARK GROOT 
SAEFTINGHE OP DE KNOOPPUNTEN 2-8-34-33-2.

OP STAP IN DE NATUUR

WANDEL BEWUST DOOR DE PLANTENRIJKDOM EN 
HET DIERENLEVEN. LAAT HONDEN NIET LOSLOPEN 
IN DE NATUURGEBIEDEN.

START | EINDE

AAN DE KERK VAN KIELDRECHT
GRATIS PARKEREN AAN HET MARKTPLEIN.

WANDELEN

7 KM

PICKNICKPLEK

DE GROTE GEULE NAAST DE DORPKERN VAN 
KIELDRECHT IS EEN OUDE OVERSTROMINGSGEUL 
DIE ONTSTAAN IS TIJDENS DE TACHTIGJARIGE 
OORLOG.
HET GEBIED KUNT U ENKEL OP 
AANVRAAG BEZOEKEN MET EEN GIDS VIA 
WWW.PANNEWEEL.BE. 
EEN KORT WANDELPAD VERBINDT DE TRAGEL 
IN KIELDRECHT MET DE WEIDE NAAST HET 
FIETSPAD. IDEAAL VOOR EEN TUSSENSTOPJE 
TIJDENS UW WANDEL- OF FIETSTOCHT. 
VERGEET UW ZAKJE NIET OM DE RESTJES EN HET 
AFVAL IN TE STEKEN EN OP DE JUISTE PLAATS TE 
DROPPEN.

STREEKLEKKERS
DRINK EEN PROSPERKE IN DE PROSPERHOEVE.

7KM I KIELDRECHT I NATUUR

UNIEKE POLDERPRACHT, 
ROBUUSTE NATUUR 
EN VERRE HAVENZICHTEN 
WISSELEN ELKAAR AF.



➍➍ VOORMALIG GEMEENTEHUIS

Vanaf 1614 stonden Doel en Kieldrecht onder éénzelfde 
schepenbank. Vanaf de 19e eeuw was het gemeentehuis 
gevestigd in het ‘Geel Huis’, een afspanning-logement annex 
privé-schooltje. In 1893 werd het huidige gemeentehuis 
gebouwd naar een ontwerp van architect Derre. Op 22 maart 
1945 werd het gebouw getroffen door een vliegende bom. 
Herstellingen gebeurden in 1948.

     MEESTER VAN DER HEIJDEN 
       GROEVE

Maak even een omweg langs de Meester van der Heijden 
Groeve in Nieuw Namen. Het Nederlandse dorp ligt op een 
heuvel die zo’n zes meter boven de omgeving uitsteekt. Tijdens 
het Plioceen was de heuvel een uitgebreide strandvlakte. U 
vindt in de groeve fossielen van maar liefst 3 miljard jaar oud! 
Ook zijn er resten gevonden van menselijke bewoning uit de 
Steen- en Bronstijd, enkele duizenden jaren geleden. Opvallend 
is de rode verkleuring van de zandlagen. Die is ontstaan door 
verroeste ijzerdeeltjes.

➊ ➊ SINT-MICHIELSKERK

De parochiekerk van Kieldrecht was oorspronkelijk een massieve, 
éénbeukige kruiskerk. Ze werd gebouwd op het hoogste punt 
van Kieldrecht en op 3 juni 1713 door de Gentse bisschop, 
monseigneur Van der Noor, ingewijd. Rondom de Sint-Michielskerk 
bevond zich vroeger een netwerk van smalle straatjes met talrijke 
huizen, herbergen en handelszaken.

➊

Veelzijdig en contrastvol: dat is Beveren in een 
notendop. Van de polders met zicht op een 
wereldhaven tot eeuwenoude kastelen en Fort 
Liefkenshoek, onze parel aan de Schelde. Een 
dagje ‘Beveren verkennen’ is altijd goed gevuld. 
Of zoals we hier zeggen: met een Beverse maat. 
We verwelkomen u graag met ‘tsjeur’.

Beveren telt bijna 50.000 inwoners en verbindt 
8 deelgemeentes: Beveren, Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, 
Melsele, Verrebroek en Vrasene. Samen vormen ze met meer 
dan 150 km² de derde grootste gemeente in Vlaanderen, 
na Gent en Antwerpen. U vindt Beveren in het noorden van 
het Waasland, leunend aan de Schelde, aan de provinciegrens 
met Antwerpen en aan de landsgrens met Nederland.

OVERNACHTEN IN EEN HOEVE?

Dat kan in de Arenberghoeve! Een actieve boerderij waar u kunt 
verblijven om de Wase Polders in al hun facetten te ontdekken. 
Een plek waar u kunt genieten van het hoevetoerisme in zijn 
zuiverste vorm. Waar u wakker wordt met zicht op grazende 
schapen, scharrelende kippen en een havenzicht in de verte.

Beveren ontdekken doet u best vanuit een leuke uitvalsbasis, we 
leggen u graag te slapen.

Check www.beveren.be/overnachten en ontdek al onze 
overnachtingsmogelijkheden.

➋

HAVENLAND

Het Vingerlingpad verbindt een robuust 
polderlandschap met drukke havenbedrijvigheid. 
In de verte ziet u het havengebied van Antwerpen 
en haar omliggende gebieden. Rondom deze 
wereldhaven vindt u een brede waaier aan recreatieve 
en educatieve mogelijkheden. Trek de natuur in, 
ontdek erfgoed en cultuur of fiets door het unieke 
havenlandschap. Ontdek meer op www.havenland.be.

GRENSPARK GROOT SAEFTINGHE

Van Kieldrecht, in het noorden van Beveren, tot 
Hulst, over de Nederlandse grens, werken elf 
partners samen met bewoners aan Grenspark 
Groot Saeftinghe. Door onder andere de ontwikkeling 
van onthaalpoorten, wandelroutes en een 
gastherennetwerk wordt een impuls gegeven aan de 
streek. Ga naar www.grensparkgrootsaeftinghe.eu voor 
meer info.

WEETJE
Het straatje tussen de Dorpstraat en de kerk stond 
bekend als Het Gangsken. Het was ooit het meest 
gefotografeerde en geschilderde straatje van 
Kieldrecht. Momenteel staat de kerk in het midden van 
een open markt.

WEETJE
Volgens het woordenboek is Vingerling een 
waterbouwkundige term: een bochtige weg met 
een laagvormige dam om daarachter een sluis te 
bouwen.

ZIEN & DOEN
Wilt u meer weten over welke vogels u kunt 
spotten? Of bent u eerder geïnteresseerd in de 
schepen die de haven binnen varen?

Check de vogelspot-of de schepenspotkaart op  
www.beveren.be/toerisme/andersbeleven.

WANDELEN & FIETSEN 
Verken de haven in vijf fietslussen.

Download de Havenland-fietskaart op  
www.beveren.be/fietsen.

CULTUUR & ERFGOED
Tijdens een bustocht rond het volledige 
havengebied vertelt een gids u over de 
belangrijkste bedrijven, de infrastructuurwerken 
en de uitdagingen van de landbouwers door 
ontpoldering en natuurcompensatie.

Ga naar www.beveren.be/groepsbezoeken  
voor meer info.
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UNIEKE POLDERPRACHT

Akkers met landbouwactiviteiten gaan hier hand in 
hand met natuurontwikkeling en havenbedrijvigheid. 
Ervaar de regio in al zijn contrasten.

Kieldrecht is ontstaan uit de spanning tussen water en 
een bijzondere menselijke dynamiek. Dat heeft geleid 
tot de inpoldering van een gebied dat tegenwoordig 
bekend staat als Linkerscheldeoever. Op het grondgebied 
van Kieldrecht liggen de Konings-Kieldrechtpolder, 
de Oud-Arenbergpolder, de Nieuw-Arenbergpolder en 
de Prosperpolder. Landbouw is hier de belangrijkste 
economische activiteit. Zo ligt deze grensgemeente op 
het snijpunt van polder, haven en natuur – wat duidelijk 
zichtbaar is op het Vingerlingpad.

➋ ➋ PASTORIJ

Oorspronkelijk lag het rechthoekige, bakstenen dubbelhuis in 
een prachtig ommuurde tuin. Het gerestaureerde en beschermde 
monument is eigendom van de familie Huts.

➌➌  DE GROTE GEULE

Het landschapstype waar de Grote Geule een mooi 
voorbeeld van is, werd gevormd wanneer zeewater tijdens 
de overstromingen door de dijken braken en diepe geulen 
uitschuurden. Na de hersluiting van de dijken werden de 
geulen aan de werking van eb en vloed onttrokken en slibden 
ze geleidelijk dicht.

In de verte ziet u de Waaslandhaven met Antwerp Euroterminal als 
marktleider in overzees transport van ‘rollende vracht’. Verderop 
zijn ook de Tabaksnatie en ITC Rubis gevestigd. De nieuwe 
Kieldrechtsluis brengt zeeschepen via een kortere weg tot aan hun 
loskades.

ZIEN & DOEN
U kunt de groeve dagelijks bezoeken van 1 april 
tot en met 31 oktober. De kleintjes kunnen in een 
zandbak naar fossielen zoeken, op de hangbrug 
klauteren of spelen bij de waterpomp. U kunt er ook 
een rondleiding met een gids volgen. Neem contact 
op met de balie Toerisme.

➌

➍

ZIEN & DOEN
U bent in een compenserend natuurgbied: Drijdijck. 
Hier komen wilde paarden grazen. Met wat geluk ziet 
u ook kuifeenden, kievitten, knobbelzwanen of bruine 
kiekendieven. Een ideale vogelspot!
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