
Bloesemwandeling Kieldrecht (Beveren)
Wandelen langs haven, natuur & land- en tuinbouw in bloei

Routegegevens
Aantal kilometer:     9,56 km

Parcours: vlak

grotendeels verhard

Troeven: * Perenstruiken in bloei in de 

Koningskieldrechtpolder

* Wandelen in het zicht van de Antwerpse haven

* De Grote Geule

* Het Vingerlingpad

Startplaats: Kerk, Marktplein 9130 Kieldrecht

Parking: Voldoende aan de startplaats

Signalisatie: Bijgevoegde wegbeschrijving via QR-code (tot 4 

mei: pijlen LG)

Info bloesemactie: https://www.boerenbond.be/bloesemactie

Routebeschrijving
We parkeren ons aan de parking aan de kerk. We nemen het straatje Tragel recht voor de kerk en slaan enkele tientallen meters verder links de Tragel
in. Op het einde van de straat wandelen wij via een pad tot aan de Grote Geule en gaan eerst links om nadien rechts via een padje voorbij de Grote
Geule te wandelen. Wij gaan vervolgens rechts de grote baan Kreek op. We slaan rechtsaf de Lange Nieuwstraat in. We wandelen een heel eind tot we
de tweede straat links, de Groenendam, inslaan. Aan het einde van de straat slaan we links de Gemenestraat in. We slaan de eerste straat rechts,
Turfbanken, in. We slaan de eerste straat links, Bralstraat-West, in. We steken de grote baan over en vervolgen de Bralstraat. Aan het
waterzuiveringsstation volgen we de bocht naar rechts. Op het einde van de straat gaan we links de Drijdijk op. We slaan het eerste pad links, het
Vingerlingpad, in. We blijven op dit kronkelende pad tot we terug op de grote baan, Kreek, komen. We slaan rechtsaf en lopen terug naar de kerk waar
onze wagen staat.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langsheen de route en stuur deze digitaal door naar  
oostvlaanderen@landelijkegilden.be.  Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 
25 euro.  Daarbovenop verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.

Met dank aan Landelijke Gilde Kieldrecht-Doel 

en Boerenbond – vakgroep fruittelers

Start

Bloesemactie Geen bloesems zonder fruittelers! Het landschap dat je vandaag aanschouwt, is het resultaat van het jaarrond harde
werk van de Vlaamse fruitteler/landbouwer. Corona of niet, de fruitteler werkt hard om jullie van gezond en heerlijk
fruit blijvend te voorzien. Van bessen tot kersen en van peren tot appelen, de fruitteelt in Vlaanderen is alom
aanwezig in het landschap. De bloesemperiode brengt positiviteit en kleur in het landschap. Daarom lanceert
Boerenbond haar bloesemactie. Vind meer informatie over de fruitteelt via www.boerenbond.be/bloesemactie of
scan onderweg de QR-codes die je op je wandeling ontmoet.

https://www.boerenbond.be/bloesemactie
mailto:oostvlaanderen@landelijkegilden.be
http://www.boerenbond.be/bloesemactie
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Enkele hoogtepunten
1. De Grote Geule
Historisch gezien is de Grote Geule een overblijfsel van de grote militaire inundaties (het
opzettelijk onder water zetten van een gebied) van 1583-1584. Toen werden de dijken van
Saeftinghe doorgestoken door het Staatse leger om de Spaanse troepen die naar Antwerpen
oprukten, een halt toe te roepen. Later kreeg ze de functie van afwatering van de nieuw
ontstane polder. Daarnaast werd ze ook gebruikt als viswater, drinkplaats voor het vee en tot
aan WOII voor het transport van landbouwproducten.

2. De Konings Kieldrechtpolder
Deze polder is één van de vele in de streek. Ze zijn vlak en uitgestrekt, een landbouwgebied bij
uitstek op recente kleiafzettingen. Drie eeuwen geleden zagen rijke families als Arenberg en De
Merode brood in het droogleggen van schorren langsheen de Schelde. Op de polders worden
er aardappelen (Bintje of Fontane), wintertarwe, suikerbieten, ajuin en vooral de Conference
peer geteeld. De peer Conference is het meest geteelde ras in België. De Snoeivorm is de V-
haag. De vrucht bewaart lang en is zeer smaakvol. Sinds kort worden er ook tulpenbollen
gekweekt Op de weilanden graast wit-blauw rundvee. Rundveehouders kiezen voor dit ras
omwille van zijn groot formaat, hoge spierontwikkeling en goede vruchtbaarheid.

3. Drijdijck
In de verte zie je de Waaslandhaven, met de Antwerp Euroterminal. Verderop zijn ook de
Tabaknatie en ITC Rubis gevestigd. De nieuwe Kieldrechtsluis brengt zeeschepen via een
kortere weg tot aan hun loskades. De Drijdijck is echter een compenserend natuurgebied. Hier
komen wilde paarden grazen. Met wat geluk zie je ook kuifeenden, kievitten, knobbelzwanen
of bruine kiekendieven.

4. Het Vingerlingpad
Het Vingerlingpad kronkelt langs twee kleine kreken, de Kleine Weel en de Grote Weel. Het
pad ligt tussen de Oud Arenbergpolder en de Konings Kieldrechtpolder en was vroeger deel
van de Arenbergdijk. Begin achttiende eeuw werd deze dijk op twee plaatsen doorbroken.
Langs deze kolkgaten zette de Schelde het achterland blank. De bressen werden gedicht tot
twee bochtige dijken.

5. Dorpskern Kieldrecht
Kieldrecht is een deelgemeente van Beveren en ligt tegen de grens met Nederland. Het
dorpscentrum vormt één aansluitend geheel met de dorpskern van het Nederlandse Nieuw-
Namen (Hulst).

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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