
KLEIN-BRABANT - SCHELDELAND

LANGE ROUTE: 45,7 KM
KORTE ROUTE: 25,1 KM
START: B&B METTES IN BUGGENHOUT

IEDEREEN FIETST

Variatie troef op deze fietslus. Je passeert zowel stemmige Scheldedorpjes als imposante kastelen en forten. Sint-
Amands speelde een hoofdrol in de gedichten van Emile Verhaeren. Vlechtmuseum De Zilverreiger in Weert illustreert 
een typisch stukje erfgoed: manden vlechten. Langs de machtige Schelde fiets je tot bij het kasteel van de adellijke  
familie d’Ursel in Hingene. Het Hof van Coolhem in Puurs vertelt het verhaal van de aspergeteelt in Scheldeland.  
En wat de Eerste Wereldoorlog betekende voor de regio, ontdek je in het Fort van Liezele.

HOE GEBRUIK JE DE FICHES?

De bezienswaardigheden en voorzieningen krijgen een korte beschrijving en een label. Op de kaart kan je ze met label en nummer terugvinden.
Wie meer toegankelijkheidsinfo nodig heeft, kan gedetailleerde toegankelijkheidsfiches terugvinden op http://www.provincieantwerpen.be

 Zelfstandig en comfortabel toegankelijk

 Beperkt toegankelijk; comfortverlies; er zijn een aantal tekortkomingen. 
 De bezoeker kan zelf bepalen of de tekortkomingen voor hem/haar een probleem vormen.

VERTREKPUNT:
B&B Mettes
Brusselmansstraat 22, 9255 Buggenhout - tel. +32 (0)52 33 54 85
www.mettes.be

Uitgebreide beschrijving van deze B&B op Toegankelijk Vlaanderen. 
toevla.vlaanderen.be

BLIKVANGERS
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1. Cuytegemhoeve 
Kinderboerderij met horeca.

Praktisch:  Kuitegemstraat 57, 2890 Sint-Amands - tel. +32 (0)52 33 50 68
 www.cuytegemhoeve.be 
 
 De parking bestaat uit kleine losse keitjes, zonder voorbehouden plaatsen. De toe-

gangswegen en de paden langs de dieren, zijn een mix van keitjes, kasseien, gras en 
vaste aarde. Op de toegangsweg naar het sanitair ligt een drempel van 7 cm. Er is  
1 goed aangepast sanitair aanwezig.

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/toegankelijkheid/toegankelijke-fietslussen.html


4. Kasteel d’Ursel 
Het Kasteel d’Ursel in Hingene fungeerde eeuwenlang als ‘maison de plaisance’ of bui-
tenverblijf van de adellijke familie d’Ursel. Vandaag biedt het domein een staalkaart van  
400 jaar architectuur-, interieur- en tuingeschiedenis.
De openingsuren van het kasteel zijn afhankelijk van de geplande activiteiten. Je vindt alle 
informatie in hun kalender. Het park is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

5. Hof Van Coolhem 
Dit fraaie parkdomein (13 ha) in Kalfort-Puurs vormde de bakermat van de aspergeteelt in 
Klein-Brabant - Scheldeland. Hier werden de allereerste ‘asperges de Calfort’ aangeplant. De 
aspergetuin in het Hof van Coolhem illustreert die boeiende geschiedenis met behulp van 
enkele aspergebermen, landbouwwerktuigen, informatiepanelen en een audiofragment. 
Elk voorjaar vormt het Hof van Coolhem het decor voor het Aspergefestival.

Praktisch:  Wolfgang d’Urselstraat 9, 2880 Hingene - tel. +32 (0)3 820 60 11
 www.provincieantwerpen.be
 
 De paden in het park zijn vlot toegankelijk. Alle verdiepingen van het kasteel zijn 

bereikbaar met een lift. Er is goed aangepast sanitair maar enkel bruikbaar als het 
kasteel open is.

Praktisch:  Coolhemstraat 64, 2870 Puurs - tel. +32 (0)3 298 61 09
 www.hofvancoolhem.be
 
 Twee voorbehouden parkeerplaatsen met als ondergrond bolle kasseien. Het toe-

gangspad naar het park is een historische kasseidreef. Een alternatief pad is aan-
gelegd door het bos. Toegang en binnenruimte brasserie vlot toegankelijk. Geen 
aangepast sanitair.

3. Vlechtmuseum De Zilverreiger 
De permanente tentoonstelling van Vlechtmuseum De Zilverreiger in Weert vertelt het ver-
haal van de Klein-Brabantse mandenmaker en de wereld waarin hij leefde. Thematentoon-
stellingen maken de bezoekers warm voor het lokale erfgoed. In de museumwinkel ontdek 
je wat er in de regio te beleven valt. Op het terras van de herberg proef je van het plaatselijke 
Slijkneusbier.

Praktisch:  Scheldestraat 18, 2880 Weert - tel. +32 (0)3 889 06 03
 www.zilverreiger.be

 Voorbehouden parkeerplaats voor de deur. De toegangswegen, het centrale 
terras en de tentoonstelling zijn vlot toegankelijk. De ingang van het café heeft 
een drempel van 3 cm. Het café heeft goed aangepast sanitair. Het heemkundig 
museum heeft een vlot toegankelijk gelijkvloers, de verdieping is enkel met de 
trap bereikbaar.

AANGEPAST SANITAIR

2. Dorpshuis De Leeuw Sint-Amands 
Praktisch:  Emile Verhaerenstraat 71, 2890 Sint-Amands
 www.sint-amands.be

 Het toegangspad, de ingang, en de binnenruimte zijn vlot toegankelijk. Het aange-
past sanitair is bruikbaar, de deur is 85 cm breed.

BLIKVANGERS



Brouwerij Duvel-Moortgat 
Praktisch:  Breendonk-Dorp 58, 2870 Puurs - tel. +32 (0)3 860 94 00
 www.duvelmoortgat.be
 
 Geen parking aanwezig. Het café met terras is vlot toegankelijk. Het aangepast 

sanitair is bereikbaar via een lift, maar de manoeuvreerruimte boven is beperkt 
(1,39 m). Tijdens de rondleiding in de brouwerij komt men 1 drempel van 7 cm 
tegen. De bottelarij is enkel toegankelijk via een trap.

 
 Uitgebreide beschrijving op Toegankelijk Vlaanderen.
	 toevla.vlaanderen.be

BLIKVANGERS

EXTRA TIPS WAT VERDER WEG

6. Fort van Liezele 
Het Fort van Liezele maakt deel uit van de derde fortengordel rond Antwerpen. Je krijgt er 
een levendig beeld van hoe de soldaten in een fort leefden. Daarom figureerde het ook in 
succesvolle tv-reeksen als ‘De Smaak van de Keyser’ en ‘In Vlaamse velden’. In het kader van 
‘100 jaar Groote Oorlog’ stelt het fort een speciaal aanbod voor.

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker (Mechelen) 
65 ha groen en water met zwemzone, strand, speelvijver, speeltuinen, binnenspeeltuin en  
uitgebreide in- en outdoor sportaccommodatie. Hypermodern overdekt zwembadcomplex 
Nekkerpool met 3 baden. Aangepaste voorzieningen voor mensen met een beperking.

Fort van Breendonk 
Praktisch:  Brandstraat 57, 2830 Willebroek - tel. +32 (0)3 860 75 24
 www.breendonk.be

 Toegangsweg met bolle kasseien, net zoals een deel van de paden tijdens de rond-
gang. De rest van de paden bestaat uit vaste aarde en klinkers. Het aangepast 
sanitair (onthaalgebouw) is in orde.

Praktisch:  Fortbaan 2, 2870 Puurs - tel. +32 (0)3 890 76 20
 www.fortliezele.be

 Er zijn 2 voorbehouden parkeerplaatsen. Het museum, de tentoonstellingsruimte 
en de multimediazaal zijn bereikbaar, enkele zalen met drempel (tot 8 cm). Losse 
hellingen zijn voorzien. De cafetaria is zonder drempels bereikbaar. Het aangepast 
sanitair heeft beperkte ruimte. Helling van 13% naar aangepast sanitair.

 
 Wandelen met wombats
 Voor de rondgang buiten zijn er wombat-rolstoelen aanwezig. De buitenpaden 

hebben vaak steile hellingen.

Praktisch:  Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen - tel. +32 (0)15 55 66 10
 www.denekker.be of www.facebook.com/denekker

Planckendael 
Praktisch:  Leuvensesteenweg 582, 2812 Mechelen - www.planckendael.be

 Er zijn verschillende voorbehouden parkeerplaatsen aan de hoofdtoegang. Niet 
alle paden in de dierentuin zijn vlot toegankelijk, maar de meeste plaatsen zijn 
goed bereikbaar. De meeste gebouwen en cafetaria’s op het terrein zijn goed toe-
gankelijk. Er is op verschillende plaatsen goed aangepast sanitair aanwezig.



COLOFON

Redactie:  Toerisme Provincie Antwerpen en Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
Opmaak:  Gekko
Kaart:  Elke Feusels

EVEN VOORSTELLEN:

Deze routes zijn een samenwerking tussen het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) en 
Toerisme Provincie Antwerpen. Het CTPA heeft alle routes en stopplaatsen in deze fiche nagekeken op toegan-
kelijkheid.

De fietsroutes werden in kaart gebracht in functie van hun toegankelijkheid. Specifieke knelpunten zoals hellin-
gen, de staat van de ondergrond en de verharde doorgangsbreedte werden geëvalueerd. De aangegeven knel-
punten beperken zich tot de elementen die specifiek een probleem kunnen vormen voor de doelgroep en niet tot 
de normale gebruiksvaardigheden behoren die van een fietser verwacht kunnen worden. Kleine drempeltjes en 
korte kasseistroken (aan kruispunten) kunnen plaatselijk voorkomen en werden niet nader gespecifieerd.

Versmallingen tussen 1 m en 1.50 m die niet exact omschreven zijn, laten toch toe te passeren, evenwel deels over 
onverharde zones, meestal gras. Omwille van het seizoensgebonden karakter van de omvang van de vegetatie 
kan de versmalling niet exact omschreven worden. Wanneer aan de smalle doorgang een exacte breedte kan 
beschreven worden, staat deze expliciet vermeld.

HEB JE OPMERKINGEN?

• Over toegankelijkheid:  Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA)
 Dienst Welzijn & Gezondheid
 03 240 61 61 - samenleven@provincieantwerpen.be

• Over routes:  Routedokter - www.routedokter.be

Brasserie Drie Rivieren 
Praktisch:  Visserstraat 91, 2840 Rumst - tel. +32 (0)3 888 79 43
 www.drierivieren.be

 Er is een voorbehouden parkeerplaats. Binnenruimte en terras zijn vlot toegankelijk, 
het aangepast sanitair is in orde.

EXTRA TIPS WAT VERDER WEG

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 
Praktisch:  Schommelei 1, 2850 Boom
 www.deschorre.be en www.brasseriedeschorre.be

 Er is een speeltuin met tuigen voor kinderen met beperking, een toegankelijke 
minigolf, en er liggen verharde paden op het domein.

 Voorbehouden parking is aanwezig. De toegangsweg (vanaf hoofdparking 
Schommelei) gaat via een lange steile helling of via een lift. Deze werkt via een 
oproepsysteem. Er zijn alternatieve ingangen met parking,  zonder groot hoogte-
verschil naar het domein. 

 De brasserie is drempelloos te betreden. De deuren zijn minstens 80 cm breed, en 
er is bruikbaar aangepast sanitair . 

 Er is beter aangepast sanitair aanwezig in het Congrescentrum De Pitte. 
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