Fietsen in het Scheldeland betekent oeverloos genieten.
Van een fotogeniek landschap met boeiende monumenten, charmante dorpjes en
bijzondere natuurgebieden. Van talloze sfeervolle plekjes aan de waterkant.
Van zalige overzetbeurten in het gezelschap van de veerman. En van de
uitstekende trajecten van het gloednieuwe fietsknooppuntennetwerk.
Bovendien kan je telkens een andere trip uitstippelen. Dat doe je aan de hand van
de nieuwe

kaart fietsknooppuntennetwerk Scheldeland
Charme en sfeer te over in het Scheldeland. Net als water! Niet alleen de Schelde maar
ook de Rupel, Durme, Nete, Zenne, Dijle, het kanaal Leuven-Dijle en het Zeekanaal
Schelde-Brussel banen zich een weg door het landschap.
Op de autovrije jaagpaden en dijkwegen is het heerlijk fietsen.
Het water zorgt voor vele fraaie plaatjes. Zoals het kasteel van graaf de Marnix de SainteAldegonde in een schilderachtige bocht van de Oude Schelde. De kleurrijke jachthavens
van Vaart.Rupel te Klein-Willebroek. Of trainende topsporters op de schitterende plas van
BLOSO-sportcentrum Hazewinkel.
Bovendien ‘fiets’ je via de veren moeiteloos van de ene naar de andere oever. Je kan
elke dag van het jaar meevaren met de veerman (of -vrouw!). Uniek in Vlaanderen en
Nederland! Ook de ontelbare sluizen en bruggen - zoals de handige fietsbruggen over de
Nete en de Dijle, de legendarische Mira-brug in Hamme en de imposante ijzeren
constructie over de Schelde in Temse - brengen je in een oogwenk naar de overzijde.
De regio telt heel wat monumenten-met-een-verhaal: het zopas opgeknapte kasteel
d’Ursel in Hingene, de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem, het Nationaal Gedenkteken van
het Fort van Breendonk, de getijdenmolen in Rupelmonde en de oude steenbakkerssites
van de Rupelstreek.
Het unieke landschap van slikken en schorren, het spel van eb en vloed en de talloze
waterplassen met zeldzame vogels ogen bijzonder poëtisch.
Zin in een leuk intermezzo tijdens je trip? Een streekbiertje of een bord paling in ‘t groen
smaken extra lekker in een van de stemmige eethuizen of op een terrasje aan het water...
Het nieuwe fietsknooppuntennetwerk Scheldeland maakt het fietsplezier in deze regio
compleet.
Het omvat 570 kilometer nieuwe trajecten en ruim 100 extra knooppunten, verspreid
over de provincies Antwerpen (400 km), Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
De fietspaden zijn bovendien in beide richtingen bewegwijzerd.
TPA realiseerde de bewegwijzering met financiële steun van het Interreg III-programma
‘Beleef het Groen’ en het Antwerpse Provinciebestuur.

Via het netwerk fiets je voortaan op een aantrekkelijke en veilige manier tussen het
Scheldeland, de steden Antwerpen, Mechelen en Lier en het Dijleland.
Je kan starten in volgende gemeenten: Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom,
Bornem, Borsbeek, Duffel, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mechelen,
Mortsel, Niel, Nijlen, Puurs, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Sint-Amands, SintKatelijne-Waver, Willebroek, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel en
Zwijndrecht (provincie Antwerpen); Beveren, Buggenhout, Hamme, Kruibeke en
Temse (provincie Oost-Vlaanderen) en Boortmeerbeek, Kapelle-op-den-Bos,
Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Steenhuffel en Zemst (provincie Vlaams-Brabant).
De gedetailleerde overzichtskaart werd getekend op schaal 1/65.000.
Ze biedt een schat aan informatie: de legende vermeldt ruim 20 verschillende items!
Vooreerst heel wat technische info: aard van het wegdek (verhard, semi-verhard,
autovrij...), aanlooproutes en variantes, punten waar je extra voorzichtig moet zijn en
interessante vertrekplaatsen.
Maar daarnaast ook veel toeristische info. Traditionele info (zoals natuurgebieden,
abdijen, musea, recreatiedomeinen en kastelen) maar ook extra info (zoals picknicktafels,
rustbanken, cafés en restaurants) die je trip nog aangenamer maken.
Op de kaart vind je bovendien een opsomming van de fietsverhuurdiensten en een lijst
van toeristische infokantoren, waar je terecht kan voor meer details over de regio waarin
je fietst.
Ook de diverse logiesmogelijkheden - hotel, kampeerterrein, trekkershut, gastenverblijf of
jeugdherberg - staan aangeduid op de kaart.
Je kan uiteraard ook kiezen voor een kant-en-klare fietsvakantie op basis van het
fietsknooppuntennetwerk Scheldeland.
Zoals een fietsarrangement waarbij je op zoek gaat naar de locaties uit de populaire tvserie ‘Stille Waters’ of de culinaire fietsvakantie ‘Fietsen en genieten in het Scheldeland’.
Wie opmerkingen heeft over de bewegwijzering of de kwaliteit van de fietspaden, kan
deze doorspelen aan de technische dienst van Toerisme Provincie Antwerpen via een
briefje of een e-mail naar td@tpa.be.
Op die manier doet TPA voortdurend aan kwaliteitsbewaking, een garantie dat het ook
binnen enkele jaren heerlijk fietsen is langs het fietsknooppuntennetwerk.
Te koop in Het Landhuis, De Zilverreiger en het Veerhuis of on-line via onze website
P.S. Naast deze kaart van het fietsknooppuntennetwerk Scheldeland verschenen de
voorbije jaren drie kaarten van het fietsknooppuntennetwerk Antwerpse Kempen: kaart 1
(noordoosten), kaart 2 (noordwesten) en kaart 3 (zuiden).
In 2006 wordt de laatste witte vlek in de provincie Antwerpen bewegwijzerd: de regio
tussen Mechelen en Heist-op-den-Berg.

