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Routebeschrijvingen Waterlinie Antwerpen 
De volgende routes kunnen aansluitend op elkaar worden gelopen: 

1. Zwijndrecht-Kalloo: 7 km langs Defensieve dijk (bus terug) 
2. Kalloo- Fort Liefkenshoek: 7 km langs de Schelde (teruglopen naar 

Kalloo of Doel of taxi) 
3. Avontuurlijke zwerftocht Fort Liefkenshoek - Doel: 8 km door 

oprukkende haven. Deze zwerftocht voert u door een nieuw industrieel 
gebied waar voortdurend veranderingen plaats vinden. Zoekt u weg over, 
(fiets)paadjes, veldjes, zandheuvels etc met als leidraad de verkeersborden 
richting Doel.  Maandag t/m Vrijdag is hier veel vrachtverkeer, maar in het 
weekend rustig. 

 
Startpunt:  
Zwijndrecht, openbaar vervoercentrum Melsele Krijgsbaan (bus en tram vanuit 
Antwerpen) 
Eindpunt:  
1: Kalloo, halte Dorp bus via Beveren naar beginpunt 
2: Fort Liefkenshoek, teruglopen naar Kalloo of Doel of taxi nemen 
3: Doel, halte Dorp bus via Kieldrecht naar beginpunt. Andere mogelijkheid: In de 
weekeinden van de periode Pasen tot 1 September met de veerboot naar Fort Lillo. 
Vandaar met taxi naar Antwerpen. 
Horeca: cafés in Kalloo, Fort Liefkenshoek en Doel 
 
Route beschrijving 1. Zwijndrecht-Kalloo: 
Op perron P&R Melsele krijgsbaan met rug naar rails (komende uit het centrum) RD 
en weg met gescheiden rijstroken oversteken naar parallelweg. Hier LA en richting 
Defensieve Dijk en Half Maan. Na 800 m T-splitsing. Hier RD en via paadje over dijk 
(Defensieve Dijk). Blijf dijk volgen tot snelweg. Hier LA parallel aan snelweg. Na 
500 m spoorviaduct. Dit viaduct heeft een van het spoor gescheiden 
voetgangerspad, maar de oversteek is voor wandelaars helaas nog verboden. 
Viaduct onderdoor en direct LA. Na 400 m kruising. Hier RA. Na 900 m splitsing. 
Hier rechts aanhouden. Bij T-splitsing LA en parallel aan snelweg verder. Wanneer 
weggetje scherp naar links buigt, talud op klimmen. Boven RA en viaduct over. Dan 
weer RA omlaag langs oprit. Waar de oprit splitst RD langs brede sloot (aan 
rechterhand) en tussen bomen verder. U loopt tussen snelwegen. Direct na 
spoorviaduct LA en even later RA door houten hek natuurgebied ‘Groot Rietveld’ in. 
Rechts aanhouden en via witte palen (markering route) naar dijk (Defensieve Dijk). 
Steeds RD richting schoorstenen elektriciteitscentrale. Bij asfaltweg RA en even 
later LA. Na 550 m brede asfaltweg hier RA.  Na 60 m T-splitsing. Hier LA. Op 
volgende T-splitsing (toegang electriciteitscentrale) ook LA. Steeds RD tot ingang 
tot plein. Na Gemeenteplein LA naar bushalte richting Beveren. 
 
Routebeschrijving 2.Kalloo – Fort Liefkenshoek: 

Vanaf Gemeenteplein naar kerk lopen. Voor de kerk RA via smal straatje naar 
hoofdweg. Op hoofdweg steeds RD tot T-splitsing. Hier RA. Asfaltweg komt uit bij 
sluis. Steek sluis over. Direct daarna RA via kade verder langs Schelde. Na zo’n  
500 m containerbedrijf. Hier LA naar hoofdweg. Daar RA en na passage 
containerbedrijf en bomenrij dijk weer op. Volg de Scheldedijk 5,5 km tot fort 
Liefkenshoek.  



 



 


