FIETSROUTE =

WANDELROUTE =

Gemeente : Antwerpen linkeroever
Fietsroute : Sint-Anneskesroute
Wandelroute : Galgeweelroute
Afstand fietsroute : 33 km
Afstand wandelroute : 9 km
Startplaats : Parking Kastanjedreef bij Sint-Anneke
Hoe bereiken :
- vanuit Gent : E17 Gent-Antwerpen, volg richting Rotterdam, einde E17
richting linkeroever.
- vanuit Hasselt, E313 Luik-Antwerpen, R1 richting Gent, volg na de
Kennedytunnel richting Rotterdam en linkeroever.
Volg ter plaatse de pijlen “1000 zonnen en garnalen”.
Bezienswaardigheden :
1. We starten vlakbij het Sint-Annastrand, een lokatie met een rijk verleden,
gaande van bedevaartsoord tot recreatiegebied..
2. Landbouw is steeds belangrijk geweest in het Waasland : je zal op je tocht
meermaals oude boerderijen passeren. Daarnaast vind je er nog veel
boomgaarden en serres van fruittelers.
3. Kapel Gaverland : de befaamde Beeweg, met 15 beeldengroepen, leid je
naar de kapel, een bedevaartsoord met een geschiedenis die teruggaat tot
het jaar 1511.
4. Het Fort van Zwijndrecht : het fort maakte deel uit van een
verdedigingsgordel rond Antwerpen, is volledig omringd door water en doet
nu dienst als munitiedepot voor het Belgische leger.
5. Galgenweel : vlakbij de Kennedytunnel ligt het Galgenweel te schitteren,
een 50 ha grote waterplas, ingericht als watersportcentrum.
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Verlaat parking langs rechts en loop de Gloriantlaan af tot aan de
Blancefloerlaan.
Ga hier rechts en neem de eerste links (Waterhoen)
Neem eerste links (P Van Ostaeijenlaan)
Draai rechtsaf op Beatrijslijn (steek niet over, andere kant komt
fietskaravaan voorbij)
Passeer het Galgenweel en neem direct daarna aan de rechterkant het
voetpad.
Volg het Galgenweel langs het voetpad tot aankomst op asfaltweggetje
Sla hier rechtsaf en kom aan op de Galgenweellaan ter hoogte van de
Pluvierstraat
Sla links op de Galgenweellaan een volg deze tot aan de
Blancefloerlaan.
Steek over en volg de Havenlaan tot de Charles de Costerlaan
Steek over en volg de August Vermeylenlaan tot aan de Esmoreitlaan.
Sla rechtsaf en volg tot op de Gloriantlaan waar je linksaf slaat en na
enkele honderden meters de aankomstplaats aan de linkerkant bereikt

