Wandeling
Schansen
Haagdam
Temse

Wees voorzichtig als je
van P naar 1 wandelt!
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Wandeling Schansen
Haagdam Temse

VERTREKPUNT (1)

Met de fiets : punt (1)

Voor wie met auto komt : parkeren kan in de
Haagdam, het straatje ten zuiden van het viaduct van oprit Haasdonk en dan te voet (300
meter) naar punt (1) gaan. (let op, de Heirstraat is druk en redelijk smal !!).
Het is wellicht veiliger je wandeling te starten
op punt (27) en dan naar (2) te gaan. Daar
even richting (1) te stappen en terug te keren.
Je hebt dan een mooi zicht op de schans Landmolen.
Kom je met De Lijn: afstappen aan halte Blauwhofstraat (Kapelstraat 215). Starten in punt
(13). De Blauwhofstraat ingaan richting (14),
om verder de wandellus te vervolgen.
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Deze uitgerekte luswandeling in Temse/Bazel
kronkelt omheen een rechte lijn van Fort Haasdonk
naar Fort Steendorp. Op de kaart is het vertrekpunt (1) gelegen in een dreef aan de Heirstraat tegenover het huis met huisnummer 35 ongeveer
een 200 m voorbij de viaduct van de oprit Haasdonk/ Bazel. Maar je kan in principe overal beginnen, waar dat voor jou best past.
START : Bij (1) ga je in de dreef (rechtover Heirstraat 35). Op het einde van die dreef zie je rechts
de ‘Schans Landmolen’, net daar voorbij neem je
de dreef naar links (2). Deze voetweg steeds rechtdoor volgen. Kruis de Bramensdam (3) en blijf volgen, een dreef (4) oversteken, en blijven volgen .
Hier zie je aan je linkerzijde de ‘Schans Lauwershoek’. Zet je wandeling verder door de smalle
wegel die op het einde naar rechts afbuigt. Ga dan
ongeveer 100 m naar links in de Bolderikstraat
(5), voorbij de grote kapel sla je rechts de voetweg
69 (naar polder fort) in (6). Wandel verder tot de
Kapelstraat (7) en steek die over om dan voetweg
69 verder te zetten. Dan kom je aan de Negenoogstraat (8), sla links af en ongeveer 200 m verder voorbij nr 20 sla je rechts af in een
steenslagweg. Volg de weg tot aan de slagboom
en ga daar door het poortje links. Je bent nu op domein ‘Fort van Steendorp’. Aan de eerste T, bij de
kastanjeomheining ga je links. Loop nu zo dicht mogelijk rond het Fort. Laat alle wegjes naar links lig-

gen en ga niet naar
rechts als de weg naar
beneden loopt. Voorbij
het Fort (10) loop je verder naar links (en laat je
rechts liggen). Je komt
terug in de Negenoogstraat (11), eventjes naar
rechts tot de Kapelstraat
(12). Wandel ongeveer 100
meter naar rechts in de drukke
Kapelstraat, steek die over en ga in
de eerste straat op je linkerkant, de
Blauwhofstraat (13). Als je aan een
aarden weg komt ga dan rechtdoor in de
wegel 13 (naar Kraak Bazel) (14), zet de
weg verder naar rechts (15), neem de eerste dreef links (16) en volg de ‘Groene
Halte wandeling’, dan verder naar links
(17), ga na een 100 m naar rechts (18).
Wat verder zie je paaltje 107 van de
Groene Halte wandeling (19), ga daar naar
links. Dan kom je terug aan punt (4), verder
doorlopen tot de Schauselhoekstraat (20),
neem deze naar rechts tot de splitsing (21)
van de weg, ga hier naar rechts in de Lauwershoekstraat. De eerste voetweg die je
tegenkomt na ongeveer 500 meter op je
rechterkant (22) wandel je in tot een T
(23), waar je dan naar links gaat. Hier ben
je terug op de heenweg. Dwars opnieuw
de Bramensdam (3) en wandel dan tot de
eerste dreef links (24), sla hier in. Stap tot
de Landmolenstraat (25) en ga naar rechts tot
de Korte Landmolenstraat (26), ga hier naar
rechts tot de voetweg op je rechterkant (27). Stap
in deze voetweg tot de eerste dreef links (2) die je
inslaat en tot het einde uitgaat. Hier ben je dan
terug aan de start (1) en dus ook het einde van
de wandeling.

Varianten (kortere versies)

Halfweg : van (6) naar (14)
2de helft van (19) via (4) naar (23)
Op het eind : van (24) via (2) naar Eindpunt (1)

Een ‘printbare’ beschrijving, gpx-bestanden en ook
meer wandelingen op :
hetgroenewaasland.be/wandelingen.
vragen en reacties : groene.waasland@gmail.com

De rode stippellijnen zijn dreven of
onverharde paden.
De zwarte lijnen zijn
meestal smallere
asfaltwegen.
De groene stippellijn is een verkorting.

De Schans van Landmolen (2)

De Schans van Lauwershoek (4)

De Schans van Landmolen werd samen met
de Schans van Lauwershoek gebouwd in
1909-1912 tussen het Fort van Steendorp
en het Fort van Haasdonk. Vandaag is het domein privébezit en is het dus niet toegankelijk.
Meer dan 100 jaar na de bouw is de Schans
van Lauwershoek nog steeds intact. Het domein wordt alleen gebruikt voor de zendmast
die er staat en is toegankelijk. Het gebouw zelf
is afgeschermd met prikkeldraad.
Onderaan: zicht op het fort van Steendorp,
ooit gebouwd in baksteen !

voetweg 69
grens bazel/Temse

Fort van Steendorp (9 - 10)

Wandeling Schansen
Haagdam Temse
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voetweg 69
grens bazel/Temse
De rode stippellijnen zijn dreven of onverharde paden. De
zwarte lijnen zijn meestal
smallere asfaltwegen.
De groene stippellijn is een
verkorting.

Werkgroep Wandelingen

zomerzoektocht
‘Laat je vervoeren’

Van mei tot september 2021

Haagdam - voetweg 69 - grens Bazel/Temse (4)

Blauwhofstraat van (15) naar (16)
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ander zicht op schans Lauwershoek

Naar aanleiding van het internationaal jaar van het
spoor, het intergemeentelijk project rond de
spoorlijn Mechelen-Terneuzen en de Open Monumentendag in september die ook in het thema
van ‘spoor’ kadert, laten we ons dit jaar vervoeren
door tijd en ruimte. Dit jaar vormt TTBB (Trein,
Tram, Bus en Boot) de rode draad van onze zomerse zoektocht. Maak kennis met de boeiende
geschiedenis van het transport in onze gemeente.
Spoor relicten van de trein- en tramlijnen op. Ontdek hoe onze voorouders langs kasseibaan, ijzeren
weg of waterloop, op hun bestemming raakten.
Droom zalig weg, maar verlies de antwoorden op
onze zoektochtvragen niet uit het oog.
Onze traditionele speurtocht start klokvast op
1mei en brengt je langs tal van mooie opstapplaatsen doorheen een prachtige zomer. We verwachten jouw antwoordformulier vòòr maandag
4 oktober op de eindbestemming.
Op vrijdag 29 oktober volgt de prijsuitreiking in
onze terminus: het ‘Gildenhuis’ in Tielrode. Je hoeft
geen machinist, conducteur, kaartjesknipper,
chauffeur, Wattman of kapitein te zijn. Iedereen
kan deze zoektocht aan. De vervoersbewijzen voor
deze speurreis zijn trouwens gratis. Aarzel niet en
haal jouw brochure vanaf 1mei:
- bij milieuwerkgroep Ons Streven vzw, p/a Gert
Hooftman, Bettehemstraat 40 te Tielrode (tel.
0495 99 12 49), gert.hooftman@hotmail.be
- in het Toeristisch Infokantoor, Markt 1, Temse
Of download deze van de website van de gemeente
Temse www.temse.be of www.onsstreven.be
Op vrijdag 29 oktober is er de prijsuitreiking van
de zomerzoektocht.
Ons Streven
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