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Varen op het zuidelijkste water Van de 
zeeuwse delta is een beleVenis. haVen-
plaatsen als Vlissingen en breskens 
ademen een atlantische sfeer. door-
Varen kan tot aan de stad antwerpen. 
onderweg Verandert het water Van een 
ongetemde zeearm tot een braVe riVier.
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In de Westerschelde leven twee 
soorten zeehonden: de Gewone 
(foto) en de Grijze Zeehond.

e Westerschelde heeft een grote aan-
trekkingskracht op watersporters. 

Misschien omdat er veel meer te zien valt 
dan op andere Zeeuwse wateren of  het 
IJsselmeer. Of  omdat het zeewater in ons 
land nergens zo blauw is als in de Schel-
demonding. Op de zandbanken liggen zee-
honden en de schorren langs de dijk zijn 
begroeid met zoutminnende planten. Wie 
zijn route goed uitkient, heeft een steuntje 
in de rug van de stroom. 
Maar de Westerschelde is geen makkelijk 
vaarwater. Het tijverschil kan oplopen tot 
wel vijf  meter. Van en naar Antwerpen 
gaat een constante stroom zeeschepen en 
er zijn weinig niet-droogvallende havens. 
Vlissingen en Breskens zijn prachtige 
havenplaatsen aan de riviermonding, 
maar na Terneuzen, verder landinwaarts, 
is Antwerpen pas de eerstvolgende.
Toch bracht Team Brunel - Neerlands 

D hoop in de Volvo Ocean Race - op haar pro-
motietoer door Nederland een uitgebreid 
bezoek aan Vlissingen en Breskens. Aan 
de jaarlijkse Antwerp Race doen meer dan 
tweehonderd zeilboten mee en Breskens 
heeft een jachthaven met 850 ligplaatsen. 

Ooit een veenriviertje
Het is moeilijk voor te stellen dat op de 
plaats van dit drukke zeegat ooit het rus-
tige veenriviertje de Honte stroomde. Tot 
de negende eeuw verloopt de monding van 
rivier de Schelde veel noordelijker, via de 
huidige Oosterschelde. In de Middeleeuwen 
veranderen zeer zware stormen het hele 
gebied. Het land rond de Honte wordt weg-
geslagen en het water uit de Schelde vindt 
er een doorgang naar zee. In de eeuwen 
daarop wordt de zeearm breder en breder. 
Pas tegen het einde van de vijftiende eeuw 
is de Schelde geschikt voor scheepvaart. 

tussen robben 
en vrachtvaart

Varen op de Westerschelde
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De kotter van Cor Fondse in 
Breskens vaart niet meer uit 
maar verkoopt wel verse vis en 
schelpdieren.

Met een minimumsnelheid van meer dan tien 
knopen kunnen zeeschepen lastig uitwijken 
in de bochtige geulen van de Westerschelde.

De Wester-
schelde is 

geen mak-
kelijk water

Loodsensteiger
Vanuit de oude haven 
van Vlissingen steken 
niet twee, maar drie 
havenhoofden de zee in. 
De middelste is de lood-
sensteiger. Beloodsing 
vanuit Vlissingen gebeurt 
al sinds 1400. De huidige 
steiger is gebouwd in 
1923. In 1990 was hij zo 
vervallen dat sloop de 
enige oplossing leek. Een 
stichting slaagde er in een 
aantal geldschieters te 
motiveren om restauratie 
van de steiger te financie-
ren. Het jaar erop werd de 
steiger geheel in oude stijl 
hersteld. Hij kan nu weer 
decennia mee. 
De in Vlissingen gesta-
tioneerde loodsboten 
hebben hun vaste plaats 
vlak achter de steiger in 
de Koopmanshaven. De 
loodsensteiger wordt 
gebruikt als er een loods-
boot uit een ander gebied 
‘op bezoek’ is. Toch is 
aanleggen er verboden.

Met zijn tien eeuwen is de Westerschelde 
een relatief  jonge zeearm.

Zeeuwse Koorts
Wie Vlissingen binnenvaart, wordt begroet 
door meerdere kanonnen. Er slingeren nog 
steeds zo veel kanonnen rond in Vlissingen, 
dat de gemeente ze ingraaft om ze als meer-
paal te gebruiken. In de zomer van 1809 
bleek al dit zware geschut toch niet toerei-
kend. Een vloot van vijfhonderd Engelse 
oorlogsschepen zeilde de Westerschelde op 
met als doel Antwerpen in te nemen. Daar-
voor moest eerst de vesting van Vlissingen 
worden veroverd. De strijd was heftig en de 
stad liep grote schade op. Binnen een paar 
dagen was de stad ingenomen.
Toch stagneerde de Engelse veldtocht. De 
soldaten werden massaal ziek en stier-
ven met honderden tegelijk. Men dacht 
dat de ongezonde lucht op Walcheren en 

Zuid-Beveland de oorzaak was en noemde 
de ziekte Zeeuwse Koorts. De echte reden 
was waarschijnlijk een combinatie van 
malaria, tyfus en dysenterie. De Engelsen 
trokken zich terug zonder Antwerpen te 
hebben veroverd.
Het verdedigingswerk van Vlissingen is 
nog grotendeels intact, net als de histo-
rische haven. De kleurrijke pakhuizen 
met cafés en terrasjes aan de haven doen 
denken aan de pittoreske stadjes langs de 
Franse Atlantische kust. Vanaf  het terras 
aan de haven is van alles te zien. Het zee-
water kolkt onrustig rond de havenhoofden 
die de historische Loodsensteiger bescher-
men. Zeeschepen in alle soorten en maten 
passeren dicht langs de stad, achterna 
gejaagd door de snelle loodsboten die de 
haven in en uit stuiven. En aan de overkant 
van het water steken de appartementen 
van Breskens net boven de horizon uit.  

040-049_WAK03_ART62_Reisdossier_Westerschelde.indd   43 13-02-15   14:50



1

2

3

4

4Voor durfals

44 anwbwatersport.nl 03 • 2015

Ooit ervan gedroomd om als een cowboy door een verlaten stad te slen-
teren? In het plaatsje Doel aan de Westerschelde kan dit. Doel is een ver-
laten dorp. De huizen zijn leeg, deuren staan open en uit kapot gegooide 
ramen wapperen gordijnen. Het dorp moest wijken voor de oprukkende 
Antwerpse haven. Ondanks hevige protesten werd het ontruimd. De uit-
breidingsplannen bleken voorbarig en nu hebben enkele kunstenaars en 
kluizenaars bezit genomen van het lege dorp. Het levert een bijzondere 
sfeer op. Doel heeft een haven met een kade. 

Wie in Zeeland vaart, ontkomt niet aan het mosselpannetje. Maar op de 
Westerschelde wordt ook op kokkels gevist. Booteigenaren klagen wel 
eens dat hun onderwaterschip vol pokken en kokkels zit. Dat kan niet, 
anders dan pokken leven kokkels in het zand. Bijna al deze ronde schelp-
jes worden geëxporteerd naar Spanje. Daar weet men dat kokkels veel 
verfijnder smaken dan mossels. In de haven van Breskens verkoopt voor-
malig visser Cor Fondse dagelijks verse schelp- en schaaldieren. Hij heeft 
zijn schip rijkelijk gedecoreerd en ligt aan de steiger, middenin de haven.

Droogvallen met een kieljacht? Dat klinkt als een zeer onverstandig plan. 
Zeker op de Westerschelde. Toch kan het in de haven van Paal. Deze valt 
2x per etmaal helemaal droog, maar de modder is zo zacht dat schepen
er tot hun buik in zakken. Overleg vooraf wel met de havenmeester want 
voor schepen met een vinkiel is niet altijd plaats. Paal ligt aan Het Verdron-
ken Land van Saeftinghe, met 3600 hectare het grootste schorrengebied 
van Nederland. Het Zeeuwse oerlandschap moet er zo uit hebben gezien: 
een land van slikken, platen en schorren doorsneden met geulen.

In de kazematten van Vlissingen waren ooit duizenden soldaten gevestigd. 
Om die te voeden was er in de gewelven ook een garnizoensbakke rij. Tot 
1907 werden er dagelijks wel 4800 broden gebakken. De garnizoensbak-
kerij is niet meer in gebruik maar het recept voor de broden is bewaard 
gebleven. Het Vlissingse muZEEum vroeg bakker Jan Schrieks of hij het 
brood kon maken zoals dat in de tijd van Napoleon werd gebakken. Het is 
een stevig brood geworden dat mede door een lang bakproces een harde, 
smakelijke korst heeft. Het is te koop bij alle bakkers van Jan Schrieks.

Ghosttown

KoKKels uit BresKens

ModderBed in Paal

KazeMattenBrood in VlissinGen

x Westerschelde
anders

040-049_WAK03_ART62_Reisdossier_Westerschelde.indd   44 13-02-15   14:50



1

2

3

4

4Voor durfals

44 anwbwatersport.nl 03 • 2015

Ooit ervan gedroomd om als een cowboy door een verlaten stad te slen-
teren? In het plaatsje Doel aan de Westerschelde kan dit. Doel is een ver-
laten dorp. De huizen zijn leeg, deuren staan open en uit kapot gegooide 
ramen wapperen gordijnen. Het dorp moest wijken voor de oprukkende 
Antwerpse haven. Ondanks hevige protesten werd het ontruimd. De uit-
breidingsplannen bleken voorbarig en nu hebben enkele kunstenaars en 
kluizenaars bezit genomen van het lege dorp. Het levert een bijzondere 
sfeer op. Doel heeft een haven met een kade. 

Wie in Zeeland vaart, ontkomt niet aan het mosselpannetje. Maar op de 
Westerschelde wordt ook op kokkels gevist. Booteigenaren klagen wel 
eens dat hun onderwaterschip vol pokken en kokkels zit. Dat kan niet, 
anders dan pokken leven kokkels in het zand. Bijna al deze ronde schelp-
jes worden geëxporteerd naar Spanje. Daar weet men dat kokkels veel 
verfijnder smaken dan mossels. In de haven van Breskens verkoopt voor-
malig visser Cor Fondse dagelijks verse schelp- en schaaldieren. Hij heeft 
zijn schip rijkelijk gedecoreerd en ligt aan de steiger, middenin de haven.

Droogvallen met een kieljacht? Dat klinkt als een zeer onverstandig plan. 
Zeker op de Westerschelde. Toch kan het in de haven van Paal. Deze valt 
2x per etmaal helemaal droog, maar de modder is zo zacht dat schepen
er tot hun buik in zakken. Overleg vooraf wel met de havenmeester want 
voor schepen met een vinkiel is niet altijd plaats. Paal ligt aan Het Verdron-
ken Land van Saeftinghe, met 3600 hectare het grootste schorrengebied 
van Nederland. Het Zeeuwse oerlandschap moet er zo uit hebben gezien: 
een land van slikken, platen en schorren doorsneden met geulen.

In de kazematten van Vlissingen waren ooit duizenden soldaten gevestigd. 
Om die te voeden was er in de gewelven ook een garnizoensbakke rij. Tot 
1907 werden er dagelijks wel 4800 broden gebakken. De garnizoensbak-
kerij is niet meer in gebruik maar het recept voor de broden is bewaard 
gebleven. Het Vlissingse muZEEum vroeg bakker Jan Schrieks of hij het 
brood kon maken zoals dat in de tijd van Napoleon werd gebakken. Het is 
een stevig brood geworden dat mede door een lang bakproces een harde, 
smakelijke korst heeft. Het is te koop bij alle bakkers van Jan Schrieks.

Ghosttown

KoKKels uit BresKens

ModderBed in Paal

KazeMattenBrood in VlissinGen

x Westerschelde
anders

040-049_WAK03_ART62_Reisdossier_Westerschelde.indd   44 13-02-15   14:50

4503 • 2015 anwbwatersport.nl

BereikBaarheids-
 plicht  VhF
Op de Westerschelde 
heeft alle recreatievaart 
met marifoon aan boord 
de zogenaamde bereik-
baarheidsplicht. 
De marifoon moet aan 
staan en op het juiste 
kanaal zijn afgestemd. De 
Westerschelde is opge-
deeld in een aantal blok-
ken met elk een eigen 
frequentie. Monding van 
de Wester schelde: kanaal 
14 (Centrale meldpost 
Vlissingen); Boven Ter-
neuzen tot de platen van 
Ossenisse: kanaal 3 (Cen-
trale meldpost Terneu-
zen); Onder Hansweert 
bij de platen van Osse-
nisse: kanaal 65 (Centrale 
meldpost Hansweert); 
Vanaf Walsoorden tot 
in Antwerpen: kanaal 
12 (Centrale meldpost 
Zandvliet).
Een overzicht van alle 
relevante blokkanalen  
is te downloaden via  
vts-scheldt.net

oor zeeschepen is de Westerschelde 
een ingewikkeld vaarwater. Het 

is er zeer druk, er varen dagelijks zo’n 
honderdvijftig schepen langs Vlissingen, 
de geulen zijn nauw en het getij zorgt er 
voor een flinke stroom. Bovendien is het 
vaak mistig op de Westerschelde. Daarom 
moeten alle grote schepen een officiële 
loods aan boord nemen. Toch gaat het 
nog wel eens mis. De Schelde heeft samen 
met de Mississippi in de VS een record-
aantal ongevallen. De gevolgen blijven 
meestal beperkt tot een dure sleeppar-
tij en een paar gekrenkte ego’s. Maar 
afgelopen januari leidde een aanvaring 
nog tot dagen stankoverlast in Zuidwest- 
Nederland, vanwege de lading styreen die 
daarbij overboord ging. 

enige vrouw aan boord
Het Nederlandse loodswezen heeft hon-
derdvijftig loodsen in dienst, waaronder 
vijf  vrouwen. Een van die vijf  is Ankie 
Buijk: “Ik ervaar het als heel positief  om 
als vrouw in een mannenwereld te func-
tioneren. Natuurlijk zijn ze niet op ieder 
schip gewend om met vrouwen te werken, 
maar over het algemeen is er geen enkele 
discussie over mijn rol. Wanneer je als 
loods aan boord gaat, bespreek je eerst 
met de kapitein zaken als de diepgang 
en eventuele bijzonderheden van schip 
of  lading. Na zo’n technische briefing is 
het ijs meestal wel gebroken. Officieel heb 
ik alleen een adviserende rol, maar in de 
praktijk bedient de loods de autopilot of  
geeft de roerorders.”

dynamisch
Ankie geniet dagelijks van de schoon-
heid van het gebied: “De Westerschelde is 
vooral zo mooi door haar diversiteit. Het 

V is een heel dynamische rivier-zeearm. Er 
is een grote variatie aan gebruikers, de 
rivier stroomt door Nederland en België 
en is ook telkens weer anders. Zandbanken 
en stroompatronen zorgen voor een mooie 
uitdaging in mijn werk. De Zeeuwse kust 
is wat mij betreft een van de mooiste in 
Nederland.”

Onvoorspelbaar
In haar werk heeft Ankie natuurlijk te 
maken met watersporters. “Kleine bootjes 
zijn in onze ogen vaak onvoorspelbaar. Ze 
zijn heel wendbaar, terwijl wij graag vroeg 
duidelijkheid hebben. Wij zijn gewend ver 
vooruit te kijken, terwijl jachten vaak op 
zichtnavigatie varen. We hebben dus een 
heel ander perspectief. Hoe de pleziervaart 
het doet is heel wisselend. Je onthoudt 
makkelijker de jachtjes die je opvallen 
door hun vaargedrag en dat is meestal 
niet positief. Terwijl het merendeel ‘onge-
merkt’ van dezelfde vaarweg gebruik 
maakt. Onder pleziervaart zit veel ver-
schil, het maakt nogal of  je een zeezeiler 
tegenkomt bij een van de kruisposten op 
zee of  een sportvisser iets dichter bij de 
kust of  een jacht op de rivier.”

advies
Voor watersporters op de Westerschelde 
heeft Ankie nog wel een advies: “Wanneer 
je een marifoon aan boord hebt, zorg dan 
dat je weet wanneer je in welke blokgrens 
van een verkeersstation vaart en dat je 
op het juiste kanaal uitluistert. Ik heb 
vaak de indruk dat jachten denken dat 
het melden bij een verkeerscentrale iets 
voor de beroepsvaart is. Maar het is juist 
heel prettig als iedereen bereikbaar is of  
als van iedereen duidelijk is wat hij gaat 
doen.”  

Loods op de 
WesterscheLde

De local

x WesterscheLde
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anaf  zee kan men zo de Wester-
schelde opvaren, het water is als 

enige Zeeuwse zeearm niet afgedamd. 
Scheepvaartverkeer vanuit het noorden 
rondt eerst de kaap van Westkapelle. Vlis-
singen is negen mijl verder. Al lijkt de 
stad dichtbij, met afgaand water kan dit 
traject toch meer dan twee uur duren. De 
vaargeul loopt dicht langs het strand en de 
zeeschepen varen soms op een paar hon-
derd meter van de badgasten. Wie vanaf  de 
Noordzee uit zuidelijke richting de Wester-
schelde opvaart, is minder gebonden aan 
de vaargeulen. Er hebben zich hier geen 
ondieptes gevormd. De stroom is er niet 
minder om en kan ook hier oplopen tot 
tweeënhalve knoop.
Binnendoor kan men vanuit het noorden 
op twee manieren op de Westerschelde 
komen. Via het Kanaal door Walcheren 
tussen Veere en Vlissingen of  het meer 
oostelijk gelegen Kanaal door Zuid-Beve-
land. Beide zijn onderdeel van de staande-
mastroute. Het Kanaal door Zuid-Beveland 
verbindt de Oosterschelde rechtstreeks 
met de Westerschelde en mondt uit bij 
Hansweert, halverwege de route van Vlis-
singen naar Antwerpen. Scheepvaart uit 
het zuiden maakt gebruik van het Kanaal 
Terneuzen-Gent. Het Schelde-Rijnkanaal 
is een rechtstreekse verbinding tussen het 

V

Hoe kom ik er?
Binnendoor of buitenom
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In het MAS (Museum aan de 
Stroom) in Antwerpen zijn 
naast het Nationaal Scheep-
vaartmuseum ook nog an-
dere musea gehuisvest.

Kies vooraf 
een route, 

zodat je op 
tijd van oever 
kunt wisselen

Volkerak en de haven van Antwerpen en 
bevat vaste bruggen.

Goede voorbereiding essentieel
De Westerschelde staat in open verbin-
ding met de Noordzee. Het gebied van de 
monding moet dan ook als zee worden 
beschouwd. Dit stelt eisen aan schip en 
bemanning. Zorg dat alle opvarenden zijn 
voorbereid op een eventueel nat en hob-
belig deel van de route. Een goed zeilpak 
en voldoende eten kunnen het verschil 
maken tussen een gecontroleerde en pret-
tige tocht of  een uitputtingsslag. 
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de grote zeeschepen terwijl de ondiepere 
nevengeul vaak geschikter is voor ple-
ziervaart en kleinere vrachtschepen. Kies 
vooraf  een route zodat op tijd kan worden 
gewisseld van oever. Vooral met stroom 
mee is terugvaren na een gemiste afslag 

een hele operatie. Houd er rekening mee 
dat er weinig jachthavens zijn. Bij de kleine 
vluchthaventjes op de noordelijke oever 
valt de ingang vaak droog. Deze zijn dus 
alleen rond hoog water te bereiken. Als 
wind en stroom uit tegengestelde richting 
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Scheepvaartreglement
In het hele gebied geldt het Scheepvaar-
treglement Westerschelde in plaats van 
het normale BPR. Een van de belangrijk-
ste verschillen is dat pleziervaart in alle 
gevallen ruimte moet geven aan beroeps-
vaart. Ook de regel ‘zeilkracht gaat voor 
motorkracht’ geldt hier niet. Zeilen mag, 
maar er moet een motor stand-by zijn. 
Schepen moeten een radarreflector voe-
ren. En als er een marifoon aan boord is, 
is uitluisteren verplicht.  

DwarSStroom 
bij HanSweert
De stroom op de Wester
schelde is meestal rond de 
twee knopen. In het Zui
dergat ten oosten van
Hans weert, tussen de 
merk tekens 51 en 53, 
is de stroom meerdere 
keren per jaar onver
wacht hard. De stroom
richting staat dan dwars 
op de vaarroute en kan 
oplopen tot vijf knopen. 
Het fenomeen houdt 
maximaal vijftig minuten
aan. Dit extreme ver
schijnsel laat zich geluk
kig goed voorspellen. 
Elk jaar wordt een BASS 
(Berichten Aan de 
Schelde Scheepvaart) 
uitgegeven. Hierin staan 
alle momenten van de 
dwarsstromingen. De 
verkeerscentrale Hans
weert waarschuwt bij 
deze omstandigheden via 
marifoonkanaal 65.
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BOOMKE
Vlak voor Antwerpen, ter hoogte van boei 
114, staat op de oostelijke oever een boompje. 
Volgens de legende stond hier eeuwenlang 
een oude eik. Schippers wisten bij het zien 
hiervan dat ze Antwerpen naderden. Bij het 
passeren van het Boomke wordt er traditie-
getrouw een borreltje gedronken op de 
goede vaart. De gewoonte is waarschijnlijk 
ontstaan toen de douane schippers verbood 
om sterke drank de stad in te brengen. Dan 
was het opdrinken of overboord gieten. 

NASLAGWERK

Zeekaart en stroomatlas
Hydrografi sche kaart 1803 beslaat 
het hele Westerschelde-gebied. De 
laatste editie is in 2014 uitgegeven.
In de stroomatlas HP33 staat een 
getijtafel voor Vlissingen, Terneu-
zen, Hansweert en Bath. De Wester-
schelde is dus goed gedocumen-
teerd. De stroomkaarten illustreren 
de stroomsterkte op de hele Wes-
terschelde.

Wateralmanak Deel 1
Wie op de Westerschelde vaart, is 
verplicht om het Scheepvaartregle-
ment Westerschelde aan boord te 
hebben. Het reglement staat inte-
graal in de Wateralmanak Deel 1. 

Boeken
Vaarwijzer het Deltagebied - Zee-
land en de Zuid-Hollandse stromen, 
Olav Cox en Erna Vader, 3e druk, 
2011. De vaarwijzer is een must voor 
iedereen die de Westerschelde op 
gaat. Veel praktische informatie 
over het varen op de Wester-
schelde, routeplanning en relevante 
gegevens van havens. 

Internet
Op de website van het Gemeen-
schappelijk Nautisch Beheer Schel-
degebied worden Berichten Aan 
de Schelde Scheepvaart (BASS) 
en Gezamenlijke Bekendmakingen 
(GB) bekendgemaakt. Controleer 
voor vertrek of er bijzonderheden 
zijn. Op de website is een schema 
(PDF) te downloaden met de ver-
plicht uit te luisteren marifoonkana-
len. www.vts-scheldt.net

Apps
De ANWB Waterkaart-app geeft 
toegang tot alle waterkaarten van 
Nederland en bevat alle informa-
tie over vaarwegen, jachthavens 
en bedieningstijden van bruggen 
en sluizen uit de Wateralmanak 2. 
Op de Westerschelde is deze app 
prima inzetbaar. 
De kaart gaat tot de Nederlandse 
grens, het laatste stuk naar Antwer-
pen is nog niet gedocumenteerd. 
Controleer dit voor vertrek ook bij 
andere navigatiesoftware.

Vlissingen, een 
beperkt aantal pas-
santen kan terecht 
in de Michiel de 
Ruyterhaven in de 
oude binnenstad. 
Ligplaatsen op een 
steenworp afstand 
van de terrasjes.

Tussen Vlissingen en Breskens 
liggen zandbanken de Bol en 
de Plaat van Breskens. Over-
steken vanuit Vlissingen naar 
de gele ton FL5 ARV 3 en dan 
omvaren rond de banken. 
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westerschelde
Plan je reis

Vrachtverkeer uit de slui-
zen van Terneuzen vaart 
vlak voor de uitgang van 
de jachthaven van Terneu-
zen langs. Let dus goed op 
met in- en uitvaren.

Een goed alternatief om 
de hoofdvaargeul tot aan 
Hansweert te mijden is de 
Everingen, tussen de kust 
van Zuid-Beveland en de 
Suikerplaat en Middelplaat.

Op de plaats van 
de oude veerhaven
wordt onder an-
dere een nieuwe 
jachthaven aan-
gelegd. De haven 
biedt plaats aan 
350 tot 500 boten. 
De bouw begint 
dit jaar.

De droogvallende haven van Paal 
met uitzicht over het Verdronken 
Land van Saeftinghe.

De dam voor de  
containerkade is bij 
hoog water niet te zien. 
Passeer de elektriciteits-
mast oostelijk.

De eenvoudige 
getijdehaven van 
Doel heeft een 
kade die bij laag 
water niet droog 
valt. Deze is goed 
onderhouden. De 
drijvende steigers 
vallen wel droog.

Antwerpen. Na het 
industriële land-
schap op de oevers 
van de Schelde 
zijn de mooie oude 
gebouwen van 
Antwerpen een 
verademing. De 
ingang van het Wil-
lemsdok ligt op de 
linkeroever.

De Schaar van 
Ossenisse is geen 
doorgaande geul 
meer, al lijkt het 
op de kaart mis-
schien wel zo.
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