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tel : 03 707 19 01 mail : info@wasewind.be



Wase Wind Fietsroute
Welkom op de Wase Wind 
Fietsroute. Een overzicht 
van de route  vind  je  op  
de  overzichtskaart. De 
routebeschrijving start op het 
startpunt in de Samelstraat 
in Sint-Gillis-Waas, waar het 
kantoor van Wase Wind is. 
Maar je kan natuurlijk op elke 
andere plek van de fietsroute 
starten. 

Neem tijdens het fietsen een 
originele foto van jezelf en 
eventuele medefietsers met 
zicht op onze turbines  en  
plaats deze op de Wase Wind 
facebook pagina. De origineelste 
inzending die we tussen 15 juni en 
15 september 2013 ontvangen, 
wint een fietstas t.w.v. 100 euro!
 
Niet alle straatnamen die in 
de routebeschrijving vermeld 
staan vind je onderweg terug op 
straatnaambordjes. We hebben 
ze toch vermeld voor degenen die 
gebruik maken van een fietsGPS.

We wensen je een aangename 
fietstocht langsheen onze 
windparken!
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De Watergang 
De Watergang Van de Hoge 
Landen is gegraven in de jaren 
zestig van de vorige eeuw en 
vangt het regenwater op van Sint-
Pauwels, Kemzeke, Sint-Gillis-
Waas en Vrasene en ook nog een 
deel ongezuiverd rioolwater uit 
Sint-Gillis-Waas.  De waterkwaliteit 
is dan ook slecht hoewel deze wel 
verbeterd is na aansluiting van een 
groot deel van Sint-Gillis-Waas op 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
in Vrasene. In Verrebroek gaat 
het water via een pompgemaal de 
havendokken in. 

Het vertrekpunt van de fietstocht is 
aan het bureau van Wase Wind in de 
Samelstraat 21 te Sint-Gillis-Waas 
(M). Als je met het gezicht naar het 
kantoorgebouw van de Wase Wind 
staat rijd je naar links de Samelstraat 
in. Deze straat blijf je volgen. Vlak voor 
het bord einde bebouwde kom, steek je over om het fietspad aan de linkse 
kant van de weg te volgen. Na een aantal bochten kom je bij de Blokstraat. 
Sla rechtsaf en direct linksaf de Kemphoekstraat in. Na ongeveer 400 
meter sla je rechtsaf de Trieststraat in (let op bord staat met de rug naar je 
toe, weg is voor nr. 39) en rij je langs de Watergang (B).

Wase Wind Weetjes

Wase Wind is de enige elektriciteitsleverancier in Vlaanderen die 100% zuivere 
windstroom heeft die in eigen regio is opgewekt.

Alle klanten van Wase Wind zijn ook aandeelhouder. Dus, de winst die Wase 
Wind maakt gaat terug naar de klanten.

Wase Wind organiseert vaak activiteiten en een jaarlijkse opendeurdag. Kijk op 
onze website of volg ons op Facebook. 

Alle klanten ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met informatie over de 
windturbines, de onderhoudswerken, interessante informatie over rationeel 
energiegebruik enzovoort.

Je kan aan de buitenkant zien welke technologie een windturbine heeft: met 
tandwielkast of zonder. Een turbine zonder tandwielkast heeft een grote ei-
vorming gondel (dat is de machinekamer bovenaan de mast). Een turbine 
zonder tandwielkast is kleiner en heeft een rechthoekige gondel.

De turbines van de windparken Braemland I en II hebben rode banden op de 
wieken en de mast om beter zichtbaar te zijn voor vliegtuigen. De turbines 
van Duikeldam hebben dat niet nodig omdat ze in een andere zone staan en 
voldoende afstand houden van de autostrade.

Er zijn 4 windparken die Wase Windstroom produceren. Braemland I (3 turbines 
gebouwd in 2005), Braemland II (2 turbines gebouwd in 2009), Duikeldam (4 
turbines gebouwd in 2012) en BredeKop (3 turbines gebouwd in 2013).

Ons windpark BredeKop bevindt zich ten zuiden van de E17 in Berlare en Zele 
en is dus gelegen in het Scheldeland. Wase Wind levert nu dus ook elektriciteit 
in het Scheldeland.
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Leuke stopplaatsen bij Wase Wind klanten:
Pachtgoedhof, Molenstraat 85, 9150  Kruibeke
Brouwerij Verhofstede,Vlasbloemstraat 166, 
9100 Nieuwkerken-Waas



ongeveer 800 meter staat u terug aan het kantoor van de Wase Wind (M). 
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Verkortingen
De totale afstand van de fietstocht is ongeveer 43 kilometer. Er zijn twee 
mogelijkheden om de route in te korten:

1ste verkorting (21,5 km korter): Ga niet links de Grote Heidestraat in, maar 
ga rechtdoor op de Lindenlaan. Deze gaat over in de Boerenstraat. Vervolg 
deze tot je rechtsaf de Mulderstraat in kan. Vervolg daar de route verder.

2de verkorting (4,2 km korter): Aan de kruising met de Heirbaan gaat u niet 
linksaf maar rechtdoor de viaduct over. Aan de overkant van het viaduct ga je 
direct rechtsaf de Beverenstraat in die overgaat in de Wilgenstraat. Vervolg 
daar de route verder.

Parkeergelegenheid
Vlakbij het vertrekpunt (A) aan de Samelstraat in Sint-Gillis-Waas zijn er 
verschillende parkeerplaatsen (P), zoals aangegeven op onderstaande kaart.

Duikeldam
Het Duikeldam windproject bev-
indt zich ten zuiden van de E34 
Antwerpen - Zelzate met 3 wind-
turbines op het grondgebied van 
gemeente Beveren (Vrasene) en 
1 te Sint-Gillis-Waas. In november 
2012 zijn de vier windturbines in 
bedrijf genomen. Met de 4 turbines 
wordt gemiddeld evenveel stroom 
geproduceerd als de 6.000 gezin-
nen van de omliggende dorpen 
Vrasene, Verrebroek, Meerdonk 
en Sint-Gillis-Waas verbruiken. De 
as van de windturbines bevindt 
zich 100 m boven het maaiveld 
en de wieken beschrijven een 
cirkel met een diameter van 90 
m. De windturbines hebben de 
namen gekregen van het Reynaert 
verhaal, dat zich afspeelt in het 
Waasland. U passeert achtereen-
volgens de wolf Ysegrem, Koning 
Nobel, Hermeline en de sluwe vos 
Reynaert. 

Kasteeltje
In een deels omwald park met o.m. 
eeuwenoude ceder en een polygo-
naal tuinpaviljoentje is een kasteeltje 
gelegen. Zowel het tuinpaviljoentje 
en het kasteeltje behoren tot het 
Vlaams erfgoed.

Aan de Turkeyenstraat ga je links en 
direct rechts Duikeldam in, zodat je 
aan de linkse kant van de Watergang 
fietst. Links voor je heb je een goed zicht 
op de vier windturbines van Duikeldam. 
Dit zijn achtereenvolgens Ysegrem, 
Nobel, Hermeline en Reynaert. Rechts 
zie je een klein kasteeltje. Blijf de weg 
langs de watergang volgen. Vlak voor 
het tweede brugje kan je pauseren 
aan de picknicktafel en infoborden van 
Wase Wind. Je blijft de Braderik volgen 
langs de watergang. Uiteindelijk steek 
je de watergang over aan de vijfde 
brug en gaat de straat over in de 
Puchelstraat.

Optioneel (rondje van 1,6 km) kan je na 
ongeveer 500 meter linksaf Duikeldam 
in, na wederom een 500 meter hou je 
links aan. Aan het einde ga je rechtsaf 
langs de E34 Antwerpen-Knokke en 
even later neem je de eerste weg 
terug rechts, waar je de Kleine Weel 
passeert en je goed zicht hebt op 

drie windturbines van Duikeldam. 
Vervolg deze weg en ga op de 
T-splitsing linksaf, waarna je weer 
aan de watergang uitkomt en linksaf 
de watergang verder moet volgen. 
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Kleine Weel
De kleine weel is ontstaan na de inpoldering van de Rietland- en Extensiepol-
der in 1617 tijdens het Twaalfjarigbestand (1609-1621), een wapenstilstandperi-
ode tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Kort na de heropflakkering van 
strijdtoneel, toen de polders dichter bij de Schelde (Vrasenepolder, KoningsKiel-
drechtpolder,...) nog “drijvende” waren zijn bij enkele stormen o.a. in 1627 vele 
dijken terug doorgebroken met vorming van talrijke wielen. De Kleine Weel is er 
één van. Bij het herstel van de dijk heeft men een ‘kraag’, een nieuwe dijk, rond 
het wiel gelegd. De dijkenbouwers vermeden op die manier veel grondverzet. 
Het wiel bleef op die manier achter in het landschap. De mooie dijkkraag aan 
de Kleine Weel is middendoor gesneden door de aanleg van de E34.

Kerncentrale Doel
De koeltorens zijn, met hun omvang en hoogte van 170m vanop verschillende 
punten van deze fietsroute zichtbaar. Ook de pluim van het koelwater is dikwijls 
heel opvallend aanwezig, zeker op dagen met een heldere hemel. Dit beeld zal 
nog tot 2025 blijven. Tegen dan sluit volgens de wet de laatste kerncentrale. De 
ervaring van de strenge winter 2012-2013, waarin een belangrijk deel van het 
nucleair park stil lag om veiligheidsredenen, leert ons dat we goed op weg zijn 
om de nucleaire installaties volledig te vervangen door hernieuwbare energie.

Je blijft de Braderik volgen langs de watergang. Uiteindelijk steek je de 
watergang weer over en gaat de straat over in de Puchelstraat. Blijf deze 
volgen. Je rijdt Vrasene binnen. Je komt aan een T-splitsing met een kapelletje 
in het midden. Daar ga je linksaf de Kortbroekstraat in. Deze volg je tot aan 
de Provinciale Baan. Steek deze over. Ga rechtdoor de Peperdam in (C) 
en blijf rechtdoor rijden (doodlopend). Aan het eind van de weg is er een 
klein onverhard fietspad dat je verder moet volgen. Na een eindje steek je twee 
bruggetjes over, een betonnen brug en een houten brug, en blijf je het pad 
volgen tot je op een T-splitsing komt met een bredere onverharde weg. Ga daar 
linksaf de Kavelsdam op. Blijf deze volgen 
tot je aan een groepje boerderijen komt. Ga 
daar rechtdoor de Broekstraat in. Aan de 
rechtse kant zie je na een tijdje het begin van 
een hele linie Duitse bunkers uit de eerste 
wereldoorlog. Vervolgens komt je langs een 
boomgaard. Daarna ga je de eerste weg 
rechts, de Klaasdekkerstraat. Je rijdt nu 
evenwijdig aan de bunkerlinie (D). 

Brouwerij Verhofstede
Brouwerij Verhofstede is een familiebedrijf dat werd opgericht in 1885. Op basis 
van oude familierecepten maken ze kruidenlikeuren, aperitieven, fruitlikeuren en 
jenevers.Een aan te raden stopplaats om dit lekkers te proeven..

geen actie gevoerd. In 1944 plaatsten de Duitsers er luchtafweergeschut. Aan 
het eind van de Tweede Wereldoorlog deed het dienst als schuilplaats tegen V1 
raketten. Ook in de eerste jaren na de oorlog diende het als opslag.
Het fort was tot medio 2012 nog militair domein, daarna is het overgegaan in 
privéhanden..

Het fort staat nu onder beheer van Natuurpunt. Het is sinds 2002 een beschermd 
natuurmonument. Het fort doet dienst als vleermuizen overwinteringsreservaat. 
Blijkens tellingen in 2006 overwintert ca. 268 exemplaren van een vijftal soorten. 
De belangrijkste soorten zijn de watervleermuis en de baardvleermuis. Verder is 
het fort de enige locatie in België waar het Duits viltkruid groeit. Pas in 2005 is 2,5 
ton oude munitie uit de gracht rond het fort opgeruimd. Hier van is een deel (ca. 
250 kg) in het fort tot ontploffing gebracht in de hoofdkoepel, dus die van het 15 
cm geschut. Het fort is niet toegankelijk.

Aan het einde van de Bergstraat ga je linksaf en na ongeveer 75 meter ga 
je rechtsaf de Ropstraat in.  Deze volg je tot een scherpe bocht naar rechts. 
Hier ga je linksaf een smal onverharde fietswegel in. Deze wegel volg je tot aan 
de Stuurstraat. Hier sla je linksaf en direct daarna rechtsaf de Kruisstraat in 
(J). Je kruist achtereenvolgens een oude spoorweg naar Westakkers, de Grote 
Baan en de spoorlijn Gent-Antwerpen. Je volgt de Doornparkweg tot aan de 
Boerenstraat waar je linksaf gaat (aansluiting 1ste verkorting). Ga vervolgens 
de eerste weg, Mulderstraat, rechts en aan het einde wederom rechts langs 
Brouwerij Verhofstede om vervolgens direct linksaf de Kriekelaarstraat te 
nemen (K).

Steek bij het kruispunt met de Kerkstraat rechtover en volg de Buitenstraat. 
Op de T-splitsing ga je rechtsaf de Steenbeekstraat in. Ga rechtdoor (niet 
rechtsaf) op de Kleine Kouterstraat. Dit wordt vervolgens de Vijverstraat 
en daarna gaat u rechtdoor de Zijpstraat in. Je blijft op de splitsing met de 
Smoutstraat rechts aanhouden en de Zijpstraat volgen. Deze straat gaat 
over in een weg enkel toegankelijk voor fietsers (L). Op een T-splitsing met de 
Turkeyenstraat gaat u linksaf. Deze weg blijft u volgen en zo kom je uiteindelijk 
terug in de Samelstraat. Houdt aan het einde van de weg links aan en na 
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Braemland I
Windpark Braemland I ligt ten 
zuiden van de E17 in Kruibeke. 
Het zijn drie turbines op lijn, de 
meest zuidelijke bevindt zich 
in de buurt van het tankstation 
aan de E17. Deze turbines zijn 
opgericht in 2005 en waren 
toen de grootste en meest 
krachtige windturbines in België. 
Het waren tevens de eerste 
windturbines in het Waasland. 
Ze hebben veel mensen geïnspireerd en zijn ook de eerste turbines die zuivere 
Wase Windstroom leverden. De namen van de windturbines (van oost naar west): 
Atlas, Mercator, Cosmos. Deze namen verwijzen uiteraard naar de beroemde 
inwoner van Kruibeke, Mercator en zijn twee bekendste boeken.

Fort van Haasdonk
Het Fort van Haasdonk maakt deel uit van de 
Stelling van Antwerpen. De Stelling was een 
verdedingslinie die zou bestaan uit 1) een 
belegeringsomwalling, 2) een fortengordel 
en 3) onderwaterzettingen. De fortengordel 
zou bestaan uit een achttal Brialmontforten 
(gebouwd in 1859) in een 18 km lange gordel 
van Wijnegem tot Hoboken. De bouw van fort 
Haasdonk door de firma Bolsee startte in 1908. Het fort werd opgeleverd in juli 
1913. Het fort was – evenals de meeste andere forten - bij het begin van de Eerste 
Wereldoorlog nog nauwelijks bewapend. Het fort van Haasdonk kon in oorlogstijd 
ca. 330 manschappen herbergen. Het fort heeft in de Eerste Wereldoorlog niet 
in actie kunnen komen. 
Tussen de twee wereldoorlogen zijn aan het fort geen aanpassingen gedaan. 
Na de Eerste Wereldoorlog werd het fort als ongeschikt verklaard en diende het 
alleen als opslagplaats. Ook in de Tweede Wereldoorlog heeft het fort dus 

Ga aan de andere kant van de viaduct direct linksaf in de Perstraat, en 
volg deze langs de E17 tot je aan de kruising met de Bergstraat komt. Ga 
rechtdoor en volg de Luiseikstraat. Na ongeveer 500 meter heb je aan de 
rechterkant een zandpad (I) dat je volgt tot aan het Fort van Haasdonk. Het 
zandpad gaat daar over in een kasseiweg, de Vestingstraat. Aan het eind sla 
je linksaf de Bergstraat in.

Hoogspanningskabels
De hoogspanningskabels die de Moerstraat kruisen verbinden de 
hoogspanningspost Mercator in Haasdonk en de kerncentrales in Doel. De lijn 
met de kleinste vakwerkmasten is een 150kV lijn (spanning 150.000 Volt) die 
ook aftakkingen heeft in Zwijndrecht en Kallo. De twee grotere lijnen zijn 380kV 
lijnen (spanning 380.000 Volt). Ter vergelijking: de laagspanningskabels waarop 
huishoudelijke aansluitingen zijn aangesloten zijn 400V (400 Volt) kabels. 

Duitse bunkers
Tussen het fort van Haasdonk en de polders bouwden de Duitsers in 1916 een 
verdedigingslinie van 6,2 km met daarin 188 bunkers. Deze bunkers moesten 
de strategisch belangrijke haven van Antwerpen beveiligen tegen geallieerde 
aanvallen. Van deze linie zijn tussen de spoorweg Antwerpen-Gent en de 
Vrasene-polder, over een lengte van 4 km, nog 90 bunkers van 11 verschillende 
types intact gebleven. In zijn densiteit en volledigheid kent de linie in Vlaanderen 
zijn gelijke niet. Alle bunkers zijn opgetrokken uit gewapend beton, een relatief 
nieuw materiaal aan het begin van de 20ste eeuw. In 2002 werd de bunkerlinie 
in Vrasene beschermd, omwille van de historische waarde. De linie benadrukt 
bovendien de grote symbolische en militaire waarde die Antwerpen en zijn haven 
hadden tijdens de beide wereldoorlogen.

Aan het einde van de Klaasdekkerstraat steek je de Zillebeek (gevaarlijke 
kruising!!) over en vervolg je de Permanstraat en vervolgens blijf je rechtdoor 
gaan in de Galgstraat. Na enkele bochten kom je op een T-splitsing en ga je 
linksaf in de Moerstraat. Hier rij je onder een stel hoogspanningskabels door 
en vervolgens kom je aan de Lindenlaan. Ga hier rechts en vervolgens links 
de Grote Heidestraat in (mogelijkheid tot 1ste verkorting route zie onderaan). 
Je passeert nu enkele buitenwijken van Beveren. Na 200 meter ga je in de 
bocht linksaf in de Klaveren Aas. Na 100 meter vervolg je de Klaveren Aas 
rechts in (richting nummer 51-51A). Deze straat is doodlopend, maar niet 
voor fietsers. Aan het einde ga je rechtsaf de Middenheide op en iets later 
volg je het fietspad tussen de knotwilgen rechtsaf (E) de Duivendam op. Aan 
het einde ga je naar links tot aan de oversteekplaats voor fietsers. Steek de 
Gentse Baan over (gevaarlijke kruising!!). Vlak voor het Avia tankstation 
aan de rechtse kant ga je rechts het fietswegeltje in. Direct na een klein 
graspleintje aan de rechtse kant, volg je het fietspad rechts en kom je in de 
Bosbeek. Deze volg je tot op een T-splitsing. Ga links en iets verderop rechts 
naar de Haasdonkbaan. Volg na de spoorwegovergang de weg naar rechts 
en steek na ongeveer 150 meter de weg over om de weg (enkel toegankelijk 
voor fietsers en voetgangers) naar Hof ter Saksen te volgen.
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(vervolg hoogspanningskabels)
Het vermogen (= de hoeveelheid energie per tijdseenheid) dat door de lijnen 
passeert bedraagt enkele GW (1GW = 1.000.000.000 Watt). Ter vergelijking: 
de windturbines van Wase Wind hebben elk een vermogen van 2MW (2MW = 
2.000.000 Watt). 

Hof ter Saksen
Al in de vroege middel- 
eeuwen stond op de 
plaats van het huidige Hof 
ter Saksen in Beveren 
een pachtgoed, dat 
vermoedelijk een dubbele 
bestemming had als 
landbouwuitbating en als 
herberg voor de reizigers. 
In 1781 werd het gebouw 
vervangen door een 
‘huis van plaisance’ naar 
Italiaans model, omringd 
door mooie vijvers en 
tuinen. Het omgrachte kasteel wordt geflankeerd door twee zijpaviljoenen. Het 
zuidelijke paviljoen werd tot landhuis verbouwd en het paviljoen ten noorden doet 
dienst als oranjerie. Het kasteel staat in een bijna vierkant domein van ongeveer 
27 ha, met twee opvallende beukendreven. Het westelijk gedeelte van het 
domein bestaat uit weilanden en akkers. Het oostelijk gedeelte is hoofdzakelijk 
bosgebied. In 1980 werd het Hof ter Saksen beschermd als monument.

Volg deze weg tot je ter hoogte van het Hof ter Saksen bent. Hof ter Saksen is 
een ideale plek voor een rustpauze. Er is een terras en er is voor ieder wat wils 
op en rond het terrein. Ga aan Hof ter Saksen linksaf via de laan met bomen 
tot aan de Bosstraat (aan je rechterkant heb je een natuurtuin). Ga aan de 
Bosstraat rechtsaf en volg deze weg tot op een T-splitsing. Ga linksaf naar 
de Melselestraat. Aan het einde ga je rechtsaf op de Kruibekesteenweg. 
Voor je zie je nu de windturbines van Braemland II. Ga op de kruising met de 
Heirbaan linksaf (op de hoek is er brasserie De Hen) (F) (mogelijkheid tot 2de 
verkorting route zie onderaan). Op de volgende kruising ga je rechtsaf naar 

Braemland II
Windpark Braemland II ligt ten noorden van de E17 in Beveren. Het vormt één 
park samen met de drie turbines van Braemland I. Deze turbines werden vier jaar 
later gebouwd. Toen was de technologie in de windturbines alweer met rasse 
schreden vooruit gegaan. Deze windturbines zijn dan ook van een ander type 
hoewel dat enkel opvalt als u er vlak bij in de buurt bent. De technologische 

aanpassingen zorgen er 
wel voor dat deze turbines 
meer energie uit de wind 
halen. De namen van 
de windturbines zijn van 
oost naar west: Brabo en 
Tassijns. Brabo, de naam 
van de turbine dichtst 
bij Antwerpen, verwijst 
ook uitdrukkelijk naar 
Antwerpen. De naam 
Tassijns verwijst naar 
Jean Baptist Tassijns die 

op het einde van de 18° eeuw een belangrijke rol speelde in de Boerenkrijg in het 
Waasland. In de bossen van Haasdonk staat nog een herdenkingsteken.

Indien je wil kan je aan het einde van de Akkerstraat linksaf en vervolgens 
honderd meter verderop linksaf indraaien naar het Pachtgoedhof voor een 
welverdiende rustpauze. Anders draait u rechtsaf en volgt u de Molenstraat 
en vervolgens de Beverenstraat (let op aan het einde van de bebouwde kom, 
gaat het fietspad verder aan de linkse kant van de weg). Vlak voor de viaduct, 
met aan je rechterzijde de windturbine Atlas van windpark Braemland I, slaat u 
linksaf de Beverenstraat in die overgaat in de Wilgenstraat (aansluiting 2de 
verkorting). Je rijdt langs de E17 (H) en de windturbines Mercator en Cosmos. 
De weg buigt naar links weg van de E17. Aan het einde ga je rechtsaf de 
Molenberg op. Dit wordt vervolgens de Lange Heihoekstraat, waarbij je 
wederom de viaduct over de E17 oversteekt.

de Veldstraat en rij je over de viaduct over de E17. Boven op de viaduct zie je 
rechts de vijf windturbines van Braemland I en II. Je vervolgt deze weg via de 
Melselestraat tot je uiteindelijk op een T-splitsing komt. 
Daar ga je linksaf. Je volgt de Warandestraat en neemt de eerste weg, 
Akkerstraat, rechtsaf (G). 
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