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De Schelde wordt geboren in ‘Ghoij’ 

Tijdens de lessen aardrijkskunde op de lagere school leerden wij vroeger dat de Schelde 
ontspringt op de Sint-Maartensberg in Saint-Quentin (Sint-Kwintens). Helemaal juist is 
dat niet. Voor de bron moeten we namelijk in het kleine dorpje Gouy zijn dat zich tussen 
Cambrai (Kamerijk) en Saint-Quentin bevindt. Gouy ligt in het departement Aisne dat tot 
de regio Picardië behoort. Picardië was een van de 17 provinciën van de 16de eeuwse 
confederatie der Nederlanden en is dus historisch verbonden met Vlaanderen en Neder-
land. 

Gouy heette (volgens de vroegere burgemeester) in de middeleeuwen trouwens 
Ghoij of Gooi. Sommige inwoners dragen Vlaamse namen, zoals bij voorbeeld Van Raeve-
schoote. Ook op het kerkhof zie je nog zerken met namen die Vlamingen en Nederlan- 
ders vertrouwd in de oren klinken.

De bron bevindt zich achter het dorp bij een bosje in een dal, tussen twee heuvelrug-
gen met weiden en boerenland. De grond is vettig en smeuïg als verse peperkoek. Hij 
plakt aan je schoenen als lijm. Een weggetje vanuit het dorp, leidt naar de heilige plek 
waar de jonge Scaldis uit de klei opspringt, op een hoogte van 95 m. De bron bevindt zich 
tussen hoge bomen in een gemetselde nis. Die werd in de dertiende eeuw door Vlaamse 
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De bron van de Schelde ontspringt in een wandelparkgebied in het Noord-Franse Gouy.
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monniken aangebracht. Zij kwamen uit Ieper en stonden  onder leiding van een abt uit 
Veurne. Vlakbij lieten ze de Sint-Maartensabdij bouwen (waarin tot 500 monniken 
woonden) en brachten een gedenksteen aan bij de bron die er nog altijd is. De Latijnse 
tekst, met het opschrift ‘Revivat Scaldis’, is nauwelijks leesbaar. Maar op een koperen 
plaat, bevestigd tegen de oeroude gemetste muur, die de bron langs drie zijden omringt, 
lees je in het Frans en het Nederlands de vertaling.:

Van de abdij, die tijdens de 
Franse revolutie en in de Eerste 
Wereldoorlog werd verwoest, 
schieten alleen nog wat ruïnes 
over en een boerderij. In het 
woonhuis, de stallingen, schuren 
en omringende muren zijn 
duidelijk de overblijfselen te zien 
van nog oudere oorsprong. Niet 
in het minst in de stoere, ronde 
duiventoren die gerestaureerd is 
en wacht op een zinnige bestem-
ming. Misschien als documen-
tatiecentrum over de bron? De 
boerderij omvat een brasserie 
met de naam Auberge des sources 
de l’Escaut. In de gelagzaal heb je 
een uitzicht op het bomengroepje 
waarin de Scheldebron is gele-
gen. 

Kuier evenwel liever in het 
domeintje zelf dat met een kleine 
parking en zitbanken is uitgerust. En bedenk dat de minieme waterloop van enkele me-
ters breed en een voet diep, die tussen de bakstenen muren ontspringt, bijna driehon-
derd kilometer verder, de machtige prachtige vloed wordt, die Antwerpen z’n welvaart 
geeft. En die op z’n loop doorheen de Lage Landen, meer dan veertig steden en gemeen- 
ten met elkaar verbindt tot aan de zee. 

’t Scheld heeft verscheidene namen

De Schelde heeft - afhankelijk van haar geografische ligging - drie verschillende 
namen:

• Bovenschelde: van bron tot aan Gent 

• Zeeschelde: tussen Gent en de Vlaams-Nederlandse grens

• Westerschelde: van de Nederlandse grens tot aan de monding in de Noordzee
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De bron is een nauwelijks borrelend water.

Het wandelgebied wordt mede door het Haven.
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Hoe verder stroomafwaarts, hoe breder de rivier wordt. De eerste zijrivier die de 
Schelde voeding geeft is de Scarpe (ter hoogte van de Frans-Belgische grens). In Gent 
komt de Leie samen met de Bovenschelde. Nabij Dendermonde vervoegt de Dender via 
een kanaal de Zeeschelde. De Rupel is de grootste zijrivier van de Schelde die in Rumst 
toekomt door de samenvloeiing van Dijle en Nete. Van zodra de Schelde door Nederland 
stroomt (Westerschelde)is het een kilometers brede zeearm geworden. Van bron tot 
monding meet de rivier 355 km. Eeuwen geleden werd de rivier Scaldis of Scalda ge- 
noemd. Op een Engelse kaart van 797 vindt men de benaming Schelde, net zoals de Ant-
werpenaar vandaag spreekt van ’t Scheld. In het Antwerps wordt het lidwoord ‘de’ ver-
vangen door ‘het’. In het Frans heet de rivier Escaut, een naam die we nog altijd 
meermaals terugvinden in bedrijven en organisaties in Frankrijk zowel als in België.

Per auto naar de bron

Gouy ligt aan de N44 tussen Cambrai en Saint-Quentin. Cambrai bereik je vanuit 
Brussel over de E19 via Mons/Bergen en Valenciennes. Je kan ook de E17/A1 (Autoroute 
du Nord) via Gent en Kortrijk volgen en na Lille (Rijsel) de afslag voor de A26 richting 
Reims nemen. Op deze weg kan je bij Graincourt even de A2/E19 richting Brussel en na 
een zestal km de afslag Cambrai nemen. Op de N44 moet je na 25 km uitkijken naar de 
borden die de weg naar de Source de l’Escaut aangeven.

Op de volgende bladzijden hopen wij u te inspireren om de loop van de Schelde te 
ontdekken, van Gouy tot Antwerpen, van de bron tot de wereldhaven.  Er zijn verschil-
lende plaatsen die de moeite lonen om te bezoeken tijdens een dagtrip of tijdens meer-
daagse rondreis. 
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De haven van Antwerpen  
is mede-eigenaar van de bron 

De stad Antwerpen steunt de gemeente Gouy, waar de bron van de Schelde zich bevindt, 
al 90 jaar. In 1919 schonk wijlen Frans van Cauwelaert, staatsman en Antwerps burge-
meester, een som van 200.000 Belgische frank aan de kleine gemeente. Voor die tijd was 
dat een enorm bedrag dat het dorp goed kon gebruiken bij het herstel van de belangrijk-
ste gemeentelijke gebouwen die in de Eerste Wereldoorlog vernield werden. 

De stad Antwerpen werd meter van Gouy en zorgde in de eerste jaren ook voor uit-
deling van voedsel aan de geteisterde dorpelingen. Een vergeelde foto in de archieven 
toont het toenmalige Antwerpse stadsbestuur in volle ornaat tijdens een bezoek aan het 
zusterdorp. Een gedenkplaat in de raadszaal van het gemeentehuis van Gouy herinnert 
nog aan de steun van de Scheldestad. 

De plaat werd begin jaren tachtig ontdekt door de Antwerpse journalist Jacques 
Rom, redacteur van La Libre Belgique, die naar de Scheldebron ging kijken. Hij was voor-
zitter van ESPA (European Shipping Press Association), de in 1966 opgerichte verenig-
ing van maritieme journalisten en publicisten. Die zamelde een omvangrijk bedrag in bij 
havengebonden bedrijven en bij particuliere sponsors. Zij richtten, samen met de ge-
meente Gouy, onder leiding van burgemeester Marcel De Bureaux, de vzw Frans-Bel-
gische Vereniging van de Scheldebron/Association Franco-Belge de la Source de l’Escaut 
op. Die kocht met het ingezamelde geld de bron (en het omliggende land), met de be- 
doeling ze te restaureren en te onderhouden. 

De stad Antwerpen schonk in 1985 de koperen platen, het beeld ‘De Dolfijn’ en de 
rustbanken rondom de bron. Op 13 december 2008 is ten slotte de helft van het eigen-
dom van de Scheldebron door ESPA, onder voorzitterschap van journalist Staf De Lie, in 
Gouy overgedragen aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Dit gebeurde tijdens 
een algemene vergadering van de overkoepelende vereniging. ESPA blijft wel betrokken 
met drie leden die deel uitmaken van de raad van bestuur van de Association Fran-
co-Belge de la Source de L’Escaut. Daarnaast zijn er zeven zetels voor de Antwerpse ha-
ven - met onder meer havenschepen 
Marc Van Peel (die mede-president 
werd) en vormalig directeur-generaal 
Eddy Bruyninckx. De ondertussen 
overleden initiatiefnemer, Jacques Rom, 
werd postuum geëerd als ere-president. 
De andere tien mandaten blijven in han-
den van de gemeente Gouy onder leiding 
van de burgemeester.  De mandaten 
worden bepaald door de gemeente Gouy 
en het gemeentelijk havenbedrijf Ant-
werpen.
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De omgeving van de bron

In de regio van de Scheldebron zijn op korte afstand nog andere bezienswaardigheden 
die een bezoek rechtvaardigen. Eén ervan is zeker het ondergrondse kanaal van Rique-
val. Je vindt het langs de N44, enkele kilometers voorbij Gouy, richting Saint-Quentin. 

De blikvanger van de site van Riqueval is een trekboot die op een vreemd binnenschip 
lijkt. Je parkeert achter het gebouw dat ook een klein toeristisch bureau en een kantoor 
omvat. Een helling loopt naar beneden. Zo kom je bij de toegang van het ondergrondse 
kanaal van Riqueval. Dat laatste is een onderdeel van het Canal de Saint-Quentin, dat de 
Oise en de Somme in Cambrai verbindt met de gekanaliseerde Schelde. De oudste delen 
ervan werden al ontworpen ten tijde van de kardinalen Richelieu en Mazarin. Maar het 
was uiteindelijk Napoleon die in 1801 de opdracht gaf de tunnel te bouwen omdat hij er 
een strategisch belang inzag voor een vlotte verbinding tussen Parijs en het Noorden. 

Het ‘Grand Souterrain de Riqueval’ bestaat uit een 5.670 m lang tracé tussen Rique-
val en Vendhuile en een 1.098 m lange gelijkaardige constructie in Lehancourt. Beide 
werden van 1802 tot 1810 door soldaten, landarbeiders en krijgsgevangenen uitgegra- 
ven, bij kaarslicht en met houwelen. De tunnel werd in 1810 geopend door keizer Napo-
leon I en keizerin Marie-Louise., aan boord van een gondel.  De ventilatie in de tunnel 
was onvoldoende. Daarom worden de motoren stilgelegd en worden de boten erin 
gesleept. Een halve eeuw lang werden de aken erop voortgetrokken door ploegen van 
zeven of acht mannen, die over het jaagpad aan beide zijden van de waterweg liepen. 
Bovengronds namen paarden het trekken van de schepen over. In 1863 werd dan de 
Rougaillou-sleper ingezet. Deze bestond uit een drijvend platform dat werd voortbewo-
gen door een op de kanaalbodem verzonken kettingsysteem. Dat werd op zijn beurt 
aangedreven door een tredmolen van zes à acht paarden. In 1874 werd dit systeem ver-
vangen door stoomslepers. Sedert 1910 zijn er voor de tractie elektrische sleepboten, 
die ook met een acht kilometer lange ketting worden voortbewogen. Ook vandaag moet-
en de spitsen en pleziervaartuigen die het kanaal willen bevaren, hun motor stilleggen 
en wachten tot ze aan de sleper of een andere passant zijn vastgeklonken. Pas dan gaat 
de hele trein door de tunnels, tegen een snelheid van 2,5 km kilometer per uur. De tocht 

duurt ruim twee uur. Toeristen en andere bezoekers kunnen er aan 
deelnemen. Vertrek- en aankomsttijden van deze binnenvaarttreinen 
staan aangegeven in het dienstgebouw bij de site. In een gerestau-
reerde oude elektrische sleper is een tentoonstelling ingericht over 
de sleeptechnieken op het Souterrain de Riqueval. 

Herdenkingsmonument Bellicourt - Het gedenkteken van Belli-
court, een grafmonument van witte natuursteen die de aanval herden-
kt van het Amerikaans legerkorps op de Hindenburglinie in 1918.  
Vanaf het herdenkingsmonument heeft men een panoramisch uitzicht 
over de omgeving, met inbegrip van Duitse loopgraven.

Info: www.cc-vermandois.com
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Van de Scheldebron tot Saint-Quentin

Ten zuiden van de Scheldebron, op nauwelijks een tiental kilometers, bevindt zich het 
economisch epicentrum van Noord-Picardië: Saint-Quentin, in Vlaanderen vooral be- 
kend door de duivensport. 

De stad ligt op een kalkheuvel met tal van onderaardse gangen en grotten en werd 
genoemd naar de Romein Quintinus. Aan het eind van de 3de eeuw kwam hij de streek 
evangeliseren. Dat werd hem door de lokale bevolking kwalijk genomen, want volgens 
de legende werd hij gemarteld en onthoofd en in de Somme gegooid. Vijfenvijftig jaar 
later werd zijn lichaam ongeschonden teruggevonden. De Romein werd heilig verklaard 
en de plaats waar hij werd begraven, naar hem genoemd.

Wandel door de aangename binnenstad en bewonder afwisselend de vele, mooi be-
waarde art-decogevels die na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog hun intrede 
deden, en de Vlaams geïnspireerde putgevels. De winkelstraten in de buurt van het stad-
huis, het postgebouw en de basiliek zijn aangenaam flaneergebied. Het openbaar ge-
meentepark is 10 ha groot en werd Champs-Elysées genoemd ten tijde van de Restau-
ratie (1815-1830) en aangelegd op de vestingen van weleer. Het centrum van de stad is 
het groot plein, wat aangeeft dat de stad belangrijk was. Vroeger werd de belangrijkheid 
van een stad beoordeeld aan de omvang van haar centrale plein. 

In de onmiddellijke omgeving kan je ook het Musée du Textile (Textielmuseum) in 
Fresnoy-le-Grand bezoeken. Het is gevestigd in een oud confectiebedrijf. Kinderen kun-
nen er via spelletjes en workshops de geschiedenis van het lokale textielverleden ont-
dekken en beleven. In Fonsomme, op 12 kilometers van Saint-Quentin ontspringt de 
Somme, naast de abdij van Fervaques.

De regio dankt zijn economische groei van weleer aan het 100 kilometers lange Ka-
naal van Saint-Quentin, dat het stroomgebied van de Somme en de l’Oise verbindt met de 

Schelde. Vóór het Canal du Nord 
was dit het drukst bevaren kanaal 
van Frankrijk, dat Napoleon als 
een van zijn grootste verwezenli-
jkingen uit zijn tijd noemde, om-
dat het door de tunnel van Tron-
quoy en Riqueval grondstoffen en 
goederen vervoerde tot in Parijs. 

Info 
www.saint-quentin-tourisme.fr

De kapittelkerk is sedert 1876 een basiliek.
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•  Stadhuis - Indrukwekkend gotisch gebouw uit de 16de eeuw.
•  Hôtel des Postes - In 1936 gebouwd op de plaats van het 

geboortehuis van Maurice-Quentin de la Tour, officieel 
portretschilder van Lodewijk XV.

•  De wandelstraten Rue des Canonniers en Rue de la Sous-
Préfecture met mooie huizen en winkels in art-decostijl.

•  Basiliek - De kapittelkerk van Saint-Quentin die sedert 1876 een 
basiliek is. Prachtig gotisch gebouw met art-decogevels, ondanks 
de vele beschadigingen uit het verleden.

•  Musée Antoine-Lécuyer - Hier zijn o.a. de portretten van de 
befaamde streekschilder Maurice-Quentin de la Tour ondergebracht.

•  Champs-Elysées - 10 ha openbaar park met speeltuinen, 
sportvelden en een siertuin op wandelafstand van het centrum.

•  Musée des Papillons - Vlindermuseum in het Espace Saint-
Jacques, speciaal voor kinderen.

Info: www.tourisme-saintquentinois.fr - Office du Tourisme van  
Saint-Quentin - 27, rue Victor-Basch - Tel. 00 33 (0) 3 23 67 05 00

TE BEZOEKEN
IN SAINT-QUENTIN

Het Kanaal van Saint-Quentin is 100 km lang en verbindt de Poise met de Somme en de 
Schelde. Op de foto: de sluis van Noyelles-sur-Escaut
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Van Scheldebron tot Cambrai

Met de wagen kan je vanaf Gouy de loop van de Schelde redelijk goed volgen. We rijden 
Gouy uit tot op de N44 en nemen vervolgens de D440, richting Vendhuile en komen zo in 
de rustige Scheldevallei. Daar gaat de D440 over in de D57 en rijden we door het gehucht 
Macquincourt. Iets later duikt, hoog op de linker valleiflank, het kerkje van Vendhuile op. 

We nemen de C16 naar Ossu en Honnecourt- sur-Escaut en vervolgens de weg naar 
Banteux. De route klimt omhoog op de valleiflank van de Schelde. Bij de kerk van Ban-
teux gaan we rechts en steken het kanaal en de Schelde over naar Bantouzelle. Daar gaan 
we links richting de Abbaye de Vaucelles. Deze Cisterciënzerabdij werd in 1132 gesticht 
en was toen de grootste abdijkerk van Europa. We draaien links rond de abdij heen en 
gaan verder links richting Crèvecoeur s/Escaut. Even voor het dorp Les-Rues-des-vi-
gnes, staat middenin het veld het gebouwtje, l’Echaugette. Het torentje is 800 jaar oud en 
werd door de monniken van de abdij gebruikt om hun wijngaarden te bewaken. 

We rijden nu stilaan in de richting van Cambrai en steken nog geregeld de smalle 
Schelde over. Op sommige plaatsen is de Schelde niet breder dan een beek. 

Cambrai is een van de oudste stadsgemeenten van Frankrijk, een bisschoppelijk ge- 
bied, dat zich in het Heilig Roomse Rijk uitstrekte tot Antwerpen, hoewel het deel uit-
maakte van de kerkprovincie Reims. De regio kwam tijdens de 15de eeuw in handen van 
de Bourgondische hertogen en werd bij de Nederlanden aangesloten. Pas in 1678 werd 
het door de Franse koningen ingelijfd en verbonden met de Franse provincie Flandre. Op 
20 november 1789 - tijdens de Franse Revolutie - werd al het kerkelijke bezit genatio- 
naliseerd. De luchtvaartpionier Louis Blériot (1872-1936) werd geboren in Cambrai. 

Cambrai telt 35.000 inwoners en ligt aan de bovenloop van de Schelde. Het oude 
centrum, op de rechteroever, heeft een heuvel waarop een citadel staat. Pas vanaf Cam-
brai is de Schelde bevaarbaar. De Schelde heeft een verval van 95 meter, waarvan 79 
meter op Frans grondgebied. 

Info www.tourisme-cambrai.fr
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•  Cathédrale Notre-Dame - Voormalige abdijkerk van het Heilige Graf.
•  Musée espagnole - Houten huis uit de 16de eeuw, waar nu ook de 

toeristische dienst gevestigd is.
•  Eglise Saint-Géry - Hier kan men o.a. het prachtige schilderij 

“Graflegging” van P.P. Rubens bewonderen.
•  Place Aristide-Briand - Hartje winkelwijk met uitzicht op stadhuis 

en belfort.
•  Musée des Beaux-Arts - Kindvriendelijk museum met spelletjes 

en educatieve boekjes.
De stad is bekend voor haar karamelsnoepje Bétise de Cambrai 
(letterlijk: stommiteit van Cambrai), dat ontstaan zou zijn omstreeks 
1850 door een vergissing in de bereiding. Deze lekkernij werd 
wereldberoemd via het stripverhaal “De ronde van Gallia”, waarin 
Asterix bétises koopt om te bewijzen dat hij in Cambrai geweest is.
Info: www.cambraiofficedetourisme.com
Office du Tourisme van Cambrai 48, rue de Noyon
Tel. 00 33 (0) 3 27 78 36 15

TE BEZOEKEN
IN CAMBRAI

In Cambrai krijgt de Schelde al enige omvang. Er wordt weldra gestart met het graven van 
een kanaal van 106 km om de Seine in Compiègne met de Schelde te verbinden in Cambrai.
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Van Cambrai naar Doornik

Van Cambrai tot Valenciennes volgen we de Schelde via de route D 630, die aansluit op 
de autostrade A2 en E19 tot aan Valenciennes. De Schelde wordt niet aanzienlijk groter 
tijdens dit traject. Valenciennes zelf wordt in sommige gidsen het Athene van het Noor-
den genoemd, maar verbergt redelijk goed zijn aantrekkelijkheid.  De stad en omgeving 
danken hun reputatie aan een industrieel verleden in de mijn- en staalindustrie. 

Van Valenciennes nemen we de richting Doornik (Tournai) via de D 169. Op de grens 
Frankrijk - België, in de gemeente Montagne-du-Nord (Flines-les-Montagnes) komt de 
Franse rivier Scarpe (genoemd naar het Nederlandse ‘Scherpe’ wegens haar vele bocht-
en) samen met de Schelde. De samenvloeiing is duidelijk merkbaar vanuit een prachtig 
park  en een mooie natuuromgeving. Duidelijke borden geven in meerdere talen (ook het 
Nederlands) toelichting.

Van hieruit begint de Schelde haar weg door België. We rijden naar Doornik (Tour-
nai) in Henegouwen, een stad met 70.000 inwoners en na Tongeren, de oudste stad van 
België. De stad heeft een belangrijke en woelige cultuur-historische rol gespeeld onder 
de Romeinen en de Franken. Clovis maakte van Doornik de bisschopshoofdstad, die heel 
Vlaanderen bestreek. Doornik is de enige stad in België die in de 6de eeuw voor korte 
tijd door Engeland bezet werd, maar keizer Karel bracht de stad onder bij de Nederlan-
den. Later bracht de Franse koning Lodewijk XIV de stad opnieuw in Frans bezit. In 1815 
ging Doornik deel uitmaken van het Vere-nigd Koninkrijk der Nederlanden en in 1830 
van België. Doornik is nog steeds de gemeente met de grootste oppervlakte in België, 
dankzij de 29 deelgemeenten. 

De Schelde stroomt door de stad. Hier werd in de 13de eeuw de brug over de rivier 
gebouwd (Pont des Trous) om de Schelde te beschermen. Tijdens de Tweede Wereldoor-
log werd de middelste spitsboog opgeblazen. Bij de heropbouw (in 1948) werd de brug 
2,4 meter opgetild zodat ook hogere boten er onder konden varen.

Info www.tourismevalenciennes.fr en www.visittournai.be

In Doornik stroomt de Schelde door de stad.
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•  Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - Romaanse kathedraal met vijf 
even hoge torens, die in 2000  Werelderfgoed van UNESCO werd.  

•  Grote Markt - Mooi plein met gevels in neostijl. Op het plein staat 
ook de Sint-Kwintenskerk, gebouwd in de 12de eeuw.

•  Het belfort - Het oudste belfort van België, gebouwd in de 12de 
eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het belfort gebruikt als 
wachttoren. 

•  Stadhuis en stadspark - Gevestigd in een deel van de vroegere 
Benedictijnenabdij St. Martin en gelegen bij een prachtig park. 

•  Pont des Trous - Eén van de meest prestigieuze overblijfselen van 
de middeleeuwen. Het maakt deel uit van de stadsomwallingen. De 
brug moest de Schelde beschermen en werd gebouwd op het einde 
van de 13de eeuw.

Info: Office du Tourisme - Visit Tournai
Place Paul-Emile Janson 1 - 7500 Tournai - 00 32 69 22 20 45
info@visittournai.be - www.visittournai.be

TE BEZOEKEN
IN DOORNIK

Op de grens Frankrijk - België in de gemeente Montagne–du-Nord voegt de rivier Scarpe 
(links) zich bij de Schelde (rechts).
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Van Doornik naar Oudenaarde

Vanaf Doornik kunnen we de Schelde volgen via landelijke wegen tot in Oudenaarde. In 
Kluisbergen kunnen we ook kiezen voor de N8 die ons naar het hart van de stad brengt. 
De wekelijkse donderdagmarkt (in de voormiddag) zet het centrum in een massaal  
bijgewoonde marktsfeer, mogelijk één van de grootste en populairste markten van de 
provincie Oost-Vlaanderen.  Hier zitten we in het hart van de Vlaamse Ardennen.

Oudenaarde heeft een historisch verleden om haar productie van wandtapijten, die 
vooral in de 16de eeuw haar grote bloei kende. Het is de geboortestad van Margaretha 
van Parma en de stad waarin Keizer Karel een dochter verwekte bij de weversdochter 
Johanna van der Gheynst. Ze kreeg de naam van Margaretha, naar de tante van Keizer 
Karel: Margaretha van Oostenrijk. Als Margaretha van Parma werd zij later landvoogdes 
voor Filips II over de Nederlanden van 1559 tot 1567, toen de hertog van Alva naar de 
Nederlanden werd gezonden. 

De Schelde verdeelt Oudenaarde in twee delen. Oorspronkelijk was de Schelde in de 
regio sterk kronkelend. Vanaf de 18de tot de 20ste eeuw werden de meanders rechtge- 
trokken. Op het grondgebied van de deelgemeenten Eine, Heurne, Nederename, Ename 
en Melden zijn de meanders bewaard gebleven en maken ze deel uit van een prachtig 
natuurlandschap.

Oudenaarde heeft vier bruggen over de Schelde. De merkwaardigste en meest recen-
te is de Pistonbrug, de enige tafelbrug als ophaalbrug van het land. Ze ligt in het centrum 
van de stad en vormt de verbinding tussen de Bergstraat en Tussenbruggen, m.a.w. de 

rechteroever (oudste stadsdeel) 
met de linkeroever. Het bijzon-
dere aan deze brug is dat ze niet 
langs één of twee kanten om-
hoog gaat wanneer schepen 
voorbij willen varen, maar dat 
ze als een tafel langs alle zijden 
omhoog gaat. Het is een uniek 
kunstwerk. De meeste bruggen 
zijn vaste constructies of mo-
biele constructies die langs één 
of twee zijden omhoog getild 
kan worden. Deze tafelbrug gaat 
aan alle zijden omhoog en lijkt 
wel een hoogpotige tafel als ze 
opgehaald wordt. 



19

•  Marktplein - Aantrekkelijk marktplein met groot aanbod 
horeca en verpozing. Hier staat ook het stadhuis en aan de 
zijkant de dienst Toerisme & Evenementen.  

•  Stadhuis en belfort - Het stadhuis dateert uit de 16de 
eeuw. Sinds maart 2012 bevindt het MOU (museum 
Oudenaarde en Vlaamse Ardennen) zich in het stadhuis in 
het oudste deel (Lakenhalle), symbool voor het roemrijke 
verleden van de regio. Het belfort is opgenomen in de 
hoofdvleugel van het stadhuis. Het is Unesco werelderfgoed.

•  Centrum Ronde van Vlaanderen - Uniek bezoekers-
centrum over de geschiedenis van de Ronde van 
Vlaanderen, met belevingscentrum en Ronde-shop.  
Info: 055 33 99 33 of info@crvv.be

•  Huis Margaretha van Parma - De Boudewijntoren vormt 
de toegang tot het naastliggende gebouw, het Huis van 
Margaretha van Parma, de onechte dochter van Karel V. 
Info: Dienst Toerisme & Evenementen
Markt 1 - Oudenaarde - 055 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be/toerisme/ontdekken-zien

TE BEZOEKEN
IN OUDENAARDE

In Oudenaarde stroomt de Schelde door het centrum. 

Oudenaarde heeft de enige ‘tafelbrug’ over de Schelde.
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Van Oudenaarde naar Antwerpen

De Schelde krijgt haar grootste groei en uitbreiding van Oudenaarde naar Antwerpen. Ze 
wordt verrijkt door de opslorping van de rivieren Zwalm (Zwalm), de Leie (Gent), de 
Dender (Dendermonde), de Durme (Tielrode) en de Rupel (Rupelmonde) om zo de 
voedingsbodem te worden voor de Antwerpse haven.

De Leie vloeit in het Gentse samen met de Schelde. Door de aanleg van de Ringvaart 
rond Gent en het daaropvolgende verdwijnen van de scheepvaart uit Gent (om de 
geurhinder te weren) werd in de jaren 1980 besloten om het gedeelte tussen het Bis-
domplein en de Nieuwburgkaai te dempen en er parkeerruimte van te maken, waardoor 
de samenvloeiing van de Leie en Schelde naar de Ringvaart werd verlegd en in de Gentse 
binnenstad werd verbroken. De rivier zet zijn weg verder via Schellebelle, gemeente die 
in 2005 uitgeroepen werd tot mooiste dorpsnaam van Vlaanderen.  Volgens sommige 
bronnen zou de naam verwijzen naar de Schelde  (schelle) . Via Dendermonde meandert 
de Schelde verder naar Temse en Rupelmonde.

In Temse begint de Schelde aan haar grootste vaargebied voor grotere schepen. De 
Schelde is er aanzienlijk breder. De brug over de Schelde in Temse is met 365 meter de 
langste rivieroverspanning in België. Schuin tegenover de plaats waar de Rupel in de 
Schelde stroomt, ligt Rupelmonde, een deelgemeente van Kruibeke. In deze gemeente 
zetelt sedert 1955 het Schelde- en Mercatormuseum.  Van op het dakterras krijg je een 
duidelijk zicht over de Schelde en de monding van de Rupel. In het centrum van Rupel-
monde staan twee standbeelden waarmee cartograaf Mercator ere betoond wordt,  
eenmaal als kind en eenmaal als volwassene, zoals de wereld hem kent.

Van Rupelmonde naar Antwerpen 
is een korte en erg bevaarbare weg 
voor reeds grotere schepen, plezier-
vaart en cruiseschepen, die een eigen 
aanlegplaats hebben in Antwerpen, in 
de nabijheid van Het Steen.  Van 
slechts 20 meter in Cambrai, 65 meter 
in Gentbrugge, 100 meter in Dender-
monde krijgt de Schelde een breedte 
van 450 meter bij het verlaten van  
Antwerpen. Vanaf Doel krijgt de rivier 
de allure van een stroom met een com-
plexe en voor onervaren schippers, 
gevreesde structuur van geulen, zand-
banken en slikplaten. Aan de grens 
met Nederland is de rivier 4,5 kilome-
ters breed en ter hoogte van Sloeha- 
ven zelfs 7,8 kilometers, haar maxi-
male breedte. Mercator is de ereburger van Rupelmonde.
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In Rupelmonde voegt de Rupel zich bij de Schelde.

Deze kaart toont de verbreding van de Schelde vanaf de toevoeging van de Rupel.
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Wereldhaven

Antwerpen - en Vlaanderen - dankt een aanzienlijk deel van zijn welvaart aan de 
wereldhaven die Antwerpen sedert de 12de eeuw geworden is. Toen Antwerpen in de 
16de eeuw in handen viel van de Spaanse bezetter, werd de Schelde afgesloten en gede-
gradeerd tot binnenhaven in plaats van wereldhaven. Napoleon zou op het einde van de 
18de eeuw de scheepvaart weer in volle glorie herstellen. Hij zorgde voor de aanleg van 
nieuwe scheepswerven en dokken. Aan het einde van de 18de eeuw werden de Schel-
dekaaien rechtgetrokken en nog meer dokken gebouwd. Het heeft uiteindelijk geleid tot 
wat de haven van Antwerpen vandaag betekent, een economische magneet die het hele 
land ten goede komt. Vandaag is Antwerpen de tweede grootste haven van Europa.

‘Een Antwerpenaar heeft zijn hand maar in de Schelde te steken en hij staat in 
verbinding met de rest van de wereld,’ is een uitspraak van oud-burgemeester Lode 
Craeybeckx. Dankzij de Schelde brengen schepen al eeuwenlang de meest uiteenlopende 
producten uit de verste uithoeken van de wereld naar Antwerpen. De scheepvaart moet 
op de Schelde rekening houden met de getijdenwerking. Door de meest recente Schelde-
verdieping in 2010 kunnen de grootste containerschepen ter wereld vlot en veilig naar 
Antwerpen varen vanuit de Noordzee. Er is een constante diepgang van 13,1 meter mo-
gelijk en rekening houdend met het getijde kunnen schepen met een diepgang tot 15,5 
meter naar de Scheldehaven varen. 

In Antwerpen varen de grootste schepen van de wereld bijna tot in hartje stad, ook 
al ligt de haven 80 km landinwaarts

 Info
www.visitantwerpen.be
www.portofantwerp.com

De haven van Antwerpen is de snelste stijger op het vlak van containeroverslag.
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Langs beide oevers van de Schelde groeit maritieme en logistieke bedrijvigheid.

Het nieuwe Havenhuis is een indrukwekkend en mooi bouwwerk, boven de bestaande 
voormalige brandweerkazerne in hartje havengebied.
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Nieuwe Scheldekaaien
 

In 2018 werd gestart met de werken die van de Scheldekaaien een aantrekkelijk wandel-
boulevard moeten maken. De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het 
Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De werken ge-
beuren in fases en zullen in totaal een 15-tal jaren in beslag nemen. Hierbij enkele foto’s 
als vooruitblik van wat het worden zal.
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•  Fietsen door de haven - In het havengebied zijn er 
verschillende routes uitgestippeld die je de mooiste plekjes 
van de haven tonen. De fietspaden zijn van  uitstekende 
kwaliteit. Haal je havenfietskaart gratis op bij het MAS 
Havenpaviljoen of bij Visit Antwerpen.

•  Havenrondrit - Je kan ook een begeleide havenrondrit 
maken per bus van Antwerp Port Tours. Dankzij een tablet 
krijg je unieke beelden te zien van de havenactiviteiten en 
krijg je interessante weetjes en cijfers. 

•  Waterbus - Sinds 1 juli 2017 vaart de Waterbus (Aqua 
Diamond) tussen Steenplein in Antwerpen en Hemiksem, 
met een tussenstop in Kruibeke. Makkelijk en filevrij 
transport. Honden en fietsen zijn toegelaten. Opstappen in 
Antwerpen kan aan het Steenplein. Info: 03 808 65 65

•  MAS Havenpaviljoen - Gratis bezoekerscentrum van de 
Antwerpse haven, naast het MAS, waar je een mooi 
overzicht over het havengebied krijgt en uitgebreide 
documentatie ter beschikking ligt.

•  Havenrondvaart - Met de schepen van Flandria (Flandria 
24 en Festina Lente) en Jan Plezier kan je rondvaarten 
maken op de Schelde en in de haven en krijg je een 
indrukwekkende inkijk in de omvang van de 
havenbedrijvigheid. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

•  Havenhuis - In dit prachtig huis, ontworpen door de Brits-
Irakese architecte Zaha Hadid, zijn alle administratieve 
havendiensten ondergebracht. Het is een aandachtstrekker, 
gelegen op het Eilandje, midden in de havengemeenschap.  
Bezoeken zijn mogelijk na afspraak. Info: 03 205 20 11

•  Havencentrum Lillo - Het Havencentrum brengt jongeren 
naar de vaak onbekende wereld van de haven. 85 haven-
gidsen nemen dagelijks groepen op sleeptouw in de haven. 
Interessant voor groepen, voor scholen. Individuele 
bezoeken ter plaatse zijn mogelijk: Scheldelaan 444 Haven 
621, 2040 Antwerpen. Info: 03 569 90 12 

TE BEZOEKEN
IN DE HAVEN VAN 

ANTWERPEN

Info:
Visit Antwerpen
Grote Markt 13 

2000 Antwerpen
03 232 01 03

info@visitantwerpen.be
www.visitantwerpen.be
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DEME zorgt voor continue 
bevaarbaarheid van de Schelde

Dredging, Environmental and Marine Engineering NV, of DEME, is een wereldau-
toriteit op vlak van baggeren met al meer dan 140 jaar ervaring inzake baggeren, land-
winning en haveninfrastructuur. De hoofdzetel van de groep bevindt zich in Zwijndrecht 
(België) en de groep stelt zo’n 5.000 mensen tewerk die actief zijn in meer dan negentig 
landen. Omdat ze steeds meer en meer buitenlandse opdrachten krijgen is de groep 
voortdurend op zoek naar nieuwe arbeidskrachten met de meest uiteenlopende profiel-
en. DEME bezit een vloot van ongeveer 280 vaartuigen. Een belangrijk deel hiervan zijn 
de 80 baggerschepen. Daarnaast bezit DEME nog 200 andere schepen en gespecialiseerd 
materiaal.

Vertrouwd zicht

De groene baggerboten van DEME zijn een vertrouwd zich op de Schelde in de om-
geving van Antwerpen. De boten zijn voortdurend aan het baggeren en zorgen ervoor 
dat de bevaarbaarheid van de Schelde niet in gevaar komt. Baggeren is eigenlijk het 
opzuigen van grond met een soort grote stofzuiger om het dan te bergen aan land of op 
een afgesproken plaats onder water. Het uitdiepen, en het wegwerken van het zand, op 
de Schelde is een proces waar men al van midden de 19e eeuw mee bezig is. Voort-
durend baggeren is levensnoodzakelijk voor het voortbestaan van de Antwerpse haven. 
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Zonder baggeren verzandt de Schelde en kunnen zeereuzen de Antwerpse haven niet 
meer bereiken. Op de Schelde is DEME voortdurend met twee baggerschepen opera-
tioneel 24 uur op 24 en elke dag van het jaar. 

Moeilijke klus

De Schelde is voor baggeraars de ideale leerschool. Het is een van de moeilijkste 
rivieren om te baggeren omdat de stroming heel verraderlijk is en omdat er veel verkeer 
is van andere schepen. Wie kan baggeren op de Schelde, die kan overal aan de slag. On-
dermeer het baggerschip “Pallieter” is sinds 2015 permanent actief op de Schelde. Het 
schip is 97,5 m lang en heeft een laadvermogen van meer dan 8.000 ton. De zuigbuis 
heeft een binnendiameter van 1 m en baggert tot een diepte van 33 m. Voor 2015 was de 
“Pallieter” actief op de wereldzeeën van Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en 
Azië. Als het slib verontreinigd is, kan DEME ook milieubaggertuigen inzetten en indien 
nodig kunnen ze met een extra slibscherm werken. De baggertuigen zijn voorzien van 
uiterst precieze positionerings- en monitoringsystemen met geavanceerde technologie. 
Die zorgt ervoor dat de verstoring van het aquatische milieu tot een absoluut minimum 
beperkt blijft. 

Recente informatie over tewerkstelling bij DEME op www.deme-group.com
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Katoen Natie  
is grootste werkgever in de haven

Katoen Natie werd opgericht in 1854 als coöperatie in de haven van Antwerpen. De oor-
spronkelijke activiteiten waren de opvang en behandeling van goederen in het bijzonder 
katoen, vandaar Katoen in de naam. In de loop der jaren werd het aantal sectoren uitge-
breid waardoor het vandaag de grootste werkgever is in de Antwerpse haven en een van 
de grootste logistieke dienstverleners ter wereld. De voornaamste klanten van Katoen 
Natie zijn multinationals uit de chemiesector, de automobielsector en de consumptie-
goederenindustrie. De groep telt meer dan 100 vestigingen in 30 landen, zowel in Euro-
pa als Azië en Amerika en stelt meer dan 13.000 mensen tewerk.

Katoen Natie ontwikkelt zijn maritieme en logistieke activiteiten onder meer vanuit 
de haven van Antwerpen, op rechter- zowel als linkeroever. 

Vossen

Onder invloed van ondernemer Fernand Huts heeft Katoen Natie altijd veel aandacht 
besteed aan kunst en cultuur. Daarom werd het productiehuis Koeken Troef ingehuurd 
om het cultuurproject  ‘Vossen’ uit te werken. Katoen Natie, Indaver en The Phoebus 
Foundation, de bedrijven rond Fernand Huts, haalden alles uit de kast om een eigenzin-
nige en originele belevenis te creëren rond kunst, cultuur, erfgoed en natuur. Vossen is 
een fietsexpeditie doorheen het land van Reynaert de vos, die langs allerlei tentoonstel-
lingen loopt met elk een moderne en audiovisuele invulling. Het is zeker geen klassieke 

fietstocht, maar een belevenisparcours vol onge-
ziene en magische avonturen. Startend aan 
Burcht Singelberg op Antwerpse Linkeroever, 
waar een heus historisch dorp is opgebouwd, 
neemt de route fietsers mee langs kunst, erfgoed 
en natuur. Op verschillende locaties, speciaal 
voor dit evenement gecreëerd, komt het beken-
de Reynaertverhaal tot leven dankzij diverse 
moderne digitale technieken. Een speurtocht 
onderweg maakt de Reynaertexpeditie helemaal 
compleet. Deelnemen aan Vossen is een ontmoe-
ting met het verleden maar dan in een heden-
daags jasje. 

Wie geen fiets heeft kan er een huren bij het 
vertrekpunt aan het Hof van koning Nobel in 
Burcht Singelberg. Vertrekken kan van 9 tot 
13.30 uur. Wees er snel bij want de thematen-
toonstellingen op de in totaal zes locaties zijn 
maar te zien tot eind september 2018.
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Gratis deelname voor  
onze lezers

Onze lezers kunnen een voucher 
verkrijgen voor gratis deelname voor 
1 persoon aan deze geweldige fietsex-
peditie. Inbegrepen in het ticket: vol-
ledig bewegwijzerde fietsroute, kof-
fie/thee/water in het Hof van Nobel, 2 
kortfilms, 5 thematentoonstellingen, 
7 Vlaamse topacteurs in een vi-
deo-vossenhol, diverse digitale ani-
maties, spelkrant mét prijs, een goodie bag met Reynaertboek en vele andere leuke ex-
tra’s.

Via https://www.vossen.vlaanderen/nl/lezersactie.

Je kan dan een voucher downloaden waarmee je aan de fietsexpeditie Vossen gratis 
kan deelnemen. Voor 1 persoon. Voor meerdere tickets, en de meest actuele informatie, 
kan de website www.vossen.vlaanderen worden geraadpleegd.

GA NAAR
WWW.VOSSEN.VLAANDEREN/NL/LEZERSACTIE
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Deze nieuwsbrief is een uitgave  
van de Vlaamse vereniging van 

maritieme en logistieke  
journalisten en publicisten

www.espamaritiem-logistiek.be

Concept en samenstelling
Staf De Lie

Freddy Michiels
Fons Schrijvers
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