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Eéndagsreis  
 
 

 

 

Zaterdag 6 juli 2019 reizen we met de bus naar Antwerpen, varen we op de Schelde 

en maken een (korte) wandeling in en rond Bazel. 

 

Bij aankomst in Antwerpen worden we verwelkomd met koffie (à volonté) met 2 

mini ontbijtkoekjes in het Feliks Pakhuis. Het Feliks Pakhuis is een uniek gebouw 

met een bijzondere ligging. 

 

Als we uit het restaurant komen en recht voor ons uitkijken zien we het nieuwe 

Havenhuis schitteren. Snel de bus in dus voor een korte rit tot aan het Zaha 

Hadidplein, waar de gidsen op ons wachten voor het bezoek aan dit bijzondere 

gebouw, het nieuwe Havenhuis. 

 
 

 
 

 
Het nieuwe Havenhuis in Antwerpen is een merkwaardig gebouw. 

Rond en boven een voormalige brandweerkazerne werd een nieuwbouw opgetrokken. 

Het is de opvolger van het oude Havenhuis aan de Entrepotkaai 1.  

Sinds september 2016 is dit de hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. Het 

symboliseert het dynamische, betrouwbare, ambitieuze en innovatieve karakter van 

de haven van Antwerpen. Het is de dagelijkse werkplek voor 500 medewerkers van 

het Havenbedrijf.  

Dit verhaal, maar dan veel uitgebreider zal gedaan worden door 2 gidsen. Om stipt 

10 uur worden we verwacht in de prachtige inkomhal van de oude kazerne. In twee 

groepen van elk 20 collega’s verkennen we het gebouw en kijken uit over de haven 

en de stad.   

LET OP: om een inkijk te hebben in dit unieke gebouw is TRAPPEN 

lopen een noodzaak!! 

Ik verklap nu al dat er een prachtig kunstwerk hangt van de Leuvense beeldende 

kunstenaar Rinus Van de Velde. Hij tekent monumentale tekeningen, meestal 

met houtskool. In het atrium zien we een imposante houtskooltekening. 

   Zaterdag 6 juli 2019: BGB-daguitstap: 

Het Havenhuis in ANTWERPEN 
met de waterbus naar Hemiksem en wandeling naar BAZEL 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_(erfgoed)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtskool
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Om 11.30 uur is de rondleiding gedaan en na de nodige tijd om foto’s te nemen, 

nemen we terug de autobus naar het Steenplein. Hier start onze tocht met de 

waterbus. 

Om 12.30 uur schepen we in aan het steenplein in Antwerpen en zullen 30 

minuten varen tot Hemiksem. Tijdens het wachten zien we dat er in deze omgeving 

heel wat restauratiewerken bezig zijn. Het Steen is helemaal ingepakt; aan de 

kaaien wordt volop gewerkt…. (lees hierover meer op onze site www.B-G-B.be). 

Rond 13.15 uur staan we op de oever van de Schelde te Bazel, dank zij het pontje 

dat ons overvaart. 

Maar nog zijn we niet in het dorp. Twee kilometer stappen brengt ons aan de rand 

van het dorp en gelukkig zien we daar het mooie etablissement, Bistro De 

Duiventoren. Een fijne lunch wacht er op ons. 

Na de lunch splitsen we ons eventueel in een groepje wandelaars en niet -

wandelaars 

 Niet wandelaars hebben de tijd om het pittoreske Bazel te verkennen. Het 

dorp is gekend als het tweede mooiste dorp van Oost Vlaanderen. (Het 

mooiste is Deurle). Deze groep denkt eraan terug naar het Scheldeveer te 

wandelen, dezelfde 2 km als op de middag. We nemen het veer van 17 uur 

(opgepast: het veer vaart stipt) om tijdig de waterbus naar Antwerpen te 

nemen. 

 

 Kasteel Wissekerke te Bazel 

 De wandelaars starten aan een 5 km-tochtje op de dijken door het 

wachtbekken. Ook deze groep neemt hetzelfde veer van 17 uur naar 

Antwerpen 

 In dit schitterend natuurgebied van maar liefst 600 hectare, grotendeels 

ontstaan door het Sigmaplan, valt er dan ook enorm veel te beleven. 

 Het is het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen dat zich op een 

boogscheut van Antwerpen bevindt. 

 Kijk vooral naar de mooie natuur, en misschien zien we wel een bever, of een 

ree, en zeker veel watervogels die broeden in dit gebied 
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We starten om:  
07.30 u: Vertrek autobus bij Van Aerschot in Scherpenheuvel 

07.45 u: Opstap autobus aan de rotonde in Rotselaar  

Het volledige programma leest u in detail op www.B-G-B.be  

 PRIJS : 45,-  €. 

 

 

 

Wij reserveerden 2 gidsen voor het bezoek aan het Havenhuis, wat dus betekent 

dat onze groep beperkt wordt tot 40 personen.   

Indien er meer deelnemers zijn dan beschikbare plaatsen, is de datum van betaling 

bepalend: wie eerst betaald heeft, krijgt voorrang. Wie toch betaalde maar niet 

mee kan, krijgt het betaalde bedrag uiteraard integraal teruggestort.  

U ZORGT VOOR :  

wandelingen comfortabel mee te maken.  

INSCHRIJVEN: Stort 45 € per persoon  op BE91 7390 0930 0176 van  

B-G-B  vermelding :  “ uw naam “ +  Havenhuis en Bazel op 6 juli 2019. 

 

Inschrijven bij: 
Jos Pelgroms  Wijngaardbos 11 2431 Laakdal   tel 014/ 84.12.79  of            

e-mail:  jospelgroms@hotmail.com   

Inschrijven met het inschrijvingsformulier  ten laatste op uiterlijk op 15 juni 

2019 !!! Of via de website www.B-G-B.be   !!! 

Bij problemen  bel Jos Pelgroms:  014/84.12.79 

http://www.b-g-b.be/
http://www.b-g-b.be/

