Kennismaking met

Fort Steendorp en
‘Temse in WO I’
In het kader van de herdenking van Wereldoorlog I kan
men in Temse toeristische bezoeken brengen aan het
Fort van Steendorp van 15 april tot 15 januari op een af
te spreken tijdstip.
Zowel individuele kleine groepen (familie- of vriendenkringen) als grotere gezelschappen (verenigingen e.a.)
kunnen een bezoek aanvragen op een zelf gekozen
tijdstip. De voorkeur wordt gegeven aan één gids, wat
betekent dat het gezelschap niet groter mag zijn dan
30 personen.
De bezoekers staan zelf in voor vervoer (autobus of
personenwagen) naar en van het Fort.
Het bezoek aan het Fort zelf wordt bij voorkeur voorafgegaan door een powerpointvoorstelling over de situering
van het Fort en omgeving in tijd en ruimte.

Prijs: 20 euro per gids per uur en
5 euro verplaatsingskosten per gids

KEUZEMOGELIJKHEDEN
Powerpointpresentatie - max. 30 personen - in het
Natuurhuis op de Roomkouter (toegang Kapelstraat
170A). Duurtijd: 1 ¼ uur.
Onderwerpen:
• Het Belgisch defensieconcept in de 19de eeuw met
de fortengordel rond Antwerpen
• Kort overzicht van de krijgsverrichtingen gedurende
de eerste maanden van WO I tot en met de aftocht
door het Waasland + Temse en omgeving in deze
periode
• Plan en voorstelling van het Fort van Steendorp
• Situering van de omgeving vanop het terras van het
Natuurhuis
• Na de powerpointvoorstelling kan naar het Fort
worden gewandeld via de Roomkouter (kan er soms
drassig zijn) of via de Gewestweg.
Bezoek aan het Fort van Steendorp (indien niet
voorafgegaan door de powerpoint, wordt verzameld
aan de glasbol ter hoogte van Kapelstraat 202):
• Het bezoek omvat:
- de bomvrije gang (artillerie-ingang)
- binnenplaats
- ingang van rechter halve caponnière met lift en
kruitkamer
- noordelijke wallen (enig klimwerk)
Het te bezoeken gedeelte van het Fort is vlot begaanbaar voor groepen, ondanks de begroeiing,

oneffenheden en trappen. Vermits het natuurgebied
is, zijn stapschoenen (of laarzen bij regenweer) en een
lange broek ten zeerste aanbevolen.
Duurtijd Fortbezoek: 1 ¾ uur.
VOORKEUR:
Combinatie powerpointpresentatie en
bezoek aan het Fort
Totale duurtijd: ca. 3 uur

INFO EN AANVRAGEN
GROEPSBEZOEKEN
Toeristische Dienst Temse, tel. 03 771 51 31,
toerisme@temse.be of roger.andries@telenet.be,
www.temse.be

Opgelet
Het Agentschap voor Natuur en Bos
organiseert ook maandelijks (behalve
in februari-maart) individuele en
groepsrondleidingen in en rond het
Fort op resp. de 1ste en 3de zaterdag
van de maand.
Info en aanvragen: Toeristische Dienst

