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Begeleid bezoek aan
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Wase Cuesta

De forten van Breendonk en Steendorp maken deel uit van de fortengordels - in casu de buitenste rond Antwerpen, die werden uitgebouwd tussen 1860 en 1940 om van Antwerpen bij oorlog een
nationaal reduit te maken voor de Koning, de Belgische Regering en de Krijgsmacht.
Hoewel bij het begin van de eerste wereldoorlog (1914) deze zeer uitgebreide versterkingen enkele
weken konden standhouden tegen het keizerlijke Duitse leger, was er van een grote aangehouden
militaire weerstand tegen het Duitse (nazi)geweld in en rond Antwerpen helaas geen sprake meer bij
het uitbreken van de tweede wereldoorlog (1940).Toch is het nu nog steeds de bedoeling van de
Belgische Overheden deze forten, samen met nog vele andere oude forten en militaire versterkingen
rond Antwerpen, te behouden, deels om historische redenen, maar vaak ook om het mooie groene
kader aldaar te kunnen bewaren.
1. Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
(Brandstraat 57 - 2830 Willebroek / Federale Overheid)
Bezoek met gids om 9.30 uur : dit fort werd tijdens de bezettingsperiode (1940-1944) door de bezetters
in theorie gebruikt als "doorgangskamp" voor Belgische gevangenen, waarbij dan vaak de meest
walgelijke nazi-beulen zich op hun uiterst gruwelijke manier lieten kennen (nu erg vergelijkbaar met de
IS-beulen heden ten dage). Het is een bezoek dat u zeker zal beklijven - echt onvoorstelbaar wat
sommige onmensen hun medemensen kunnen aandoen !
2. Het fort van Steendorp
(Kapelstraat 204 - 9140 Temse / Vlaamse Overheid)
Bezoek met gids om 14.30 uur : dit fort werd door het Agentschap Natuur en Bos geherwaardeerd als
monument en als natuurgebied. Wanneer er na dit bezoek aan het fort met natuurgebied nog
voldoende tijd zou overblijven, wil ik graag met u allen nog een natuurwandeling op de Wase cuesta
van +/- 2 km rondom de fortsite maken.
Practisch : om 9u15 samenkomst aan het Nationaal gedenkteken van het fort van Breendonk
(Brandstraat 57 - 2830 Willebroek )
Na het begeleid bezoek eten we ter plaatse onze zelf meegebrachte picknick op.
Na het eten verplaastsing met de wagen naar Steendorp (ongeveer 20 min rijden).
Kostprijs wandeling : wordt later meegedeeld in het geheugensteuntje
Wie wil kan na deze beklijvende bezoeken, uiteraard zonder verplichting, iets mee gaan eten in de
buurt. De juiste locatie wordt eveneens later meegedeeld in het geheugensteuntje.
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