
 

Fortengordel je mee op 20 mei? 
Zondag 20 mei 2018 – 10 tot 18 uur – 29 locaties in de provincie Antwerpen 

 

Kom jij mee fortengordelen op 20 mei ? Combineer je graag een fietstocht(je) met een 

interessante tussenstop of een boeiend bezoek? Trap dan mee op zondag 20 mei 2018 tijdens de 

Fortengordel in en rond Antwerpen! 

 

De Fortengordel 2018, dat is genieten van 24 forten, 3 schansen, het Gunfire Museum en het 

Loopgravenpad in het Mastenbos (Kapellen). Elke deelnemer biedt je interessante en gratis 

activiteiten aan, zoals bijzondere wandelingen rond natuur en erfgoed, expo’s, of gevarieerde 

animatie voor groot en klein.  

 

De fietsbrochure ‘Herover de forten’ leidt je in zes fietslussen langs een viertal forten. 

Vanzelfsprekend is de Brialmontroute met zijn 44 kilometer in de binnengordel rond Antwerpen 

een echte topper. Ook de andere locaties zijn de moeite om erheen te fietsen.  

Je kan de routes in de brochure volgen, of zelf je favoriete combinatie uitstippelen via de 

fietsknooppunten.  

 

De fietsbrochure ‘Herover de forten’ is beschikbaar bij de deelnemende forten en in de 

toeristische infokantoren van de provincie Antwerpen. 

 



 
                     Fietsers in Fort 2 Wommelgem – Copyright: Provincie Antwerpen 

Extra tips 

Benieuwd naar het volledige programma van de Fortengordel? Neem een kijkje op de website 

www.fortengordel.be. Daar vind je de fietsroutes terug en het programma van elk fort voor 20 

mei a.s.  

Fietsers komen extra aan hun trekken in Fort 2 Wommelgem, waar tussen 13 en 17 uur ook het 

gemeentelijk evenement ‘JOEPIE WIJ FIETSEN’ plaatsvindt. 

PRAKTISCHE INFO EVENEMENT 

Wanneer: 

Zondag 20 mei 2018, vanaf 10 uur tot 18 uur 

 

Waar:  

29 locaties in de binnen- en buitengordel rond Antwerpen  

 

Deelnameprijs: 

gratis 

 

Website: 

www.fortengordel.be . 

 

Social media: 

Facebookpagina ‘Fortengordel provincie Antwerpen’ 

http://www.fortengordel.be/
http://www.fortengordel.be/
https://www.facebook.com/fortengordel/?fref=ts


MEER  INFO 

Dienst: 

Joachim Piens, projectcoördinator 

Strategisch Project Fortengordels 

T 03 240 55 62, M 0478 93 66 61 

E info@provincieantwerpen.be  

 
Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie te downloaden via www.fortengordel.be 
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