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Het Poldt'rmust'um erern de
Tofhu isstrerert in Wlo-Fort is
op zern- U I ftntdergt'n gt'.
0l't'nd ..ern 1J tot 1& uur, op
zertudDgt'n t'n I'OOr g~pen

..erner! & pt'r'SOnt'n op erern·

..rererg. Ent rt'e: SO fr ernk
IJ2,7S)' Tel: ooJ2·J-S68G.f96/
S686214·

D E WERELDHAVEN van
Antwer pen heeft het

ooit zo rijke polde rleven in de
monding V.ln de Schelde ver
niet igd . ' Een mis da<ld ', vol
gens de een. ' Een noodza <l k' ,
volgens de ander. Wat res t is
ee n handvol do rpjes buiten
het haven gebied én het pel
dermu seum in lillo-Fort,
waar de her innering aan de
verdwenen dorpen in ere
wordt gehoude n. Niet alleen
door de dor pswapens u n de
bu itenmuur, maar ook met
exposities, foto 's en 36 the
ma-kamers die laten zien hoe
het ooit W.lS .

Heemkund ige Kees van der
Goten is trots op het muse
um dat in een voormalige beo
schuitfab riek is e nderge
brach t. " Hier kun je een paar
dagen rondlope n" , zegt hij.
" De herberg zonde r bier, he t
dorpswink eltje en het school·
lokaa l zijn mijn Favorieten .
Die zijn uniek. En we hebben
het allemaal gekregen , niets
gekocht. Soms kome n de
men sen het zelf bre nge n en
soms gaa n we het halen, zo
als met de spullen van het
sc hooltje."
De collectie is groot, divers,
soms keurig gerangschikt,
dan wee r als de spannende
rommelzolde r van opa en
om a. Te zien zijn ond er meer
historisc he Foto's (ook van de
wat ersnoodramp van 19531,
briefkaarten , stij lkamers , op
gravingen en voorwerpe n die
herinneren aan boe ren,
smokkelaars , stropers, rivier·
vissers en andere oude arn
bachten.
" Kom mee naar boven" , zegt
Kees van der Goten . " Daar
hebben we een kamerk e met
geloef &. bijgeloof. Mooi hé?
Kijk hier. een kring met hek
se n d ie rond een kerkje dan
sen. Da's ee n volksverhaal
van hier. De heksen kwamen
die nacht één persoon te kort
om de kring te kunnen slui·
ten . En toen hebben ze de
me id van me nee r pastoor
maa r gevraagd. Een doorden
kertje."

Museum van
verdwenen

dorpen

lo's hofje van Eden, de tw ee 16 ')
mete r hoge koelto rens van de
kerncentrale 00("1 h un rook uit
blazen.

Gauw terug naar beneden , te 
rug naar de plek waar je even
kunt doen alsof die boze buiten.
wereld helemaal niet bes taat.

Foto 's Vt'n turer

derheden. zoals de latri ne, het
ja.lrlijkse gan sri jden (rond half
vasten) , de ro mm elmarkt in au
gu stu s, het winkeltje van plaatse 
lijk schilder Jan Baptist, de an
ttekzaakjoudhcldkamer aan de
Haven markt. het Polder muse
u m (zie elde rs op deze pagina],
het haventje met douanegebouw.
de werkende waterpom p naast
de kerk en de gedenksteen van
Moederke Eyer die in 19 2.4 h<lu
rc çde verjaardag vierde. Ook de
bankjes langs de Schelde zijn p0
pula ir. Hier laten bezoeke rs de
schepen en de tijd geduldig aan
zich voorbij gaan .

OP ZON DAG KAN he t
in ü1lo·For l nog we l eens druk
zi jn met m cu svn uit de ornltg
gcnde dorpen . Z ij strijken O('N

op een terras e n neme n ee n pint .
Op ande re dag en, zelfs in de v~ :
kan tie . is het er doorgaans vrn
rustig. P<lS tegen lu nchtijd stro
me n de terr as jes \'01. Met 10000ris·
ten die speciaal voor hel eten ko
men en m et de grute meneren
van de (petro)che mische indus
trie die er m et en zonder klanten
een vork je kome n prikken bi] Ta
vorne Lindelo. De Boerpan. In Je
7 Saelighed('n , Srald ts. 't Plei ntje
of Louwke van "I Lich t.

O p zulke morneuten. onder
het ruisen v<ln de bomen. .....<lant
de bezoeke r zich ver weg van de
sndle .....ereld . ulIo-Fort als tOt'·
vluch tsoo rd. Mur .....ie .lan het
ei nd van de Tolhu isstru t de dam
uve rstl'ekt en over de buite ns te
walk'n gaat 10JX'n ziet hO(" er
link s weer ('en t('Trein voor d(' in ·
dust rie klaa rligt, hoe aan de
over kant van de Schelde de
schoorstenen van Bayer vuur
spu.....en en hoc rechts, boven ul-

\\\
. '

BINNEN HET bolstion
zi jn de kerk en het tegenover ge·
legen ex-stadh uis inm iddels
weer netjes en fraai. de kazerne
is opgepoe tst, de voorma lige om 
etershuisjes slaan er poltent bij
en behalve de vlag van Lillo wap
pert er ook nog het oranje blanje
bleu , de pnncenvlag. Alleen hel
kru itm agazi jn verkeert nog in
kommervolle staat. Goed dolt Na
poleon het n iet meer weet. want
hij Îi('t het na zijn bezoek in 18 10

houwen . En go.·d ook, want het
bakst enen magazijn was sterk
genoeg om tijdens de Tweed e
Wt'rddoorlog als schuilkelder te
dienen. Daar na is he t nog tot in
de [aren 50 gebruikt als op· en
overslagplaat s van kru it. Tot er
een sch ip ontplofte en Ijllo ern
stige schade opliep.

Maar p<lSop: Lillo-Fort is geen
Heu sde n. geen tot in de puntjes
herbouwd . verbo u.....d en nage
bouwd vestingstad je. Lillo-Fort is
kleiner en een tikj e echter. met
een paar lelijke huizen in de Tol
hu isst u at. Het gl'hucht moe t hl'!
dan ook hebben van de curi euze
ligging. de Schelde. de sfee r en
ee n historie \'01 herO("mde n<l'
me n als Willem van Or.ln je. Na
poleon, Aleu nder Farne se , He n·
ri de Co nde , generaal Ch<lssé, 10
zef 11 en Lord Ch<l tha m . Ook
'weetjes ' dO("n ht' t <I!tijd goed . Zo
zijn de oude huize n op de bown ·
verdie ping met elkaar vcr ho n·
den om in ti jd van oorl og over
een u itweg t(' beschikh' n.

Verder beschikt Ullo ·Fort
\'oor<l l O\'er l>t'scheide n bijzon-

Doorkijkje va nafeen verdedigingswal in het h<l rt van lillo-Fort.

dorp behoorlijk aan het opknap
pen . Inclusief de molen aan de
druk ke Scheldeban buiten de
wallen.

zag. Om een tegenaanval Y'
doen , of om er tu ssen uit te pie
pen. Zo voerden de Fransen in
1747 een ingewikkelde veldtocht
om , eenmaal voor de poo rt('n
van ljllo. te ontdekken da t het
fort leeg was...

Wat lege rs noo it gelu kt is , het
verwoesten van Lillo-Fcrt . is de
h<l ven van Antw;erpe n bijnol wél
gelukt. Ook .11 ....i sl het vesti ngs.
tad je steeds a<l n het graf te ont
snappen . de woningen Wol ren
......eI ontt'ige nd en dat betekende
dat veel me nsen .llvast de "'ijk
n<lmen. Het dorp d reigde een
langz<lme dood te sterven, hui·
zen werden onbl-woonbaar ('n
stortten in , Na de komst van het
Polde rmuseum , e nkelt, horeca
ondernemers en ande re mense n
met h<l rt voor ulla.Fort , is het

was eeuwen geleden ook <11 het
centrale pleintje . GO("d , de ge
bouw en zelf zijn diverse keren
verbouwd of herbouw d en Van
de houten bar akken , die ooit
1000 soldaten konden huisves 
ten staa t uiteraard nie ts meer
overeind. Maar: Lillo-Fort is nog
alti jd een heuse vesting met ka
zerne, kruit magazijn. latrines.
officierswoningen en stervormt
ge verdedtgingswallen. waarin
bij gebrek aan rui mie desti jds de
doden werden begraven.

Wand elend lan gs de borstwe
ri ng blijkt vooral het deel tuss en
het Vuurbake nbolwerk en het
Magazijn bolwerk nog in condi
tie. Met dank aan een res taurati e
in 1974 . Het leukst is hie r de Po
terne, een gat in de wallen waar
door de bevolking en beman
ning van het fort naar bui ten kon
glippen zon der da t de vijand dit

Lillo-Fort brokje
historie tu ssen
smeerpijpen

langs de Schelde

Duit sers en tenslotte weer de
Belge n, die er sinds ein d vorige
eeuw militair gezien gee n raad
meer mee wisten . Het machtige
bastion , ooit omsc h reven als on·
nee mbaar. was de houdbaar
heidsdatum gepa sseerd.

De plattegrond \'<l n Ullo-Fort
is door de eeuwen heen nau .....t'
Iijks verimderd en wie de k<l<lrt
van 189 0 erbij pakt is . op ('('n
stukje gedemptt' gracht na · hd('·
maal bi j de tijd. Dl' Tolhui ss traat
is nog alt ijd de enig(' s traat met
aan beide zi jdt'n huizen, hl'! Ka·
ze rneplei n is nog stel'ds l~n

opt'n terrein en de Havenmu kt

te con troleren. Toen Willem van
Oranje he t samen met het aan de
overkant gelegen Fort Liefkeus
hoe k liet bouwen . had hij de
Schel de in zijn greep. En het fort
h ield vervolgens stan d. Niet één .
keer is he t me t geweld ingeno
men. Het scheepvaartverkeer op
de Schelde werd vanuit ullc
soms met wel 14 oorlogssch epen
gecontroleerd .

Desonda nks viel het fort via
verdragen en dergel ijke toch in
handen van ach te reenvolgens
Hollanders, Franse n, Oostenrij
kers, Brabantse patriotten , Fran
sen, Oosten rijkers, Fransen , En
gelsen, Hollanders, Belgen ,

Door H an s Avo ntuur

LI LLO-Fo RT is sindsdien
weer hel buitenbeentje da t het
eigenli jk altijd is geweest. Zo
was ht."l plaatsje na de Belgische
onafha nkelijkheid van 18 Jo nog
lot 18 19 een Hollandse enclave.
Dl' legers van koning Wi1lem I
weigerden te vert rekken en zet 
ten dl' polders rond he l fort on
der water. De Belgen moesten
ee rst limburg en Luxemburg te
rugge\'en . Pas tO("n dat bij com·
promis was geregeld stapten de
Hollanders op de boot naar huis.
u llo. dat nog tot 184') in hel wa·
ter stond, is daa rm ee het jongste
stukj(' België .

Wit' bij he t w: li jdenhaven tje
van Yachtclub Scaldis de dijk bl'
klimt , ziel metel'n waarom het
fo rt in 1')79 juis t h ier werd aan
gelegd. Het is de perfecte plaats
om dl' scheepvaart op de Scheldl'

O M HET schokeffect te
verduidelijken, keer ik de
situatie even om. Stel: u

rijdt in het mooiste natuurge
bied. dat u zich kun t voorstellen ,
gOia l de bocht om en ziet daar In
eens. temidden van het sc hoo n
ste fraais . een enorme petroc he
mische fabriek staan die driftig
zijn vu il uitbraakt .

verwarring. Verbijstering.
Nou, precies zo gaat het met lil
lo- Port. maar dan andersom.
Want lillo-Fort is een oase van
ru st , groe n . historie. verzet en
Belgische bieren in het hart van
de Antwerpse haven .

In legenstelling tot alle andere
polde rdorpe n op de rechteroever
van de Schelde is Ullo-Fort niet
met de gro nd ;!;elijkgema akt. Dat
was wei di> bedoel ing. Hel com 
pielt" vestingdorp was daartoe in
dl' jare n ')0 zelfs al onteigend.
Het was enkel een kwesn e van
ti jd . Maar het kwam er nie t van.
Ook het late re plan om een boc ht
in dl' Schelde ten kos te van het
dorp je te co rrigeren ging n iet
door.

Cont rast aan de Schelde: het schilderachtige getijdenhaventje van Lillo-Fort en br Oil Kende pijpen van de chemische ind us trie .

Een bijzonder
dorp aan de rivier

De expansied rift van de
Antwerpse haven
betekende in de jaren 60
het einde van de f
Belgische polderdorpen '
Oosterweel,Oorderen,
Wilmarsdonk en
Oud·li ilo/ Lillo-Kruisweg.
Ze liggen begraven onder
een dikke laa g

: baggerzand én onder de
fund amenten van

. vestigingen van
multinationals als Bayer,
BASF, Solvay, Degussa
en Monsanto. Eén,

: gehucht hield echter
. stand: Llllo-Fort, een 4'9
[aar oud buitenbeentje
aan de Schelde.

4' inwoners
9 cafés

1 kerk

vvv voor de data en vertrektij ·
den. Prijs voor <l Ul' wand elin·
gen : l SO Frank V 8,50} ; kinde
ren lot 12 j<lar gratis.
INFORMATIE: Dien st Toerisme
Stad Antwerpen, Grote Markt
IS, 8-2000 Antwerpen. Tel.
0032-3-232010 3. Belgisch Ver
keersbureau , Kennemerpl ein 3,
2011 MH Haarlem. Tel. 0 23 '

5344434·

l'l lO -FORT , aElGlt

o Hovenfflotlr
G kerk
f) blokhui~

o douonekanroO{·.
o lood~1jochre/u"o ex-offiGierswoni"gm-~.........",
G kazeme
D kMfmo8'lzij"'" ...~
!0 ToIhuisslroOf
~ kozemeplein

vanwege de visserij op krabben
en _ in iet s mindere mate - gar·
nalen.
UITSTAPJES: N<I het bezoek aan
l illo-Fort doorrijd en naar Ant
werpen voor een 'zome rwande
ling'. Tot 13september zijn erop
een aanta l dagen middag- en
avondwandeli ngen rond de the
ma's park, diamant, stat ion en
de joodse wijk. InFormeer bij de

BEREI KBAARHEID: Lillo-Fort
ligt op de rech teroever van de
Schelde, temidden van de in·
du str ie. Via Bergen op Zoom
gaat het over de AlZ richting
Antwerpe n. Neem de tolweg
naar Gent en Brugge (Uefkens
hoektunnel). Na de Tijsman.
st unnel, maar nog voo r de tol
huisjes, bevindt zich de <lfslag
lino. Volg da<lrna Ullo-Fort. Wie
via Antwerpen rijdt , volgt eerst
de A12 richtin g Bergen op
Zoom.
BEZIENSWAARDIGH EDEN:
Poldermu seum, antiekwinlcel,
schildersatelier Jan Bap tist ,
kerk (vaak gesl oten) , getijden.
haventje. Schelde en de 'les '
tingwerk en. Par1<eer de au to op
het p<lrkeerterrein voor het bin·
nenri jden v<ln het dorp je. Daar·
na: wandelen!
VEERBOOT: Voetgangers en
fietsers kunnen op zaterdagen,
zon- en feestdolgen geb ruik ma·
ken van de veerboot na<l r Fort
li efkenshoek en Doel (dorp op
de linkeroever dat ernstig door
havenuitbreiding e n wordt be
dreigd ). De boot V<lart va n 10
tot 18,30 uur; 's ochte nds om
het uur en 's middags om het
halFuur.
ETEN EN DRINKEN: lillo-Fort
is goed voorz ien van café s , Fri
tu ur en rest<l urant jes. Gepro
bee rd en goed bevond en : Taver
ne li ndelo_ Voor alle eetgele
genheden geldt : de vis is teru~

in de Schelde , du s VIS. OoIt
was Lillo en omgeving bekend


