
Joost van der Aalst 

GIDS DOORHE-EN HET 
LAND DER DWAZEN 

"Als onze energie zo duur blijft, kan Nederland straks alleen nog 
concurreren met tulpen, kaas en klompen." Precies één jaar gele
den -april 1982- sierde deze kop een paginagrote advertentie in 
alle landèlijke dagbladen. Industriële giganten, verenigd in de 
SIGE (Samenwe.rkende Industriële Grootverbruik~rs van Elektrici
teit) , startten hiermee een campagne voor lagere stroomtarieven. 
Maart van dit jaar werd het eerste succes geboekt. Toen gaf Mi
nister Van Aardenne zijn goedkeuring aan een korting van ruim 
3,5 cent per kilowattuur (kWh) voor giganten in stroomverbruik. 
Biervan zullen 100 bedrijven kunnen profiteren . Hun prijs van 
3,4 cent/kWh komt overeen met het tarief dat de Duitse industrie 
moet betalen. 

Maar nog zijn er verschillen. In 
België ligt de prijs ongeveer 
één cent lager. Reden tot onte
vredenheid bij SIGE-leden Boechst 
in Vlissingen, Dow-Chemical Ter
neuzen, Natronchemie Roermond, 
DSM in Geleen en de ENCI en de 
Kon. Ned. Papierfabrieken in 
Maastricht . Prijsverschillen in 
de buurlanden zijn, volgens de 
SIGE, nadelig voor de concurren
tiepositie van de Nederlandse 
bedrijven. Als het Nederlandse 

tarief niet nog verder kan zak
ken, is import van stroom een 
welkome oplossing. 

De áangekondigde verhoging van 
de aardgasproduktie geeft het 
vermoeden van een 'koehandel'. 
Wat is het geval? De overheid 
wil met de extra aardgasinkom
sten de noodlijdende industrie 
helpen. België meldde zich als 
afnemer van dit extra gas. Ui
teraard zal de prijs die dit op-

levert niet bijzonder zijn . 
De zwakke Belgische franc laat 
een aderlating niet toe. Wat 
ligt dan meer voor de hand dan 
een ruil? ·Wij ontvangen wat van 
de overvloed aan 'goedkope' Bel
gische atoomstroom. Daarmee 
krijgt de Nederlandse industrie 
toch weer een aardig steuntje in 
de rug. Een mooi handeltje zul 
je denken •• ;. ja, maar wij kun
nen het niet hard maken . Ondanks 
herhaalde ·vragen hierover, 
blijft Van Aardenne het antwoord 
schuldig. overigens, dat atoom
stroom goedkoop is, is natuur
lijk een fabeltje. Dit gaat al
leen op voor de industrie. 
Péchiney, stroomvreter nummer 1, 
'zelf geen lid van de SIGE, geeft 
hier meer duidelijkheid over . 
Bij zijn afscheid als direkteur 
zei Jean Poincaré: "Bij een alu
roini~fabriek hoort een kerncen
trale" . In Belicht ,is een deel 
van het intervieuw van de Pro
vinciale Zeeuwse Courant met hem 
overgenomen . 

Het grootste deel van Belicht 
beschrijft het Antwerpse haven
gebied. Aan de monding van de 
Schelde staan nu al drie kern
centrales te draaien. De bouw 
aan NOG MEER is al begonnen . Dit 
gebied is het centrum van de mo
derne Belgische industrie. Als 
concurrent van het Botlek-gebied 
nestelen zich hier allerlei che
mische en petro-chemische indus
trieën en overslagbedrijven. Wat 
' s nachts een feërieke kerstver
lichting lijkt, is overdag een 
web van pijpen en schoorstenen. 
In het Waasland en het Hinter
land staan bedrijven die verbo
den zijn naar de Nederlandse wet
geving . Maar wat maakt dat uit , 
vijf kilometer van de grens? 
Belicht geeft €en alternatieve 
rout·e over de eens zo vruchtbare 
Schelde-oever . 
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In de lente en de zomer zullen weer veel uitstapjes gepland wor
den. Elke gemeente heeft zijn wandelpaden en in het jaar van het 
dorp werden deze extra in de openbaarheid gebracht. We willen je 
hier een wandel- en fietsroute aanprijzen die er wellicht binnen 
enkele jaren niet meer zal zijn. Voor deze uitstap nemen we U mee 
naar een geschonden en gekneusd landschap: de polders in het 
Waasland op het grond gebied van de gemeenten Doel en Kallo. 

We raden je aan deze lente of de
ze zomer de uitstap te doen om 
met eigen ogen te zien wat be
leidsmensen en nietsontziende 
industriële machten met ons 
leefmilieu aanvangen. Tussen het 
opgespoten Scheldezand ziet men 
nog schaarse akker- en weilanden 
terwijl de verwoesting onver
poosd verder gaat. 

PLAATS VAN HET 
GEBEUREN 

Doel. Een kleine gemeente in het 
Waasland, eens 1.144 inwoners, 
grenzend aan de Schelde en de 
gemeenten Kallo, Verrebroek en 
Kieldrecht op ongeveer 15 kilo
meter van Antwerpen en Sint-Ni
klaas. 
Hoe te bereiken? 
1. Voor mensen die uit de rich
ting Antwerpen komen: 
1.1. Fietsers komen langs de 
voetgangerstunnel en bereiken 
langs de linkeroever of langs de 
gemeènte Zwijndrecht de express
weg naar de kust die dwars door 
de Wase polders loopt. Met de 
fiets gaat het dan verder tot de 
gemeente Kallo en Doel. 
1.2. Wie met de auto reist kan 
door de oude voertuigentunnel 
rijden en komt zo automatisch 
op de expressweg naar zee. Af
slaan aan de richtingswijzer 
Kallo, Doel. Als je uit de Ken
nedytunnel komt neem je, eens 
door de tunnel, de tweede afrit 
naar Hulst. Je komt op de ex
pressweg. 
2. Voor mensen die uit Oost- en 
West-Vlaanderen komen: 
2.1. Fietsers kunnen reeds van 
in Gent de expressweg nemen rich· 
ting Antwerpen. Wie met de fiets 
een stuk de autobaan Gent-Ant
werpen neemt kan ook bv. in Lo
keren, Sint-Niklaas of aeveren 
deze polderweg opzoeken. 
2.2. De auto tijdt via de E3 
naar het Waasland en neemt de 
afrit Hulst. Wie de oude baan 
Gent-Antwerpen neemt kan in de 
gemeenten Beveren of Melsele de 
richting Kallo en Doel inslaan. 
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"HET LAND DER DWAZEN" 

Luisteren we eerst eens naar Karel van Isacke~, zoals hij in 
1969 in "Het land van de Dwazen" de streek beschreef. 
" •••••• Vlak buiten Antwerpen was de polder twintig jaar geleden 
nog ongerept. Tussen de ruime korenvelden lagen de hoeves vol
maakt in het land gegroeid. Maar tot zijn ongeluk had Antwerpen 
een haven, waarvan de chemische industrieën zich meester maakten. 

De welvaart eiste dat, en het 
voortbestaan van de haven. Een 
baaiers van staal en beton heeft 
de polder weggeduwd en gif ge
spreid over het land. De dieren 
ontvluchten de vervloekte streek 
waar het groen wegkwijnt in de 
gaslucht. Alleen de dwazen hou
den hier stand die proberen te 
leven van het monster. 
Triomfantelijk rijst het panora
ma van de raffineertorens langs 
de beide oevers van de dode 
Schelde. In de Zeeuwsvlaamse 
polder stuit men te Kallo al op 
het land van de krankzinnigen 
die hun bezit hebben opgeofferd 
aan de welvaart en vernielen wat 
uit oeroude tijden, met de lang
zaamheid van miljoenen jaren, 

tot schoonheid is gegroeid voor 
de vreugde van de mens.. En on
stuitbaar breidt de vloek zich 
uit over het hele Scheldegebied. 
Verfoeilijke streekplanners en 
economisten, beseft gij wat ge 
doet? Gij ontsteelt ons de oer
elementen, het water, het groen, 
de lucht en de aarde, dingen die 
echt en levensnoodzakelijk zijn. 
Het water schitterend in het 
licht en alle leven in zich ber
gend. De lucht die de longen 
vult en b~ij maakt. De wind, 
varend over de velden en spelend 
in het loof. De aarde die men 
met de vingers proeft, die vol 
is en diep, en elk jaar rijkdom 
schenkt. Dit zijn onmisbare 
stoffen voor ons leven. Wij heb
ben de zuiverheid van de lucht 
en groen en water nodig om de 
ademen en ons te voeden, en ook 
om gelukkig te zijn en te kunnen 
scheppen, om gul te worden en 
onthecht. Daarom hebt gij, met 
de oerelementen, ons leven zelf 
gestolen. 
En met de oerelementen ook ons 
levensmilieu, onze enige woning. 
Alleen in contact met de waar
achtigheid van de natuur kunnen 
wij echt zijn, naar de zin van 
ons lichaam en onze zintuigen·, 
en leren dat het beter is te ge-



ven dat te grijpen. In uw wereld 
van machines en gedruis zijn al
leen maar automaten mogelijk die 
een aangeleerde rol spelen. Er 
is geen waarachtigheid in wat 
gij voortbrengt. Zelfs uw "groe
ne gordels" zijn surrogaten van 
de natuur, omsloten in de greep 
van de werken uwer dwaasheid: 
zij kunnen ons niet helpen om 
opnieuw te leven in een echt mi
lieu. 
Wat moeten wij beginnen in deze 
uithoek van het Westen, waar wij 
opeengeslorpt zitten en de indus 
trialisering onherstelbaar de 
schoonheid wegwalst? Binnen en
kele jaren zullen de laatste 
oases verdwenen zijn. 
Zeeuws Vlaanderen is nog bijna 
ongerept. Ver van de banen be
waart het land zijn wijdsbeid 

Uit een intervieuw met Jean 
Poincaré, bij zijn vertrek als 
direkteur van de aluminiumfa
briek Péchiney in het Sloegeb 
in Zeeland (verschenen in de 
Provincale Zeeuwse Courant). 

en zijn stilte. De mensen in 
hun lilliputhuisjes zijn rustig, 
met gezond gelaat en goede ogen. 
Er liggen in deze streek nog 
stukjes paradijs geborgen. 
Achter de dijk van de Wester
schelde, bij De Griete, slingert 
een met riet omzoomde kreek door 
de tarwevelden. Honderd vogel
soorten zijn hier thuis. Soms 
wiekt een zwaan over het land. 
Tegen de avond, in het zachtere 
licht, vloeien de kleurén en ge
luiden samen tot rust. De vogels 
worden stil, men hoort alleen 
de zachte kreet van de meerkoe
ten. Geluidloos licht een visser 
zijn fuiken uit het water. Het 
is waarachtigheid. Hier kan men 
leven. 
~ar deze schoonheid wordt nu 
vernield •• Men heeft er bulldo-

zers op losgelaten, omdat de 
Scheldedijk versterkt moet wor
den. Met de jaren kunnen de in
dustrieën ook hier de zegen bren
gen van de betonnen welvaart. 
za gaat het fataal verder, tot 
over een kwarteeuw onze levens
hoek één smerig industriegebied 
zal zijn, waarin de volgende ge
neraties een nieuwe vorm van ar
tificieel bestaan moeten uitden
ken. 
Er is geen kans om zelfmoord te 
stuiten en geen mogelijkheid om 
het heil te zoeken in de vlucht, 
want de dwaasheid heerst overal. 
In de steden moet iedere vierkan
te meter geld opbrengen: genade
loos wordt de leefbaarheid daar
aan opgeofferd. Steeds hoger rij
zen de wallen van beton. Diep in 
deze canons krioelt de massa in 



de stank: het gif van de uitlaat· 
pijpen vreet zelfs de muren aan. 
Lanqs de autobanen, bondera 
meter ver in het land, kan het 
gewas niet meer gedijen door de 
walm van gassen. Oe aardolie is 
de nieuwe pest die water en lucht 
vergiftigt en de mens doodt. 
Zeg ons niet dat de techniek on
misbaar is om het leven rijker 
te maken. Wij weten het qok. Wij 
weten dat technische vooruitgang 
niet noodzakelijk de vernieti
ging betekent van de natuur, dat 
staal en beton perfekt ingebouwd 
zouden kunnen worden in een gaaf 
gebleven natuur. Wij weten dat 
pet heerlijk is, de scheppings-

deinen in volmaakte werktuigen 
en de hele wereld te omvatten 
door de klank en het beeld. De 
mens is nu in staat de sluime
rende krachten van de aarde los 
te maken om zijn huis tot een be· 
tere woonplaats in te richten. 
Maar wanneer de techniek de mens 
wil binden aan de dwang van een 
ongeremde welvaart en zijn le
vensmilieu verwoest, is zij een 
dodelijke bedreiging geworden in 
plaats van een zegen. Dan is men 
een wereld van waanzin aan het 
bouwen, waarin de mens ten onder 
gaat aan het geweld dat hij ont
ketend heeft en niet meer kan 
beheersen •••••• " 

NEST VAN CHEMISCHE BEDRIJVEN 

Langsheen de expresweg, komende vanuit de richting Antwerpen rijdt 
men voorbij N.V.Polysar, Union Carbide, Petrochim en de opslag
tanks van Chevron. 

Polysar 

N.V.Polysar koopt in 1965 35 ha. 
in de Melselep~lder. Kostprijs 
24 franc per m • Polysar krijgt 
een staatslening van 450 miljoen 
tegen 2% rente en vrijstelling 
van belasting gedurende vijf 
jaar. 

Union Carbide 

In oktober 1968 wordt in de Mel
selepolder te Zwijndrecht, Union 
carbide, een chemische fabriek 
in gebruik genomen. Er is een 
investeringsbedrag van 1,8 mil
jard mee gemoeid. Union Carbide 
stelt zo'n 900 mensen tewerk. 

Met de fiets of auto gaat het nu 
richting Kallo-Doel. De expres
weg naar de kust wordt verlaten. 
Via de zeesluis te Kallo gaat het 
voorbij ·Progil, Bayer en Halter
man. De tocht gaat door de voor
malige Ketenispolder over de Ke
tenislaan. Aan het einde van de 
Ketanislaan komt men bij Lief
kenshoek. 

Aldus schreef Karel van Isacker 
in 1969. We zijn nu tien jaar 
verder. De verdwazing neemt nog 
steeds toe. Bij de constructies 
van staal en beton op de opge
spoten Scheldeoever zijn nu ook 
atoomcentrales gekomen •••• 
Tienduizenden protesthandteke
ningen en betogingen hebben niet 
kunnen verhinderen dat grote aan
nemers en elektr.f,citeitsbedrij
ven steeds groter greep kregen 
op beleidsmensen en leefmilieu. 
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zeesluis 

In oktober 1970 vindt de aanbe
steding van de zeesluis te Kallo 
plaats. De zeesluis wordt 360 
meter lang, de kolkbreedte be
draagt 50 meter . De PVBA Algeme
ne Aannemingen Van Laere van 
Burcht krijgt het werk toegewe
zen voor 1,3 miljard franc. Op 
1 april 1971 starten de werken 
aan de zeesluis. Een uitvoerings
termijn van 60 maanden wordt voo~ 
zien. Op 26 augu~tus 1971 bézet
ten 400 Wase land- en tuinbouwers 
in de vroege morgen bij verras
sing de toegang tot de werkplaats 
aan de zeesluis. De polderboeren 
wijken voor niemand. Doel van de 
protestaktie: wereldkundig maken 
dat eenzijdig door het Aankoop
komitee Gent de onteigeningsver
goedingen teruggeschroefd worden 
tot 65% van wat - bij onderlinge 
besprekingen - werd vastgelegd. 
De polderboeren kiezen precies 
de zeesluis omdat daar in de be
groting 1,5 miljard voor is uit
getrokken en voor gans de ontei
geningen nog geen 500 miljoen. 
Op 10 februari 1972 grijpt de 
aanbesteding plaats voor de aan
leg van een toegangsgeul naar de 
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zeesluis te Kallo. Bet werk wordt door het uitblijven van de aan
toegewezen aan C.F.E. te Brussel leg van het Baalhoekkanaal de 
voor 1,2 miljard. zeesluis met de bijbehorende dok 
Op 5 april 1973 wordt de elekt~o- 'ken nooit in gebruik worden ge
mechanische uitrusting aanbesteed nomen! 
kostprijs 196 miljoen. De werken 
starten op 1 september van dat-
zelfde jaàr. Duur 23 maand. De ·Prog/1 
aanbesteding voor beweegbare brug 
gen en hoofden bedraagt 64 ~1- Eens voorbij de zeesluis wordt 
joen. de richting van de Ketenielaan 
Het tunnelcomplex onder het ingeslagen. Bet eerste bedrijf 
eerste kanaaldok wordt aanbe- dat we voorpij rijden is Progil. 
steed. De tunnel die gebouwd In 1971 werd het onderzoek 'de 
gaat worden precies abcter de commodo et incommodo' voor de 
zeesluis zal doorgang verlenen oprichting van de zwavelkool-
aan de Grote Ring (industriewe- stoffabriek · Progil geopend. Bet 
gen, leidingen en ook fietsver- betekende de inzet van een meer 
keer!). De werken worden toege- dat een jaar lange .controverse 
wezen aan de P.V.B.A. van Laere tussen de gemeente Kallo, de 
voor 1,4 miljard. provincie Oost-Vlaanderen en het 
Op 1 oktober 1973 wordt het eers- Rijk .. De moeilijkheden rond Pro
te gedeelte van het eerste kanaal· gil ~ijgen landelijke Puhlici
dok, onmiddellij~ achter de zee- teit vooral door het 'hinderlijk 
sluis aangevat. Le~gte 1,200 me- en gevàarlijk' karakter van de 
ter. De dokken zullen een bodem- onderneming. De NV Union Chemie 
breedte hebben van 350 meter. In had eerst. Nederland ale land van 
augustus 1975 stroomt voor het vestiging gewild. Nederland wei
eerst scheldewater binnen in de gerde echter. 
zeesluis. Dit blijkt niet van ge- Een dertigtal wetenschap~ensen 
vaar ontbloot te zijn, vermits prótesteerden met klem tegen de 
door de enorme kracht van het bin•vestiging van dit zwavelkool
nenstromende water en de getijde- stoffabriek. De gemeenteraad van 
werking de dijk tussen de sluis Kallo verleent ongunstig advies 
en de bouwput van de tunnelwer- aan het vestigingsdóssier. 
ken dreigt door te breken. Dat De Bestendige Deputatie van· 
gebeurt niet. Oost-Vlaanderen verleen~ echter 
Op 27 augustus 1975 komt een Ko- machtiging tot vestiging van 
ninklijk Besluit voor de onteige- Progil. De bestendige deputatie 
ning tot aanleg van een tweede eist echter een 500 meter groen-
kanaaldok. TOtaal te onteigenen: zone langsheen de Schelde. Pro-
30 ha. &ooqst waarschijnlijk zal gil gaat hiertegen in beroep en 



krijgt gelijk. 
De eis van de bestendige depu
tatie van Oost-Vlaanderen wordt 
verworpen bij KOninklijk Besluit 
en Progil kan zich dus vestigen. 
Het was intussen trouwens al 
rustig aan de bouw van haar in
richtingen toe zonder de eigen
lijke vergunningen. In augustus 
1972 wordt, ondanks alle protes
ten, de zwavelkoolstoffabriek 
operationeel. Daarmee wordt een 
punt gezet achte+ zowat ander
half jaar Wase contestatie. 
Toch ontstaat in november-decem
ber van dat jaar nog beroering 
rond Progil-transport. Citern
wagons met de NMBS worden per 
trailer doorheen de dorpskern 
van Kallo naar ·De Klinge stations 
vervoerd. Door de aard van de la
ding heerst ongerustheid. Het 
gaat om 20 wagons per week. In
tussen werd duidelijk wie klant 
is bij Progil: de D.D.R •••••• 

Bsysr 

In 1970 koopt N.V. Bayer 170 ha 
op Linkeroever. De bedoeling is 
een rubberchemicaliënfabriek en 
bedrijf v~r voorprodukten voor 
plantenbeschermingsmiddelen op 
te richten. De totale investe
ring bedraagt 2 miljard. In de
cember 1974 worden de eerste pa
len geheid voor het nieuwe be
drijf, voor de produktie van een 
glasvezelbedrijf: investering 
1 miljard. 

Hslterman 

Halterman gaat in 1972 in pro
duktie. Daar wordt 2 miljard ge
investeerd op zowat 16 ha. In 
1972 wordt ook een tijdelijke 
spoor- en wegverbinding aange
legd tussen de bedrijven Progil, 
Bayer en Halterman enerzijds en 
de expresweg Antwerpen-zeekust. 

DOEL iN ZICHT 

Liefksnshosk 

Het bedrijf Halterman is gelegen 
tegen Liefkenshoek. Het fort 
Liefkenshoek ligt er verlaten 
bij. De gemeente Beveren is met 
Landsverdediging in onderhande
ling om dit fort aan te kopen. 
Vanuit Liefkenshoek vertrekt een 
veerboot naar Lillo en Doel . Om 
de twee uur kan ~en de overzet 
nemen. 

Langsheen de dijk van Liefkenshoek tot Doel maken we een voet
tOcht. Bovenop de dijk heeft men rechts de Schelde en links het 
opgespoten polderland met tussenin hier en daar nog weiland en 
akkerland. Recht voor je uit doemt de koeltoren van de atoomcen
trale op en het schattig boerendorpje Doel met zijn spits kerk
torentje. 



Tijdens de wandeling over de 
dijk moet je ook oog hebben voor 
de rijke dierenwereld, vooral de 
vogels : de water- en moerasvo
gels. Veel dieren zal men wel 
niet meer tegenkomen op dit opge· 
spoten land onder stinkende rook 
van de industrie en silhouetten 
van hoogspanningsleidingen en 
fabrieksschouwen. Als men de 
reis verder richt naar Prosper
polder en het Verdronken Land 
van Saeftinge treft men massa's 
vogelsoorten aan: zomertaling, 
rietvogels, eenden, blauwe rei
ger, kei vit, gele kwikstaart, 
rietgà.nzen, fazant, patrijs, ••• 

stoomcentmiss 
De inplanting van een atoomcen
trale te Doel gebeurde in de 
paardeschorpolder. Ten gevolge 
van de opspuitlogen van de xer~ 
reioen voor de atoomcentrale lij~ 
den elf woningen waterlast. De 
verenigde elektri_citeitsbedrij
ven bekommeren zich weinig om, 
het lot van de bejaarde inwoners . 
In december 1968 bestellen de 
elektriciteitsbedrijven een kern· 
energiecentrale: een tweeling
centrale van. 2 x 390 megawatt. 
De preciese vestigingsplaats 
wordt de zuidelijke helÏt van 
de paardeschor (of Schrampolder) 
De totale investering bedraagt 
13 miljard. In december 1971 
wordt een thermische energie
centrale in ltallo Centrum (Hoog
kallo) in gebruik genomen. In 

totaal vinden er zo'n 150 mensen 
werk. De investering van Ebes 
bedraagt 2.500 miljoen. In 1972 
wordt een tweede eenheid van de 
thermische centrale te Kallo in 
gebruik genomen. Dit gebeurt 
zonder de nodige exploitatiever
qunning. Er gaat een investering 
van 3 miljard mee gepaard. 
In oktober 1973 treedt het Waas
land in het atoomtijdperk. De 
eerste eenheid te Doel wordt in 
gebruik genomen. In 197 5 wordt 
een derde atoomcentrale gebouwd 
zonder enige bouwtoelating. 
Staatssecretaris voor Streekeco
nomie Luk Dhoore laat dezelfde 
dag nog de werken stilleggen. Op 
26 juni 1976 wordt in aanwezig
heid van eerste minister Tinde
mans de atoomcentrale ingahul
digduet in dit gewest nog nooit 
geziene feestelijkheden. De J?Ol
derboeren betogen no~ eens ••• 
Doel blijft be.h,ouden. Het dorpje 
met eens 1.144 inwoners moest 
gewoon van de kaart. Zover is 
het niet gekomen. De dorpskern 
zal bewaard blijven. Men gaat 

het toerisme stimuleren en de 
overgebleven poldergronden be
nutten. 
Het loont de moeite deze streek 
eens te bezoeken. Maak er met je 
~oep een' dagtrip van, l,llet de 
fiets of met een autoc.ar. In de· 
voormiddag bezoek je de zeesluis 
te Ka_llo én langsheen de indus
trievestigingen naar Liefkens
hoek. Een boottocht naar Doel of 
Lillo behoort tot de mogelijkhe
den. Voor enkele franken wordt 
je met de boot naar de andere oe• 
ver gebracht. Ofwel gaat de 
groep te voet over de dijk naar 
Doel. De afstand is 3 kilometer. 
's Middag~ kaJl 111.en in Doel wel 
terecht in een eethuisje. Groe
pen die met een bus komen kunnen 
de bus tot in Doeldorp laten ko
m.en en daar terug instappen. NU 
kan de weg naar Prosperpolder en· 
het Verdronken Land van saeftin
ge gevolgd worden. Om een tocht 
doorheen het Verdronken Land te 
nemen heb je een gids nodig. Zon· 
der gids kan je er niet in. 
Adres : Neve, Middenweg, Graauw 
Nederland. Oe gids moet tijdig 
woroen aangevraagd. 
Stafkaarten voor de tocht naar 
Doel kunnen word.en besteld bij 
Chirojeugd Vlaanderen, Kikdorp 
30, 2000 Antwerpen of bij de 
V.B.T. boekhandel uit je- streek. 
Stafkaart Kieldrecht-Lillo 7/5-
6 schaal 1: 25.000 en stafkaart 
Lillo 7/6 schaal 1:10.000. 
De dagtocht in de Waaslandse Pol
der zal ongetWijfeld het karakter 
krijgen van een anti-atoommani
festatie en een aanklacht tegen 
allen die de natuur vernielen. 


	b1 copy
	b2
	b3
	b4
	b5
	b6 copy
	b7 copy
	b8 copy

