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Wie houdt van geschiedenis, mysterie en straatkunst moet, wat
ons betreft, een bezoekje aan de verlaten spookstad Doel in

België plannen. Deze spook stad, of beter gezegd dit verlaten
dorp, vind je op steenworp afstand van de Antwerpse haven.
Hierdoor is een tripje naar Doel goed te combineren met je
stedentrip naar Antwerpen. Tenminste als je met de auto gaat,
want ‘Busje komt zo’ gaat hier niet op. Tegenwoordig zou Doel
zo hét decor kunnen zijn voor een horrorfilm. Daarnaast is
Doel ook één van de meest bezochte urban explorer plekken in
België. We snappen dat je meer wilt weten over dit spannende
en artistieke dorp, hierdoor lees je alles in dit blog alles
over de verlaten spook stad Doel in België.
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1. De geschiedenis van Doel, België
Ooit was Doel een rustig dorpje met ongeveer 1.300 inwoners
gelegen in de Scheldepolders.
We zeggen “was een rustig dorpje”, want vanaf de begin jaren
’60 kwamen de eerste plannen ter sprake en was het alles
behalve rustig voor het Belgische dorpje Doel en haar
inwoners. Rond deze tijd kwamen de plannen voor de uitbreiding
van de Antwerpse haven en de vernieuwing van de kerncentrale
ter sprake. Er volgde jaren van protest en eind jaren ’70
werden de plannen terug in de kast gelegd. Niet omdat de
regering zich bedacht had, maar vanwege de olie en economische
crisis was de uitbreiding van de Antwerpse haven nog niet
nodig.

Door regelmatig politiek getouwtrek en diverse blunders kwam
er veel wantrouwen en onzekerheid in de gemeente. Totdat de
Vlaamse regering in 1998 besloot dat iedereen Doel moest
verlaten, want de bouw zou doorgaan. Echter is dat tot de dag
van vandaag niet gebeurt en staat de nu spookstad van België,
Doel, nog steeds.
Tip: Doel is leuk te combineren met een bezoek aan Antwerpen,
vanaf Antwerpen is het 40 minuten rijden met de auto!

Let op: aangezien het een vrijwel verlaten dorp is, rijden
hier geen streekbussen!

2.Wat is er te doen in de spookstad
Doel
Op vraag “Wat is er te doen in de spookstad Doel?’’ kunnen wij
heel snel antwoorden. Genoeg! Ga dwalen door de verlaten
straten van het dorp en geniet van de graffiti straatkunst die
de spookstad Doel je te bieden heeft. Vergeet ook niet langs
de Lieve Vrouwe Kerk, het Sint-Cornelius-Gesticht en het
vroegere meisjes internaat te lopen.

Na al dat wandelen is het tijd om wat te eten, drinken of een
toiletstop. Nu verwacht je waarschijnlijk geen horeca in een
verlaten spookstad, toch heeft Doel nog 2 opties voor je. Café
De molen of café-taverne Doel 5.

Ook kun je op de dijk aan de Schelde op één van de vele
bankjes over het water turen naar de voorbijkomende schepen.

3. Leedvermaak
In de jaren na het vertrek van de meeste bewoners hebben
graffiti artiesten de huizen met hun kunstwerken versierd. Ik
zeg versierd, maar al is het soms nog zo mooi, denk ik dat je
een ander woord gebruikt als het je eigen huis is. ????

Toen de situatie van Doel steeds bekender werd kwamen er ook
mensen die leuzen op de gebouwen spoten. Tevens is zijn de
grafstenen op het kerkhof niet gespaard gebleven. Bah, dit
vonden we erg respectloos. Wij liepen dus rond en kregen soms
een schuld gevoel. Wij genoten van de straat kunst en vonden
de verlaten huis iets mystrieus hebben. Maar werden ook heel
bewust van het leedvermaak. Hoe vreselijk zou het geweest zijn
om zo lang te strijden en dan toch te moeten vertrekken. Besef
je dat dit ooit iemands huis was en ga er met respect met mee
om. Daarnaast zijn sommige mensen nooit vertrokken of terug
gekeerd naar dit vrijwel verlaten dorp. Tegenwoordig wonen er
nog maar een tiental mensen in deze spookstad. Ze strijden nog
altijd voor het behoud van Doel, en hopen dat Doel ooit weer
terugkeert naar zijn oude glorie.
Wist je dat: Tussen 1999 en 2003 de oud bewoners van Doel hun
huis terug konden kopen?

4.Waar kun je parkeren je bij Doel
Doel was een drukke hotspot voor mensen die meededen aan het
spel PokemonGO! Dit leverde gevaarlijke situaties op, waardoor
de gemeente besloot om een slagboom voor de ingangsweg van het
dorp te plaatsen. Deze slagbomen zijn tussen 06:00-18:00 uur
en in het weekend gesloten.
Mensen met de Belgische nationaliteit kunnen dankzij hun ID
bewijs met de auto het dorp inrijden.

Zodra de slagboom open is, kun je op meerdere openbare plekken
parkeren. Zoals eerder aangegeven wonen er mensen in Doel, dus
parkeer je auto op de aangegeven parkeerplaatsen.
-De parkeerplaats bij De Molen, parking Scheldemolenstraat
-De parkeerplaats tegenover Doel 5

Tip: Is de slagboom gesloten en heb je geen Belgische ID
kaart? Parkeer langs de Oostlangeweg en loop in 15 minuten
naar het centrum van Doel.

5. Hotels
Ook enthousiast geworden en wil je blijven slapen in de
spookstad? Hopelijk ken je een inwoner van Doel, want het dorp
zelf heeft geen hotel. Gelukkig zijn er meerdere goede hotels
op fiets afstand van Doel. Een ander leuke tip is om het te
combineren met een weekendje Antwerpen.

Booking.com

Wij vinden de spookstad Doel in België echt een aanrader om te
bezoeken als op zoek bent naar een (veilige) verlaten stad.

