
MIJN BEZOEK AAN 

HET FORT VAN 
BREENDONK  

IN WILLEBROEK



VERTREK

ROUTE

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar het Fort van Breendonk. Dit is een Belgisch fort gebouwd in Willebroek voor de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werd het gebruikt als werk- en doorgangskamp. Veel mensen vinden een bezoek aan het Fort van Breendonk heel interessant. Deze bundel legt 
me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het Fort van Breendonk. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

Op  .................................................................................................................................................................................................................  (datum) ga ik naar het Fort van Breendonk.

  .................................................................................................................................................................................................................  (gezelschap) gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Fort van Breendonk om  .....................................................................  (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De route naar het Fort van Breendonk duurt ongeveer ....................................................................................................  (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké. 



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

SENSORISCHE KAART 

Ik kan op de website van Toerisme 

voor Autisme een sensorische 

kaart downloaden. Daarop kan ik 

zien in welke ruimtes van het Fort 

van Breendonk het donker is, in 

welke zones er sprake is van echo, 

in welke kamers er een sterke geur 

hangt en zoveel meer.



HOE GA IK NAAR HET FORT VAN BREENDONK?

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



IK GA MET DE TREIN

HOE GA IK NAAR HET FORT VAN BREENDONK?

Ik ga met de trein naar het Fort van Breendonk. 

Ik stap op in het station van   .....................................................................................

Ik stap uit in het station van Willebroek. 

Als ik van de trein stap, moet ik nog 20 minuten stappen tot de ingang van het Fort van 

Breendonk. Dat is niet zo ver. Ik kan de wegwijzers volgen vanuit het station naar het Fort 

van Breendonk. 



IK GA MET DE AUTO

HOE GA IK NAAR HET FORT VAN BREENDONK?

Ik ga met de auto naar het Fort van Breendonk. 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto. 

Ik volg de wegwijzers naar het Fort van Breendonk.

Als we bij het Fort van Breendonk zijn, zoeken we naar parking voor de auto. 



HOE GA IK NAAR HET FORT VAN BREENDONK?

IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar het Fort van Breendonk. 

Ik wandel naar de bushalte van bus  .......................................................................  (busnummer). 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer .......................................................................................................  minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog ongeveer 5 minuten stappen tot de ingang van het Fort 

van Breendonk. Dat is niet zo ver. 

Ik volg de wegwijzers naar het Fort van Breendonk.



IK GA MET DE FIETS

HOE GA IK NAAR HET FORT VAN BREENDONK?

Ik ga met de fiets naar het Fort van Breendonk. 

Als ik aan het Fort van Breendonk 

ben, zet ik mijn fiets in de fietsen-

stalling. Ik doe mijn fiets op slot en 

stap naar de ingang van het Fort 

van Breendonk. 

Ik volg de wegwijzers naar het Fort van Breendonk.



HOE GA IK NAAR HET FORT VAN BREENDONK?

IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar het Fort van Breendonk.

Ik volg de wegwijzers naar het Fort van Breendonk.



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ HET FORT VAN BREENDONK: WAT NU?

Ik volg de pijltjes naar het Fort van 

Breendonk. 

Ik ga door de poort naar binnen. 

We komen aan bij het Fort van 

Breendonk. Ik herken het fort aan 

de slagboom die openstaat. 

Aan de poort hangt een bordje. 

Hierop staat ‘Wie verder gaat, 

wordt doodgeschoten!’. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog gebeurde 

dat echt, maar nu niet meer. Dit 

bordje klopt niet meer. Het hangt er 

nog altijd om ons te tonen hoe het 

vroeger was. 



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ HET FORT VAN BREENDONK: WAT NU?

Ik stap tot aan de barrière. Dan ga 

ik naar links.

Daarna ga ik door de glazen deur 

links.

Ik ga naar binnen door de witte 

deur. 

Ik ben bij de kassa. We kopen 

tickets voor ons bezoek.



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ HET FORT VAN BREENDONK: WAT NU?

Dit is mijn ticket. Ik hou mijn ticket 

goed bij. Soms kunnen mensen 

van het fort vragen om mijn ticket 

te tonen tijdens mijn bezoek. Dat is 

niet altijd zo. 

Als ik naar het toilet moet, ga 

ik best eerst. Dit zijn de enige 

toiletten in het Fort van Breendonk. 

Als iemand anders naar het toilet 

moet, dan wacht ik. 

Ik stap rond de balie en ga door de 

glazen deur terug naar buiten. 

Ik krijg een audiogids. Hiermee 

kan ik de uitleg horen tijdens mijn 

bezoek. Er zijn verschillende soor-

ten audiogidsen. Ik kan niet kiezen 

welke ik krijg. 



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ HET FORT VAN BREENDONK: WAT NU?

Ik ga naar links. Mijn bezoek 

begint.



HET BEZOEK AAN HET FORT VAN BREENDONK

 ZONDER GIDS

 MET GIDS

 



In het Fort van Breendonk is er 

heel veel te zien. Ik kan er leren 

over hoe de mensen er tijdens de 

Tweede Wereldoorlog leefden en 

werkten. 

Voor sommige mensen kan dit 

emotioneel zijn. Voor andere 

mensen niet. Het is oké als ik 

emotioneel ben. Het is oké als ik 

niet emotioneel ben.

Als ik een bordje met een nummer-

tje tegenkom, druk ik dit nummer 

in op mijn audiogids. Ik hou de au-

diogids aan mijn oor en luister. De 

uitleg begint en stopt automatisch.

ZONDER GIDS

HET BEZOEK AAN HET FORT VAN BREENDONK



De nummers die ik zal tegenkomen 

zijn niet in volgorde. Soms worden 

nummers overgeslagen op mijn 

route. Dan kom ik ze later mis-

schien tegen. Dat is niet altijd zo. 

Er is een vaste route in het Fort van 

Breendonk. Ik volg de route. De 

route wordt aangeduid door witte 

pijlen op rode borden. 

Het eerste stuk van het bezoek is 

binnen. Ik ga door de grijze poort 

naar binnen. 

In sommige kamers en gangen kan 

het donker zijn. Op de sensorische 

kaart die ik kan downloaden op de 

website van Toerisme voor Autisme 

kan ik zien in welke kamers dit is. 

ZONDER GIDS

HET BEZOEK AAN HET FORT VAN BREENDONK



Binnen hoor ik ook soms een echo. 

Dat is oké. Op de sensorische 

kaart die ik kan downloaden op de 

website van Toerisme voor Autisme 

kan ik zien in welke kamers dit is. 

In sommige kamers kan het een 

beetje muf ruiken. Dat is oké. 

Meestal is dit in kamers waar er 

bedden staan, maar ook in andere 

kamers kan het soms sterk ruiken. 

Op de sensorische kaart die ik kan 

downloaden op de website van 

Toerisme voor Autisme kan ik zien 

in welke kamers dit is. 

In sommige kamers wordt een 

korte film gespeeld. Ik kan naar de 

film kijken als ik dat wil. 

In sommige kamers wordt een 

film gespeeld en kan ik naar mijn 

audiogids luisteren. Ik kies wat ik 

eerst doe. Ik kan eerst naar de film 

kijken en dan naar de audiogids 

luisteren. Ik kan ook eerst naar de 

audiogids luisteren en dan naar 

de film kijken. Op de sensorische 

kaart die ik kan downloaden op de 

website van Toerisme voor Autisme 

kan ik zien in welke kamers dit is. 

ZONDER GIDS

HET BEZOEK AAN HET FORT VAN BREENDONK



In het Fort van Breendonk kan ik 

veel leren. Er zijn enkele informa-

tieborden in het Fort van Breen-

donk. Als ik meer wil leren over 

iets, dan lees ik de tekst op het 

bord. Die tekst is in verschillende 

talen geschreven. 

Ik ga op zoek naar de letter N. Die 

tekst is in het Nederlands geschre-

ven. Als ik dit wil, kan ik aan mijn 

begeleiders vragen om de tekst 

voor te lezen. 

Sommige plaatsen in het Fort van 

Breendonk kunnen een beetje 

eng zijn. Niet iedereen vindt deze 

plekken eng. Op de sensorische 

kaart die ik kan downloaden op de 

website van Toerisme voor Autisme 

kan ik zien in welke kamers dit is. 

Als ik deze plekken niet wil zien, 

dan wandel ik er gewoon voorbij of 

luister ik niet naar mijn audiogids. 

Het tweede stuk van het bezoek 

is buiten. Dan kan ik het fort goed 

zien.

ZONDER GIDS

HET BEZOEK AAN HET FORT VAN BREENDONK



Op het einde van mijn bezoek 

wandel ik over een brug. Deze 

brug wiebelt een beetje. Dat is 

geen probleem. De brug zal niet 

instorten. 

Daarna wandel ik langs het water 

en kom ik terug op de plek waar 

mijn bezoek begon. 

Een bezoek aan het Fort van 

Breendonk duurt ongeveer 2 uur. 

Het kan zijn dat mijn bezoek langer 

duurt als ik het zeer leuk vind. 

Het kan ook zijn dat mijn bezoek 

minder lang duurt als ik het minder 

leuk vind. 

ZONDER GIDS

HET BEZOEK AAN HET FORT VAN BREENDONK



Ik bezoek het Fort van Breendonk 

met een gids. Het kan zijn dat er 

nog andere mensen meegaan met 

de gids. Dat is mijn groep. Ik zorg 

altijd dat ik bij de groep blijf.

Ik meld me aan bij de kassa. Ik 

wacht tot de gids bij mijn groep 

komt staan. 

Tijdens een rondleiding geeft de 

gids uitleg. Ik heb dus geen audio-

gids nodig. 

De gids geeft bij elk deel uitleg. Ik 

doe mijn best om flink te luisteren. 

Als ik een vraag heb, mag ik de 

vraag stellen aan de gids. 

MET GIDS

HET BEZOEK AAN HET FORT VAN BREENDONK



TOILET

WAAR VIND IK HET TOILET?

In het Fort van Breendonk is er een 

toilet. Het toilet is achter de kassa.

Ik vraag altijd aan mijn begeleiders 

of ik naar het toilet mag. 

Ik stap de gang door en ga naar 

rechts. Als ik naar het toilet moet, 

kan ik daar gaan. 



PICKNICKEN

WAAR KAN IK ETEN?

Bij het Fort van Breendonk is een 

zone om te picknicken. Ik neem 

mijn eigen picknick mee naar 

het fort. Ik eet mijn picknick in 

de picknickzone op. Aan de balie 

is ook een frisdrank- en warme 

dranken automaat.  Frisdrank 

kost 1 euro en warme dranken 

kosten 1,5 euro.  De automaat 

geeft geld terug als ik niet gepast 

kan betalen. Ik spreek met mijn 

begeleiders af of ik hier iets mag 

kopen. 



DE SOUVENIRWINKEL

 IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

 IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

 



IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

DE SOUVENIRWINKEL

In het Fort van Breendonk is een 

kleine souvenirwinkel. In die winkel 

mag ik iets kopen op het einde van 

mijn bezoek

Ik mag iets kopen dat minder of 

gelijk aan  ..........................................  euro 

is.



IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

DE SOUVENIRWINKEL

In het Fort van Breendonk is een 

souvenirwinkel. Ik zal niets kopen 

in de winkel. 



EINDE

EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan het Fort van Breen-

donk is gedaan. Ik ga terug naar de 

uitgang. 

Ik ga door de witte deur naar 

binnen. 

Ik ben opnieuw bij de kassa. 

Ik ga naar links en ga naar buiten 

door de glazen deur.

Daarna ga ik naar    ..............................................................................................................................................................................................   (activiteit).



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer  .............................................................................   (reistijd) onderweg naar de volgende activiteit. Het kan zijn dat ik er vroeger ben 

en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 



IK GA MET DE TREIN

DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Willebroek. Dat is ongeveer 20 minuten stappen. 

Dat is niet zo ver.   

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

 

Ik stap uit aan het station van   ................................................................................  (eindstation).



IK GA MET DE AUTO

DE TERUGWEG

Ik stap van het Fort van Breendonk 

naar de parking waar onze auto 

geparkeerd staat. 

Ik ga met de auto naar  ...................................................................................................  (activiteit).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

Ik stap van het Fort van Breendonk naar de bushalte van de bus  

met nummer   ...................................................................................................................

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar    ..................................................................................................  (activiteit).  

De rit duurt ongeveer   ..................................................................................................  minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fietsenstalling. Ik 

zoek mijn fiets. Ik doe mijn fiets-

slot open.  

Ik ga met de fiets naar   ..................................................................................................  (activiteit). 



IK GA TE VOET

DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar     .........................................................................................................  (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. Als 
er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fijne dag van. 


