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Heerlijk wandelen op de Oude Spoorwegberm, het langste natuutgebied in Vlaanderen.
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geregend heeft, zou het wel eens kunnen

dat het pad onder water staat op dit stuk.

Hler hou je dus best rekening mee bij de
planning van de tocht. Bìj de brug over de

Scheidingsbeek komt het eìnde van de

Oude Spoorwegberm in zicht.

Aan het wachtbekken van Eekhoven verla-

ten we de Oude Spoorwegberm definitief.
Het wachtbekken heeft een oppervlakte
van 29,5 ha en kan bijna 2 miljoen m3

water bevatten. Het is belangrijk voor de

drinkwatervoorzìenìng van Antwerpen

An De Ceuster

Sportlechnìsch Coördìno'tor
Eindredoclie De Wondelvogel

en de randgemeenten. Een rustpunt met
bankjes laten we llnks liggen. ln de verte
bemerken we de Lazaruskapel. Die werd
gebouwd op vraag van een officier uit
het leger van Karel de Stoute. Hij kwam
melaats teruq naar huls en mocht niet
meer in de parochiekerk. Omdat hij ook
geestelljke bijstand wilde, liet hij een

kapel bouwen die hij toewijdde aan de

H. Lazarus, de patroonhellige van de me

laatsengemeenschap. De wijk errond heet
ook Lazernij. Voorbij de kapel dwarsen we
de N1 en even verderop ook de E19, om

terug te keren naar diezelfde N1 via de

Netedìjk langs de Beneden-Nete ln tegen-

stelling tot in llegem, waar vorig jaar onze

Nationale Wandel- en Fietsdag plaatsvond,

is deze dìjk verhard. De Beneden-Nete is

dan ook veel breder hier dan de Grote

Nete in ltegem. ln en onder Lier vloeien

de Grote en Kleine Nete namelijk samen

met het Netekanaal. Op de Beneden-Nete

staat dan ook veel meer stroming en is er

getìldenwerking.

Op de brug naar de overkant van de

Beneden-Nete stellen we ons voor wat
we zouden doen als we lneens de bus

zien aanrijden (want een spurtje zit er na

25 km niet meer in). Gelukkig hebben we
nog wat trld over, eens we de bushalte

bereiken. Met bus 500 rijden we naar het

station van Mechelen. Gelukkig is dit het
eìndstation, zodat we niet weer te vroeg

afstappen. Met de trein keren we terug
naar huls, moe maar voldaan na een

prachtig traject op de GR 12.

De wandelgids
Voor onze trìp wapenden we ons met de

wandelgìds GR 12 Amsterdam-Par¡s, deel

Vlaanderen & Brussel, van Grote Routepa-

den vzw.Tevens laadden we de gpx van

de route op onze wandelgps. Gewapend

met beide is het volgen van de rood-witte
markeringen een koud kunstje. Het oor-

spronkelijke traject van de GR 12 werd voor
de nieuwe gids op enkele plaatsen lìchtjes

aangepast, maar het grootste verschil met
de vorige gids ls de toevoeglng van de wes-

telìjke varlant tussen Schoten en Mechelen.

Die doet ook een stuk van Antwerpen stad

aan en loopt ten westen van de El9. Het is

van deze variant dat we een stukje bewan-
delden. De hele westelryke varlant is 60 km

lang en kan, als je de gids volgt, in drie etap-
pen bewandeld worden. I

Praktisch

De wandelgids
GR 12 Amsterdam-Parijs, deel Vlaanderen &

Brussel

ISBN: 9789081 396493

Prijs:€ 1B

I nfo: www.groteroutepaden.be

Onze wandeling
Start (gepland):Wilrijk Bist, Fort 6

Start (effectief): Gerard Le Grellelaan,

Nachtegalenpark

Einde: bushalte Mechelsesteenweg, Walem

Afstand: 25,4 km (1 9 km vanaf Fort 6)

Grotendeels onverhard

Fietsen kan soms op de dijk of ernaast, u¡t de w¡nd.

Plan Bier Scheldeland is de opvolger van Plan BierVlaamse Ardennen

De fietstocht ¡n Dikkele, die we in het vorige nummer bespraken,

was zo goed in de smaak gevallen (figuurlijk én letterlijk) dat

we dadelijk akkoord waren om ook van deze kaart een route

te testen. We kozen voor de 34 km lange fietslus'De Blauwe

Ommegangigelegen in de streek rond Dendermonde, een mooi

stukje Scheldeland.

Start van de tocht
ln plaats van te starten op de parking in de
De Bruynlaan in Dendermonde, zoals de
kaart suggereert, besluiten we om te star-

ten in het centrum van Baasrode. Je kan er

echter alleen parkeren met parkeerschijf,

dus niet voor lange trjd. Gelukkig geldt dit
niet op zondag. Waarom starten we hier?

De route kan hier met 10 km ultgebreid
worden tot Sint-Amands en terug. Door in
Baasrode te starten, kunnen we achteraf
beslissen of we de uìtbrelding nog fietsen

of niet. Aan de Sint-Ursmaruskerk van

Baasrode staan we al dadelijk aan knoop-
punt (KP) 57 en 58, zodat we dadelijk op
weg kunnen naar KP 97. De opeenvolging
van knooppunten vind je in de praktische

informatie en op het kaartje.

Brouwerii Malheur
We verlaten Baasrode en fietsen rlchting
Sint-Gil lis-br1-Dendermonde. I n tegenstel-
ling tot wat de kaart doet vermoeden,

loopt de fietsroute langs de brouwer¡
Malheur van Manu De Landtsheer, waar

het gelryknamige bier'Malheur' gebrouwen
wordt. We fietsen er echter voorbij zonder

dat we ons ervan bewust zijn. De huidige
brouwerij werd opgestarTin 1997, waarmee

Manu de familietraditie van het brouwen
in eer herstelde. De familie De Landtsheer

stichtte namelijk alin 1773 de brouwert¡ De

Halve Maan in Baasrode en bleef generaties

lang met bier en brouwen bezig. Aan de
gevel van veel cafeetjes zie je dan ook de
panelen van Malheur hangen.

Denderbclle
Het gaat verder richtìng Denderbelle. Het

eerste stukje fietsroute blies ons niet direct
van onze sokken, maar in de buurt van

Denderbelle komen we echt op zalige

fietspaden terecht. Zo is er net voor we
rond het dorp rijden een onverhard paad-
je langs een stukje natuur, dat ons echt
al kan bekoren. We fietsen hier voorbij de

Tekst en foto's: An De Ceuster

Zalig ñetsen in de velden rondom Denderbelle.
De Lazaruskopel in de wijk Lazernij.
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Langs Schelde cn Dcndcr
En dan moeten we even omhoog, de
Scheldedijk op. Langs een groot stuk van
dit gedeelte kan je zelfs kiezen ofje op de
dijk rijdt, dan wel in de diepte uit de wind.
De fietspaden lopen grotendeels parallel

aan elkaar. Een infopaneel op de dijk geeft
de plaats aan waar de dijk het op B januari

1 91 6 begaf.
We houden een eerste rustpauze aan café
De Rust. Het cafeetje ligt wat in de diepte,
zodat je op het terras u¡t de wind zit. Als

streekbiertje kiezen we de Dendermondse
Tripel, gebrouwen in brouwerij De Block
in Peizegem-Merchtem in samenwerking
met de abdij van Dendermonde. Het is het
enige bier op de kaart dat we niet kennen,
dus proeven maar.

We zetten onze tocht verder en fietsen

tussen de Schelde en de Sint-Onolfspol-
der, Deze dijk heette vroeger ook wel
Kolen- of Notendijk. Kolendijk, omdat hier
op grote schaal rode en witte kool ge-
kweekt werd tot WO l, en Notendijk, naar

de aanwezigheid van de talrijke notelaars.
Aan de ene kant zie je dus het water, aan

de andere kant vooral natuur. Aan de
overkant van de Schelde laat een mooi
woonhuis zich bewonderen.
Aan de Sluis van Dendermonde steken
we de Dender over. We blijven deze een
trjdje volgen, en hoewel we ook nu langs

het water fietsen, ziet het er toch net even

anders uit dan langs de Schelde.

Dwars door Dcndermonde
Aan de Oude Dender gaat het richting
Dendermonde. Ook hier genieten we
weer van een fantastische fietsbeleving
in de rust en stilte. Aan het oude sas van

De Grote Marktvan Dendermonde.

Dendermonde fietsen we de Ros Beiaard-

stad in. Onze indruk een frisse, lichte stad
die rust uitstraalt en niet overrompeld
wordt door toeristen. De vele terrasjes op
de Grote Markt lonken, maar onze vorige
stop is nog niet lang genoeg geleden. Dus

gaat het opnieuw verder en verlaten we
de stad om weer op de Scheldedijk te be-
landen. Maar Dendermonde verdient vol-
gens ons wel een apart bezoek. Misschien
in een van de volgende Wandelvogels?

Vlasscnbroek
Het laatste gedeelte van onze tocht loopt
langs de Vlassenbroek, een gecontroleerd
overstromingsgebied van de Schelde
dat bij extreme weersomstandigheden
de stad Dendermonde beschermt tegen
overstromlngen. Het noordelijk deel wordt
ingericht als getijdennatuurgebied met
zeldzame slikken en schorren, waar vogels

De brouwerij Malheur van de familie De Landtsheer.

wachtbekkens langs de Vondelbeek, dìe
het gebied tegen overstromingen moeten
beschermen. Het waterpeil wordt hier
voortdurend gecontroleerd, en bij hoog
water gaat de schuif automatisch dicht.
Als het debiet voldoende gezakt is, wordt
het wachtbekken weer geleegd.

ln Denderbelle zelf kan je even van de rou-
te afwijken voor brouwerij 't Kroontje, waar
de Rebelle gebrouwen wordt. De bieren
van deze brouwerij worden ln kleine aan-
tallen gebrouwen: op is op dus.

Richting Appcls
Het volgende stukje van de tocht is puur
genieten. De ondergrond ls perfect geas-

falteerd, dus het bolt fantastìsch goed. We

komen op het hele eind geen enkele auto
tegen. Daarenboven slingert het baantje
zich gezapig door de velden, zodat je na

elke bocht weer een verrassing krrjgt. De

De in onbruik geraakte Beirens Molen.

Via de Sluis van Dendermonde steken we de Dender over.

huizen hebben plaatsgemaakt voor uitge;
strekte weiden en velden, zodat het enige
wat een beetje uit de toon valt de hoog-
spanningskabels en -masten zijn. Heerlìjk

genieten van de gladde ondergrond en de
stille natuur, wat kan daar tegenop?
We volgen even de spoorweg en steken

naast het spoor de Dender over. Daar is het
even opletten, want de gps geeft aan dat
de route verdergaat naar rechts, maar de
doorgang onder het spoor zit eigenlijk Iinks

achter de hoek, onder de brug waar we net
fietsten.
Net voor we Appels binnennjden trekt een

met groen overgroeide oude molen onze
aandacht in de Hofstraat. ln de 17de eeuw
was hij bekend onder de naam Beirens Mo-
len. De molen is deels afgebroken en heeft
dus ook geen wieken meer. Maar de met
klimop overwoekerde overblijfselen vragen
gewoon om gefotografeerd te worden.

Oude Schcldearm
We rijden langs de kerk van Appels. De
patroonheilige is de heilige Apollonia.
Zou die haar naam gegeven hebben aan

deze deelgemeente van Denderrnonde?
Nu zetten we koers naar de Schelde-
dijken, maar eerst dient zich nog een
andere stopplaats aan: een oude Schel-
dearm. Die ontstond doordat de Schelde
steeds grotere meanders uitsneed in
het landschap. Om de rivier bevaarbaar
te houden, werd ze aan het einde van
de i 9de eeuw rechtgetrokken. De oude
Scheldearm slibde stilaan dicht. Op het
domein Oude Schelde werden verschil-
lende inheemse bomen aangeplant en
legde men een wandelpad aan. Het is
een broedgebied voor tal van vogelsoor-
ten, zodatje er kunt genieten van de
zangstemmen van verschl llende vogels
door elkaar.

en vissen een ideale leefplek kunnen
vinden. Het zuidelijk deel staat niet onder
invloed van het getij. H¡er komt natte
natuur of'wetlandsi met een moerasbos,
kreken, slikken en schorren. Er worden ook
wandelpaden aangelegd.

Extra lus naar Sint-Amands
Bij aankomst in Baasrode zien we de extra
lus nog zitten, want die belooft heel erg

de moeite te zijn. Tot nu toe hebben we
erg weinig fietsers tegengekomen (zou

Parijs-Roubaix daar voor iets tussenzit-
ten?), maar Sint-Amands is zo populair dat
we hier wel wandelaars en fietsers bij de
vleet passeren. Een ijsje en een drankje
later nemen we met de fiets plaats op de
veerboot die ons naar de overkant van de
Schelde brengt. Dit stukje van de fietsrou-
te geeft ons echt de indruk dat we op een
eiland zitten waar we alleen zijn met de

fi
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Het beschutte terrasje van De Rust op de Sint-Onolfsdijk. Onverhard fretspad aan de wachtbekkens van de Vondelbeek.
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Deze veerboot brengt ons terug naar Baasrode.
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Bijdragen:André Maes en An De Ceuster

Fietsen rond Het Kanaal Wandelen buiten de
Deel2West-Frankrijk binnenStad van EindhOven

De slankste fietsatlas
Nederland compleet in 100 pagina's

maakt, al afkomen. Een afsluitertje drinken
we nog in het museum Hof van Peene,

waarna we moe maar voldaan hulswaarts
keren.

Plan Bier Scheldeland
De nieuwe fiets- en wandelkaart Plan Bìer

Scheldeland biedt net als de vorige editie
in de Vlaamse Ardennen vier fietstochten
en drie wandelroutes aan in de buurt
van of langs brouwerijen. Bierliefhebbers
worden gewezen op de aanwezigheìd
van pittoreske cafeetjes waar streekbieren
geserveerd worden. Alle routes zrln uitge-
stippeld op het knooppuntennetwerk. De

drie andere fietslussen sltueren zich rond
Aalst, Gent en Willebroek. Op de achter-
zijde van de kaart vinden bìerliefhebbers
lnformatie over de brouwerijen en het
gebruik van hun bieren. Onze route beves
tigt nogmaals dat d¡t in¡tiatief fietsroutes
bevat dìe echt de moeite waard zijn. En

als je op zondag in de namiddag fietst op
de Scheldedljken, heb je geen last van de
wielertoeristen waar de regio toch wel wat
berucht voor is. Een aanrader voor een
mooie lente- of zomerdag! o
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Sint-Amands gezien vanaf de veerboot.

natuur. We voelen het amper dat er nog
I0 km extra op de teller staat als we aan

het veer van Baasrode aankomen. Met een
druk op de bel geven we aan dat we naar
de overkant wlllen, en even later zien we
de veerboot, die elk halfuur de oversteek

Het eerste deel van de route'Fletsen rond
Het Kanaal'liep langs de kust van Zuid-
Engeland, nu wordt het traject van Roscoff
(Bretagne) naar De Panne beschreven. Je

kan dus een fietstocht ondernemen langs

Het Kanaal in Frankrijk of Engeland, en

dankz¡ de opname van alle veerhavens
langs de Kanaalkust kun je zelfs een lus fiet-
sen dle beide landen bezoekt. De vertrek-
plaatsen van de veerdiensten vind je op de
overzichtskaart vooraan. De route gaat over
rustige - deels autovrUe - binnenwegen en
paden. Krijtrotsen, oesterba n ken, crêperies

en kathedralen wìsselen elkaar af. De totale
afstand bedraagt 1.500 km en kan met
160 km worden ingekort. Dat is dubbel zo

lang als het stuk van Dover naar Plymouth,
maar met minder steile hellingen. Wie in de
beschreven richting fietst, heeft meer kans

op wind in de rug.

De gids is uitgegeven in een handige
ringband in landschapvorm met coverflap.
Hierdoor kan hlj in de stuurtas en ls hij

onderweg gemakkelljk te raadplegen. De

volledige route is ingedeeld in 1B trajec-
ten. Bìj elk traject vind je een wegbeschrij-
ving, hìstorische en toeristische informatie.
Daarna volgt de stapsgewijze trajectbe-
schrijvìng op kaartjes (schaal 1:150.000)

met ingetekend tra.ject, verkortingen of
alternatieven. Waar nodig is ook een plat-

tegrond van de steden afgebeeld. Achter-

aan staat de praktische informaiie met de
overnachtingsmogelijkheden in chronolo-
gische orde. De gids is rijkelìjk gelllustreerd

met mooie foto's. (AM)

Deze uitgave is de zesde in de reeks urbane
wandelgidsen van ultgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig, die in 2016 op de Utrechtse
Fiets en Wandelbeurs de prìjs van de
Gouden Wandelschoen won. De gids bevat
een ideale mix van natuur en industrie. De

omgeving rond Eindhoven ìs een uitloper
van de Kempen, met zandgronden en

heidevelden, terwijl de stad de bakermat
is van de grootste concerns zoals Philips,

Bata, Karel 1 Sigaren en andere. Je maakt
er onderweg zeker kennis mee. Ook voor
de Vlaamse wandelaar is dlt een haalbare

kaart: Eindhoven lìgt op een boogscheut
van de Nederlands-Belgische grens.

ln het boek zìjn acht wandelroutes tussen

10 en 19 km opgenomen. Op de over-
zichtskaart vooraan zie je dat de routes een
groot klaverblad vormen met als centraal
punt het NS-statìon van Eìndhoven. Net

zoals in de andere wandelgidsen van Ge

garandeerd Onregelmatlg ls ook hier veel

aandacht besteed aan de wegbeschrijving,
in tekst en in beeld. De kaartjes hebben
een ideale wandelschaal met een duidelijk
ingetekend traject. De beschrrlving van elke

etappe vangt aan met de afstand en plaat-

sen waar je langs stapt. Op de volgende
bladzrlden staat bovenaan de wegbeschrrl-
vìng en onderaan de toeristìsche informatie
van de bezienswaardìgheden onderweg.
Het geheel is getooid met prachtige fotos.
Voor wie met een gps toestel op stap wil
gaan is er de mogel¡kheid om gratis de
gps-tracks van de trajecten te downloaden
van de website. (AM)

Dat men in Nederland de fietsers ver-
went, hoeft niet meer gezegd. Het land-
schap is veelal vlak, fietsers mogen vaak
bollen op fietspaden die een eind van

de rijweg af liggen en het fietsnetwerk
telt maar liefst 30.000 km aan fietsroutes.
Bovendien wordt het land doorkruist
door LF-routes, lange-afstand-fi etsroutes.
Met de slankste fietsatlas heb je al deze
wegen samen in één ringband. Op de
achterfl ap staat de overzichtskaart,
zodat je snel naar de juiste pagina kunt
bladeren. Daarnaast staat de kaartle-
gende die geldt voor de hele atlas. In het
woord vooraf somt men de verschlllende
bewegwi.jzeringsvormen op, waarna
een lijst volgt met een aantal nuttige
webadressen. Opgelet, de websìte voor
de voelveren staat daar niet bil, maar dìe
vind je wel terug in de legende op de
achterflap. Tenslotte geven de auteurs
nog enkele nuttige tips voor als je een

fietstocht uit gaat stippelen, zoals het feit
dat de voetveren meestal na l8 u niet
meer varen. Daarna volgen de fietskaart-
jes. Een lengte van 3 cm op de kaart
komt in werkelijkheid overeen met 5 km,
zodat je er - afhankelijk van 1e condltle,
de weersomstandìgheden en het terrein

- zo'n 15 à 25 min. over fietst.
De fietsgìds ìs dankzij het compacte
formaat en de ringband ideaal om mee te
nemen in je fietstas. Wie een fietsvakantie
plant in Nederland, zal er een grote hulp
aan hebben, op voorhand en op het
terrein.
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binnenstad
van eindlroven
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