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0nze wandeting meandert mee met de

Schetde.

Grazende schaapjes houden het gras op de Schetdediiken kort.

Sinds vorig najaar heeft het Schetdetand er een prachtig wandetnetwerk van maar liefst honderd

kilometer bij. De knooppunten van netwerk Katkense Meersen verbinden een hete reeks

bezienswaardigheden en natuurparets in de streek tussen Dendermonde en Bertare. Reporter

Jan Roobroucktrektvoor Pasarzijn wandelschoenen aan en verkent dit drassige unlversum van

turfstekers en waterd uivets.

F\ e tekenf itm Jan Zonder yrees zette in de jaren

I 1,".f',io het otatte[and van Dendermonde op de

Ll k;a,art."Bo.r Stunr.n bektaagde zich bij Jan

Zonder Vrees over de onveil'igheid in de streek: 'Hier

in het mistige [and van Dendermonde, aan de oevers

van de Schetde tussen de bomen in het moerassige

[and, huist een waterduve[' Ze noemen hem Kl.udde.'

Na een onheitspetlende beschrijving van het monster

votgde een panische uitroep:'Vluchten is onmogeLijk!'

lk verschiL at op minstens één punt van mijn itIustere

naamgenoot: mij joeq Ktudde ats kind wel de daver op

het Lijf. Een jonge versie van meze[f zou hier in de

KaLkense Meersen al.[e katten, honden of geiten met

argwaan bejegenen, want votgens de legende kunnen

die dieren zich op ieder moment ontpoppen tot

vreseLijke monsters... 0p mijn tocht vandaag ben ik die

angst gel.ukkig ontgroeid. Vanaf de Turfputstraat in

Berlare vertaat ik de bewoonde wereLd. Dit pad is een

vast traject voor baasjes en hun honden, maar de

vìervoeters brengen me niet van de wijs. Jan Zonder

Vrees heeft KLudde ontmaskerd en ik duik onver-

schrokken het moeras in'

De tokroep van de eend

Met dit besef geniet ik votop van de rust en stiLte die

het weil.and en de bospartijen aLs po[[en over me heen

verstuiven. Na enkete knooppunten kom ik bij het
Donkmeer, dat door een smatte gracht met de Schetde
is verbonden. Hier is de kalmte samengevtoeid tot een

waterstrook, besprenkeld met water[eIies en

omzoomd met treurwi[gen. Aan de overzijde van het
meer strekt zich een boutevard uit met een keur aan

vitta's, fermettes en flats waarin het comfortabeI
wonen Lijkt.

Het Donkmeer ontstond - en dit is geen legende -
duizenden jaren nadat de Schetde haar loop veran-
derde. Een meander raakte toen afgesneden van de

loop van de rivier en de rivierbedding vu[de zich met
veenp[anten. Dit materiaaI hoopte zich op en vormde
een dikke laag turf die vanaf de late zeventiende eeuw
gretig a[s brandstof werd ontgonnen. De lege
turfputten vu[den zich aLsneL met water en vormden
de ptassen, vijvers en meren die dit gebied zo

aanLokketijk maken.
Voordat de noeste turfstekers het Donkmeer opspit-
ten, was hier a[[een een plas die op oude kaarten
aLs 'de Coye' staat aangeduid. Eeuwen[ang was die

kooi het toneeI van een Listig schouwspel tussen mens

en dier. Met behutp van tamme [okeenden [iet een

kooiman vtuchten wi[de eenden neerstrijken. Die

vogel.s Lokte hij een [angwerpige kooi in, door
hennep- en boekweitzaad over een rieten schutting

Waar ooit turfputten [agen, vtoeiden riv¡er en regenwater samen tol het huidige [)onkmeer

Alleen het getrappel van hoeven of het gekletter
van reigerssnavels brengen de kikkers vandaag
nog aan het schrikken.

te werpen. Hij dreef de wil.de eenden de spartelkorf in
om ze te sLachten, waarna ze ats delicatessen
pronkten op de feestdissen van de adeI en de burgerìj
Vandaag is van dat eendenleed niets meer te merken.
De Eendenkooi is het middeLpunt van een tieftijk
recreatiedomein met een teerrijke kinderboerderij.

0p het bord van een bourgondiër
Het Donkmeer is bij tief hebbers van [ekkernijen vooraI
bekend om een waterwezen dat eveneens tot de

De veerboot bij Appels zet je met plezier over de Schelde.

verbee[ding spreekt: de pating. ln Patinghuis De Ptuim
eet ik voor het eerst pating in 't groen. lk proef er ook
het levensverhaaI van deze unieke vissoort. Pating-
[arven worden geboren in de Sargassozee, ten zuiden
van de Bermuda-ei[anden, en drijven drie jaar [ang
met de Golfstroom mee in de richting van de Europese
kust. De glasaattjes zwemmen de rivieren op en

ontwikkelen zich na acht jaar in zoei water tot vo[-
wassen patingen. Ten slotte trekken de vissen opnieuw
naar de Sargassozee om een nieuwe generatie
glasaattjes voort te brengen en daarna uitgeput te
sterven. De pa[ingen die ervoor kiezen om de beste
jaren van hun leven in het Donkmeer door te brengen,
geef ik geen ongeIijk, ook a[ [open ze hier het risico om
op het bord van een bourgondiër te beLanden.

Handgemaakte heuveLtjes
Vanaf de Eendenkooi en het Donkmeer is het eventjes
kuieren naar park- en recreatiedomein Nieuwdonk.
's Zomers kan je hier zwemmen en het he[e jaar door
leven kinderen zich uit in de creatief ingerichte
speeltuin. De piratenboot spreekt zelfs tot de verbee[-
ding van hun ouders. 0ok ats de zon het laat afweten,
is het terrasje van de cafetaria goed gevutd. lk geniei
van jongetui die enthousiast opgaan in een jeu de
boules - het hoeven niet aLtijd hoogbejaarde Fransen
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De piratenspeetboot in Nieuwdonk trekt atte teeftijden aan

te zijn. Wat verderop vermaken mensen zich met een

kegetspeL. ALtijd weer zijn er de baasjes en hun

honden die etkaars excuus vormen om een Luchtje te

scheppen of een frisse duik te nemen.
Wie vo[op van de natuur wiI genieten, verkiest het

morsige Landschap van

Bertare Broek. ln en om

deze zomp tekent zich een

f raai coutisselandschap af.

Lis- en rietkragen
markeren de grens tussen
de vìjvers en de kreken.
0nder de f ijn getaitteerde
populieren krijgen de [ange

lk vervoLg mijn pad Langs dit wathatta van watersnip,
winterta[ing en wietewaaI totdat ik de l'us van de

wandeling heb volgemaakt. De vermoeidheid Laat zìch

voeten fde turfmeander is best uitgestrektJ en toch zet

ik door tot bij de Schel.de. Een bezoek aan Beerleer is

nametijk onvoLLedig zonder een passage [angs het

Riekend Rustpunt. Dit oude sluisgebouwtje is

verbonden met een ander streekproduct: beer. Vanaf

1644 deed de sluis dienst a[s een loskaai voor
stedeLijk afvaLen mest. De loka[e boeren waren
fervente af nemers van stadsmest die hier per schip

werd aangevoerd. ln het sluisgebouw is sinds 2011

een permanente expo, Van stadsstront naar zandgrond,

die het verhaaI van de mesthandeL 'in geuren en

kleu ren' u iteenzet.

Bezongen, gefilmd, bejubetd
Vanaf dit'kteìnste museum van Vtaanderen' bereik ik
bij zonsondergang de ScheLdeoever. Een zomers
briesje waait me tegemoet. Dit is het vtakke tand dat

Jacques Brel heeft bezongen. De kerktoren van

WicheLen spietst trots door de horizon heen. Over-

stromingsgebied Paardenweide en getijdengebied

Bergenmeersen kleuren in een warm aquaret, terwìjI
de zuidenwind jubeLt Langs de baan. De afwisseling
van etzenbroekbosjes, wi[gen en noteLaars, rietvetd
en grasland verleent dit overstromingsgebied een

veetzijdigheid die een diversiteit aan joggers, wande-
Laars en fietsers aantrekt.
's Anderendaags tref ik dezetfde fauna aan wanneer ik

het kasteetpark van Berlare, de ScheLdebroeken en de

Sint-0notfspotder verken. Het intiem ogende kastee[-
park deed onder meer dienst aLs f ilmLocatie voor de

tv-serie In VLaamse t/elden, terwijI de buurt Waterhoek
opduikt in Hugo CLaus en Fons Rademakers' fiLm Mira.

Knotwilgen en zonlicht, het vtakke land dat Jacques Brel

heeft bezongen.

Langs de ScheLdebroeken grazen schapen de dijken
af. Paarden vervangen ook hier stitaan de runderen in

het traditioneeI Vtaamse plattetandsbee[d. Wie graag
in het zadet zit, kan dit waterIandschap te paard of
met de fiets doorkruisen. De afstanden zijn vrij groot
en het jaagpad [eent zich uitstekend voor tweewielers
Fietsers kunnen net aLs wandelaars gebruikmaken
van de veerboot om de overzet naar Appets te maken.
At[een at de ijsjeschaLet bij het restaurant AppeLsveer
is die oversteek waard.

Moerasland aan de Schetde
De veerpont van AppeLs stond aI vermeLd in het
Verdrag van Verdun uit 843, hoewet er toen nog geen
sprake was van roomijs. 0p een pl.ek waarvan de
oorsprong in mysterie is gehutd, duiken geheid spoken
op. Het veer in Appe[s is de thuisbasis van de Zwarte
Madam. Zij is in de woorden van jeugdschrijver Patrick
Bernauw'zo'n beetje een combinatie van een kwet-
geest en een gewoon spook'. Bernauw legt uit hoe de
Zwarte Madam, gekleed in een zwarte kapmantet,
steeds weer opdook aan de overkant van het water:
'Over't meerl', riep ze dan. 'Zet mij over't meer! lk wiI
over't meer!' Maar toen de veerman tot bij haar roeide
om haar over te zetten, [oste ze op in het niets.
ln het Land van KLudde zijn taL van mysteries te
ontdekken. Zo doen er bijvoorbeeLd ook heksen-
verhaLen de ronde over Sint-0dulf, een missionaris uit
de tiende eeuw die zijn naam verLeende aan de
Sint-0nolfspoLder. Ats ik het voodoosfeertje dat uitgaat
van de votksverteLtingen opteL bij de sappige charme
van de broekbossen, dan is het gerechtvaardigd om de
KaLkense Meersen te bestempeten a[s het moerastand
van VLaanderen. En absoLuut de moeite waard om
te ontdekken. <<

De Kalkense Meersen liggen in het hart
van het 0ost-Vtaamse Schetde[and,
tussen Overmere, Uitbergen en Appets.
Pasar gebruikte het centraaL geLegen

Bertare a[s uitvalsbasis.
.-è,,"¡
VERHEEN
. openbaarvervoer: de meest nabije

treinstations zijn in Dendermonde,
Wetteren en Schoonaarde. Vanaf

daar ben je aangewezen op de bus.

pwaNorrRourE
Pasar wandeLde via de votgende paden:
. Langs donk en broek: 10,2 km,

startpunt aan het Infokantoor/
Museum Donkmeer, Donklaan 123,

Berlare Iknooppunten 1, 2, 9, 11, 10,
31,30,29 ,28, 14, 15,7, 1 ì. Pasar
begon de wandeling bij knooppunt
15, nabij B&B Arte en eindigde met
een extra lus van een 4-taI km Langs

de knooppunten 16, 17 , 6 e¡ 7 .

. Stittewandeling Schetdebroeken:
9,5 km, startpunt bij Taverne 't Veer-
huis, Waterhoek 25, Bertare. Iknoop-
punten ó4, 62,63,39,38,37,3ó, óó,

65, 64, 70, 75, 73, 72, 7 1, 70, 6/+l

Je vindt de kaartjes en voL[edige

beschrijving van deze en andere routes
en bezienswaardigheden in de inspìra-
tiegids van het wandelnetwerk
Kalkense Meersen-Donkmeer.

.aãt tl\{/'ETEN & DRINKEN
1 De Pluim: dit restaurant is dé

referent¡e voor pa[ing en dient ook
u¡tstekende vleesgerechten op.

Donklaan'1 52, Berlare.
www.restaurantdeptuim.be

2 Appelsveer: voortreffetìjke ptek om

te eten dankzij de sfeervotLe inrich-
ting, de vriendelijke bedìening en de

verrassende streekgerechten.
Hoofdstraat 1 75, Appets.
www.a ppelsveer. be

Overmere

Uitbergen

3 't Veerhuis: de ideate ptek om een

wande[- of fietstocht te onderbreken

voor een wafel of een hartìge snack.
Waterhoek 25, Berlare.
www.hetveerhuis.be

,'h,
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WiI je meer dan één route in de Ka[-
kense Meersen verkennen? Dan is een

wandetweekend zeker aan te raden.
4 Pasar logeerde in B&BArte: een

charmante B&B aan de rand van

Bertare, die naast overnachtingen ook

wettness en een gastentafeL aanbiedt.
's Morgens geniet je vên een uitge-
breid ontbijt met huisbereide produc-

ten. ln de Afrikaanse kamer verbtijf je

voor € 95, de kamers in Batinese en

l/oorse stijI kosten € 1 15 per nacht

[voor 2 personen, wìe aLleen reist
betaatt minderl. Turfputstraat 1 02,

Bertare. www.artetogies.be
5 Camping Groenpark: voor wie [iever

kampeert, is Camping Groenpark
een prima atternatief. De camping
ligt in een groen kader vlakbij het
wandetnetwerk op de grens tussen
Ze[e en 0vermere, biedt diverse
verbtijfsmogetijkheden en modern
sanitair comfort. Prijzen vanaf € 12.

Gentsesteenweg 337, 9240 Zele.

www.campinggroenpark.be

ù*rr*,*ro
Voor bijkomende informatie en voor de

wandetkaart en de inspiratiegids, kan
je terecht bij Toerisme Oost-Vtaan-
deren (www.tov.be) of bij de toeri-
stische infokantoren van Bertare,
Dendermonde, Aalst of Wetteren.

ZÊLE

Stiltewandeling
Scheldebroeken

METtRSEN g'skrn

lkm

Oudegem

Het sluisgebouwtje
Riekend Rustpunt is

verbonden met een

streekproduct: beer.

stengels en de paarse bloemetjes van de reuzenbat-
semien vrij spel.. Botle akkers getuigen van het

vernuft waarmee de mens de omgeving naar zijn hand

zet: door teLkens in dezelfde richting te pIoegen,

creëerden boeren op dit modderige terrein heuveltjes
met een voortreffelijke afwatering.

Doorkl.iefde kikkers
Aan dit doorweekte decor hebben de inwoners van

Berlare hun bijnaam Puìtenkloppers te danken. Toen

er nog kikkers in overvloed waren, trokken Berlaren-
aren [angs de grachten en beken met een stok om de

diertjes te doen opsprìngen en ze te vangen. De
'puiten' werden doormidden gesneden, waarna de

hoofden in de beerput betandden terwijLde bìttetjes

hun weg vonden naar verfijnde restauranls. Voor mij

zijn de Katkense Meersen eerder een ptaats van

dierenplezier. Atteen het getrappet van hoeven of het

gekLetter van reigerssnaveLs brengen de kikkers nu

nog aan het schrikken. De broekbossen huisvesten

een weeLde van zang- en watervogels.
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