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SCHELDELAND, 
DA’S SAMEN GENIETEN!

Variatie troef in Scheldeland. Beleving, unieke natuur en bovenal een 
warme gastvrijheid typeren deze unieke regio die zich uitstrekt tus-
sen de kunststeden Gent, Antwerpen, Brussel en Mechelen. Blauwe 
draad is de Schelde met zijn vele zijarmen als de Dender en de Rupel 
die de streek doen bruisen. Scheldeland al fietsend verkennen doe je 
in groep, met je partner of je gezin natuurlijk. Pik een degustatie en 
rondleiding in een brouwerij mee of neem een gids onder de arm om 
een van de vele natuurgebieden te ontdekken. Duik in het verleden 
van de scheepsbouw of de rijke oorlogsgeschiedenis.

Vergeet bovenal niet om volop te genieten. Met de vijf fietsroutes 
in deze pocket zetten we je graag op de goede weg. 

HOE FIETS JE DE TOCHTEN?
Alle routes in deze gids maken gebruik van de knooppunten-
bewegwijzering van het fietsnetwerk Scheldeland. Je volgt gewoon 
de groen-witte bewegwijzering met de knooppuntennummers.

WERKEN OP JE ROUTE?
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen ma-
ken werk van het onderhoud van het fietsnetwerk Scheldeland 
en voeren zelf regelmatig controles uit. Maar ook jij als fietser 
kunt helpen om de kwaliteit ervan op peil te houden. Ontbreekt 
er ergens een bewegwijzering of hangt er een bordje scheef?  
Surf dan voor Oost-Vlaanderen naar www.tov.be/routedokter en voor 
de provincie Antwerpen naar www.routedokter.be. Je vindt er ook 
een overzicht van de trajectonderbrekingen door wegenwerken.



DE VLUCHT VAN GOEDERTIER
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Welke route nam Arsène Goedertier op 10 april 1934? Hij is de 
hoofdverdachte van de diefstal van de Rechtvaardige Rechters uit 
de Sint-Baafskathedraal in Gent. Zou de Wetteraar het jaagpad 
langs de Schelde hebben gekozen of sluipwegen via Destelbergen  
en Laarne tot in Wetteren? Rond Destelbergen staan prachtige  
kastelen, gebouwd in opdracht van de Gentse burgerij. Het  
Kasteel van Laarne vormt het pronkstuk. 

PRAKTISCHE INFO

Start en aankomst: Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein, 
9000 Gent

Knooppunten:  –  – 1 – 2 – 6 – 3 – 3 – 3 – 2 –  
2 – 2 – 2 – 1 – 1 –  –  –  – Sint-Baafsplein 
(richting KP )



‘T OEVERSTEKSKE NINOVE
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A Markt Wetteren

De gezellige markt van Wetteren  
met zijn toffe terrasjes ligt vlak 
bij de Schelde. Goedertier zou 
de Rechtvaardige Rechters in 
de Sint-Gertrudiskerk hebben 
verborgen. Hij was er jarenlang  
organist en koster. In het centrum 

met zijn vele winkelstraten heeft Toerisme Wetteren leuke speur-
tochten ontwikkeld. 

www.beleefwetteren.be

B Kasteel van Laarne

In de prachtig bebloemde Kasteeldreef heb je een mooi uitzicht 
op de 14e-eeuwse waterburcht van Laarne. Het is elke dag toegan-
kelijk voor groepen (min. 20 personen, na reservatie). Elke zondag 
van mei tot september is er om 15 uur stipt een rondleiding voor 
individuele bezoekers. In juli en augustus ook op donderdag. 

Eekhoek 5, 9270 Laarne, www.slotvanlaarne.be

C B&B ’t Groene Genoegen

De eigenaars kregen in 2013 De Groene Sleutel voor hun duurzame 
uitbating. De B&B maakt zijn naam meer dan waar met zijn lig-
ging. Groen zijn de weilanden en de bossen, groen is de weelderige 
tuin van de vroegere bloemisterij. 

Termstraat 43, 9270 Laarne, www.groenegenoegen.be 

D Prullenbos

Herberg Prullenbos is dé plaats 
waar gezinnen, families en 
vrienden een fijne tijd aan de 
oevers van een grote vijver be-
leven. Kinderen leven zich uit in 
de speelvallei. Vakantiewoning 
De Boskabanne kan afgehuurd 
worden voor groepen. 

Groenstraat 8, 9230 Wetteren, 
www.prullenbos.be

E Gasthof ’t Haeseveld

Deze voormalige bloemisterij – met watertoren en inpakhal – 
werd begin vorige eeuw gebouwd. Uitbaters Bart en Mieke hebben 
een huisbier om je helemaal in te pakken op hun stemmige terras. 

Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg, 
www.haeseveld.be



GENIETEN OP HET WATER

Water loopt als een blauwe draad door Scheldeland. Tijdens een 
boottocht op de Schelde, de Dender of de Rupel ontdek je de regio 
op een heel nieuwe manier. Even gas terugnemen en samen met 
het hele gezin of met je vrienden op het dek genieten van het vele 
groen, pittoreske dorpjes en bruisende steden. 

BOOTTOCHTEN VOOR IEDEREEN

Van april tot oktober worden op de Schelde, de Dender en de 
Rupel zo goed als dagelijks boottochten georganiseerd door ver-
schillende rederijen. Je kunt zowel individueel als in groep je tic-
ket boeken, op voorhand of op de dag zelf. Het steeds variërende 
landschap ontdek je pas echt op het water. De machtige Schelde 
is de centrale as met veel groen aan beide kanten. De Rupel is al-
tijd verrassend, de Dender eerder wispelturig.

De rederijen verhuren hun boten ook voor bedrijfs- of familie-
feesten. Je huurt dan de volledige boot voor jouw gezelschap.  
Via www.scheldeland.be/boottochten vind je een overzicht van alle 
rederijen. 

OEVERHOPPEN 

In Scheldeland brengen twaalf veren het hele jaar door wande-
laars en fietsers gratis naar de andere oever. Eén veer, de Vliegende  
Geit ter hoogte van Wintam – Rupelmonde, vaart enkel in het 
hoogseizoen. De meeste veren varen om het half uur, tenzij om 
12.30 uur, want dan luncht de veerman- of vrouw. Het veer van 
Schellebelle heeft een hoog legendegehalte! Het is het enige 
waar je aan een bel moet trekken om de veerman te roepen. Het 
oudste veer op de Schelde is dat van Berlare naar Appels (1253). 
Via het fietsknooppuntennetwerk kun je een mooie fietstocht uit-
stippelen waarbij je telkens van de ene oever op de andere hopt. 



De Dender zoekt al meanderend haar weg door het landschap. 
De rivier doorkruist natuurgebieden, maar stroomt ook dwars 
door de Denderende steden Aalst en Ninove. Je piept even over  
de provinciegrens terwijl je het autovrije jaagpad langs de  
Dender blijft volgen. Via het centrum van Ninove trek je het licht 
heuvel achtige landschap in. Vlakbij Haaltert krijg je een kassei-
strook bergop onder de wielen geschoven. De inspanning wordt  
beloond met een prachtig panorama. 

PRAKTISCHE INFO

Start en aankomst: Stadspark Aalst 3,  
Frans Blanckaertdreef (met gratis parking), 9300 Aalst

Knooppunten: 3 – 3 – 3 – 7 – 8 – 1 – 8 – 8 – 9 – 
9 – 4 – 8 – 8 – 8 – 8 – 3 – 3

DE DENDERVALLEIROUTE
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A Stadspark Aalst

Inventief zijn ze wel, die  
Aalste naars. De Duitse bezetter 
eiste in de Eerste Wereldoorlog 
arbeids krachten op. Om zoveel  
mogelijk werkloze Aalstenaars te 
vrijwaren van die dwangarbeid, 
kwamen twee schepenen in 1915 
met de aanleg van een stadspark 
op de proppen. Nu is het negentien 

hectare grote park een prachtige groene long met wandelpaden, 
speel terreinen en twee visvijvers. 

Frans Blanckaertdreef, 9300 Aalst, www.aalst.be/toerisme

B De Heeren van Liedekercke

Het beste bierrestaurant ter wereld bevindt zich in Denderleeuw. 
De broers Tom en Joost De Four zijn bierkenners pur sang. Hun 
kaart telt meer dan vierhonderd bieren en bevat zelfs een zestal 
bieren die enkel in hun restaurant worden geschonken. 

Kasteelstraat 33, 9470 Denderleeuw, 
www.heerenvanliedekercke.be

C Sint-Annakamer

De gezelligste huiskamer van 
Ninove ligt in de schaduw 
van de Onze-Lieve-Vrouw  
Hemelvaartkerk. Greetje, met  
de trouwe bordercollie Sky 
aan haar zijde, schenkt er 
Witkap van ’t vat van de lokale  
brouwerij Slaghmuylder. 

Biezenstraat 20, 9400 Ninove

D Galgenveld

In Outer (Ninove) passeren we een prachtig koutercomplex met 
de als natuurgebied beschermde ‘Diepe Straten’, holle wegen 
met een grote ecologische waarde. Hier ligt ook het Galgenveld 
waar vroeger misdadigers werden terechtgesteld. Je hebt er een  
prachtig uitzicht op de omgeving. 

E Vakantiewoning Stede ten Driessche

Deze gerenoveerde vierkantshoeve met zijn grote binnenkoer en 
boomgaard biedt plaats aan veertien personen. Geniet van de 
groene omgeving (natuurgebied vlakbij) of ga op ontdekking in de 
omliggende steden.

Ekentstraat 54, 9450 Haaltert, www.stedetendriessche.be



GROOTE OORLOG IN SCHELDELAND

De Duitse opmars werd 
de eerste oorlogsmaan-
den sterk vertraagd aan 
de Schelde. Vooral in 
Dendermonde hadden 
de Duitsers de grootste 
moeite om de machtige 
rivier over te steken. De  
inwoners moesten het 
ontgelden en de stad 
werd volledig vernield. 
Dendermonde is een 
van de zeven Martelaar-
steden van WO I. Het 
Belgisch leger leed grote 
verliezen, maar het ver-
tragingsmanoeuvre gaf 

andere troepen de kans zich uit Antwerpen terug te trekken en 
zich te hergroeperen achter de IJzer in de Westhoek. Het fort van 
Liezele en de schans van Puurs moesten de aftocht dekken. De for-
ten rond Antwerpen vielen snel ten prooi aan de Duitse overmacht. 

De bezetting legde vier jaar lang een zwarte sluier over de regio. 
Er heerste een streng militair regime. Fusillades waren de orde 
van de dag. Ondervoeding, daklozen, passerende vluchtelingen, … 
Scheldeland kwam niet ongeschonden uit de oorlog. 

100 jaar Groote Oorlog
Fietsen in Scheldeland

ONTDEK DE APP

Met de gratis applicatie 
‘100 Jaar Groote Oorlog’ 
ontdek je nu ook via je 
smartphone de verhalen 
rond de strijd van 1914-18 in 
Scheldeland. De app bevat  
getuigenissen en foto-
materiaal, maar ook drie 
fiets- en drie wandelroutes 
die je door het oorlogsverle-
den leiden. Aan de hand van 3D-audio fragmenten beland je zelfs  
midden in de verhalen. Bovendien bevat de app quizvragen die je 
onderweg met de hele groep kan oplossen.

Je kunt de app downloaden via  
www.scheldeland.be/grooteoorlog 
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Langs deze route fiets je onbezorgd op de jaagpaden langs de 
Schelde en de Dender. Verlaat je de Schelde, dan kom je in de groe-
ne natuurgebieden rond Dendermonde. Bij het naderen van de  
Dender fiets je tussen natte hooilanden. Waar de Dender uitmondt 
in de Schelde zou volgens de legende het Ros Beiaard verdronken 
zijn. Afsluiten doe je in het historische hart van Dendermonde. 

PRAKTISCHE INFO

Start en aankomst: Knooppunt 9,  
De Bruynlaan (met gratis parking), 9200 Dendermonde

Knooppunten: 9 – 5 – 9 – 9 – 3 – 8 – 8 – 7 –  
8 – 8 – 8 – 9

DE GROENE BOORDEN  
VAN SCHELDE EN DENDER

36,2 km
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A Vlassenbroek

De Vlassenbroekse Polder is omslo-
ten door de meanderende Schelde. 
Te midden van de Vlassenbroekse 
Polder ligt het kunstenaarsdorpje 
Vlassenbroek. Je kunt hier heer-
lijk wandelen langs de slikken en 
schorren dankzij het wandelnetwerk In het Land van Stille Waters. 

B Scheepvaartmuseum

Wie wil weten wat een ‘Bostroeëneir’ is, 
moet beslist het Scheepvaartmuseum 
in Baasrode bezoeken. Ooit was deze 
deelgemeente van Dendermonde een 
bloeiend centrum van de scheepsbouw. 

Het museum met zijn perfect bewaarde scheepsloodsen is van 
april tot oktober elk weekend open en van november tot maart op 
zaterdag, altijd van 14 tot 18 uur. 

Sint-Ursumarusstraat 137, 9200 Baasrode, 
www.scheepvaartmuseumbaasrode.be

C Het Veerhuis

Het veer Appels-Berlare over de Schelde  
zorgt voor de verbinding met De  
Waterhoek, waar delen van de legenda-
rische film Mira en De Teloorgang van 
de Water hoek naar het boek van Stijn 

Streuvels zijn gefilmd. Het gaf dit gezellige café zijn eeuwige roem. 

Waterhoek 25, 9290 Berlare, www.hetveerhuis.be

D B&B Appelsveer

Rustig overnachten kan in deze B&B, mooi ver-
scholen in het groen achter de Scheldedijk en aan 
de rand van het natuurgebied Oude Scheldearm. 
Chef-kok Olivier Van de Meerssche en gastvrouw 
Heidi Raes presenteren bovendien een pure en 
eerlijke keuken. 

Hoofdstraat 175, 9200 Appels, www.appelsveer.be

E Grote Markt van Dendermonde

Het middeleeuwse Stadhuis en het vroegere Vleeshuis zijn de blikvan-
gers op de Grote Markt. Het belfort van het Stadhuis is door Unesco  
erkend als Werelderfgoed. Het Stadhuis herbergt een waardevolle col-
lectie van de Dendermondse Schilderschool, waaronder een monu-
mentaal werk dat de Ros Beiaardommegang van 1888 uitbeeldt. 

www.toerismedendermonde.be

NIET TE MISSEN OP DEZE ROUTE



PROEF DE BIEREN VAN SCHELDELAND

Scheldeland telt dertien erken-
de brouwerijen, samen goed 
voor maar liefst honderd heer-
lijke bieren. Om je wegwijs te 
maken in het rijke aanbod biedt 
Plan Bier Scheldeland een over-
zicht van brouwerijen, dranken-
handels en cafés. Je kunt ze ont-
dekken aan de hand van zeven 
routes: vier fietsroutes en drie 
wandelingen uitgestippeld op 
het knooppuntennetwerk. Het is 
de ideale manier om Scheldeland 
samen met familie of vrienden 
te bezoeken. Onderweg passeer 
je gezellige streekbierencafés 
waar je de bieren uit Scheldeland 
met je hele gezelschap rustig 
kunt proeven. Wil je de bie-
ren mee naar huis nemen? Dan loop je langs bij de verschillende 
dranken handelaars die op de kaart staan vermeld. 

IN DE PRIJZEN

De Heeren van Liedekercke in Denderleeuw werd in 2013 en 2014 
door de Amerikaanse website rateBeer.com verkozen tot het beste 
bierrestaurant ter wereld. De bieren van Scheldeland vallen elk jaar 
opnieuw in de prijzen. Denk maar aan La Guillotine van brou werij 
Huyghe, Malheur 12 van brouwerij Malheur en Tripel Karmeliet  
van brouwerij Bosteels. 

BROUWERIJBEZOEK

De brouwerijen tonen je maar al 
te graag hoe het brouwproces ver-
loopt en laten je proeven van hun 
brouwsels. De meeste brouwerijen 
zijn enkel toegankelijk in groep.  
Brouwerijen Dilewyns in Dendermonde, 
Bosteels in Buggenhout en Huyghe 
in Melle kun je op bepaalde tijdstip-
pen ook individueel bezoeken. 

De brochure ‘Plan Bier Scheldeland’ 
is gratis te bestellen via  
www.planbier.be.

langs brouwers 
en kroegen

in Scheldeland

7  ROUTES

BROUWERIJ DILEWYNS



VAN NATTE HOOILANDEN  
NAAR DROGE ZANDGRONDEN
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Het veer van Schellebelle vormt een toegangspoort tot het uit-
gestrekte natuurgebied Kalkense Meersen. De natte hooilanden 
van dit meersengebied zijn waardevolle natuur. In Berlare fiets je 
rond het Donkmeer en via Schoonaarde kom je in het land van 
de boomkwekers. De Warandeduinen in Wetteren laten zien hoe 
15.000 jaar geleden de laatste ijstijd zijn stempel drukte op dit 
prachtig stukje Scheldeland. 

PRAKTISCHE INFO

Start en aankomst: Knooppunt 4,  
Dorp (met gratis parking), 9260 Schellebelle

Knooppunten: 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 4 – 6 – 7 – 7 – 
7 – 7 – 6 – 6 –  – 1 – 1 – 1 – 1 – 5 – 4 – 5 
– 6 – 6 – 4 – 4

COSY COTTAGE

RECREATIEDOMEIN 
NIEUWDONK

E
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A Donkmeer

De palinggastronomie is dé streekspecialiteit rond het Donkmeer. 
De mooie vlindertuin en de historische Eendenkooi zijn beslist  
het afstappen waard. Zwemmen is mogelijk in recreatiedomein 
Nieuwdonk of huur een bootje om te spelevaren. 

B ’t Oud Brughuys

Biercafé ’t Oud Brughuys ligt naast het jaag-
pad aan de Schelde. Het stemmige terras 
is een ideaal rustpunt. Sofie serveert ook 
snacks. Het gebouw dateert van 1881 en was 
de woning van de ‘brugdraaier’ die de hou-
ten Scheldebrug bediende. 

Brugstraat 55, 9290 Berlare

C B&B Cosy Cottage

In deze charmante en stijlvolle B&B aan de Schelde kom je hele-
maal tot rust. De zes kamers zijn ingericht in landelijke stijl met 
hedendaags comfort. In de tuin geniet je op mooie zomerdagen 
van de zwemvijver. 

Eegene 38, 9200 Oudegem, www.cosycottage.be

D Stokerij Rubbens

De rondleiding met degustatie 
in jene verstokerij Rubbens kun je  
gerust amusant leerrijk noemen. 
Sinds deze zomer kun je er ook de 
beroemde Heirmanklok, een astrono-
misch uurwerk dat lange tijd in het 
Boudewijnpark in Brugge stond, bewonderen. De brasserie serveert je 
een hartige maaltijd en een uitgebreid assortiment geestrijke dranken. 

Bohemen 101, 9260 Wichelen, www.rubbens.be

E Den Blakken

De Warandeduinen is een speciaal 
stukje natuur in Wetteren. Het sluit 
aan op provinciaal domein Den 
Blakken. Hier vind je een promotie-
tuin voor de sierteelt, compleet met 
rozen, sierheesters en park bomen. 
Op het terras van taverne Les  
Mélèzes heb je een mooi uitzicht op 
de verschillende thematuinen zoals 
een historische tuin of een doolhof 
bestaande uit verschillende soorten haagplanten. 

Wegvoeringstraat 308, 9230 Wetteren



WANDELAARS WORDEN VERWEND

Of het nu om meersen, Sigmagebieden of oude kleiputten gaat, 
het is een feit dat langs de Schelde, de Dender en de Rupel heel 
wat natuurgebieden voorkomen. Scheldeland heeft wandelaars 
veel te bieden. Met niet minder dan drie wandelnetwerken kan 
Scheldeland elke wandelaar in de watten leggen: ‘In het land 
van Stille Waters’ (Bornem, Puurs, Sint-Amands), ‘Rivierenland’  
(Willebroek, Niel, Boom, Rumst, Schelle, Hemiksem, Sint-Katelijne- 
Waver, Duffel en Mechelen) en ‘Kalkense Meersen - Donkmeer’ 
(Berlare, Wichelen en Zele). Binnenkort wordt het tweede deel 
van dit wandelnetwerk gerealiseerd (in Laarne en Wetteren).  
Het Vlaams-Brabantse wandelnetwerk ‘Pajottenland’ komt even 
piepen over de grens op Ninoofs grondsgebied. Alles samen ligt 
voor bijna 1000 kilometer wandelnetwerk op je te wachten in 
Scheldeland. 

UNIEKE NATUUR

Langs de Schelde, de Dender 
en de Rupel komt een zeld-
zaam lint natuurgebieden 
voor. De getijden werking 
waaraan de Schelde onder-
hevig is, zorgt er in combi-
natie met het zoetwater van de rivier voor dat de natuur in  
Scheldeland binnen Europa zelfs uniek is. Voeg daar de oude klei-
putten in de Rupelstreek aan toe, waar de natuur de afgelopen 
jaren vrij spel heeft gekregen, het lichtglooiende landschap dat 
zich ten zuiden van Aalst uitstrekt en enkele mooie bossen en je 
komt al vlug tot de conclusie dat Scheldeland wandelaars heel 
wat te bieden heeft. 

De wandelnetwerkkaarten en alle wandelbrochures zijn te koop 
via www.scheldeland.be/webshop.  



Met de Mirabrug als uitvalsbasis geniet je van weidse uitzichten op 
de Durme en de Schelde. De stilte heerst als je door lieflijke Schelde-
dorpjes als Hingene, Weert en Branst fietst. Klein-Brabant is een 
streek die uitnodigt tot rust. Dankzij de gratis veerpontjes hop je van 
de ene naar de andere oever. In Sint-Amands, het dorp van dichter 
Emile Verhaeren, geniet je van het machtige uitzicht op de Schelde.  

PRAKTISCHE INFO

Start en aankomst: Mirabrug 9,  
Hamveer (met gratis parking), 9220 Hamme

Knooppunten: 9 – 7 – 7 – 9 –  –  –  –  –  –  
– 7 – 6 – 5 (6) –  – 6 – 5 – 6 – 4 – 4 – 4 – 9

DWARS DOOR STILTEGEBIED
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A Mirabrug

Deze driedelige metalen brug over de Durme dankt haar naam 
aan de film Mira, naar het boek van Stijn Streuvels. De film werd 
in 1971 voor een deel opgenomen aan de laat 19e-eeuwse brug, 
een parel van industrieel erfgoed. Vlakbij ligt het prachtige  
natuurgebied Den Bunt met zijn vele visrijke vijvers. 

B Vakantiewoning Eb & Vloed 

Dit prachtige domein telt twee 
mooi gerestaureerde wonin-
gen voor 4 à 6 personen, inge-
bed in een prachtig rustgevend 
landschap met dijken, polders, 
bossen, wijmen, velden, wielen, 
grachten en kreken. 

Dijkstraat 36-37, 2880 Weert, www.ebenvloed.be

C Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde

Tussen KP  en  krijg je een mooi uitzicht op het kasteel, gelegen  
langs de Oude Schelde. Het werd in de 19e eeuw gerenoveerd, maar 
zijn geschiedenis grijpt terug tot de 
9e eeuw. Binnen tref je rijke collec-
ties schilderijen, meubilair, gravures,  
kant en porselein uit China aan. Er 
zijn verschillende formules om het 
kasteel te bezoeken. 

Kasteeldreef 34, 2880 Bornem, 
www.kasteelmarnixdesaintealdegonde.be 

D Vlechtmuseum De Zilverreiger

Wilgentenen brachten deze zo rustige regio relatieve welvaart tot 
de jaren 1930. In het streekmu-
seum De Zilver reiger ontdek je 
er alles over. Je kunt er ook fiet-
sen huren of op het terras het 
huisbier ‘Slijkneus’ proeven. 

Scheldestraat 18, 2880 Weert, 
www.zilverreiger.be

E Site De Grote Napoleon

De Grote Napoleon is de enige resterende 
en nog steeds werkende molen in Hamme. 
Bezoek het molen- en bakkerijmuseum en 
geniet van gebak in het theesalon. Bakker 
Bert produceert de ambachtelijke mosterd 
Vernimmen – De Lelie. 

Posthoornplein 6A, 9220 Hamme, www.degrotenapoleon.be 



MEER DAN 1000 KILOMETER FIETSPLEZIER!

Scheldeland is ... zorgeloos en veilig trappen door een adem-
benemend rivierenlandschap. De oevers van de Schelde, de Dender 
en de Rupel baden in het groen en zijn gemakkelijk te volgen via 
de autovrije jaagpaden en dijkwegen. Het ingenieuze netwerk van 
de fietsknooppunten laat toe om alle hoogtepunten van de streek 
te verkennen. Samen met vrienden of familie fiets je langs unieke  
zoetwaterslikken- en schorren, door Denderende steden als  
Ninove, Aalst en Dendermonde en langs de steenbakkerijsites van 
de Rupelstreek. 

TALLOZE WANDEL- EN FIETSLUSSEN

Laat je inspireren door de bestaande wandel- en fietslussen  
en thematochten in Scheldeland. Je vindt ze op  
www.scheldeland.be/fietsroutes en www.scheldeland.be/wandelroutes. 

Alle publicaties kunnen besteld worden via: 
www.scheldeland.be/webshop of 09 267 70 70.

ZELF JE ROUTE UITSTIPPELEN

Je kunt ook gemakkelijk zelf een wandel- of fietstocht voor  
je gezelschap uitstippelen dankzij de online routeplanner.  
Surf naar www.scheldeland.be/nl/fietsrouteplanner-sl of  
www.scheldeland.be/nl/wandelrouteplanner-sl en stel zelf  
een route samen langs de mooiste plekjes, logies, cafés en  
restaurants van Scheldeland. Print daarna de wegbeschrijving  
of download naar je gps. 

 www.facebook.com/scheldeland

 @scheldeland

 scheldeland

 www.scheldeland.be 



Zin om te genieten aan het water? 
Scheldeland biedt je verrassend veel  
moois. Ontdek alle mogelijkheden op
www.scheldeland.be

SCHELDELAND.

DA’S LOGEREN
AAN HET WATER


