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WEEKENDTIPS Fietsen door

Rivierpark
Scheldevallei

Met de stroom mee
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Toerisme Oost-Vlaanderen publiceert een

nieuwe fietsgids .In Auerstromen staan zes

Iussen om Rivierpark Scheldevallei te verkennen
op twee wielen. Naast de nodige routekaarten
vinden we leuke weetjes over de locaties langs

onzeweg.Verder wordt er lq ¡istig $estrooid met
tips als horeca-adressen en logeermogetijkhe-
den. En er komen ook no$ streekambassadeurs

en bevoorrechte getuigen aan het woord.
André Grosemans

waardoor watervogels en steltenlo-
pers zich er in hun nopjes voelen.
In Laarne stallen we ons.stalen ros
aan het kasteel, oorspronkelijk een
waterburcht waar Vlaarnse kruis-
vaarders bij hun terugkeer in de elf-
de en tr¡¡aalfde eeuw onderdak kre-
gen. De collectie meubels, wandta-
pijten en zilverrnrerk kun je
bewonderen op zondagen om 15 uur.
Dan is er een rondleiding met een
gids. Later stekenwe de Sehelde
over en räden we'Wetteren binnen
over de recent gebouwde, stalen
hangþrug voor fietsers en voetgian-
gers. De pøss er elle zØ iedereei
hier. Ook in het KeizerPark, aan de
randvan Gent, zän er al enige tijd
moderne fi etsbrugig¡en.
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De lJsvogelroute is 35 kilometer

e zou het een fietstocht
va¡r Gent naar Antrnter-
pen kunnen noemen,
opgedeeldin zes e!ap-
pes. De trqiecten loPen
in het stroomgebiedvan

Schelde, Rupel, Dender en Durme
op de fietsnetwerken van \Maasland
en Scheldeland. De knooppuntrou-
tes liregen elk als titel de naam van
een dier mee, te beginnen met de
Bergeendroute.

\lt/e vertrèkken aan het sport- en re-
creatiepark De Blaarmeersen in
Gent voor een trif¡ van 56 kilometer
richting'Wetteren.'We genieten van
het natuurdecÒr in de Gentbrugse
Meersen, een lappendeken van 24O
hectare natte weiden en graslanden.
Grote delen overstromen geregeld,

Iang en vertrekt aan het Donkmeer
in Berlare. Dat is een restantvan
turfrrinning langs de oude Schelde-
mea¡¡ders. Deze populaire bestem-
mingvan da€jesmensen staat be-
kend voor haar palingfestaurants.
Een andere opmerkeläke bezigþeid
in de buurtwas de handel in mest
die met boten uit de stad naar het
plattelandwerd gebracht. Het Rie-
kende Rusü¡untwas een oPhaal-
plaats. Het gebouwtje werd geres-
taureerd en als museum ingericht.
De permanente tentoonstelling ver-
telt de geschiedenis van beerhandel
van de zeventiende tot begin de
twintigste eeuw.
De Kalkense Meersenvormen een
nattrurgebiedvan 950 hectare met
vochtige graslanden, poelen en slo-
ten¡ waar's winters duizenden wei-
devogels neersträken. Van oP de
Scheldedijk heb je een prachtiguit-
zicht op het gebied.'WiI je het van
dichtbä verkennen dan doeje dat
beter te voèt op de wandelwe$en die
Toerisme Oost-Maanderen heeft
uitgestippeld. Leuk is je latenover-
zetten met hetveer dat het gehucht
Den Aard verbindt met de dorPs-
kern van Schellebelle

De númverklapt aI dat in Dender-
monde waterlopen sarnenvloeien.
Omdat ze in de jaren zeventigwerd
rechtgetrokken, mondt de Dender
nu wel een eind buiten de stad uit in
de Schelde. Op de 35 kilometerlan-
ge Blauwborstroute, die oP de Par-
keerplaats De BruYnkaai start en

riehting Baasrode gaaq volgen we
de rivieroever langs de historische
Grote Markt met het Belfort als
blikvanger.
Mespelare is het kleinste-dorpie.aan
de Dender en het wordt druk be-
zocht door fietsers en wandelaars.
De romaånse toren van de Sint-Al-
degondiskerk pieptboven het land-
schap uit. Hij herberg¡ een befaam-
debeiaard.
Ook op dittrajectkomenw.e een
pont tegen. Het veer üussen Berlare 
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en Appels zou dateren van halfweg
de dertiende eeuw. Het is in elk ge-

val een van de oudste va.n het Schel-
dela¡rd: Aan de overkant kPm je in
de Waterhoek terecht, waar de film
Miraindç jaren zeventigwerd oP-
genomen. Het trouwkleed dat \Mil-
leke Van Ammelrooy toen droeg is
nogte bewonderen in herberg't
Veerhuis.

Voor de 37 kilometer lange Paling-
route trekje best een beetje tiid uit
want op dit trqiect moet je maar
liefst vier keer het water oversteken
met eenveerboot. Daar zijn de Pon-
ten naår Sint-Amands en Marieker-
ke bä. Tot 1995 roeide de veerman
nog naar de overkant.
Hamme telt liefst vilf veerdiensten
oyer de Schelde en de Durme en is
daarmee de gemeente met de mees-
te overzetboten inVlaanderen. Die
tussen Weert en Hamme vaart al
sinds 1308; Nu zet men voorname-
lijk mensen over die oP wegzijn
naar een van de drie restaurants
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Fietsen door het Paardel¡roek in Berlare, eeil ge-
controleerd overstrûnríngsgebied ctat bij een
noordwesterstorm onder water komt te staan. 9i,r( ir-)\'
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aan de rand van het nat¡.rr-rgebieei
Ðrie Goten. Ook de Ter.rsehrug gaai
over de Seheide. Ze is een van de
Langste bruggen in ons land en ver-
bindt de plovincies Oost-Vlaande-
ren en Anfwerpen.
Ðe vtrecirtnijverheid w'as eeu\Ã¡en-
lang bepalend voor Kiein:Brabant.
Je ieert er aLles over in het rnu.seum
De Zilverreiger in lÃ/eert. Je kan er
zelfs een workshop rnandenvlech-
ten volgen. Nuttig om te weten is
datje hier een oplaadpunt voor
elektrische fietsen vindt. Er wor-
den ook fi.etsen verhuurd.

Ter hoogte van Lokeren ontstaat
de Durrne uít de samenvloeiing
van de Zuidlede en de Moervaart.
Van daaruit stroomt de rivier naar
Tielrode, waar ze uitmondt in de
Schelde. Dat is de weg die we vol-
gen op de Ooievaarroute, die 42
kilometer lang is en aan hetVerlo-
ren Bos begint" In het verlengde
van dit kasteeldomein ligt een op-
merkeiijke brok natuur in de be-
bouwde kern van de stad: de Buy-
Iaers. Het nabijgelegen Molsbroek
is het grootste natuurreservaat
van de streek. De verharde wan-
detdijk biedt een rnooi uitzicht op
moerasvlakte met elzenbroeken
en rietvelden.
Verscholen in het groen van'Waas-
munster ligt Abdij Roosenberg. Ge-
sticht in de dertiende eeuwbevond
zezich oorspronkelijk aan de Dur-
me, maar tijdens de Fra.nse over-
heersing werd het gebouw ver-
u/oest. Halfweg de jaren zeventig
werd naast landgoed Les Gobelets
een nieuw klooster opgetrokken.
Het is een pareltje van modernisti-
sche architectuur, strak van struc-
tuur en met een interieur dat rust

adernt. Er zijn nu en dan cultr¡rele
activiteiten.'1/oor de rest is het
hi.er stiL", ze*zvstet Trees, een van
cle laatste bewoners, in de gids
AueT stromen Lachend voeg:t.ze er-
aan toe: "Tenzij er nu ineens hon-
derd fietsers tegelijk aan de deur
zouden staan."

De Beverroute, die 39 kilorneter
lang is, gaat van start op de par-
keerplaats De Waterbus in Hemik-
sem. Met een tussenstop in Krui-
beke verzorg[ men hi.er trouwens
een rechtstreekse verbinding naar
Antwerpen. We zijn in de regio
waar de Schelde aanz\üelt. Dat is
zeker het geval in Rupelrnonde,
waar de Rupel en het Zeekanaal
naar Brussel aansluiting vinden.
De overstromingsgebieden langs
dit traject zijn indrukwekkend.
Daar is het Schouselbroek bij, in de
dertiende eeuw in opdracht van de
Gentse Sint-Pietersabdij ingedijkt.
Zouierd het een van de eerste pol-
ders langs de Schelde. In het ge-
bied zien we verschillende "wie-
len", plassen die tijdens dijkbreu-
ken door het kolkende water zijn
uitgeschuurd. Het wordt hier een
gecontroleerd overstromingsge-
bied bij extreem hoog[ij. Door hun
enorm vermogen om u¡'ater te ber-
gen zijn ook de Polders van Kruibe-
ke een belangrijke schakel in de ke-
ten van overstromingsgebieden
langs de Schelde. Zo neemt de druk
op de dijken landinwaarts af. Een
ander effect is dat de visarend en
de bever teruggekeerd zijn naar dit
gebied.
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De Folciers van Kruibeke hebben een enorln vermogen om water te ber-
gen zodat de druk afneemt op de dijken landinwaarts. inmiddels zijn cie

visarend en de bever hler terugEekeerd. rotc: iov

De Scheide ontspringt in het Noord-
Franse Gouy-Le-Câtelet om na 350
kÍlometer door Belgiè en Nederland
uit te monden in de Noordzee. Een
poetische ziel iroemde de waterloop
eens een biauwe ketting met groene
F arels. Verschillende organisaties
en gemeentebesturen wer-
ken sedert vorlg jaar samen
om Rivierpark S cheldeiand
te ontplooien als regionaal
park, waar landbouw, na-
tuur, erfgoed en toerisme ei-
kaar versterken. Het Eebied
is zo groot dat je er dagen-
lang kunt fietsen op alito-
vrije dijken. 0nderweg kom
je niet aileen rustgevende
natuur, maar ook kastelen
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en pittoreske dorpen tegen. 0m je te
helpen om de streek op twee wielen
te ontdekken, heeft Toerisme Oost-
Vlaanderen een gids uitgegeven
met zes fÍetslussen langs het water.
Een extraatje is een iangeafstands-
fietsroute van Antwerpen naar Gent.

De tltei Dverstromen ver-
wijst naar het feit dat je
langs mooie overstromings-
gebieden worclt geleid. Deze
kersverse publicatie kan je
vinden in de infokantoren
van de toeristÍsche diensten
en online bestellen op on-
derstaand webaclres.
Prijs: 6 euro.
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We steken de Schelde over en rijden Wetteren binnen over een recent
gebouwde hangbrug voor fietsers en wandelãârs. Foto: TOv
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