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Corona-trein-dag-stapper

Lengte: 20.27  km

Stijging: 72  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

Steenweg naar Wetteren, N461, 
Dendermonde, België

Steenweg naar Wetteren, N461, 
Dendermonde, België

Routebeschrijving

Onze laatste HELLO BELGIUM - wandeling wordt een 
aangepaste combinatie van de Dagstapper van 
GroteRoutepaden en de Coronawandeling van 
wandelclub de Boerenkrijgstappers uit Donk.
Deze groene wandeling, langs Broeken en Donken, 
maakt gebruik van de GR 128.
Afstand 20,2 km. Een waardige afsluiter dus van het 
Covid-tiket.
Een vroegere Scheldemeander vormt een prachtig 
groen wandelgebied. Het station Schoonaarde is het 
begin en het einde van onze wandeling, en ligt aan de 
oevers van de Zeeschelde.

Bezienswaardigheden

Het zwin van Berlare

1  - Afstand langs route: 1.36  km

Afbeelding 1: Het zwin van Berlare

Hier sta je aan Paardeweide-Oost, een Gecontroleerd 
OverstromingsGebied (GOG). Als onderdeel van het 
Sigmaplan loopt de Schelde hier bij extreem stormtij 
over de dijk, in het gebied, om zo de bewoonde 
gebieden te beschermen tegen overstromingen. 

Paardeweide-oost wellicht slechts 1 keer per jaar 
overstromen (zie foto).
Nieuwe planten, vogels, vissen vinden al snel hun weg 
naar deze gloednieuwe, ingerichte gebieden. Zeker 
hier is dit van groot belang, aangezien de 
Paardeweide een Europees vogelrichtlijngebied is.

Cohousing in de natuur

2  - Afstand langs route: 2.29  km

Afbeelding 2: Cohousing in de natuur

In de omgeving van de ringdijk is de 
konijnenpopulatie talrijk. Je merkte waarschijnlijk al 
kleine bruine keuteltjes en gaten in de grond of 
zandheuveltjes? Samen met deze konijnen woont er 
nog een dier in deze (vooral oude) holen, namelijk de 
bergeend. Deze eend maakt handig gebruik van het 
graafwerk van de konijnen (want zelf heeft hij daar 
niet de juiste poten voor), en de konijnen genieten 
mee van de bescherming die zo een grote eend biedt 
als hij zijn jongen verdedigt tegen indringers.

WIST JE DAT? ~ kleinste museum van Oost-
Vlaanderen

3  - Afstand langs route: 4.5  km

Afbeelding 3: WIST JE DAT? ~ kleinste museum van 
Oost-Vlaanderen (Bron: (c) Toerisme Oost-Vlaanderen)

Het Riekend Rustpunt (= Het kleinste museum van 
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Oost-Vlaanderen.)
Het Riekend Rustpunt is een klein museum, uniek in 
Vlaanderen, dat een totaal onbekend en weinig 
bestudeerd aspect van de geschiedenis belicht: 
mesttransport over water van de stad naar het 
platteland.
Onder de titel ‘Van stadsstront naar zandgrond’ is er 
een permanente tentoonstelling, gewijd aan de beer- 
en mesthandel van de 17de eeuw tot ergens in de 
jaren ’30 van vorige eeuw. De steden hadden grote 
afval- en mestproblemen en de buiten kon die 
producten goed gebruiken voor de bemesting van de 
landbouwgrond. Overal langs de waterwegen 
ontstond dan ook een drukke handel tussen de stad 
en de buiten.

Oude Scheldemeander van Overmere-
Donk en Berlare Broek

4  - Afstand langs route: 6.24  km

Afbeelding 4: Oude Scheldemeander van Overmere-
Donk en Berlare Broek (Bron: Vanmaele, Nele, 
06-08-2015, ©Vlaamse Gemeenschap)

Dit gebied ligt ten westen van Berlare, aan de 
linkeroever van de Schelde. Waarschijnlijk vond in het 
begin van het laatglaciaal (15 500 tot 11 500 jaar 
geleden) de overgang plaats van een verwilderd naar 
een meanderend rivierpatroon. De oorzaak van de 
overgang was het milder wordende klimaat en de 
toename van de plantengroei, waardoor de vegetatie 
verdichtte en de erosie afnam. Aan de buitenkant van 
de bochten vindt een uitschuring plaats, aan de 
binnenkant afzetting van materiaal. Hierdoor verlegt 
de rivier geleidelijk haar loop in de richting van de 
buitenkant van de bochten. Uitschuring en 
afzettingen gebeuren vooral bij extreem hoge 
waterstanden, waarbij in de binnenbocht zogeheten 
sikkelbanken worden gevormd. Die zijn als lage, 
gebogen ruggen in het landschap zichtbaar. Vooral 
tussen Gent en Dendermonde heeft de Schelde uit 

die periode een groot aantal fossiele 
meanderbochten achtergelaten, bijvoorbeeld die van 
Overmere-Donk, Kalken en Laarne-Damvallei. De 
overgang van een verwilderd naar een meanderend 
rivierpatroon ging gepaard met een insnijding, 
waardoor de toenmalige Scheldevlakte enkele meters 
beneden het algemene opvullingsniveau van de 
Vlaamse Vallei kwam te liggen. Die insnijdingsfase 
was bepalend voor het uitzicht van de huidige 
riviervlakte, omdat latere riviererosie en afzetting zich 
grotendeels beperkten tot het gebied binnen de 
laatglaciale overstromingsvlakte. Hierdoor komen de 
grenzen van de laatglaciale riviervlakte langs een 
groot deel van de Schelde overeen met die van de 
huidige alluviale vlakte. De hoogte in de alluviale 
vlakte van de Schelde varieert tussen de 3 à 4 meter 
boven zeeniveau. De afgevlakte zandige donken 
hebben een hoogte tussen de 4 en 5 meter. De 
duinen binnen de riviervlakte zouden later als 
hogere, drogere donken midden in het vochtige 
alluvium vestigingsplaatsen bij uitstek vormen voor 
de mens. Veel van die duinmassieven vormen nu 
trouwens nog steeds felbegeerde locaties voor 
luxueuze villawijken.

Donkmeer

4  - Afstand langs route: 6.26  km

Afbeelding 5: Donkmeer

Tienduizend jaar geleden vloeide de Schelde nog 
rond de zandduinen van Bareldonk, maar doorheen 
de tijd verlegde de rivier verschillende keren haar 
loop door te meanderen. Wanneer dergelijke 
meander onder het geweld van stromend water werd 
afgesneden, bleef een hoefijzermeer achter. Daarin 
kon de plantengroei zijn gang gaan en het ondiepe 
water werd met halfrot materiaal opgevuld. Aan het 
einde van de zeventiende eeuw begon men in 
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dergelijk hoefijzermeer in Berlare veen te delven. De 
grootschalige vervening ging daar door tot ver in de 
negentiende eeuw.
Massart fotografeerde in 1904 het Donkmeer in 
Berlare, een voorbeeld van een hoefijzermeer. In het 
water werd een weelderige vegetatie van 
krabbescheer (Stratiotes aloides), drijvend 
fonteinkruid (Pota-mogeton natans), fijne 
waterranonkel (Ranunculus aquatilis) en grote 
egelskop (Sparganium erectum) teruggevonden. 
Langs de oevers groeide gele lis (Iris pseudacorus) en 
oeverzegge (Carex riparia). Op de achtergrond is een 
hooiland te zien waar onder andere hennegras 
(Calamagrostis canescens) gedijde.
(Bron:
Recollecting Landscapes
)

Turfput - Het Broek

5  - Afstand langs route: 13.48  km

Afbeelding 6: Turfput - Het Broek (Bron: De 
Schaepmeester, Brigitte, 17-02-2016, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

De Turfput en Het Broek bevinden zich in een 
afgesneden Scheldemeander. Dit gebied vormt het 
laatste, min of meer ongerept halfnatuurlijk 
moerasgebied van het geheel van Overmere-Donk. 
Vanaf het einde van de 17de eeuw werd hier turf 
gewonnen.

Sint-Martinuskerk Berlare

6  - Afstand langs route: 15.61  km

Zoals de meeste kerken is ook de huidige Sint-
Martinuskerk het resultaat van heel wat verschillende 
bouwcampagnes. De oudste gedeelten stammen uit 

Afbeelding 7: Sint-Martinuskerk Berlare (Bron: 
Stichting Open Kerken)

de 15de eeuw, namelijk de westpartij met de gotische 
toren en de eerste traveeën van de zijbeuken. De rest 
van de kerk stamt uit de vroege 20ste eeuw. In die 
periode werd eveneens het interieur aangepakt. De 
kerk werd voorzien van neogotische schilderingen die 
nu jammer genoeg verstopt zitten achter een witte 
pleisterlaag. 
De kerk heeft een Van Peteghemorgel (10) uit 1786. 
Het eigenlijke orgelinstrument is niet meer origineel 
maar werd getrouw gerestaureerd. 

Dorp 9290 Berlare
Te bezoeken:
Dagelijks: 09u-17u.( Op zondag om 9u is er misviering)

Van Peteghemorgel (10)
De naam Van Peteghem is een waar begrip in de 
wereld van de orgelbouwers. De familie zat 4 
generaties lang in het vak! Pieter Van Peteghem, de 
grondlegger van de orgelmakerdynastie, is 
oorspronkelijk van Wetteren. Hij werd gebeten door 
het vak toen in 1722 het orgel in Wetteren gemaakt 
werd en de orgelbouwer, Gilliam Davit, bij het gezin 
logeerde. Na ervaring op te doen bij J.B. Forceville in 
Brussel vestigde de familie zich uiteindelijk in Gent.

MOOI PLEKJE GESPOT ~ Kasteel en park in 
Berlare

6  - Afstand langs route: 15.82  km

→ Kasteel en park in Berlare
In de dorpskern van Berlare ligt het kasteel met park. 
Het gebouw gaat terug tot een omwalde hoeve uit de 
13de eeuw. Het domein behoorde aan de heer van 
Berlare. Het werd in het begin van de 18de eeuw 
heropgebouwd door de familie van der Meersche, 
nadat het door troepen van Lodewijk XIV werd 
verwoest. In 2008 kocht het gemeentebestuur het 



Afbeelding 8: MOOI PLEKJE GESPOT ~ Kasteel en 
park in Berlare
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kasteel van Berlare. Het kasteel en de bijgebouwen 
zijn niet toegankelijk voor publiek; het park wel. 
Rechts zie je paardenstallen en de verblijven van de 
paardenknechten; links de conciërgewoning. Deze 
bijgebouwen bevatten rococo elementen. Tussen de 
paardenstallen en de vijver staat een serre, 
aangebouwd tegen de stallen en een houten 
duivenhok.
→
Het Kasteelpark in Berlare is toegankelijk voor 
wandelaars en fietsers, je ontdekt er de grote tuin 
met dreven, een bos en vijvers. De allerkleinsten 
kunnen hun energie kwijt in de natuurlijke speelzone.

Burgerhuis

7  - Afstand langs route: 15.83  km

Afbeelding 9: Burgerhuis (Bron: Verbeeck, Mieke, 
01-09-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)

Burgerhuis, oorspronkelijk winkelhuis, van  drie 

traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien), 
volgens het  kadasterarchief een verbouwing van 
1910 door P. Willems, handelaar, van  een bestaand 
huis. Opvallende kleurrijk uitgewerkte eclectische 
voorgevel  van witte geglazuurde baksteen decoratief 
verlevendigd met groene, rode en  blauwe 
geglazuurde bakstenen voor hoekkettingen, friezen, 
banden,  geometrische motieven en in de gestreepte 
ontlastingsbogen. Gevelparement  verrijkt met 
hardsteen onder meer voor plint, dekstenen, 
consoles,  lekdorpels, hoekblokken, sluitstenen en 
grote diamantkoppen.
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel
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