
De 100 van de Schelde - etappe 2
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De 100 van de Schelde - etappe 2

Lengte: 18.21  km

Stijging: 57  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

Stationsplein, Wetteren, België

Steenweg naar Wetteren, N461, 
Dendermonde, België

Routebeschrijving

Bezienswaardigheden

Zandige opduiking

1  - Afstand langs route: 4.79  km

Afbeelding 1: Zandige opduiking (Bron: Yves Adams)

De zogenaamde stuifduinen of rivierduinen 
ontstonden tijdens de ijstijden, toen zand uit de 
droge rivierbeddingen opwaaide en zich opstapelde 
naast de eigenlijke rivierloop. De zandgrond liet hier 
akkerbouw toe, wat in de rest van de natte kleiige 
meersen meestal onmogelijk was. Springels was ooit 
beroemd om zijn 'witte tarwe', later teelde men hier 
vooral mais. Nu vind je hier vooral de droge types 
graslanden, een ideaal leefgebied voor konijnen.

Kalkense Meersen en Heisbroek

2  - Afstand langs route: 5.48  km
Dit gebied bevindt zich tussen Kalken en Schellebelle. 
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 

Afbeelding 2: Kalkense Meersen en Heisbroek (Bron: 
Vanmaele, Nele, 06-08-2015, ©Vlaamse Gemeenschap)

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 
felgegeerde locaties voor luxueuze villawijken.
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Bochtige route

3  - Afstand langs route: 6.23  km

Afbeelding 3: Bochtige route (Bron: Yves Adams)

Oorspronkelijk slingerde de Schelde zich met een 
sierlijke zwaai tussen Wetteren, Kalken en 
Schellebelle verder zeewaarts. Om de bochtige 
vaarroute wat in te korten, groeven arbeiders op het 
einde van de 19e eeuw een doorsteek langs het 
centrum van Schellebelle.  Het rechttrekken van de 
Schelde liet een afgesneden meander achter: de 
'Oude Schelde'. Deze werd grotendeels gedempt en 
beplant met populieren. Een stijlbreuk met het open 
landschap dat de meersen kenmerkt. Met de werken 
in het kader van het Sigmaplan worden de populieren 
gekapt en vervangen door open water en riet.

Kalkense Meersen en Donkmeer

2  - Afstand langs route: 6.42  km

Afbeelding 4: Kalkense Meersen en Donkmeer (Bron:  
David Samyn (5))

Het natuurgebied de Kalkense Meersen, gelegen 
tussen de dorpskernen van Kalken, Overmere, 
Uitbergen, Schellebelle en Wetteren, is een 
uitgestrekt meersengebied met een zeer rijke 
natuur. Het wandelnetwerk Kalkense Meersen-

Donkmeer is goed voor 100 km zorgvuldig uitgekozen 
wandelpaden in de buurt van het Donkmeer (ook 
bekend als ‘Overmere Donk’) en de ongekend mooie 
omgeving wat verderop, langs de Schelde tussen 
Berlare en Dendermonde. Ruimte, water, groen en 
rust zijn hier de belangrijkste troeven, naast 
natuurlijk dé culinaire specialiteit van Scheldeland: 
een lekker bord paling.

Will en de Wilgen

4  - Afstand langs route: 7.41  km

Afbeelding 5: Will en de Wilgen (Bron: Agentschap 
Natuur en Bos)

Kunstenaar Will Beckers creëerde hier de ultieme 
combinatie tussen kunst en natuur. Op en rond 15 
oude knotwilgen maakte hij een organisch vlechtwerk 
van duizenden wilgentenen. De komende jaren zullen 
zoveel mogelijk soorten wilgen ( geslacht Salix) verder 
vervlochten worden. Vandaar de naam van het 
kunstwerk: 'Salicetum', wat wilgencollectie betekent.

Heen en weer

5  - Afstand langs route: 7.79  km

Afbeelding 6: Heen en weer (Bron: Yves Adams)

Met de grote blauwe bel verwittig je de veerman dat 
je wil oversteken. De vroegste vermelding van het 
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veer dateert uit 1372. Tot 1980 werd je hier nog 
overgeroeid, in 2003 werd de roeiboot met 
buitenboordmotor vervangen door een veerpont. In 
2011 bouwde Waterwegen en Zeekanaal hier nieuwe 
vlottende steigers die zich aanpassen aan het getij op 
de Schelde. Het veer vaart tussen Schellebelle dorp 
en de wijk Aard. Dat is meteen ook de toegangspoort 
naar de Kalkense Meersen, een uniek stiltegebied.

Veer over de Schelde

5  - Afstand langs route: 7.8  km

Afbeelding 7: Veer over de Schelde (Bron: LimoWreck)

Het veer van Schellebelle zou aan de grond liggen van 
het toponiem Schellebelle. Althans volgens één van 
een aantal theorieen. De naam Schellebelle zou 
ontstaan zijn door de bel aan de Schelde, waarmee 
men de veerboot kon en kan roepen. Daarenboven is 
er de associatie met het schel klinken van een bel.

Kalkense Meersen

4  - Afstand langs route: 8.44  km

Afbeelding 8: Kalkense Meersen (Bron: willem 
Mesuere)

Dit natuurgebied is én van de laatste stiltegebieden in 
onze provincie en ligt tussen de dorpskernen van 
Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en 
Wetteren.
Het meersengebied is 600 hectare groot en kent 
prachtige weiden en uitgestrekte bloemrijke 
graslanden.

Uitbergen

6  - Afstand langs route: 11.11  km

Afbeelding 9: Uitbergen

Uitbergen, de kleinste van de drie deelgemeenten 
van Berlare, werd reeds in 967 vermeld al 'Bergina', 
een naam die verwijst naar een hoge woonplaats die 
meer stroomafwaarts lag ten opzichte van 
Destelbergen. De kerk van Sint-Pietersbanden voor je 
is het resultaat van eeuwen bouwen en verbouwen. 
De toren met klokkenhuis heeft nog een romaanse 
oorsprong (11de eeuw), het koor en het schip 
dateren oorspronkelijk uit respectievelijk de 14de en 
16de eeuw, maar het schip werd in het begin van de 
20ste eeuw grotendeels in neogotische stijl 
herbouwd.

Beestig gebied

7  - Afstand langs route: 11.51  km
De Scheldenatuur is zo speciaal dat Vlaanderen 
internationale afspraken heeft gemaakt om ze te 
beschermen. Er worden natuurdoelen geformuleerd 
en aangepaste gebieden ingericht waar bepaalde 
soorten dieren zich kunnen voortplanten en hun 
vetreserves aanvullen. Een doelsoort is bv de 



Afbeelding 10: Beestig gebied (Bron: Vilda Yves 
Adams)
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purperreiger. De combinatie van grasland, sloten, 
rietland  en zoete schorren maakt van deze regio een 
van de meest beloftevolle zones voor purperreiger 
langs de Schelde. Iets om in de gaten te houden!

Slikplaat

7  - Afstand langs route: 11.7  km

Afbeelding 11: Slikplaat (Bron: Vilda Yves Adams)

Het getij zorgt tweemaal daags voor de verplaatsing 
van een enorme watermassa in de rivier. De sterke 
stromingen vervoeren grote hoeveelheden zand en 
slib. Op sommige plaatsen, zoals hier treedt 
opslibbing op, er ontstaat een slikplaat. Elders wordt 
de rivier verder uitgeschuurd. Het stuk slib 
overstroomt bij elke vloed, bij eb tref je er de wilde 
eend, de bergeend en de wintertaling  op zoek naar 
hun lievelingskostje. Op de slikken krioelt het immers 
van de bodemdiertjes.

Vlaamse uitvinding voor waterberging en 
natuur

8  - Afstand langs route: 12.16  km
Deze sluis laat bij elke vloed een deel van het getij 
binnen zo ontstaan er zeldzame zoetwater slikken en 
schorren. Bij eb stroomt het water terug naar de 

Afbeelding 12: Vlaamse uitvinding voor waterberging 
en natuur (Bron: Vilda Yves Adams)

Schelde. Wist je trouwens dat een gecontroleerd 
overstromingsgebied met gereduceerd getij, zoals 
Bergenmeersen,  een Vlaamse uitvinding is? Het 
concept werd tien jaar geleden aan de Universiteit 
Antwerpen ontwikkeld. Aan het bouwen van deze 
sluis ging een grondige studie vooraf zodat precies de 
juiste hoeveelheid water binnenstroomt bij vloed.

Hoofdrolspeler in het Sigmaplan

9  - Afstand langs route: 12.48  km

Afbeelding 13: Hoofdrolspeler in het Sigmaplan 
(Bron: Agentschap Natuur en Bos)

Bergenmeersen is een heel geschikte plek om 
extreem hoogwater gecontroleerd op te vangen. Als 
springtij samenvalt met een noordwesterstorm op 
zee stroomt een grote hoeveelheid Scheldewater 
landinwaarts (ongeveer 1 à 2 keer per jaar). Het water 
stroomt dan over de overloopdijk in Bergenmeersen. 
Op andere plaatsen, waar mensen wonen, 
vermindert daardoor de kans op overstromingen.

De Paardeweide

9  - Afstand langs route: 13.96  km
De Paardeweide is een overstromingsgebied van de 



Afbeelding 14: De Paardeweide (Bron: Pascal Coyles)
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Schelde ter hoogte van Schoonaarde maar op het 
grondgebied van Wichelen en Berlare. De 
oppervlakte van dit natuurreservaat bedraagt 84 ha 
(de overloopdijk heeft een lengte van 2,8 km en de 
hoogte van de overloopdijk bedraagt 6,40m TAW). Je 
kan er volledig omheen fietsen of wandelen en dan 
kom je aan zo'n 7km. Onderweg kom je naast het 
natuurschoon ook nog een appelkweker, een 
boerderij met hoeve ijs en een mooi gerestaureerd 
pakhuisje aan een oude sluis tegen.

De Paardeweide

10  - Afstand langs route: 15.68  km

Afbeelding 15: De Paardeweide (Bron: Pascal Coyles)

De Paardeweide is een overstromingsgebied van de 
Schelde ter hoogte van Schoonaarde maar op het 
grondgebied van Wichelen en Berlare. De 

oppervlakte van dit natuurreservaat bedraagt 84 ha 
(de overloopdijk heeft een lengte van 2,8 km en de 
hoogte van de overloopdijk bedraagt 6,40m TAW). Je 
kan er volledig omheen fietsen of wandelen en dan 
kom je aan zo'n 7km. Onderweg kom je naast het 
natuurschoon ook nog een appelkweker, een 
boerderij met hoeve ijs en een mooi gerestaureerd 
pakhuisje aan een oude sluis tegen.

Het zwin van Berlare

11  - Afstand langs route: 16.49  km

Afbeelding 16: 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.
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Vind de route op RouteYou:
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