
De 100 van de Schelde - etappe 3
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De 100 van de Schelde - etappe 3

Lengte: 22.09  km

Stijging: 63  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

Steenweg naar Wetteren, N461, 
Dendermonde, België

Statieplein, Dendermonde, België

Routebeschrijving

Bezienswaardigheden

Brugstraat

1  - Afstand langs route: 0.4  km

Afbeelding 1: Brugstraat (Bron: adore.ugent.be)

De Brug van Berlare met zicht op de Schelde eind 19e-
begin 20e eeuw.

Heidekasteel

2  - Afstand langs route: 2.2  km
Benaming  verwijzend naar het oude toponiem van 
het uitgestrekte, droge heide- en  duinengebied in het 
zuidwesten van Berlare, als "heye" al aangegeven op 
de  figuratieve kaart van het Land van Aalst door J. 
Horenhault van 15(9)6.  Volgens de Poppkaart was de 
"Groote Heijde" midden 19de eeuw nog  grotendeels 
onbewoond gebied. In 1875 verkocht de gemeente 
Berlare er een  terrein van ruim 45 hectare bestaande 
uit braakliggende gronden van de  wijk Grote Heide 
tussen de Molenhoek en de Bergstraat, aan de 
Brusselse  ingenieur Theodoor Leysen. Hij werkte 
mee aan de drooglegging van het  Berlare-Broek en 

Afbeelding 2: Heidekasteel (Bron: Verbeeck, Mieke, 
01-09-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)

had met de aankoop van een groot stuk heidegebied 
de  ambitie om deze dorre gronden vruchtbaar te 
maken.

De Scheve Villa

3  - Afstand langs route: 4.66  km

Afbeelding 3: De Scheve Villa (Bron: Verbeeck, Mieke, 
01-09-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)

Villa met omgevende tuin gelegen aan de rand van 
het  meer, voorheen "Hotel Astrid" met café en 
restaurant, later jeugdhuis  "Ter Meerrust", nu 
gekend als "De Scheve Villa" verwijzend naar de  
verzakking van het gebouw.

Oude Scheldemeander van Overmere-
Donk en Berlare Broek

3  - Afstand langs route: 4.78  km
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 



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

3  - Afstand langs route: 4.8  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 
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
)

Berlare

4  - Afstand langs route: 5.57  km
Arsène Goedertier, hoofdverdachte van de diefstal op 



Afbeelding 6: Berlare
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de Rechtvaardige Rechters in Gent, begon zijn 
kunstopleiding in Berlare. Hij was er bevriend met 
Honoré Coppieters die later bisschop in Gent zou 
worden. En uit zijn kathedraal zou Arsène een deel 
van het Lam Gods stelen. Een merkwaardige link.

Bareldonkkapel

5  - Afstand langs route: 6.51  km

Afbeelding 7: Bareldonkkapel (Bron: https://
inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84709)

Ook genaamd kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 7 
Weeën. Beschermd bij KB van 25.07.1942. Schuin 
ingeplant bovenop de zuidwestelijke flank van de 
zandheuvel gekend als de Kapelleberg. Voor de kapel 
ligt een weide met oplopende gekasseide 
toegangsweg en een recht pad afgeboord door jonge 
bomen dat vanaf de kapel leidt naar de woning van 

de proost van de Bareldonkkapel, gelegen aan de 
overzijde van de Donklaan (Uitbergen, Donklaan nr. 
121). Ten noordoosten, naast de kapel ligt de 
bijhorende ommegang en Calvarieberg opgericht in 
1935 in het beboste deel van de heuvel.
Devotiekapel voorheen toegewijd aan Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Groender-Straete, vermoedelijk verwijzend 
naar de ligging aan de "Groene straat", die Berlare via 
Bareldonk verbond met Overmere en waarop de 
huidige Donklaan langsheen het Donkmeer 
teruggaat. Over de ontstaansgeschiedenis van de 
kapel is nog weinig met zekerheid bekend. De kapel 
lag binnen de heerlijkheid Bareldonk en zou minstens 
opklimmen tot begin 14de eeuw. In 1959 werden 
namelijk bij vloerwerken in het koor oude vloertegels 
gevonden in gebakken en geglazuurd aardewerk met 
typische Vlaamse motieven die zouden dateren van 
omstreeks 1300-1310. De grafkuilen met menselijke 
skeletresten die bij dezelfde werken onder het koor 
werden aangetroffen, droegen bij tot de hypothese 
dat de aanvankelijke kapel mogelijk werd opgericht 
door plaatselijke heren, die de heerlijkheid van 
Bareldonk in hun bezit hadden.
De oudst gekende heer van Bareldonk, Daneel van 
Berlaere vindt men al vermeld in de 13de eeuw (zie 
ook Oude dreef nr. 3). In de 15de eeuw ging 
Bareldonk over in handen van de familie de 
Mortagne. De mogelijke vergroting of heropbouw van 
de kapel in de 15de eeuw, zoals aangehaald in de 
literaire bronnen, werd nog niet door archivalische 
bronnen bevestigd. In de 16de eeuw vermeldde 
Antoon de Mortagne, heer van Bareldonk, dat de 
kapel door zijn voorouders werd gesticht. In 1585 
werd er melding gemaakt van vernielingen tijdens de 
godsdiensttroebelen. Na restauratie werd de kapel 
door Mgr. Triest, bisschop van Gent, in 1639 
heringewijd. In 1652 werd de kapel toegewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën en werd een 
ommegang opgericht met houten kapelletjes, 
opgehangen aan de muren van de kapel.
Tussen 1771 en 1774, toen de heerlijkheid van 
Berlare en het kleinere Bareldonk (deels) in handen 
waren van de familie vanden Meersche, werd de 
kapel verbouwd in rococostijl. Mogelijk gebeurde dit 
in opdracht van Emmanuel-Augustijn vanden 
Meersche. De voorgevel werd aangepast, 
vensteropeningen gewijzigd, een nieuw 
klokkentorentje werd geplaatst, het interieur kreeg 
een stucplafond en tegen de zuidkant van het koor 
werd een kleine sacristie aangebouwd. In bewaarde 
rekeningen is er melding van betalingen in 1773 en in 
1774 voor werken aan de sacristie en kapel. Er was 
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onder meer een levering van 300 kerkplaveien, 
verbouwingen aan de voorgevel en de vensters, de 
levering van een koperen haan met een bol, de 
plaatsing van een nieuw altaar, de levering van een 
nieuwe klok door Jan Baptist Wierinck. Altaar gewijd 
in 1774 door Monseigneur Van Eersel, de bisschop 
van Gent. In 1887 werd Bareldonk erkend als 
proosdij, deels gelegen op Berlare en deels op 
Uitbergen en met de Bareldonkkapel als bidplaats, 
afhangend van de Sint-Martinuskerk te Berlare.
Eind 19de eeuw werd de kapel binnenin in 
neogotische stijl aangepast onder meer door 
beschildering, nieuw meubilair, plaatsing van 
neogotische glasramen. Ingrijpende 
aanpassingswerken aan het interieur vonden plaats 
in 1954-1956 en de jaren nadien, voornamelijk door 
kapelaan De Wolf, waarbij onder andere de 19de-
eeuwse neogotische muurschilderingen verdwenen. 
Nagenoeg het volledige meubilair van de kapel werd 
aangepast of vernieuwd. Nieuwe decoratie 
aangebracht in een pseudo-rococostijl. Van het oude 
meubilair verdween de preekstoel, de biechtstoel en 
de communiebank. Het klokkentorentje werd in die 
tijd ook herbouwd naar het voorbeeld van het oude 
torentje. In 1959 werd de sacristie uitgebreid met een 
voorportaal en in 1960 werden in het koor twee 
nieuwe ramen geplaatst. Het exterieur van de kapel 
werd in 2003 gerestaureerd. Bij de laatste 
interieurrestauratie (2007) werd het interieur sterk 
versoberd door de verwijdering van voornamelijk 
toegevoegd lijstwerk en decoratieve elementen uit de 
aankleding van de jaren 1950.
Thans lichtgeel gekaleide kapel op gepikte plint, 
opgetrokken van kalkzandsteen met verwerking van 
arduin voor de omlijstingen van de muuropeningen 
en de afwerking van de geveltop. Eénbeukige kapel 
van drie traveeën onder zadeldak (leien); koor van 
één travee met driezijdige koorsluiting. Achthoekige 
houten dakruiter voor het koor, met spits voorzien 
van ijzeren kruis en vergulde weerhaan.
Uitzicht van de huidige voorgevel daterend van 1774, 
zoals aangegeven in de jaartalstenen onder de 
geveltop. Voorgevel met in- en uitgezwenkte top op 
voluten, afgewerkt in arduin, en bekronend gebogen 
fronton voorzien van ijzeren kruis. 
Spiegelboogvormige, brede deuropening gevat in een 
hardstenen geprofileerde omlijsting op neuten met 
rocailles in de zwikken en als sluitsteen, onder 
gebogen waterlijst; nieuwe vleugeldeur met 
bovenlicht. Erboven een steekboogvenster met 
metalen roedeverdeling en glas-in-lood, gevat in een 
arduinen omlijsting met waterlijst. Rond radvenster in 

de geveltop. In de zijgevels drie met arduin omlijste 
steekboogvensters met glas-in-loodramen; aflijnende 
houten kroonlijst. In de noordelijke zijgevel bevindt 
zich een getoogde zijdeur in een zandstenen 
omlijsting op neuten en met waterlijstje. Het koor is 
smaller en lager dan het schip en voorzien van twee 
steekboogvensters met een hardstenen omlijsting en 
glas-in-loodramen. Tegen de blinde koorsluiting 
hangt een calvariekruis onder een houten luifel, het 
Christusbeeld is verwijderd. Tegen de zuidelijke 
zijgevel van schip en koor aangebouwde sacristie. 
Oorspronkelijk deel van twee traveeën met getralied 
rechthoekig venster onder half schilddak. 
Toegevoegde travee met omlijste deur, onder lager 
half schilddakje.
Het interieur van de kapel is bepleisterd en 
witgeschilderd. De vloer van het schip is bekleed met 
vierkante tegels in blauwe hardsteen en kalksteen, 
die in een geometrisch patroon gelegd zijn. De vloer 
in het koor bestaat uit witte en zwarte marmer tegels. 
Travee-indeling geritmeerd door pilasters met 
lijstkapiteel en rocaille ornament, op bij de laatste 
restauratie toegevoegde hoge hardstenen plint. Beuk 
met gebogen overwelving geleed door gordelbogen 
met florale stucwerkmotieven, en met kruisribben 
eveneens versierd met florale motieven. Koor onder 
kruisribgewelven. Ronde scheiboog tussen het schip 
en het koor. In het koor is nog een credentienis 
bewaard met gotische spitsboogvorm. Houten 
doksaal uit de 18de eeuw met fraaie leuning en 
rustend op twee ronde houten kolommen, aan de 
westzijde. Glasramen in het koor met monogrammen 
vervaardigd door J. Van Geffen, gedateerd 1960. 
Glasramen in het schip met geometrische patronen 
en de opschriften: "Dono dedit Sidonia De Smet 
1897", "Dono dedit Julia Moerenhout", "Dono dedit 
Mathilda vander Cruyssen 1897", "dono dedit 
Aemilius Stockman prep. 1896". Glasraam boven het 
doksaal van 1963.
Mobilair. Schilderij met de voorstelling van de 
Boodschap aan Maria in het altaarstuk met het 
wapenschild van de schenker en het monogram van 
de schilder: A.B.S.Q, uit de 18de eeuw. 
Beeldhouwwerk. Gepolychromeerde houten beelden 
van Sint-Antonius, Sint-Rochus, Sint-Jan en Sint-
Eligius. Gekleed houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
met Kind, vermoedelijk uit de 18de eeuw. 
Oorspronkelijk gepolychromeerde plaasteren 
kruiswegtaferelen in reliëf, in de jaren 1950 
witgeschilderd en voorzien van nieuwe lijsten. 
Meubilair. Hoofdaltaar: houten portiekaltaar in 
Lodewijk XV-stijl van omstreeks 1774 met bovenaan 
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voorstelling van de Heilige Geest in de gedaante van 
een duif tussen twee engeltjes met een zon en maan. 
Altaartafel met centraal een Mariamonogram in bas-
reliëf; houten altaar voorheen met 
marmerschildering, herhaaldelijk overschilderd. 
Biechtstoel uit de 18de eeuw, voorzien van 
sculpturale elementen met engelfiguren en maskers 
in renaissancestijl afkomstig van de oude preekstoel.

Donkmeer

5  - Afstand langs route: 6.81  km

Afbeelding 8: Donkmeer (Bron: TOV)

Vroeger lagen deze gebieden binnen een enorme 
Scheldemeander, die zo'n 15.000 jaar geleden werd 
afgesneden. Het Berlarebroek ontstond door een 
verlandingsproces, het steken van turf deed het 86 ha 
grote Donkmeer ontstaan. Het recreatiedomein 
Nieuwdonk ontstond dan weer rond een recentere 
zandwinningsput. Op en rond het Donkmeer heerst 
zeker op zomerdagen een gezellige drukte. Je kan er 
bootjevaren op het meer, zwemmen (in Nieuwdonk) 
of een bezoekje brengen aan het dierenpark. Het 
meer is ook bekend om zijn talrijke uitstekende 
palingrestaurants. Smakelijk!

Contactgegevens:

-Donkmeer
-9290 Berlare
-Donklaan 119 A
-Tel: 09 367 69 78

Natuureducatief Bezoekerscentrum 
Donkmeer

5  - Afstand langs route: 6.82  km
Dit is een onthaal- en tentoonstellingsruimte 
ingericht langs de boorden van het Donkmeer in de 
Festivalhal met tribune. Van hieruit vertrekt het 

Afbeelding 9: Natuureducatief Bezoekerscentrum 
Donkmeer (Bron: TOV)

natuurleerpad langs de mooiste hoekjes van het 
Donkmeer en omgeving. De tentoonstelling zelf biedt 
een kijk op de veelzijdigheid van het Donkmeer. Er is 
ook een kinderhoek, waar de kleinsten onder ons al 
spelend de natuur kunnen ontdekken en een 
projectieruimte.
Voor bijkomende informatie
klik hier
.

Turfput - Het Broek

6  - Afstand langs route: 11.34  km

Afbeelding 10: 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.
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Waterhoek

7  - Afstand langs route: 14.57  km

De naam Waterhoek doet allicht een belletje rinkelen. 
Hier werd gedraaid voor de film die Willeke Van 
Ammelrooy wereldberoemd zou maken tot in het 
kleinste Vlaamse dorp: 'De teleurgang van de 
Waterhoek', naar het werk van Stijn Streuvels.

Herberg en veerhuis 't Veerhuis

7  - Afstand langs route: 14.58  km

Afbeelding 11: Herberg en veerhuis 't Veerhuis (Bron: 
Verbeeck, Mieke, 01-09-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)

Café zogenaamd "'t Veerhuis". Voormalige herberg 
en  veerhuis, woning van de veerman van “Appels 
Veer”gelegen naast het  Scheldeveer en met de 
rugzijde tegen de Scheldedijk aanliggend. In de  
"Ommelooper ende Terrier ofte Land en caerteboek 
der Prochie van Berlaere"  van 1773-1786 
aangegeven als hofstede van Leonardus De Graeve 
aan de  "kele" of het kil van Appels Veer, schuin 
liggend tegenover de herberg  genaamd St. Marten, 
eveneens toenmalig bezit van Leonardus De Graeve.  
Volgens kadastergegevens begin 20ste eeuw 
aangepast en toen ook verhoogd  met een verdieping 
(zie oude prentkaarten). Thans horende bij Taverne 
"De  Waterhoek" (nummer 23).

Appels Veer

7  - Afstand langs route: 14.77  km
Appels Veer, Appelsveer of het Scheldeveer Appels-
Berlare is een gratis openbare veerdienst voor 
voetgangers en fietsers over de Schelde tussen de 
Oost-Vlaamse gemeente Berlare en Appels bij 

Afbeelding 12: Appels Veer (Bron: Funkyxian)

Dendermonde. Het veer vaart om het halfuur over.
Het veer behoort tot de oudste overzetten op de 
Benedenschelde. Het veer werd vermeld in 1253 naar 
aanleiding van de overdracht ervan door de graaf van 
Vlaanderen Gwijde van Dampierre aan Gregorius, 
heer van Appels. In de middeleeuwen was het veer 
een schakel in een belangrijke verbindingsweg, de 
heerweg Gent–Dendermonde. Oorspronkelijk lag de 
dorpskern van Appels aan het Scheldeveer. Na de 
verwoesting van de dorpskerk in de 15e eeuw werd 
de kerk verder oostwaarts opnieuw opgericht. Zo 
verplaatste zich ook de dorpskern. In 1798 werd het 
veer staatseigendom. Sinds 1880 wordt de veerdienst 
verpacht, tegenwoordig door de De Vlaamse 
Waterweg.
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