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– BOEKJE –
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8 TOEGANKELIJKE ROUTES
IN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN



TRAP STAP

– BOEKJE –
Route

DE TRAJECTEN IN DIT ROUTEBOEKJE 

STARTEN EN EINDIGEN IN DE 

BUURT VAN EEN NATUURGEBIED 

OF EEN PROVINCIAAL DOMEIN MET 

TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN 

VOOR BEZOEKERS EN VOLDOENDE 

AANGEPASTE PARKEERPLAATSEN OM JE 

WAGEN ZONDER PROBLEMEN ACHTER 

TE LATEN. ZE VOLGEN TOEGANKELIJKE 

PADEN WAAR HET VEILIG EN 

COMFORTABEL BEWEGEN IS, OOK VOOR 

ROLSTOELEN EN AANGEPASTE FIETSEN. 

TOEGANKELIJK FIETSEN EN WANDELEN 
IN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

VOORAF
Bij elke route doen we een aantal suggesties voor toegankelijke 
bezienswaardigheden, cafés of restaurants. Zo’n overzicht is 
echter nooit volledig. Voor een gedetailleerde opsomming van 
alle plus- en minpunten verwijzen we graag naar de website van 
Toegankelijk Vlaanderen. Let ook op het verslag bij de scores, want 
de jury is streng en niet elke drempel is voor iedereen even hoog.

 WWW.TOEGANKELIJKVLAANDEREN.BE 

ONDERWEG
De acht fiets- en wandelroutes werden zorgvuldig geselecteerd 
en gescreend op toegankelijkheid. Voor de fietsroutes volg je 
de knooppunten van de fietsnetwerken. De wandelroutes zijn 
aangeduid met signalisatiebordjes op het terrein. Op de kaartjes 
zie je ook welke gedeeltes minder toegankelijk zijn, en waar je 
misschien beter een ommetje maakt. 
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MEETJESLAND | 04
HET LEEN 
27 KM

LEIESTREEK | 06
DE CEDER 
15,5 KM

VLAAMSE ARDENNEN | 08
DE GAVERS
16 KM

SCHELDELAND | 10
• DONKMEER
• 5 KM

WAASLAND | 12
• PUYENBROECK
• 4,5 KM

WAASLAND | 14
• MOLSBROEK
• 11 KM

LEIESTREEK | 16
• DOORNHAMMEKE
• 5,6 KM

WAASLAND | 18
• ROOMACKER
• 4,5 KM

ROUTES OP ZAK
Fietsen en wandelen doe je aan de hand van 
de plannetjes. Neem het boekje mee op tocht, 
noteer de knooppunten of download de routes 
naar je smartphone via de website van Toeris-
me Oost-Vlaanderen. Ondervind je onderweg 
toch problemen? Dan kan je die via de website 
signaleren.

 WWW.TOV.BE/STAPAF

DEEL JE ERVARING
Wij willen graag weten hoe jij onze provincie 
beleeft. Maak een foto tijdens je fiets- of wan-
deltocht en deel hem met de hashtag #stapaf via 
Facebook of Instagram. De mooiste inzendingen 
nemen we op in een volgende editie van onze 
halfjaarlijkse StapAf. 

 WWW.TOV.BE/STAPAF

STAP                   MEE

TRAP                   MEE
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HET LEEN
— MEETJESLAND —

BOSINFOCENTRUM HET LEEN 
Ooit een militair domein, vandaag een fiets- en wan-
delbos met verharde paden. Bezoek de permanente 
expo in het Bos infocentrum of laat je verrassen door de 
meer dan 500 plantensoorten in het arboretum.
WWW.HETLEEN.BE

LEMBEEKSE BOSSEN 
De Lembeekse Bossen liggen verspreid over het 
grondgebied van Lembeke, Waarschoot, Sleidinge en 
Oosteeklo. Het Bardelaeremuseum aan de rand vertelt 
het verhaal van het oude Meetjesland. Vlakbij ligt de 
Heihoek, een topper dankzij de talrijke horecazaken.

HET LIEVEKANAAL 
De Lieve, het oudste kanaal van Vlaanderen, verzekerde 
Gent eeuwen geleden van een snelle vaarverbinding 
met het Zwin. Vandaag stroomt het ‘Liefken’ als een 
pittoresk kanaaltje door het landschap.
WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE/TLIEFKEN

BEIRTJESBRUG 
Dit romantische plekje aan de Lieve is in trek bij fiet-
sers. De naam verwijst naar de Gentse ‘beer’ of ‘aal’ die 
per schip werd aangevoerd om het land te bemesten. 
De Beirtjesbrug doet vandaag dienst als ‘love bridge’: 
verliefde koppeltjes kunnen er een slotje achterlaten.

HET SCHIPDONKKANAAL 
Het Schipdonkkanaal – in de volksmond ‘De Stinker’ 
– werd in de 19e eeuw gegraven om het vervuilde 
Leiewater af te voeren dat in Kortrijk werd gebruikt om 
vlas te roten. Gelukkig zwemmen er nu weer vissen en 
verspreidt het kanaal niet langer kwalijke geurtjes.

1
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CAFETARIA HET LEEN  Toegankelijke en kindvriendelijke 
cafetaria met speelruimte binnen en buiten, terras en 
aangepast toilet.  GENTSESTEENWEG 80, 9900 EEKLO,  

09 377 55 34, WWW.CAFETARIA-HETLEEN.BE

DE AKKERHOEVE Huiselijke tearoom langs het Lievepad 
met ijsjes, pannenkoeken en desserts. Aangepast sani-
tair. HOGEVOORDE 11, 9950 WAARSCHOOT, 09 372 80 66,   

WWW.FACEBOOK.COM/AKKERHOEVE

1

2

3

Vanuit provinciaal domein Het Leen fietsen we richting 
Schipdonkkanaal en zo naar de Lieve, het oudste kanaal van 
 Vlaanderen, met een ommetje langs de Lembeekse Bossen. 

START EN AANKOMST
PARKING HET LEEN – GENTSESTEENWEG 80, 9900 EEKLO 

  4 AANGEPASTE PARKEERPLAATSEN

PLUSPUNTEN
  De meeste wegen zijn voldoende breed, verhard en in 

goede staat.
 Er zijn verschillende zitbanken, de ondergrond is niet 

 overal verhard.

AANDACHTSPUNTEN
  Na het startpunt moet je de drukke N9 kruisen. 
  Aan knooppunt 24 ligt een stuk kasseiweg.
  Tussen knooppunten 24 en 30 zit een stuk traject met een 

versmald en slecht wegdek.

ROUTE

01 27
KMTRAP

PROEF

4
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DE CEDER
— LEIESTREEK —

MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK (MUDEL) 
Het mudel toont het meest volledige overzicht van de 
Leiekunst van 1860 tot vandaag, met werken van Emile 
Claus, George Minne, Constant Permeke en Raoul De 
 Keyser. Mis ook het luik industriële archeologie niet: 
 Deinze was ook bekend om zijn productie van zijde, 
kinder wagens en speelgoed.
WWW.MUDEL.BE

MARKT DEINZE 
Ook de vernieuwde Markt ademt kunst: vier waardevolle 
gebouwen (de Onze-Lieve-Vrouwkerk, het stadhuis, de 
voormalige stadshal en het Huis van Thuyne) kregen elk 
een gekleurd voorpleintje, geïnspireerd op de vier seizoe-
nen en schilderijen van Leie kunstenaars.
WWW.DEINZE.BE

LEIEMEERSEN 
Van knooppunt 6 tot 9 is het een drietal kilometer com-
fortabel fietsen over het jaagpad langs de Leie. Hier zette 
Albijn van den Abeele, de beschermheer van de Latemse 
schilders, de Leiemeersen vaak op doek.

ASTENE SAS Het sascomplex Astene sas, met zijn ophaal-
brugje, sasmeestershuizen en jaagpad, is als dorpsgezicht 
beschermd. Vlakbij de brug ligt het Oud Sashuis, een au-
thentieke staminee met een gezellig terras en een leuke 
verzameling scheepsattributen en maritieme schilderijen.
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TAVERNE DE CEDER  
Trakteer jezelf op een ijsje, een taartje of een van de 
bijna twintig Oost-Vlaamse streekbieren in deze volledig 
toegankelijke taverne.
PARIJSESTRAAT 34, 9800 DEINZE, 09 381 58 85, WWW.DECEDER.BE

BRASSERIE BRUNO  
Zoete en hartige hongerstillers in een gerenoveerd 
pakhuis aan de kade met werk van lokale  kunstenaars 
aan de muren.
KALKHOFSTRAAT 4, 9800 DEINZE, 09 386 03 43,  

WWW.BRASSERIEBRUNO.BE

2

1

4

Instant vakantiegevoel verzekerd langs de Leie tussen Deinze en 
Gent! Deze korte tocht neemt je mee door het adembenemende 
landschap dat zoveel kunstenaars inspireerde. 

PLUSPUNTEN
  De meeste wegen zijn voldoende breed, verhard en in 

goede staat.
  Zowel het mudel, het Marktplein, het Sint-Poppoplein als 

de OVL-kerk zijn toegankelijk.
  Aangepast sanitair in het mudel.

AANDACHTSPUNTEN
  Geen afzonderlijk fietspad tussen knooppunt 11 en 13.  

Hier moet je over de rijbaan rijden. 
  Niet alle overgangen zijn drempelloos.
  Zitbanken en picknicktafels zijn niet altijd makkelijk te 

bereiken.

ROUTE

02

START EN AANKOMST
VAKANTIECENTRUM DE CEDER, PARIJSESTRAAT 34, 9800 DEINZE

 6 AANGEPASTE PARKEERPLAATSEN
 AANGEPASTE TOILETTEN MET GOED ONDERRIJDBARE WASTAFELS IN SANITAIR 

BLOK BIJ DE BALIE

155
KMTRAP

PROEF
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DE GAVERS 
— VLAAMSE ARDENNEN —

PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS Aan ontspanningsmo-
gelijkheden geen gebrek in dit recreatiedomein, ook voor 
mensen met een beperking: de wandel- en fietswegen zijn 
vlak en verhard, het zwembad Gaversbad is toegankelijk en 
op de camping (met één toegankelijke bungalow) heeft het 
sanitair aangepaste voorzieningen.
WWW.DEGAVERS.BE

STILTEGEBIED DENDER-MARK 
Dit ‘monument van stilte’ tussen de rivieren Dender en Mark 
ligt even buiten de route en deels op Oost-Vlaams, deels 
op Vlaams-Brabants grondgebied. Het sleepte als eerste in 
Vlaanderen de titel ‘stiltegebied’ in de wacht: een plek waar 
rust centraal staat.

ABDIJ VAN BEAUPRÉ Deze van oorsprong 13de-eeuwse 
abdij, even buiten de dorpskern van Grimminge, was ooit 
een van de voornaamste cisterciënzerinnenabdijen van de 
Lage Landen. Hij werd gebouwd op een ‘bellum pratum’ of 
‘schone weide’ langs de Dender, vandaar de naam ‘Beaupré’.

SLUIS IDEGEM-GRIMMINGE
Aan dit handbediend sluisje met metalen ophaalbrug vormt 
de Dender de natuurlijke grens tussen twee gemeenten. 
Maar omdat het dicht tegen Idegem centrum ligt, spreekt 
men in de volksmond van ‘de sluis van Idegem’. 

1

2
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RESTOGA CAFETARIA DE GAVERS 
Cafetaria van De  Gavers met budgetvriendelijke prijzen en 
een gezellig terras.  Aangepast toilet en bediening aan tafel 
voor mensen met een beperking. ONKERZELESTRAAT 280, 

9500 GERAARDSBERGEN, 054 43 53 59,  WWW.DEGAVERS.BE

HET BRUGGENHUIS 
Eet- en praatcafé aan de Dender met  regelmatige 
 jazzconcerten, prachtig terras en aangepast toilet (niet op 
de route).  
MAJOOR VAN LIERDELAAN 50, 9500 GERAARDSBERGEN, 054 24 48 89

4

1 2

3

Op deze korte lus verken je enkele deelgemeenten van 
 Geraardsbergen, een van de oudste steden van België.   
De machtige Dender houdt je 5,5 kilometer lang gezelschap.

PLUSPUNTEN
  De meeste paden hebben een harde ondergrond  en zijn in 

goede staat.
  Voldoende aangepaste parkeerplaatsen.

AANDACHTSPUNTEN
  Om het steile brugje aan jeugdherberg ’t Schipken te vermij-

den, fiets je van startpunt 74 kort tot knooppunt 73 en volg je 
het pad links naar de grote brug over de Dender. Eens over de 
Dender sluit je weer aan op het traject naar knooppunt 70.

  Opletten als je de Aalstsesteenweg oversteekt! 
  Geen verharding aan het onderrijdbare deel van de picknick-

bank aan knooppunt 67
  Kleine helling door spoorwegovergang richting knooppunt 69 

(7,5 % over 10 meter)

ROUTE

03

START EN AANKOMST
PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS, ONKERZELESTRAAT 280,  
9500 ONKERZELE (GERAARDSBERGEN)

 SEMI-VERHARDE PARKING, 1 VERHARD PARKEERVAK VLAKBIJ DE INGANG 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

 8 AANGEPASTE PARKEERPLAATSEN BIJ HET ZWEMBAD
 AANGEPAST TOILET AAN DE CAFETARIA

16
KMTRAP

PROEF
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DONKMEER
— SCHELDELAND —

DONKMEER 
Lente, zomer, herfst of winter: in elk seizoen is het prettig 
flaneren aan het Donkmeer, een van dé toeristische toppers 
van Vlaanderen. Dit kunstmatige meer van 86 hectare ont-
stond uit de turfwinningsputten uit de 17e en 18e eeuw.
WWW.BERLARE.BE/TOERISME

PALING 
Vlakbij het toeristisch infokantoor liggen bakken in het wa-
ter. Daarin zwemt de vermaarde paling van het Donkmeer. 
De beestjes worden levend ingevoerd in tankwagens om in 
het meer een ‘waterkuur’ te ondergaan. Daarna verhuizen 
ze vers en panklaar naar de keukens van de omliggende 
restaurants. Smakelijk!

EENDENKOOI 
Deze publiek toegankelijke, gerestaureerde kooi waarmee 
men vroeger wilde eenden ving, is een Belgisch unicum. 
Vlakbij ligt ook een leuk dierenparkje.

RECREATIEDOMEIN NIEUWDONK 
Nieuwdonk is een geliefd recreatiedomein bij zwemmers, 
watersporters en gezinnen met kleine kinderen. Bij mooi 
weer lokken de ligweide en zwemvijver bezoekers uit de 
wijde omgeving. Tijdens de winter is het er heerlijk rustig en 
kan je er genieten van de stilte.
WWW.DDS-VERKO.BE/DDS/RECREATIEDOMEIN-NIEUWDONK

1

2

3

4

PALINGHUIS DE PLUIM De specialiteit van het huis is 
 paling in al zijn variëteiten, al meer dan vijf generaties 
lang.  DONKLAAN 152, 9290 BERLARE, 09 367 51 51,  

WWW.PALINGHUISDEPLUIM.BE

DE ZONNEVALLEI Taverne met zicht op het strand en de 
speeltuin van recreatiedomein Nieuwdonk en aangepast 
toilet.  DENDERMONDSESTEENWEG 13A, 9290 BERLARE,  

09 228 17 45, WWW.FACEBOOK.COM/DEZONNEVALLEI

4

1 2

3

Op en rond Vlaanderens mooiste meer kan je varen, vissen, wan-
delen en fietsen, de omgeving serveert je mooie Scheldenatuur 
met velden, bossen en moerassen. En onovertroffen palingge-
rechten, natuurlijk.

START EN AANKOMST
TOERISTISCH INFOKANTOOR, DONKLAAN 123, 9290 BERLARE, 
052 43 25 60

PLUSPUNTEN
  Aangepaste parkeerplaatsen op alle parkeerterreinen rond het 

meer.
  Sanitair gebouw met ruim aangepast toilet aan de eendenkooi.
  Comfortabele rustbanken met rechte rugleuningen en arm-

steunen.

AANDACHTSPUNTEN
  Steile hellingen op houten brug richting eendenkooi. 
  In de omgeving van de eendenkooi zijn werken aan de gang. 

De site blijft toegankelijk.
  Hier en daar kuilen en oneffenheden op het pad rond de 

 eendenkooi.

ROUTE

04 5
KM

PROEF

STAP
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ZUIDLEDE
— WAASLAND —

PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK 
Niet minder dan 25 km verharde (en nog veel meer kilo-
meter onverharde) wegen doorkruisen Puyenbroeck, met 
zijn 510 ha één van de grootste recreatiedomeinen van 
het land. Het is een prachtig landschappelijk gebied met 
weiden, bossen, dreven, parken en vijvers, waar je gratis in 
komt. De camping kreeg het A-label voor toegankelijkheid.
WWW.PUYENBROECK.BE

KINDERBOERDERIJ DE KNUFFELHOEVE 
Halverwege je wandeling kom je voorbij de Knuffelhoeve, 
waar kinderen tijdens het schooljaar de boer opgaan. Inclu-
sief schapen, geiten en konijnen knuffelen en eitjes rapen. 
‘s Zomers kan klein én groot hier geregeld meehelpen bij 
het voederen van de dieren.

LEVEND ERFGOED PARK 
Het Levend erfgoed park is niet zomaar een dierenpark, 
maar een waardevolle, veilige thuis voor oude boerderijdie-
ren die ooit het onderspit moesten delven voor hun meer 
‘productieve’ broers en zussen. Van de Belgische tuimelaar 
tot het Ardens trekpaard: hier wandel je langs een uitgebrei-
de verzameling streekeigen, Belgische rassen van vroeger.

1

2

3 DE LAATSTE AFSLAG In dit clubhuis van de Golfclub zijn 
ook niet-golfers welkom voor een drankje en/of een hapje. 
CRAENENDAM 5, 9185 WACHTEBEKE, 09 342 42 81,  

WWW.DELAATSTEAFSLAG.BE

1

2 3

Meander mee met het riviertje de Zuidlede door provinciaal 
domein Puyenbroeck langs het Levend erfgoed park met zijn 
bijzondere verzameling hoevedieren. 

PLUSPUNTEN
  De meeste paden (ook die van het Levend erfgoed park) zijn 

goed verhard en afgeboord, en voldoende breed.
  Sanitair gebouw met ruim aangepast toilet.
  Comfortabele rustbanken met rechte rugleuningen en 

 armsteunen

AANDACHTSPUNTEN
  Sterke helling aan de Santwoortdam, ter hoogte van de 

 Zuidlede 
  Hier en daar oneffen aansluiting van de paden in het Levend 

erfgoedpark.
  Picknicktafels zijn niet onderrijdbaar en staan niet altijd op 

verharde ondergrond.

ROUTE

05

START EN AANKOMST
PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK, PUYENBRUG 1A,  
9185 WACHTEBEKE, 09 342 42 42

•  TWEEDE (OOSTELIJKE) PARKING BIJ PUYENBROECK SPORTZONE 
 (PUIDONKDREEF 1)

•  8 AANGEPASTE PARKEERPLAATSEN.
•  RUIM TOILET BIJ DE INKOMHAL.
•  BEZOEKERSCENTRUM AAN DE ANDERE KANT VAN HET DOMEIN:  

8 AANGEPASTE PARKEERPLAATSEN, VERLAAGDE EN ONDERRIJDBARE 
BALIE, GOED UITGERUSTE AANGEPASTE TOILETTEN.

4,5
KM

PROEF

STAP
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MOLSBROEK- 
BUYLAERS 

— WAASLAND —

BUYLAERSMEERSEN 
Natuurreservaat ‘de Buylaers’ telt meer dan 230 planten-
soorten. In de 19e eeuw werd het linnen van de vlas- en 
lijnwaadnijverheid hier te bleken gelegd. Ook de haarsnij-
derij – het reinigen van konijnen- en hazenvellen voor de 
hoedenindustrie – was van belang, vandaar de drie hazen 
aan de Durme.

HET MOLSBROEK 
Met zijn 80 hectare is het Molsbroek het grootste be-
schermde natuurgebied van de Durmestreek. De moeras-
vlakte is bekend om zijn gevarieerde populatie watervogels. 
Een verharde en hoger gelegen dijk slingert zich langs de 
sloten en moerassen. Prachtige uitzichten op de omliggen-
de natuur verzekerd! 

BEZOEKERSCENTRUM MOLSBROEK 
Hier loopt een permanente expo over de natuur in deze 
regio en de geschiedenis van het landschap. Trakteer jezelf 
op het terras op een Dobbelken, het Lokerse streekbier. 
Aangepaste toiletten via de inkom aan de zijkant. Wel luie 
trap en deurdrempel! WWW.VZWDURME.BE

MARKT LOKEREN 
Proef in een restaurantje op de Markt van lekkere 
streekspecialiteiten, zoals Lokerse vlaai of paardenworst. 
Nog een aanrader: het Stadsmuseum, dat focust op het 
werk- en vrijetijdsleven in de 19de en 20ste eeuw.
WWW.LOKEREN.BE/TOERISME
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CULTUURCAFÉ
Ontbijt, burgers, cocktals, bites en ‘other stuff’ in het café 
van het cultureel centrum. 
MARKT 72, 9160 LOKEREN, 09 339 05 39,  

WWW.CULTUURCAFELOKEREN.BE

BRASSERIE HET ZALIG NIETS DOEN/HOTEL LA BARAKKA
Culinair verpozen in één van de gezelligste hoekjes van de 
binnenstad. Ruim aangepast toilet. 
KERKPLEIN 1, 9160 LOKEREN, 09 340 56 86, WWW.LABARAKKA.BE

WWW.FACEBOOK.COM/DEZONNEVALLEI/

Dit lusje vanuit Lokeren brengt je door twee natuurgebieden op 
een boogscheut van het centrum. Vooral de dijk rond het Mols-
broek is gedroomd terrein voor rolstoelgebruikers.

ROUTE

06

START EN AANKOMST
INFOPUNT TOERISME, MARKT 2, 9160 LOKEREN, 09 340 94 74 

•  JE KAN OOK STARTEN AAN HET BEZOEKERSCENTRUM VAN HET 
 MOLSBROEK, OM ENKEL DE DIJKWANDELING TE DOEN.

•  2 (RUIME) AANGEPASTE PARKEERPLAATSEN OP DE MARKT, 2 OP HET 
 KERKPLEIN EN 1 BIJ HET STADHUIS (GROENTEMARKT 1)

•  KORTE STEILE HELLING VOOR DE INKOMDEUR VAN BEZOEKERSCENTRUM 
MOLSBROEK.

2

11
KM

6
KM

PROEF

STAP
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AANDACHTSPUNTEN
  Het pad op de dijk, evenwijdig met de Waasmunsterbaan, is 

 redelijk smal en in minder goede staat.
  Geen voorbehouden parkeerplaatsen aan het Bezoekerscentrum. 

Parkeren kan langs de toegangsweg. Van de Molsbergenstraat 
loopt een steile helling naar de Durmedijk.

  Redelijk steile helling van het Molsbroekpad naar de Durmedijk.
  Drempel van 10 cm aan de inkomdeur van het Bezoekerscentrum.
  Niet toegankelijke lus langs het Verloren Bos.
  Niet onderrijdbare picknicktafels.  

PLUSPUNTEN
  Toegankelijk(e) Infopunt Toerisme, kerk en Stads-

museum.
  Aangepast toilet in stadhuis en Stadsmuseum. 

Inkomdeur met drempel van 5 cm in museum.
  Toegankelijk toilet in bezoekerscentrum. Te 

bereiken via steile helling vanaf de dijk en het 
secretariaat (inkomdeur met drempel van 10 cm).

  Het pad langs de Durme en de wandelpaden 
in het Molsbroek zijn       geasfalteerd en duidelijk 
afgeboord.

1

2

3

4
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DOORNHAMMEKE
— LEIESTREEK —

ZEVERGEM  
Zevergem is een van de oudste dorpen langs de Schelde: al 
in de 10de eeuw werd erover geschreven als ‘Sewaringhem’, 
of ‘woonplaats voor moerasbewoners’. Passend, want vroe-
ger trad de rivier hier geregeld buiten haar oevers.

TREKWEG 
Eens aan de Schelde wandel je een kleine 2 km over de 
vroegere trekweg. Vanop dit pad trokken vroeger, toen de 
scheepvaart nog niet was gemotoriseerd, paarden én men-
sen de schuiten voort. Langs het traject lagen verschillende 
‘afspanningen’ waar mens en dier op adem konden komen.

KROMMENHOEK In dit natuurreservaat van 6 ha sieren gele 
lissen en majestueuze zwanenbloemen de waterkant. Het 
is – net als het Doornhammeke – een van de afgesneden 
Scheldemeanders tussen Gent en Gavere, die samen het 
rivierenlandschap Scheldemeersen vormen. 

KASTEEL VAN WELDEN 
In de middeleeuwen stond hier al een versterking, waarvan 
vandaag alleen nog de cirkelvormige gracht met walmuur 
en een toren resteren. Het huidige waterkasteel in late ba-
rokstijk dateert uit de 18de eeuw. Bezoeken kan niet, maar 
het zorgt wel voor een fraai plaatje.
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RESTAURANT DE PASTORIE
In dit restaurant is zeevis de specialiteit. Niet toegankelijk 
geklasseerd gebouw, maar wel behulpzame uitbaters (bij 
het naar binnen tillen van rolstoelen). 
DORP 2, 9840 ZEVERGEM, 09 324 74 73, WWW.PASTORIE.BE

CAFÉ BOLDERSHOF
Hét dorpscafé van Zevergem, met meer dan dertig streek-
bieren op de kaart.
DORP 7, 9840 ZEVERGEM, 09 385 48 03, WWW.CAFEBOLDERSHOF.BE

DE PONTHOEVE
Ambachtelijk hoeve-ijs en koude en warme ‘goestjes’ in 
een gerenoveerde boerderij.
PONT ZUID 26, 9840 ZEVERGEM, 09 310 97 29, WWW.DEPONTHOEVE.BE

De afgesneden Scheldemeanders maken van Zevergem een 
geliefde plek bij wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Oude 
kleiputten getuigen van het steenbakkersverleden.

AANDACHTSPUNTEN
  Hier en daar putten in de paden en dreven.
  Weinig rustpunten onderweg en niet onderrijdbare picknick-

tafel.
  Geen aangepaste sanitaire voorzieningen onderweg. 
  De Weldendreef kan modderig zijn. Met een rolstoel volg je 

best het alternatieve traject via Pont-Zuid.

ROUTE

07

START EN AANKOMST
ONZE-LIEVE-VROUW HEMELVAARTKERK, DORP, ZEVERGEM (DE PINTE)

PLUSPUNTEN
  1 aangepaste parkeerplaats in het Dorp (weliswaar niet blauw 

ingekleurd).
  Voldoende brede, meestal duidelijk afgeboorde paden met een 

stevige ondergrond.
  Aangepast toilet naast de toegang van het kerkhof.
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ROOMACKER
— WAASLAND —

TIELRODE 
Vlakbij de plek waar de Durme in de Schelde uitmondt, ligt 
het rustige Tielrode. Opvallend in het vlakke Waasland is de 
Wase cuesta, de steile helling die net buiten de dorpskern 
oprijst. Met de klei uit de cuesta maakten de Romeinen al 
tegels en dakpannen, wat later werd voortgezet door de 
plaatselijke steenbakkerijen.

DURMEVEER 
Het veer tussen Tielrode en Hamme bestond al in de 13e 
eeuw. Vlakbij staat het standbeeld van Cyriel van Bogaert, 
alias ‘den Toeter’, die bijna een halve eeuw het veer én de 
tapkranen van ‘t Veerhuis bediende. Aan de overkant van de 
Durme ligt het natuurgebied Den Bunt.

TIELRODEBROEK 
Dit natuurgebied werd al in de eerste fase van het Sigma-
plan omgevormd tot een gecontroleerd overstromings-
gebied dat bij extreme weersomstandigheden dient als 
waterbuffer. Bij hoogwaterstanden zorgt de verlaagde dijk 
ervoor dat allereerst het broek onderloopt.

SCHELDEDIJK  
Vanop de Scheldedijk heb je een mooi uitzicht op Tielrode–
broek en de slikken en schorren langs de oevers van de 
Schelde. Veel watervogels en weidevogels, zoals eenden, 
blauwe reigers en veldleeuweriken, hebben hier hun thuis.
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TAVERNE ‘T VEER
Dé uitgelezen stop na je wandeling voor een verzorgde 
snack, een trappist van ‘t vat of een ander biertje.
SINT-JOZEFSTRAAT 35, 9140 TIELRODE (TEMSE), 0473 61 56 87,  

WWW.TVEER-TIELRODE.BE

4

2

In en rond Tielrode bepalen Schelde en Durme het landschap. 
Vooral rond Tielrodebroek is het aangenaam wandelen – én 
watervogels spotten – op de verharde wandeldijk. 

START EN AANKOMST
TAVERNE ‘T VEER, SINT-JOZEFSTRAAT 35, 9140 TIELRODE (TEMSE) 

•  RUIME MAAR NIET AANGEPASTE PARKING.
•  MOOI EN GROOT TERRAS, (GEWOON) TOILET.

PLUSPUNTEN
  Breed asfaltpad langs Tielrodebroek.
  Goede zitbank op verharde ondergrond aan het veer.
  Telkens 1 aangepaste parkeerplaats aan de kerk en de 

sporthal.

AANDACHTSPUNTEN
  Geen aangepaste parkeerplaatsen aan het veer.
  Geen aangepaste sanitaire voorziening op de route, wel (be-

perkt) toegankelijke toiletten in taverne Rietgors.
  Scheldedijk alleen te bereiken via sterke helling.

ROUTE
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GENT

TRAP                   MEE

STAP                   MEE

MEETJESLAND | HET LEEN
27 KM

LEIESTREEK | DE CEDER
15,5 KM

VLAAMSE ARDENNEN | DE GAVERS
16 KM

SCHELDELAND | DONKMEER
5 KM

WAASLAND | PUYENBROECK
4,5 KM

WAASLAND | MOLSBROEK
11 KM

LEIESTREEK | DOORNHAMMEKE
5,6 KM

WAASLAND | ROOMACKER
4,5 KM

DEEL JE FIETS- OF WANDELERVARING 
ONLINE MET HASHTAG #STAPAF

WWW.TOV.BE/STAPAF

DOWNLOAD FIETS- EN WANDELROUTES 
OP WWW.TOV.BE
Check de routedokter voor de meest actuele informatie over 
wijzigingen aan de knooppunten. www.tov.be/routedokter

Voorzichtigheid vereist


