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Fietsen

het historisch
landschap van

door

Hamme & Dendermonde,
Buggenhout en Lebbeke
op pad met de erfgoedapp

Wie fietst
heeft tijd
om het
landschap
écht te
beleven
…
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Landschappen zeggen meer
over onze geschiedenis
dan je zou denken. Het
zijn heuse verhalen die ons
vertellen hoe onze voorouders
hier woonden en leefden.
Bijzonder is dat je fragmenten
van die eeuwenoude verhalen
nog steeds kan zien in onze
omgeving.
In het waterrijke Hamme zie je nog de getuigen
van de strijd die de bewoners leverden om de
gemeente te beschermen tegen overstromingen.
Op andere plaatsen werd aan de slag gegaan met
de natuurlijke rijkdommen. Zo was het water in
Dendermonde een bondgenoot voor handel en
tijdens de oorlogen.
Onderweg helpen we jou de verschillende
delen van het landschap lezen en begrijpen. Op
verschillende ‘erfgoedpunten’ vertellen we graag
meer over het landschap en de natuur die je ziet
en ontdek je via de erfgoedapp hoe het verleden
haar sporen achterliet in dit landschap.
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Lus 1

Praktisch
Afstand
Lus 1 Hamme: 29 km
Lus 2 Dendermonde-Buggenhout-LebbekeDendermonde: 44 km
Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. We volgen grotendeels de
fietsknooppunten. Je herkent ze aan de bol in de
tekst en op de kaartjes. Achteraan deze brochure
kan je een strookje afknippen met een overzicht
van de knooppunten waar we langs fietsen. We
geven een routebeschrijving (en detailkaart) mee
wanneer we afwijken. Neem af en toe het kaartje
met de route erbij zodat je zeker niets mist!
Mogelijke vertrekpunten
De route start aan Baasrode Veer. Je kan ook
parkeren en inpikken bij Moerzeke Dorp of
Buggenhout Bos (Parking Kasteelstraat).
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1. Start - Baasrode Veer
Al eeuwenlang steken mensen rivieren over met
een veer. Reeds in 1296 wordt een oversteekplaats
over de Schelde in Baasrode vermeld.
Baasrode kon in één tij bereikt worden vanaf
Antwerpen en werd hierdoor een belangrijke
stopplaats voor de zeilschepen met koopwaar.
Het af- en aanvaren van schepen stimuleerde
de scheepsbouwnijverheid die zich hier op grote
schaal ontwikkelde. Ontdek meer over deze plek
in de erfgoedapp.
Neem het veer en fiets naar knooppunt 57 .

Tip!

baasrode veer (1)

Download de erfgoedapp met je smartphone,
klik op het kompassymbool en kies een route:
‘Het waterlandschap van Hamme’ (lus 1) of
‘Historisch water en groen’ (lus 2). In de buurt
van de erfgoedpunten ontvang je dankzij
een gps-signaal een melding op je gsm met
interessante info. Zorg dat de smartphone niet
in slaapstand gaat. Je herkent de tips aan dit
icoontje:
4
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groot schoor (2)

gespoelde put (4)

2. Groot Schoor

4. Gespoelde Put

Het terugdringen van de Schelde tot zijn huidige
bedding was een vereiste om in Kastel te leven en
aan landbouw te doen vanaf de middeleeuwen. De
lange historiek van het indijken van de polders
begon in 1255, toen de Graaf van Vlaanderen
daartoe de mogelijkheid gaf.

Op 26 november 1928 sloeg de Schelde een bres
in de dijk en liet deze put als aandenken achter.
Vandaag wordt er op de Gespoelde Put gevist
en is er van de ellende van bijna honderd jaar
geleden nog weinig te merken. Lees meer over
deze dijkbreuk in de erfgoedapp. Ook op de rest
van deze en de route aan de overkant vind je nog
talloze andere ‘wielen’ of ‘kreken’ terug.

De strijd met het water blijft tot op vandaag duren.
In het kader van het Sigmaplan wordt het Groot
Schoor hier ontpolderd en krijgt de Schelde
opnieuw vrij spel. In de toekomst zal het gebied
twee keer per dag overstromen. De vroegere akkers van de polder maken zo plaats voor een landschap van zoetwaterslikken en -schorren. Lees
meer in de erfgoedapp.
Fiets naar knooppunt

50

5. Villa Drijgoten met brug en wiel
Deze bijzondere constructie over de weg hoort bij
een villa met een verhaal: dat van de ‘drie goten’.
Leer meer over de bijzondere villa en de naam
van dit gehucht in de erfgoedapp.

.

Sombeke

Waasmunster

3. Vissersdorpen
Meer dan een eeuw geleden maakte iets zo veel
lawaai op de Schelde, dat de oeverbewoners van
vissersdorpen Mariekerke en Sint-Amands er niet
van konden slapen… Ontdek het in de erfgoedapp!
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Na knooppunt 91 wijken we
ne d e n D u r m e
Be
even af van het knooppunten79
netwerk. We volgen de
90
Schelde tot voor de infokeet.
Volg vanaf daar de
Hamme
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de ringdijk tot aan
knooppunt 78 .
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Vervolg je weg naar knooppunt

Tielrode

Elversele
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Vervolg je tocht langs knooppunten

90 , 78 , 69

en

51 .

8. Koning Albertdijk
mirabrug (7)

6. Den Bunt
We naderen de plek waar de Durme in de Schelde
uitmondt. Links liggen de voormalige turfputten
van Den Bunt, rechts de polder Noubroek. In de
18e en 19e eeuw werd hier op grote schaal turf
gewonnen. Turf is gedroogde veengrond en was
lange tijd een belangrijke brandstof. Vandaag telt
het gebied nog steeds talrijke putten. Ontdek in
de erfgoedapp een korte geschiedenis van het
gebied.

Fiets langs knooppunten 78 en 77 , neem het veer
en vervolg je weg via knooppunten 76 en 79..

7. Mirabrug

Oorspronkelijk was dit de Kleine Broekdijk.
Waarschijnlijk was deze dijk ooit grilliger van vorm
zoals de Gaendijk maar werd ze rechter gemaakt
omdat ernaast een weg werd aangelegd. Zag je
zonet de perceelsstructuur aan jouw linkerkant?
Ontdek er meer over in de erfgoedapp!

Fiets verder naar knooppunt

56

.

9. Gaendijk
Op de Gaendijk tussen Kastel en Moerzeke ligt
een mooie trage weg. Het onverharde pad ligt
op een relatief geringe hoogte waardoor je een
prachtig uitzicht krijgt over het landschap in de
Scheldemeander. De dijk is niet rechtgetrokken
of verhard zoals de meeste andere dijken in de
omgeving.

gaendijk (9)

Deze brug dankt haar naam aan de film ‘Mira’
uit 1971, gebaseerd op het boek ‘De teloorgang
van de Waterhoek’ van Stijn Streuvels. De brug
tussen Hamme en Waasmunster was niet de
oorspronkelijke brug waar Stijn Streuvels het over
had, maar werd voor de film als locatie gebruikt.
Ontdek meer over deze plek in de erfgoedapp.
In de 19e eeuw werd op deze plaats voor de eerste
keer een brug gebouwd ter vervanging van het
Hamveer, dat Hamme met Elversele verbond.
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Lus 2

Historisch water en groen

in Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke
- aankomst van de tram (11)

10. Moerzeke dorp
Moerzeke heeft al eeuwenlang een bijzondere
relatie met Sint-Martinus. Hij is de patroonheilige
van de parochie, maar ook buiten het kerkgebouw
vind je bijzondere verwijzingen naar hem terug. Zo
is er de Sint-Martensommegangstraat die verwijst
naar een processie, een zeer oude kapel in de
Bloemenstraat én schuilt er iets uniek in de gevel
van het herenhuis op Dorp 28...lees het in de app!

Fiets verder tot knooppunt

57 .
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1. Start - Baasrode Veer
Ontdek meer over deze plek op bladzijde 5 of in
de app.
Fiets van knooppunt

58

naar knooppunt

52 .

11. Tram

2. Baasrode centrum

Meer dan 100 jaar geleden werd de
buurtspoorweglijn Hamme-Zwijndrecht verlengd
via Moerzeke en Kastel, tot aan het veer naar
Baasrode. Deze tramlijn bestaat tot eind jaren ’40,
maar wordt dan ontmanteld wegens onder andere
de concurrentie van de busdienst die ook Kastel
aandeed. De erfgoedapp vertelt je meer over de
voormalige tramlijn.

Het Hof van Peene, de scheepswerven, de metaalfabriek Vermylen en de olieslagerij Usine SaintAntoine zijn enkele van de laatst overgebleven
getuigen van de vele (industriële) activiteiten van
Baasrode die hier door de eeuwen heen aanwezig
waren. Ontdek sfeerbeelden in de app.

Hier eindigt de tocht. Wie wil, kan aansluiten op lus
2 en de erfgoedroute in Dendermonde, Lebbeke en
Buggenhout ontdekken.
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Vervolg je weg naar knooppunten 10 en 11 .
Na knooppunt 11 wijken we even af van het
knooppuntennetwerk. Richting knooppunt 66
ligt de Provinciale Baan. We steken die over en
gaan rechtdoor over de Kuitegemstraat. Op de
Heibosstraat gaan we rechtsaf richting Opdorp.
De ijskelder ligt links.
11

10

Afwijking van
het knooppuntennetwerk na
knooppunt 11 .

11

52
N17

66

Opdorp

Buggenhout

3. IJskelder Opdorp

Malderen

59

23

De titel hierboven verklapt het al een beetje.
Onder deze heuvel
54 zit een gerestaureerde
ijskelder. Je kan de ijskelder64in de zomermaanden
bezoeken met een gids, maar je kan deze ook met
de erfgoedapp ontdekken!
Volg65verder de Damstraat richting de Dries van
Opdorp. Ga rechtdoor op de rotonde en volg vanaf
hier richting knooppunt 66 .
Peizegem

4. Dries Opdorp
Een dries is een (meestal) driehoekig plein met
in het midden een gemeenschappelijke weide. De
driehoekige structuur is hier nog heel duidelijk
waar te nemen. Stap af en ontdek meer via de app.
Vervolg je tocht langs knooppunten
en 54 .

buggenhoutbos (5)

5. Buggenhoutbos
‘s Heerenbosch was vroeger de naam van het
bos dat we vandaag kennen als het
Buggenhoutbos. Er staan vooral wintereiken
en beuken. Het wintereikenbestand hier wordt
zo zuiver mogelijk gehouden omdat het een
erkend zaadbestand is. Voor de teelt van nieuwe
wintereiken worden hier eikels geoogst.
Links van het pad zie je een open plek met
heidebegroeiing. De heide werd hier niet gezaaid.
Hoe komt deze plant vanzelf in het bos? Ontdek
het in de erfgoedapp.
Fiets verder naar knooppunt

65 .

66 , 23 , 64

dries opdorp (4)

6. Boskapel
Kijk even voor je uit. Zie je in de verte de
Boskapel? De kapel dateert al uit 1504 en heeft
altijd al een bijzondere band gehad met het bos.
Lees meer hierover in de app of ga een kijkje
nemen in de kapel en vervolg dan je route.
Fiets verder naar knooppunten
32 .

12

59 , 96 , 42 , 37

en
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Grembergen
Schelde

De

nd

er

sas in vestingstad
dendermonde (10)
Dendermonde

91

Op oude kaarten is duidelijk te zien hoe hier sinds
de 18e eeuw de Dender in een steeds strakker
wordend keurslijf gedwongen werd, ten behoeve
van de scheepvaart. Getuigen van de voormalige
loop zijn de restanten van oude meanders in het
Denderbellebroek. Maak een reis door de tijd via
de app.

Fiets verder tot knooppunt 85 . Na knooppunt 85
wijken we even af van het knooppuntennetwerk:
Ga de overweg over en volg de Meerstraat (pijltjes
richting knooppunt 84 ). Volg de weg Oud Klooster
naar links (i.p.v. rechts over de Galeidestraat richting knooppunt 84 ). Aan het einde van de weg Oud
Klooster zie je links een stukje Oude Dender.

14

85

89

Afwijking van
het knooppuntennetwerk
na knooppunt
85 .

Sint-Gillis-bij
Dendermonde

N41

7

8. Denderbellebroek

84

7
N4

In de dorpskern van Denderbelle staat de SintMartinuskerk centraal. Iets verderop, in Klein
Gent, is er een kapel gewijd aan dezelfde
heilige. Hoewel deze kapel pas in 1936 werd
heropgebouwd, heeft ze een oudere voorganger
die zeker al in 1577 aanwezig was. Rond die tijd
passeerde er ook een ommegang langs de kapel.

N1

7. Denderbelle

9. Dender in het landschap
De Dender maakte in de voorbije eeuwen een
heuse evolutieDenderbelle
door, die je kan zien aan de hand
van oude kaarten maar ook aan de sporen die
de rivier achterliet in het landschap. Vandaag
zie je op deze plaats het contrast
tussen wat
32
ooit de oorspronkelijke Denderloop was en
het kaarsrechte
Mespelarekanaal richting de tijsluis,37de
plaats waar de Dender vandaag in de Schelde
uitmondt. Links zie je een afgesneden meander
van de rivier, vandaag een stukje waardevolle
natuur. Achter ons loopt de Dender richting
Dendermonde, vandaag ook een stuk rechter
3 km
0
dan de slingerende loop van een paar eeuwen
geleden. Ontdek hier meer over in de app!

Lebbeke

We vervolgen onze weg naar rechts en gaan onder
de brug, langs de Oude Dender richting centrum
Dendermonde. Sluit weer aan op de knooppunten en
fiets langs knooppunt 84 en 89 .
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12. Populieren

de cramp (13)

10. Sas in Dendermonde
In Dendermonde zie je nog verschillende
getuigen van haar militaire verleden als
vestingstad, uit de Hollandse en Belgische
periode. Water speelde daar vanzelfsprekend een
belangrijke rol in. De stuw van dit sas liet toe de
lager gelegen gronden tot de Brusselse- en
Gentsepoort onder water te zetten in moeilijke
tijden. De twee deels bewaarde keerdammen en
de sluis van de Rammelaar zijn de enige
restanten van het afwaterings- en inundatiesysteem. Ontdek meer hierover in de app.
Fiets verder naar knooppunt
richting knooppunt 58 .

91

en ga hierna

De gebieden die door de mens op het water
werden gewonnen, werden op allerlei manieren
benut. Populair in Vlassenbroek (en op vele
andere plaatsen in Vlaanderen) was de aanplant
van populieren. Het had iets te maken met een
Zweedse fabrikant… Lees meer in de app.

13. De Cramp
In de 19e eeuw werden veel meanders van de
Schelde afgesneden om schepen makkelijker te
laten varen. De Cramp is een scherpe bocht die
vandaag nog altijd bevaren wordt door soms wel
erg grote schepen. Ontdek in de app waarom de
Schelde hier niet rechtgetrokken werd.

Fiets verder naar knooppunt 58 , hier eindigt de
tocht. Wie wil kan via Baasrode Veer aansluiten op
lus 1 en de erfgoedroute in Hamme ontdekken.

populieren (12)

11. Oude Denderloop
Dendermonde dankt haar naam en historiek aan
het feit dat de Dender er uitmondt in de Schelde.
De economische bloei in de middeleeuwen was
te danken aan de handel met steden die langs de
rivieren gelegen waren. Niet enkel de voorspoed
maar ook het stratenplan werd bepaald door de
Dender. Vandaag is de oude Denderloop nog een
getuige van die middeleeuwse bloei. Lees meer in
de app.
16
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Colofon
Tekst & foto’s
Tekst door IOED Schelde-Durme in samenwerking
met Regionaal Landschap Schelde-Durme, LIFE
Sparc, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid,
Natuurpunt ’s Heerenbosch, Natuurpunt Waasland
kern Hamme, Natuurpunt Dendermonding,
Heemkring Osschaert, Heemkring Ter Palen,
werkgroep cultureel patrimonium stad
Dendermonde en de aangesloten gemeenten.
Foto’s door IOED tenzij anders vermeld.
Bronnen
Onroerend Erfgoed, Natuur en Bos van de
Vlaamse Overheid, Stad Dendermonde, Gustaaf
van Gucht, LIFE Sparc, Luc Wuytack (Kastel een
dorp aan de Schelde, 2018), Nico Ronsmans, OudBaasrode (Vriendenkring Scheepvaartmuseum
Baasrode).
Ontwerp
Regionaal Landschap Schelde-Durme / Helena
Tessens

Deze brochure is een initiatief van
de Intergemeentelijke
Onroerenderfgoeddienst (IOED)
Schelde-Durme in samenwerking met
Regionaal Landschap Schelde-Durme,
LIFE Sparc, Natuur en Bos van de Vlaamse
Overheid, Natuurpunt ’s Heerenbosch,
Natuurpunt Waasland kern Hamme,
Natuurpunt Dendermonding, Heemkring
Osschaert, Heemkring Ter Palen, werkgroep
cultureel patrimonium Dendermonde en de
lokale besturen van Hamme, Buggenhout,
Lebbeke en Dendermonde.

Kaart
Els Ruppol
Wettelijk Depot
D/2020/12835/9
V.U.
Jan De Graef, voorzitter IOED Schelde-Durme,
Markt 1, 9230 Wetteren
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Knip uit en neem mee op tocht!
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