Dendermonde
Kerstsfeer in en rond de Ros Beiaardstad
Routegegevens
Aantal kilometer:

7,9 km

Parcours:

Vlak en grotendeels verhard
hier en daar wel plassen mogelijk op
onverharde stukken.

Troeven:

* Verrassende natuur vlakbij de stad
* De historische stadskern van
Dendermonde
* Passage aan de nieuwe
gevangenis in aanbouw

Startplaats:

Begijnhoflaan 49, Dendermonde

Parking:

Voldoende gratis parking in de buurt

Signalisatie:

RouteYou via QR-code
Uitgepijld van 24 december 2021
tot 24 januari 2022

Start

Belangrijke richtlijnen!
-

Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten allen tijde aan de leiband.
Waterdichte schoenen zijn aangewezen. Er zijn enkele paden die modderig kunnen
zijn.

Opgelet! De wandeling bestaat uit 2 lussen. Na 5 km door
de natuur te gaan, passeren we opnieuw aan het
startpunt. Vandaar is er nog een lus van 3 km door het
stadscentrum voorzien.
Met dank aan LG Grembergen voor het uittekenen en
uitpijlen van deze wandeling.

Routebeschrijving
We staan met onze rug naar de FOD Financiën. We gaan de brug over de “Oude Dender” richting “Sas”. Eenmaal over de brug slaan
we linksaf en na 100m opnieuw linksaf de “Tragel” op. Na 1km gaan we schuin rechts de “Tragelweg” op. We passeren links van ons
een vijver en de scoutsterreinen. Op de “Tanneweg” gaan we links en na 300m rechts het bosachtige gebied de “Zavelputten” in. Volg
het aangeduide pad langs de vijver. Op het einde gaan we na 600 m links en na 50m opnieuw links. Rechts passeren we de in opbouw
zijnde nieuwe gevangenis van Dendermonde. Na 600 m slaan we rechtsaf “Oud Klooster”. Na 400m gaan we rechtdoor in de
“Galeidestraat”. Na 800m links gaan we richting de “Forten”. We wandelen naar het einde van de “Forten”. Daar rechts en we volgen
het pad tot aan onze startplaats. We slaan er rechtsaf naar de “Begijnhoflaan”. Na 300m gaan we links de “Molenstraat” in om na
300m in de “Brusselsestraat” (winkelstraat) aan te komen. Sla links af. Na 250m vinden we op onze linkerzijde de inkom naar het
“Begijnhof” van Dendermonde. Het “Begijnhof” kan je volledig rondwandelen +- 500m om opnieuw aan de inkom van het “Begijnhof”
te komen in de “Brusselsestraat”. We slaan linksaf richting rond punt en vervolgen rechtdoor “Brusselsestraat” (winkelstraat). We
passeren rechts na 200m de “Vlasmarkt”. We gaan rechtdoor over de “Vlasmarktbrug” over de “Oude Dender”. Na 50m slaan we
rechts de “Grote Markt” op. Rechtdoor. Na 150m zien we rechts van ons het “Gerechtsgebouw van Dendermonde”. We slaan linksaf
de “Kerkstraat” in. Na 500 m zien wede bibliotheek aan onze linkerzijde. We slaan linksaf voor de bibliotheek om na 200m aan het
“Sas” te komen. Daar slaan we linksaf tot aan de brug. We steken de brug over om aan ons startpunt te komen.

Deel je ervaringen over deze route met anderen
Als je deze route leuk vond of als je leuke foto’s hebt genomen
onderweg, willen we je graag uitnodigen om je ervaringen te delen
op Facebook. Vermeld daarom #beterbuitenwandeling bij je
mededeling. Zet er ook even bij in waar je de foto hebt genomen.
De mooiste foto van dit seizoen krijgt een leuke prijs. Tip! Zet je foto
zeker openbaar.
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Horeca
In de eerste lus van 5km vinden we geen
horeca of openbare toiletten. De tweede
lus gaat dwars door de stad. Hier zijn
voldoende leuke adresjes om te eten of te
drinken. Ook liefhebbers van shoppen
kunnen hier hun hart zeker ophalen.
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Dendermonde
Kerstsfeer in en rond de Ros Beiaardstad
Enkele hoogtepunten
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1. Oude Dender en de Zwijvekebrug
Sinds de realisatie van een nieuwe Dendermonding buiten het stadscentrum, vormt de oude
Dender een idyllische waterpartij die de groene rand van de stad verbindt met de
cultuurhistorische parels in het hart van de stad. Het deel aan de Tragel, met een rijke fauna
en flora, nodigt uit om weg te mijmeren. Tussen het Sas en de Groene Dender wordt de
waterloop geflankeerd door unieke beelden, bruggen en gebouwen. Een recent
architecturaal hoogtepunt is de Zwijvekebrug uit 2020.

2. Bouwwerf nieuwe gevangenis
De gevangenis die nu nog in het centrum van Dendermonde ligt, verhuist naar de rand van
de stad. Het gaat om een gevangenis voor 444 mannelijke gedetineerden. De werken
startten in 2020 en de gevangenis zal eind 2022 afgewerkt zijn.

3.
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Brusselse Forten

In oorsprong waren de Brusselse Forten deel van de stadswallen aan de rand van de
stadskern. De indrukwekkende vijver van 5 ha straalt een rust uit die velen kan bekoren.

4. Sint-Alexiusbegijnhof Dendermonde
Het Sint-Alexiusbegijnhof werd gesticht in 1288. Het is een typisch pleinbegijnhof met een
trapeziumvormig binnenplein en telt nu 61 huisjes en een kerk. In de hoogdagen, eind 17e
eeuw, verbleven er meer dan 200 begijnen! In 1998 werd het Sint-Alexiusbegijnhof door
Unesco geklasseerd als Werelderfgoed.
Het begijnhof is toegankelijk van 7 tot 21 u.
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5.

Grote Markt, stadhuis en justitiepaleis

De Grote Markt van Dendermonde staat bekend als een van de mooiste en gezelligste
pleinen van het land. Je vindt er het stadhuis. Met de kerstdagen fleurt een gigantische
kerstboom het plein op. Rondom rond vindt je zeker een leuk adresje om even halt te
houden voor een natje of een droogje. Links van het stadhuis vind je het monumentale en
dominante justitiepaleis.
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6.

Bibliotheek

De stadsbibliotheek van Dendermonde is zeker een bezoek waard. Ze is een volwaardige
culturele speler in een uniek gebouw qua concept en vormgeving. Aandacht voor licht,
ruimte en landschap staan hier centraal. Ook de omgeving werd doordacht ingericht met
een prachtige ecologische prairietuin!
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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