
POLLARE langs het water van de DENDERVALLEI

Vakantiegevoel in eigen land

Routegegevens
Aantal kilometer:     10,2 km

Parcours: verharde wegen afgewisseld met

trage wegen

Troeven: * landbouw 

* trage wegen

* langs de Dender

Startplaats: achterkant Sint-Kristoffelkerk, 

Sint-Kristoffelstraat 6a, Ninove

Parking: Je kan parkeren in de straat langs

het parochiaal centrum naar boven 

richting kerk.

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 04/06

tot 05/07 oranje pijlen LG

Routebeschrijving

We starten aan de achterkant van de kerk van Pollare en nemen de stenen trapjes tussen de bomen naar beneden. Steek beneden de
straat over en wandel rechtdoor de Schuitstraat in. Bijna aan het water ga je niet naar boven, maar wandel je links van de brug links
het weggetje langs het water op. Volg tot aan de schuilhut, waar je naar links gaat. Op het einde naar rechts een kort stukje op Roost,
tot je net voorbij het grijs kapelletje weer links inslaat. Zo’n 100m verder kan je links tussen de velden een trage weg in, die je langs de
Sint-Lambertuskapel brengt. Net voorbij de kapel gaan we een wegeltje naar links omhoog door de weide en rechtdoor door de
draaimolen. We volgen hier de wandelknooppunten. Na de weide nemen we de eerste weg rechts en dan terug naar rechts de
aardeweg volgen. Op het einde een kort stukje naar links en op de hoek meteen weer links. Volgende hoek naar rechts en dan
meteen weer rechts Molenstraat in. Op het einde kom je voorbij de molen op een kruispunt, steek dat over en ga schuinlinks de
wegel (Winnikeveld) in. Neem een eind verderop de eerste weg naar links, Schone Godweg tot aan het kruispunt waar je de
Heirebaan oversteekt en naast de kapel de Rendestede weer opwandelt. Een heel eind verder ga je de eerste weg naar rechts,
Stebbingen in. Je blijft volgen tot op een T kruispunt waar je naar rechts gaat om op het einde naar links op Neuringen te gaan. Steek
het kruispunt over naar Echel, voorbij de kapel, in de bocht het wegeltje in naar links. Eerste wegeltje naar rechts volgen richting de
kerk. Je komt op de Beukendreef, gaat daar naar rechts en komt zo weer bij de Sint-Kristoffelkerk.
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Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar  
oostvlaanderen@landelijkegilden.be.  Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde 
van 25 euro.  Binnenkort verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje  ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro. 

Opgelet: Wij zullen af en toe 
een foto posten op onze 
Facebookpagina. Indien je 
dit niet wilt, gelieve dit 
expliciet te vermelden bij 
het doorsturen van jouw 
foto’s.

Belangrijke richtlijnen!
- Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten allen tijde 

aan de leiband.

- Bij veel regenval best waterdichte schoenen of een 

extra paar sokken. 
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Enkele hoogtepunten
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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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1. Sint-Lambertuskapel
Overblijfselen van de voormalige romaanse parochiekerk (11de-13de eeuw). Fraaie doch kleine,
gaaf bewaarde romaanse toren en belangrijke resten van de oorspronkelijke zandstenen
bovenmuren door vier door opgemetselde pijlers gemarkeerde traveeën. Zijbeuken en koor
afgebroken tijdens de 19de eeuw bij de verbouwing van de kerk tot woonhuis. Interessante
restauratie en moderne aanpassing door R.M. Lemaire (1965).

2. Molen Ter Zeven Wegen
De Molen Ter Zeven Wegen is een korenmolen die in 1790 in de Oost-Vlaamse
plaats Denderwindeke is gebouwd. Het is een bergmolen die na een brand in 1863 is verhoogd.
Om voldoende ruimte voor de molenkap te maken is een "uitkragende muizentandfries"
aangebracht, waarboven de romp cilindrisch werd opgemetseld. Opvallend is ook de zetelkap
met staartoversteek. Deze eigenschappen geven de molen een zeer karakteristiek uiterlijk.
De Molen Ter Zeven Wegen, zoals hij reeds halverwege de negentiende eeuw werd genoemd,
heeft tot 1955 op windkracht gemalen. Vanwege de slechte staat waarin de molen verkeerde,
werd het wiekenkruis in 1991 verwijderd. In 1993 verkreeg de stad Ninove de vervallen molen in
erfpacht en van 2002 tot 2005 werd hij zeer grondig gerestaureerd, waarbij de molen geheel is
afgebroken en heropgebouwd. Sinds de restauratie is hij opnieuw maalvaardig.

3. Kapel Moeder Gods

Deze Neo-romaanse kapel is ingeplant op een heuvelrug en vervangt een kapel uit 1770. Een
vermaard bedevaartsoord uit de 16de eeuw. In 1956 liet Pastoor Claus de grote Mariakapel op
de heuveltop aan de Echel optrekken. Eens voorbij de kapel, langs de Pollaarse voetwegen,
ontplooit zich het schitterende panorama op het dorp, de Dendervallei en de heuvels van de
Vlaamse Ardennen. Dit panorama maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht. Zowel de
Sint-Kristoffelkerk als dit zusterkerkje zijn als “open kerk” vrij te bezoeken.

4. IJzeren voetgangersbrug over de Dender
Wie van industriële archeologie houdt vindt een pareltje te Pollare: een ijzeren voetgangersbrug
over de Dender aan de "Zwarte Flesch", verbinding tussen Pollare en Appelterre-Eichem. Deze
werd bij Mininstieel Besluit van 16 juli 1987 beschermd vanwege zijn industriële-archeologische
waarde. Van oudsher was er een brug ongeveer op de plaats van de huidige brug.
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