
Sombeke (Waasmunster) & Elversele (Temse)
Wandelen tussen Durme en Schelde

Routegegevens

Aantal kilometer:     8,71 km

Parcours: vlak 

Troeven: * Het pittoreske Sombeke

* Trage wegen door een 

glooiend landschap

* De Mirabrug en de Durme

Startplaats: Mirabrug, Hamveer Hamme

Parking: Aan beide kanten van de brug

Signalisatie: Bijgevoegde wegbeschrijving 

via QR-code (tot 2 augustus: 

pijlen LG)

Routebeschrijving
We parkeren ons op de parking aan de Mirabrug en wandelen de brug over richting hotel ‘De Koolputten’. We lopen rechtdoor de dijk op langs natuurgebied ‘Groot Broek’ en vervolgen onze weg via de 
bocht naar links. Aan het eerste paadje slaan we rechtsaf. We komen uit in de wijk Durmedal. Aan het eerste kruispunt gaan we rechtdoor, de Godevaert Braemstraat, in. We slaan de eerste weg 
rechtsaf tot aan de grote baan Pontweg, waar we linksaf slaan. We passeren de Kapel en gaan dan meteen naar links, de Dorpstraat in. We slaan de eerste weg rechtsaf, de Priesterage. Aan het einde 
van deze weg slaan we het pad rechtsaf in. Aan het einde van de weg slaan we linksaf tot aan het kerkhof aan de Dorpstraat die we oversteken. We vervolgen het pad rechts van het kerkhof tot aan de 
Bokmolenstraat waar we rechtsaf slaan. We slaan de eerste straat, de Sint-Margrietstraat, af naar links en daarna het eerste pad naar rechts. We wandelen steeds rechtdoor, steken de Veldstraat over 
en wandelen tot aan de Vierhuizenstraat. We slaan er af naar links en onmiddellijk terug naar rechts. Aan het einde van dit pad gaan we naar rechts. Aan het einde van dit pad gaan we naar links, de 
Sterrenwegels in. We komen uit aan de Pelkemstraat waar we linksaf slaan. Onmiddellijk hierna slaan we opnieuw af naar rechts. Aan het einde van dit pad slaan we af naar links. We slaan het eerste 
pad naar rechts af en komen uit in de Potaardestraat. Hier slaan we af naar links. We steken de Dommelstraat over en vervolgen onze weg in de Edmond Verstraetendreef. Aan het eerste kruispunt 
slaan we af naar links. Dit is nog steeds de Edmond Verstraetendreef. Op het einde van de dreef slaan we af naar links, de Zandstraat in, en daarna direct naar rechts, de Katteneekwegel in. Op het 
einde van deze wegel slaan we af naar links, de Vlaszakstraat in. We slaan de eerste weg af naar rechts, de Sportstraat in. Aan het einde van de weg gaan we naar links, de Smoorstraat in. We komen uit 
op de Sombekedries en slaan af naar rechts, en wandelen de LIA-tuin in. Aan het eind van deze openbare tuin slaan we af naar links en aan de kasteelstraat slaan we meteen rechtsaf. We vervolgen 
onze weg rechtdoor de Smoorstraat in. We komen uit op de dijk. Hier slaan we af naar rechts. Aan het water vervolgen we weg over de dijk naar links. We komen uiteindelijk terug uit aan de Mirabrug.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langsheen 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.  Daarbovenop verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.

Fietstochten van 25, 50 en 90 km: 

www.fietsentussendurmeenschelde.be

Start
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Enkele hoogtepunten
1. Mirabrug
Deze brug over de Durme verbindt Hamme en Waasmunster (Sombeke), wijk Koolputten. Sinds 
1971 wordt deze brug de Mirabrug genoemd naar de film "Mira of de teleurgang van de 
waterhoek" waarin deze brug door filmregisseur Fons Rademaekers als locatie gebruikt werd. 
Sinds 1991 is het een beschermd monument.

2. Kapel Onze Lieve Vrouw van de Weg
Deze ruime neogotische bakstenen kapel met rechthoekig eenbeukig schip van drie traveeën 
en smaller koor van één travee met links een kleine sacristie werd in 1889 aangelegd als 
bedevaartplaats. In het rijk beboomd parkje staan zeven statiekapelletjes in dezelfde stijl.  

3. Trage wegen in de Wase Cuesta
In Waasmunster zijn talrijke trage wegen in kaart gezet en open gesteld voor wandelaars. Zo 
leer je de streek echt kennen!

4. Sombeke en haar bovendries
Sombeke is de benaming van het gehucht dat in het zuidoosten van Waasmunster ligt 
grenzend aan Elversele. De woonkern aan Sombekedries in de Durmevallei aan de voet van de 
helling gevormd door het front van de Wase paracuesta kwam wellicht al in de middeleeuwen 
tot ontwikkeling. Midden de noordzijde van de Bovendries werd de Sint-Rochuskerk gebouwd 
op de plaats van een oude windmolen. Even verder ligt ook de zogenaamde benedendries.

5. Edmond Verstraeten
Edmond Paul Marie Verstraeten was een Belgisch kunstschilder en etser. Hij was een 
luministisch impressionist en schilderde vooral landschappen maar ook stillevens en 
portretten. Hij maakte deel uit van de derde generatie van de School van Tervuren en Genkse
School. Verder schreef hij gedichten. Op de Bovendries staat zijn standbeeld van de hand van 
Koen Rosschaert.

6. De LIA-tuin
Met deze heringerichte tuin wil LIA vzw een brug slaan tussen jeugdhulp en de samenleving. 
De voormalige kloostertuin werd tot een belevingsvol minilandschap hervormd door de 
aanwezige poel in volle glorie te herstellen. Met de grond die hier vrijkwam werden 
speelheuvels aangelegd, aangevuld met natuurlijke speelelementen. Je vindt er ook een leuke 
dierenweide.

7. Kasteel van Sombeke
We passeren ook het kasteel van Sombeke, dat grotendeels verborgen blijft. We zien wel het 
poortgebouw. 

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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