Zele & Berlare
Genieten van prachtige landbouwnatuur langs de Schelde
Start

Routegegevens

Met dank aan Landelijke Gilde Zele

Aantal kilometer:

10,6 km

Parcours:

vlak
Veelal verhard

Troeven:

* Heel mooie landbouwnatuur
* Bloemenweiden
* Wandelen langs de machtige
Schelde

Startplaats:

Onze-Lieve-Vrouw Kerk
Avermaat, Zele

Parking:

Naast de kerk

Signalisatie:

Bijgevoegde wegbeschrijving
via QR-code (tot 28 juni: pijlen
LG)

Routebeschrijving
We parkeren ons op de parking naast de kerk. Als we met de rug naar de kerk staan, gaan we naar rechts. Aan de eerste straat slaan
we rechtsaf, de Scheldestraat in. Aan het einde van de baan aan het Mariakapelletje aan de boom, slaan we rechtsaf en vervolgen we
de Scheldestraat. Aan het einde van de straat slaan we rechtsaf, de Dijkstraat in. We wandelen de dijk op en komen uit aan
knooppunt 67. Vanaf hier volgen we de knooppunten 65 > 64 > 62 > 63 > 39 > 40 > 41 > 25. Aan knooppunt 25 slaan we linksaf, de
Schuurputstraat in. Aan het einde van de straat, slaan we rechtsaf, het Blancquartsveld in tot aan het knooppunt 27. Vanaf hier volgen
we de knooppunten 35 > 34. Aan knooppunt 34 slaan we rechtsaf, de Meerskant in. We vervolgen de weg tot we weer aan onze
wagen uitkomen.

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.
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Zele & Berlare
Genieten van prachtige landbouwnatuur langs de Schelde
Enkele hoogtepunten
1. Onze-Lieve Vrouwkerk Avermaat
Deze hulpkerk van het gehucht Avermaat is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en dateert uit de
jaren ‘50 van de vorige eeuw. De kerk is gebouwd in Vlaamse stijl (modern gotisch).
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2. De Schelde en Natuurreservaat de Scheldebroeken
We wandelen een heel stuk langs het jaagpad dat passeert langs de Schelde en de
Scheldebroeken. Dit open landschap is vlak en laaggelegen en wordt met dijken als
gecontroleerd overstromingsgebied ingericht. Dit natuurgebied is vanaf april de thuis van de
koekoek die heel erg van het rivierlandschap geniet. We passeren ook de Waterhoek. Deze
naam doet allicht een belletje rinkelen. Hier werd gedraaid voor de film die Willeke Van
Ammelrooy wereldberoemd zou maken tot in het kleinste Vlaamse dorp: 'De teleurgang van
de Waterhoek', naar het werk van Stijn Streuvels. De dorstigen onder ons kunnen even
verpozen in ‘t Veerhuis met zijn leuke terras. Van hieruit kun je via Appels Veer ook richting
Appels, Dendermonde gaan. Het veer vaart om het halfuur over.
3.
Prachtige landbouwnatuur en kruidenrijk grasland
De wandeling passeert voornamelijk langs rustige landbouwpaden. Het is genieten geblazen
van de prachtige gecultiveerde natuur die de landbouw ons te bieden heeft. Veel van de
landbouwgronden wordt momenteel ingericht als kruidenrijk grasland. In kruidenrijk grasland
wordt verschralingsbeheer toegepast. Er wordt niet bemest en er wordt twee keer per jaar
gemaaid. Hierdoor ontwikkelt zich een rijk palet aan bloeiende kruiden en grassen die het
landschap in mei en juni prachtig kleuren. In het kader van de klimaatverandering kunnen deze
graslanden een buffer vormen tegen overstromingen dankzij hun hoog waterbergend
vermogen. Bovendien slaan ze evenveel koolstof op als de bodem van een bos. Het is ook een
paradijs voor fazanten, patrijzen, hazen en reeën. Landbouwers onderhouden dit typische
landschap. Melk- en vleesveeboeren gebruiken het vezelrijke gras als voeder voor hun
runderen. Zo gaan natuur, jacht en landbouw hier goed samen.
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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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