SCHELLEBELLE en de KALKENSE MEERSEN
Charmant dorp geeft toegang tot natuurwandeling in stiltegebied
Routegegevens

Start

Belangrijke richtlijnen!
-

Op de veerboot is een mondmasker verplicht
Smijt uw afval niet weg en houd uw hond ten allen tijde
aan de leiband.
De Galloway-koeien worden niet graag aangeraakt.

Aantal kilometer:

8,75 km

Parcours:

vlak
verhard en onverhard

Troeven:

* Charmante dorpskern
Schellebelle
* Oversteek met de veerboot
* Stiltegebied Kalkense
Meersen
* Wandelen tussen
Galloway-koeien
* Boomkwekerijen

Startplaats:

Dorp, Schellebelle

Parking:

Voldoende

Signalisatie:

Deels via wandelknooppunten

Diensturen veerboot: Weekdagen: 7u-18u
Weekend: 9u-18u
Middagpauze: 12u30-13u
In samenwerking met Natuurpunt Scheldeland

Routebeschrijving
Start dorpsplein Schellebelle Knooppunt (KP) 1 - Richting de Schelde en de veerdienst van Schellebelle. Door aan de bel te luiden, laat
je de veerman- of vrouw weten dat je wilt oversteken - Aan de overkant, bij KP2, volgen we een lus van ongeveer 6km via
wandelknooppunten. Deze volgorde dien je te lopen: 2 – 4 – 96 – 93 – 99 – 92 – 98 – 95 – 97 – 23 – 22 – 2.
Wandelknooppunten? Deze route gebruikt rode knooppuntenborden. Elk knooppuntenbord bevat een cijfer. Tijdens je route volg je
de cijfers van je route om probleemloos van start tot finish te wandelen.
Eenmaal we ons opnieuw hebben laten overzetten met de veerboot hebben we de keuze. Of we keren huiswaarts of we wandelen
nog een extra lus van 2,5 km. Pad naast de schelde rechts - 3de links Helsstraat - Einde links Jabekestraat – Rechtdoor tot eindpunt via
Lageweg

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. Eind maart 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.
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SCHELLEBELLE en de KALKENSE MEERSEN
Charmant dorp geeft toegang tot natuurwandeling in stiltegebied
Enkele hoogtepunten
1. Dorpskern Schellebelle
Door haar ligging aan het natuurgebied de ‘Kalkense Meersen’ en haar pittoreske maar
levendige dorpsplein is het kleine dorpje Schellebelle (gemeente Wichelen) een kleine
toeristische trekpleister. In 2005 werd Schellebelle verkozen tot mooiste dorpsnaam
van Vlaanderen. Een volksetymologische verklaring veronderstelt dat de dorpsnaam
afkomstig is van de schel-klinkende bel waarmee men de veerboot kon roepen, terwijl
een andere veelgehoorde verklaring luidt dat men de bocht in de Schelde vanaf Franse
boten quelle belle noemde. Enkele bezienswaardigheden zijn de Sint-Jan
Onthoofingkerk, het gemeentehuis en het Kot, een klein gebouwtje in het centrum,
oorspronkelijk een roephuisje, later een kleine gevangenisruimte. Schellebelle is ook
de thuis van Lingerie Van de Velde.
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2. Veerdienst
Het veer van Schellebelle is een van de oudste overzetten op de Benedenschelde. Het
veer zou aan het begin van de 13e eeuw ontstaan zijn nadat de Scheldeloop gewijzigd
was waardoor de landelijke wijk Aard van Schellebelle werd afgesneden.
3. Kalkense Meersen
Dit natuurgebied is én van de laatste stiltegebieden in onze provincie en ligt tussen de
dorpskernen van Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Wetteren. Het
meersengebied is 600 hectare groot en kent prachtige weiden en uitgestrekte
bloemrijke graslanden.
4. Galloway runderen
Een Galloway is een hoornloos en donker behaard runderras dat oorspronkelijk uit het
zuidwesten van Schotland komt. Zij worden vaak ingezet in natuurgebieden als grote
grazers. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn niet agressief. Je ziet hen soms ook grazen
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5. Ringdijk i.k.v. Sigmaplan
In het kader van het Sigmaplan werd een deel van de Kalkense Meersen in 2015
herbestemd als gecontroleerd overstromingsgebied met een nieuwe ringdijk. Het
gebied binnen de ringdijk zal volgens de schattingen één keer om de vijftig jaar
overstromen om het water van de Schelde te bufferen. Met de inrichtingen van het
Sigmaplan werd ook het wandelnetwerk in deze regio geherwaardeerd.
6. Streek van boomkwekerijen
De omgeving van Wetteren staat bekend om zijn vele boomkwekerijen. Dit zorgt voor
een specifiek uitzicht. Ook op het einde van onze wandeling komen we er enkele
tegen.
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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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