Go with the flow fietsroute
Afstand: 46,9 km
Start en aankomst: Taverne ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35, 9140 Tielrode
StapAf tips:
· Van aan het startpunt fiets je dwars door de potpolder van Tielrodebroek, die heel wat water- en waadvogels lokt. Aan de samenvloeiing van
Schelde en Durme ligt Tielrodeschor, een van de weinige zoetwater schorren die ons land nog telt.
· Langs de Schelde tussen Temse en Steendorp bol je door Schouselbroek, een indrukwekkende poldergebied van 150 ha. Verderop liggen de
natuurgebieden Roomkouter en Gelaagpark, twee voormalige groeves waaruit de Steendorpse steenbakkerijen vroeger klei ontgonnen.
· Even voorbij Rupelmonde, het geboortedorp van de wereldberoemde cartograaf Mercator, beland je in de Polders van Kruibeke, het grootste
overstromingsgebied van Vlaanderen. Paden leiden je door een gevarieerd landschap van slikken en schorren, elzenbroekbossen en weidevogelgebied.
· In de fraaie landschapstuin van Kasteel d’Ursel, eeuwenlang het buitenverblijf van de adellijke familie d’Ursel, kan je wandelen en picknicken.
Ook het jachtpaviljoen De Notelaer aan de Scheldedijk behoorde toe aan de familie d’Ursel. Proef in het cafeetje zeker de huisgemaakte
Notelaeretaart en snuif de rust op in het officieel erkende stiltegebied van Hingene.
· Veel verbeelding vergt het niet om het neorenaissancekasteel van Marnix de Sainte Aldegonde te associëren met koene ridders en moedige
jonkvrouwen. Met zijn koetshuis met 40 oude koetsen is deze sprookjesachtige waterburcht een echt Loirekasteel in Vlaanderen.
· Sinds de jaren ’70 kent Vlaanderen de Hammebrug over de Durme als de ‘Mirabrug’, naar de gelijknamige film met Willeke van Ammelrooy
en Jan Decleir. Vandaag is ze beschermd als monument en mogen alleen nog fietsers en voetgangers erover. Vlakbij kan je lekker tafelen in
de brasserie van De Koolputten.
Horecatips:
· Taverne ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35, 9140 Temse (Tielrode): Dé plek om na te genieten van je fietstocht. Bestel er een frisse salade, een trappist van ‘t vat of een ander – soms exclusief – biertje. www.tveer-tielrode.be
· Bistro Den Duiventoren, Lange Gaanweg 1, 9150 Bazel: Mooie bistro met terras in
de schaduw van het sprookjesachtige kasteel Wissekerke. www.denduiventoren.be
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