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Het natuurlandschap Beneden-Dender is van oudsher een overstromingsgebied 
tussen Aalst en Dendermonde met een oppervlakte van meer dan 850 hectare.  
Tal van planten en dieren vinden hier hun leefgebied, dankzij de betere   
waterkwaliteit van de Dender en een gepast beheer van de natuur. Het omvat  
oude Dendermeanders, overstromingszones, bossen, meersen en knotwilgenrijen. 
Veel percelen worden beheerd door Natuurpunt.
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Een oud natuurlandschap 
ontvouwt zich voor u
 

Tussen Aalst en Dendermonde ligt het prachtige natuurlandlandschap Beneden-
Dender. Natuurpunt werkt er hard aan het bewaren en uitbouwen van de 
ecologische waarde.

Vrijwilligers van de afdelingen Aalst en ’s 
Heerenbosch van Natuurpunt hebben de 
handen in elkaar geslagen om een grens-
overschrijdend natuurproject uit te bouwen. 
Het strekt zich uit over een grote opper-
vlakte van Gijzegem, Hofstade, Mespelare, 
Herdersem, Wieze tot Denderbelle en 
omvat deelgebieden met sprekende namen: 
Denderland, Ketshoek, Camphof, Hogedonk, 
Hoekske, Hannaerden, Korfkens, Dender- 
bellebroek,…

Natuurpunt werkt samen met verschillende 
partners. Vooral de gemeentebesturen Aalst, 
Dendermonde en Lebbeke en het Regionaal 
landschap Schelde-Durme leveren gewaar-
deerde steun. Er is een constructieve dialoog 
met landbouwers, jagers, vissers, grondeige-
naars, waterbeheerders en andere gebrui-
kers van de open ruimte. 

Een groot deel van Beneden-Dender staat 
als natuurgebied ingetekend op de ruimte-
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lijke plannen en doet dienst als natuurlijke 
waterberging bij piekdebieten in de Dender 
en de zijbeken. Dat vraagt om een groot-
schalige aanpak om natuur, landschap en 
open ruimte te vrijwaren en te herstellen.
Natuurpunt doet dit door percelen natuur-
gebied te verwerven en gericht te beheren. 
Zo maaien vrijwilligers de weides op de oude 
manier om bloemrijke graslanden te beko-
men. Schapen begrazen de ruigtes vol in-
secten en zangvogels; productiebossen met 
populier worden omgevormd naar bossen 
met streekeigen boomsoorten en met steun 
van de overheden zijn er twintig poelen 
gegraven voor de kleine glibberige bewoners 
van Beneden-Dender. Deze inspanningen 
leveren een mooi resultaat. Dat blijkt uit de 
spontane terugkeer van enkele spectaculai-
re soorten zoals de fuut, de ooievaar en de 
bever.

Niet alleen plant en dier profiteren van 
de inzet van Natuurpunt. Om iedereen in 
alle seizoenen te laten genieten van de 
natuurpracht in de Dendermeersen legde 
Natuurpunt, samen met de gemeenten, zes 
aansluitende wandellussen aan langs de 
mooiste hoekjes van Beneden-Dender. 
Kom via rustige openbare buurtwegen ge-
nieten van oude Dendermeanders, bloem-

rijke hooilanden, natte bosjes, poelen… Voor 
dappere stappers is er een route van 15,3 km 
van het centrum van Aalst via het grond-
gebied van Lebbeke tot het centrum van 
Dendermonde of omgekeerd. De infoborden 
langs de wandelroutes zetten je op weg en 
geven tips over opmerkelijke natuur in de 
directe omgeving.

Installeer je op één van de nieuwe zitban-
ken en geniet van het groen en de rust in 
Beneden-Dender. Rond de bijenhotels zoemt 
het op zonnige momenten van de activiteit. 
Met wat geluk kunnen rustige en geduldige 
wandelaars onze eigen “Big Five” zien. Dat 
lukt misschien niet op één wandeling, maar 
het aanbod van de vele wandellussen nodigt 
je uit om Beneden-Dender verschillende 
keren te bezoeken.
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De Dender ontspringt in Ath, in de provin-
cie Henegouwen, op een hoogte van
ongeveer 40 meter, door de samenvloei-
ing van de oostelijke en de westelijke
Dender. De rivier stroomt over een lengte 
van 65 kilometer tot Dendermonde,
waar hij uitmondt in de Schelde. Oor-
spronkelijk meanderde de rivier door het 
landschap. Toen de Dender onder impuls 
van de Oostenrijkse keizerin Maria There-
sia in de 18de eeuw werd rechtgetrokken 
tussen Aalst en Dendermonde werden 
de meanders afgesneden. De meesten 
bestaan nog en vormen nu, samen met de 
gekanaliseerde Dender, een blauwgroene 
draad door het landschap. De Dender 
wordt een regenrivier genoemd omdat 

slechts een zeer klein deel van zijn debiet 
gevoed wordt door water afkomstig 
uit bronnen. Het merendeel komt van 
regenwater. Het water wordt opgehou-
den in vakken, gescheiden door sluizen. 
Bij langdurige en hevige regenval kan de 
rivier snel aanzwellen vanuit de akkers en 
de zijbeken. Overstromingen zijn dan niet 
uitgesloten. Er is dus ruimte nodig voor 
water.

De Dender is geen getijdenrivier; hij wordt 
namelijk van de Schelde afgesloten door 
een tijsluis in Dendermonde. Dankzij forse 
inspanningen voor waterzuivering heeft 
het water sinds begin deze eeuw opnieuw 
betere viswaterkwaliteit.

1  Van Markt tot Markt 
Via de wandelroute “Van Markt tot Markt” duik je in de vallei van de Beneden-
Dender van de Markt van Aalst via het grondgebied van Lebbeke naar de Markt 
van Dendermonde of omgekeerd. Een unieke beleving van de rivier langs zijn 
rechteroever! 
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Tussen de markt  
van Dendermonde en 
Denderbellebroek 

Oude en nieuwe Dender en  
oude meander

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw 
verliep de scheepvaart door het centrum 
van Dendermonde. Naast heel wat geur-
hinder gaf de Dender ernstige problemen 
voor het autoverkeer in de binnenstad. In 
1968 begonnen de werken voor het verleg-
gen van de Dender buiten de stadskern. 
Daartoe werd een stuk “nieuwe Dender” 
aangelegd, dat het uitzicht heeft van een 
kanaal. De nieuwe Dendermonding in de 
Schelde werd in 1978 voltooid. 

Als we het centrum van Dendermonde 
achter ons laten, steken we de brug aan 
het sas over om te wandelen langs de 
Sint-Joris-Gildedijk, op de rechteroever 
van de “oude Dender”, die nu als een aan-
trekkelijke waterader door de stad vloeit. 
De plantengroei langs de oevers en de 
vispopulatie verbeteren voortdurend. De 
prachtige vijver die we eerst aan de zuid-
zijde ontwaren is een deel van de oude 
stadswallen, de zogenaamde Brusselse 
forten. 
Het wandeltracé loopt langs de bin-
nenzijde van een S-vormige arm, die al 
tussen 1863 en 1868 werd afgesneden 
van de oude Dender om hem bevaarbaar 
te maken. Als we het brugje oversteken 
merken we dat de afgesneden meander 
eerst nog mooi zichtbaar is, maar aan het 
verlanden is. De drassige percelen in de 
omgeving komen in de winter vaak onder 

water te staan. Mits goed natuurbeheer 
kunnen zich in de juiste omstandigheden 
soortenrijke vegetaties zoals graslanden 
met dotterbloemen ontwikkelen. De stad 
is eigenaar en ijvert er samen met het 
Regionaal Landschap Schelde-Durme 
voor om het dichtslibben van de meander 
te vertragen en het water zichtbaar te 
houden voor de natuurliefhebber. 

Pleziervaart en Tragel

De Dender is vanaf de monding in de 
Schelde tot in Aalst bevaarbaar voor 
vrachtschepen. Verder tot Geraardsber-
gen is er enkel pleziervaart mogelijk. Klei-
ne haventjes verhogen de aantrekkings-
kracht van de rivier. In Dendermonde zal 
een constructie dienen om plezierboten 
van de nieuwe Dender en vanuit de rich-
ting Aalst in de stad toe te laten. Bootjes 
kunnen terug varen tot aan de zwaaikom 
omdat het oude sas in de binnenstad op-
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De Villaretkaart is genoemd naar 
Jean Villaret, één van de makers en 
ingenieur-geograaf bij het Franse 
hof. De kaart kwam tot stand na één 
van de Franse veroveringstochten 
door onze gebieden (1745-1748) en 
geldt als de oudste grootschalige 
kaart van ons land.

Deze uitsnede geeft heel mooi de 
meanderende loop van de Dender 
tussen Aalst en Dendermonde weer. 
In 1748 was de Dender nog niet 
gekanaliseerd. Dat gebeurde vanaf 
1768. Toen gaf Karel van Lorreinen, 
onder impuls van keizerin Maria 
Theresia, toestemming aan Aalst en 
Dender monde om het traject tus-
sen beide steden te kanaliseren ter 
bevorde ring van de scheepvaart.
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nieuw gebruiksklaar werd gemaakt.  
Het fietspad op de linkeroever van de 
oude Dender heet “Tragel”. Het loopt langs 
de volledige lengte van de rivier tot Ath. 
Een tragel is een jaagpad. Hier werden de 
schepen “gejaagd”, wat wil zeggen dat ze 
door lastdieren (paarden) of menskracht 
werden voortgetrokken.

Zwijvekekouter en restanten  
Oud Klooster Zwijveke

Tussen de oude Dender en de spoor-
weg ligt de Zwijvekekouter op 9 meter 
hoogte. De benaming kouter komt van 
het Latijnse woord cultura, wat landbouw 
of beschaving betekent. Het duidt op het 
ontginnen van grote percelen voor graan-
teelt. Zwijveke is afgeleid van het Gal-
lo-Romeinse Swiviacum, wat woon plaats 
van Swibo betekent. Langs de westelijke 
kant van deze kouter stond de belangrijke 
Zwijvekemolen (1249-1911).

Vanaf 1228 bevond de Cisterciënzerabdij 
van Dendermonde zich op de kouter bui-
ten de stadsmuren. Een deel van de ooste-
lijke vleugel van de abdij bleef bewaard en 
werd ingericht als pachthof. De restanten 
van dat voormalige pachthof zijn nog te 
zien als er geen bladerdek is.

Link met Lebbeke
Aansluiting vanuit het centrum van 
Lebbeke is mogelijk via het Trage We-
gennetwerk van Lebbeke: lebbeke.be/
trage-wegen.

Tussen het  
Wijngaardveld en de 
markt van Aalst

Van de Grote Markt van Aalst stap je via de 
Molenstraat tot aan de Sint-Annabrug.

Op de linkeroever ligt het fiets-wandelpad 
“De Bilzen”, langs de spoorwegsite, tot aan 
de Zwarte Hoekbrug. Die ontleent haar 
naam aan het feit dat in de buurt ervan 
eertijds steenkool werd opgeslagen. Je 
steekt de brug over en volgt het tracé op 
de rechteroever, in de richting van het 
industrieterrein Wijngaardveld. Op deze 
plaats werden wilgentenen of “wijmen” 
geoogst. De naam heeft dus niets te ma-
ken met druiventeelt.
Langs de Dender lopen openbare buurt-
wegen die voor wandelaars toegankelijk 
gemaakt zijn. Het pad is niet effen, dus 
avontuurlijk en enkel geschikt voor be-
hendige wandelaars.
De grondstroken tussen de achterzijde 
van de bedrijven en de rivier zijn ideale 
groene, rustige plekken voor natuur.

Atalanta
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1  Van Markt tot Markt

Afstand 
15,3 km (bruin) 

Start
Grote Markt Aalst of  
Grote Markt Dendermonde

Openbaar vervoer
Station van Aalst en van  
Dendermonde

Toegankelijkheid
Wandelaars zijn het hele jaar door 
welkom op de aangeduide paden. 
Stevige stapschoenen of laarzen 
zijn aangewezen. Niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens. 
Honden zijn welkom aan de leiband.  
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2  Bellebroekwegel
Een dorp en een veer van weleer

Al in de negende eeuw vindt men een 
vermelding van een nederzetting aan de 
Dender, die later Bella ad Teneram heette, 
Belle aan de Dender dus. Ze behoorde aan 
de Heren van Dendermonde, die daarmee 
in het bezit waren van het veer en de con-
trole over de Dender. Pas in de 15de eeuw 
gebruikte men de naam Denderbelle. 
De kerken op de rechteroever van de Be-
neden-Dender werden oorspronkelijk ge-
bouwd tussen de hoofdbaan en de rivier, 
hoog genoeg tegen overstromingsgevaar. 
Dat merk je duidelijk bij de ligging van het 
dorpsplein met de beschermde Sint-Mar-
tinuskerk, die dateert uit de dertiende 
eeuw. Het oudste nog zichtbare gedeelte, 
het kerkkoor, is gebouwd in laatgotische 
stijl in 1539. 
Het veer op de Dender tussen Dender-
monde en Aalst was economisch belang-
rijk en werd daarom beschermd door een 
motte of burcht. In 1380 verwoestten de 
Gentenaars die burcht. Jarenlang bleef de 
ruïne zichtbaar in het landschap, zoals 
blijkt uit de geschriften van Maestertius in 
de zeventiende eeuw. De laatste overblijf-
selen van de burcht verdwenen pas bij het 
rechttrekken van de Dender rond 1770.

Broek, potpolder en sluis

Vóór het rechttrekken van de Dender was 
Denderbelle zeer gevoelig voor overstro-
mingen. Bij gebrek aan dijken overspoel-
de het water regelmatig de landerijen 
en vond het een natuurlijke berging in 
Denderbellebroek, ten noorden van de 
dorpskern. Rond 1935 werden verhoogde 
dijken gebouwd rond het moeras of broek 
en werd het ingericht als een potpolder 
van ongeveer 130 hectare. 
De sluis op de Dender dateert van 1946, 
maar zal in de komende jaren vervangen 
worden. Er zijn immers plannen om de 
bevaarbaarheid van de Dender tussen 
Dendermonde en Aalst te verhogen voor 
schepen tot 1350 ton. Daardoor dreigen de 
zachte groene Dender oevers te verdwij-
nen.
In 1982 werd het pompstation in gebruik 
genomen, dat ervoor zorgt dat het broek, 
bij laag water op de Schelde, snel leegge-
pompt kan worden.
In de strijd tegen de overstromingen 
vormt de aanleg in 1998 van enkele 
wachtbekkens op de Vondelbeek een 
belangrijke ingreep om de afvoer van het 
water tijdelijk op te houden.
Het meest recente werk is de inrichting 
van een uitwateringssluis, in dienst geno-
men in 2012.

“Gemene” meersen en kouters

Op de kaart van Ferraris uit 1778 zien we 
dat Denderbellebroek toen al een hooilan-
dengebied was. De laaggelegen weilan-
den overstroomden regelmatig, waarbij 
vruchtbaar slib aangevoerd werd. Dit 
zorgde voor belangrijke voedingsstoffen 
voor het gras, zodat de hooilanden 

Echte koekoeksbloem
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rond de Dender de vruchtbaarste van de 
regio werden.

Een deel van de weilanden diende als 
“gemene” of gemeenschappelijke meer-
sen. Dat betekent dat het weiland, na het 
oogsten van de eerste snede gras, door 
meerdere personen gebruikt kon worden, 
aan de hand van een reglement. 

Zowel in het noorden als in het zuiden 
begrenst een kouter een hoger gelegen 
gebied, het broek. De kleibodem in het 
broek is niet doorlaatbaar voor water. 
De kouters bestaan uit een bodem van 
zandleem, die geschikt is voor akkerland 
waarop graan, rapen, bieten, aardappelen 
en maïs geteeld worden.

Hooilandsoorten en  
kwelindicatoren

In de hooilanden bloeien pinksterbloe-
men, koekoeksbloemen en boterbloemen. 
Kenners kunnen de tweerijïge zegge en de 
veldlathyrus vinden. Op de weidepaaltjes 
kan je de roodborsttapuit spotten, op zoek 
naar voedsel voor zijn kroost. 
In de beken en op de oevers groeien 
moerasspirea, valeriaan, moesdistel, gele 
lis, waterviolier en holpijp. De laatste 
twee soorten noemt men kwelindica-
toren. Kwel is een verschijnsel waarbij 
mineraalrijk grondwater onder druk uit de 
grond komt. Onder de grond passeert het 
water mineraalrijke lagen, waardoor ijzer 
opgenomen wordt in de waterstroom. Als 
het water aan de oppervlakte komt, treedt 
er oxidatie op en gaat het ijzer in het wa-
ter roesten. Daardoor krijgt de sloot een 

Dodaars Valeriaan
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roestkleur. Doordat het ijzer in het water 
zich ook bindt met fosfaten en bacteriën 
ontstaat er een olieachtige laag op het 
water. Op die plekken lijkt het dus alsof de 
beek door olie vervuild is. 

Dodaars en muurhagedis:  
nat en droog

De dodaars, de kleinste van onze futen, is 
een typische broedvogel van de centrale 
sloot die door het broek loopt. Hij voedt 
zich met larven, insecten en kleine visjes.
Een merkwaardige soort is de muur-
hagedis. Dit reptiel is waarschijnlijk via 
het spoorverkeer tot bij ons geraakt. 
Deze koudbloedige dieren kunnen hun 
lichaamstemperatuur niet zelf regelen, 
maar moeten zich opwarmen in de zon. 
Pas als ze voldoende opgewarmd zijn 
kunnen ze actief worden. Muurhage-
dissen zitten vaak te zonnen op stenen, 
muren of betonplaten. 
 
 

Geboortebos en bijenhotel

Een perceel in de uiterste noordwesthoek 
van het broek werd ingericht als geboor-
tebos. Ouders en grootouders van de 
kinderen geboren in 2005, 2006 en 2007 
kregen de mogelijkheid om een boom 
te planten. Zo geven ze hun aandacht 
en bezorgdheid over de aarde weer. Als 
boomsoorten vinden we zomereik, zwarte 
els, lijsterbes, wilg, hazelaar, sporkehout 
en es terug. 
Een bijenhotel biedt nestmogelijkheid 
aan wilde bijen. Veel van hen zijn solitaire 
bijen, wat betekent dat ze, in tegenstel-
ling tot bij voorbeeld honingbijen, niet 
in grote zwermen leven, maar alleen of 
in kleine groepjes. Bovendien hebben ze 
geen koninginnen, waardoor ze zacht-
aardiger zijn dan honingbijen, die hun 
koningin steeds tegen indringers verde-
digen. Vooral in het voorjaar, op de eerste 
mooie lentedagen, treffen we ze aan bij 
het bijenhotel, waar ze in allerlei holtes en 
spleten hun nestje maken.

Muurhagedis
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2  Bellebroekwegel

Afstand 
6,5 km (blauw)

Start
Kerk Denderbelle

Extra wandeltip
Vossenwegel 11,6 km (rood)
Van Markt tot Markt 15,3 km (bruin)

Openbaar vervoer
Startpunt bereikbaar met belbus 320 
Lebbeke-Buggenhout halte 60  
Denderbelle kerk 

Toegankelijkheid
Wandelaars zijn het hele jaar door 
welkom op de aangeduide paden. 
Stevige stapschoenen of laarzen 
zijn aangewezen. Niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens. 
Honden zijn welkom aan de leiband. 
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3  Vossenwegel
Pasbeek en oude meanders:  
de rode draad

De Vossenwegel loopt door het natuurlijk 
overstromingsgebied van de Dender en 
de Pasbeek, een zijbeek die via de Grote 
Beek in de Dender uitmondt. De oude 
Dendermeanders vormen samen met de 
nieuwe Dender de rode draad door het 
landschap. Het zijn schatkamers voor 
fauna en flora! Waterviolier bloeit hier 
soms uitbundig. Verder vind je hier gele 
waterkers, kleine watersalamander en 
alpenwatersalamander. Het landschap is 
een mozaïek van valleibosjes, houtkan-
ten, akkers en uitgestrekte weilanden, die 
dikwijls omzoomd zijn met mooie rijen 
knotwilgen. Die verweerde bomen bieden 
een uitstekende nestgelegenheid voor de 
steenuil. Op je tocht vliegt er regelmatig 
een buizerd, sperwer, torenvalk en zelfs 
slechtvalk over.

Beschermde monumenten en 
dorpsplein

Op een boogscheut van elkaar vind je 
hier rond de HH Salvatorkerk van Wieze 
verschillende beschermde monumenten 
zoals oude herbergen, de pastorie en het 
Neerhof. De kerk zelf is laatgotisch en 

dateert uit de 14de-15de eeuw. Ze kent 
een woelige geschiedenis: vernield door 
de Geuzen in 1578 en platgebrand door 
de Franse legers van Lodewijk IVX in 1667. 
Het Neerhof was ooit een versterkte 
hoeve met walgracht en behoorde in de 
middeleeuwen tot het kasteeldomein van 
de heren van Wieze. Het huidige hoofdge-
bouw dateert van 1653.

Laerestraat: oud bos en nieuw  
geboortebos

Deze veldwegel diende ooit als verbin-
dingsweg van de kerk van Wieze naar 
de Dender en zo verder naar de kerk van 
Mespelare. Begin 20ste eeuw was het 
gebied langs de linkerkant van de veldweg 
nog flink bebost en stonden er indrukwek-
kende eiken. Nu nog vind je er bomen en 
struiken die als autochtone genenbron 
erkend zijn. Kijk uit naar tweestijlige mei-
doorn en wegedoorn. Langs de Laere- 
straat ligt ook het geboortebos van Wieze. 
De talrijke zomereiken waren de onder-
laag van een populierenbos. De populie-
ren werden gerooid en de eiken zullen 
uitgroeien tot de heersende bomen van 
het toekomstige bos. Ze werden niet door 
mensen aangeplant maar door dieren: 
eekhoorns en gaaien. De eikels die de die-
ren in de grond verstopten zijn afkomstig 
van het autochtone bos aan de overkant 
van de veldwegel, die verderop afgeboord 
is met mooie hagen van sleedoorn.

Plasberm
Langs de Denderoever werd een plasberm 
aangelegd. Het is een ondiepe zone die 
bijzonder geschikt is als paaiplaats voor 
vissen. In de nieuwe, gekanaliseerde  
Dender zijn veel minder natuurlijke paai-Alpenwatersalamander
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plaatsen dan in de oude kronkelende loop. 
In zo’n plasberm ontwikkelen zich mooie 
rietkragen, die hier het geschikte biotoop 
zijn voor blauwborst, kleine karekiet 
en rietgors. Langs de oevers foerageren 
waterhoentjes en op het open water para-
deren futen. Ook meerkoeten, kuifeenden 
en aalscholvers zoeken en duiken er hun 
kostje bij elkaar. 

Wiestermeersch: stilte en stille 
getuigen

Valt het jou ook op hoe stil het in dit meer-
senlandschap is? Enkel de tractor van een 
boer, aan het werk op het veld, verstoort 
de stilte. Het uitzicht is weids. Geniet van 
de wind die door de toppen van een eiken-
bosje en door de populierenkruinen ruist.
Langs een oude meander van de Dender 
strekt zich een bijzonder mooi parkland-

schap uit met solitaire eiken, die de stille 
getuigen zijn van wat ooit een bewei-
dingsbos was. Picknicktafels nodigen 
je uit om te rusten in de schaduw en 
te genieten van het honingbosje: een 
verzameling bomen, die veel en al vroeg 
stuifmeel dragen, aangeplant in functie 
van bijen. De plek leent zich uitstekend 
voor wateronderzoek. Hier kunnen kinde-
ren met een schepnetje op zoek gaan naar 
salamanders, stekelbaarsjes en water-
kevertjes. Op de terugweg richting kerk 
passeer je via een donk langs het kasteel- 
domein van Wieze. Een donk is een droge 
zanderige verhoging in natte meersen. 
Hier stond ooit een middeleeuwse burcht, 
later een kasteel in neorenaissancestijl en 
nu een grote villa. Een oude toren en de 
ijskelder zijn de enige getuigen uit een ver 
verleden.

Waterviolier Bosanemonen
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Hannaerden: natuurparel

Langs de HH Salvatorkapel, ook Molenka-
pel genoemd, ga je naar Hannaerden. De 
beschermde kapel, vermoedelijk opge-
richt in 1653, staat op een kruispunt van 
vele wegen. Op deze hoger gelegen plaats 
stond al in 1430 een windmolen en van 
alle kanten werd hier graan aangebracht. 
Nu staat er een villa. Hannaerden is een 
laaggelegen plek met natte weides en 
valleibosjes, omgeven door akkers en lint-
bebouwing. De Pasbeek snijdt het gebied 
in twee en treedt bij hevige neerslag ge-
makkelijk buiten haar oevers en kan dan 
het hele gebied blank zetten. De bodem 
bestaat hier uit leem en klei, afgezet door 
de Pasbeek. Je vindt er moerasspirea- 
ruigtes met poelruit en natte elzenbosjes, 
waar al geruime tijd een kleine populatie 
reeën leeft. Ze snoepen er van slanke sleu-

telbloemen en blauwzwarte rapunzel. 
Tapijten van bosanemoon sieren in de 
lente oude populierenbosjes, waar ook 
nog de gele dovenetel groeit.

Gepast beheer

Via een brugje over de Pasbeek bereik je 
een houten vlonderpad langs de rand 
van een rietveld en moerasbosje met 
dotterbloemen: de Bleekte. Dit was ooit 
een paardenweide waar de natuur haar 
vrije gang kon gaan en zo de weide om-
toverde in een elzenbroekbos met brede 
rietkragen. Het kappen van een dubbele 
rij populieren zorgde voor meer lichtinval, 
waardoor wilgen, zwarte elzen en zomer- 
eiken nu volop gedijen. 

Slanke sleutelbloem
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3  Vossenwegel

Afstand 
11,6 km (rood)

Start
Kerk Wieze, Wiezeplein 7,  
9280 Lebbeke

Extra wandeltip
Van Markt tot Markt 15,3 km (bruin) 
Bellebroekwegel 6,5 km (blauw)
A De Cockpad 7,6 km (oranje)

Openbaar vervoer
Buslijn 91 Sint-Niklaas Aalst, halte 
Kapittelstraat Wieze 

Toegankelijkheid
Wandelaars zijn het hele jaar door 
welkom op de aangeduide paden. 
Stevige stapschoenen of laarzen 
zijn aangewezen. Niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens. 
Honden zijn welkom aan de leiband. 
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4  Het Alfons  
De Cockpad 

Vader van de heemkunde:  
een Denderlander

Alfons De Cock werd in 1850 geboren 
langs de Grote Baan in Herdersem en 
werkte als onderwijzer. Zijn gedenkteken 
bevindt zich in de gelijknamige straat. 
Muziek, plantkunde en letterkunde 
waren zijn grote passies. Hij verzamel-
de veel legenden, sagen en spreuken. 
Zijn kennis bundelde hij in meer dan 30 
boeken, waarvoor hij ook de erkenning 
als “grondlegger van de volkskunde als 
wetenschap in Vlaanderen” kreeg. In zijn 
vrije tijd speurde hij naar planten in het 
Denderland. Uit dat onderzoek ontstond 
in 1883 een belangrijk werk: “Flora der 
Dendervallei”. Dit boek levert nog steeds 
waardevolle inzichten op over de evolutie 
van de planten in deze streek. 

Oude dorpsplein

Aan de overzijde van het monument 
voor Alfons De Cock ligt een kleine dries, 
als overblijfsel van het vroegere dorps-
plein. De oude sacristie uit 1784 is het 
enige overblijfsel van de oude kerk van 
Herdersem, die zoals deze van Wieze en 

Denderbelle oorspronkelijk tussen de 
grote steenweg en de Dender lag. 

Oude sasbrug, voormalig sashuis en 
Oude Dender

Aan de voet van de Wiezebrug staat het 
oude Denderbrugje. Het was onderdeel 
van het oude sas dat tot 1972 op de Sas-
baan diende als overgang over de Dender. 
Het witte sashuis zie je liggen aan de 
overzijde van de Dender binnen een oude 
meander op een enclave van het grond-
gebied Herdersem. Het heeft een rijke 
geschiedenis. In 1767 werd een sas samen 
met een woning voor de sasmeester opge-
trokken. Ook de dorstigen konden er toen 
in de herberg terecht. 

Op verschillende plaatsen heb je een mooi 
zicht op de kronkelende loop van de oude 
Dender. Als je geluk hebt zie je waterhoen-
tjes, die graag broeden in de dichtbegroei-
de oevers. De verbeterde waterkwaliteit 
van de Dender zorgt er ook voor dat heel 
wat vogels opnieuw de weg naar de rivier 
vinden. De ijsvogel graaft nestgangen in 
de steile oeverwallen. 

Den “Aart” en de meivis

Een “Aart” is een kaai of werf aan een 
rivier, waar men goederen lost of ver-
koopt. In de middeleeuwen verscheepte 
de abdij van Affligem ter hoogte van de 
Aartstraat in Herdersem de Balegemse 
zandsteen van haar lokale steengroeven. 
In de omgeving van de abdij, zoals in het 
Kravaalbos in Meldert, ontgonnen monni-
ken die steen. Vele gebouwen in de streek, 
waaronder de Sint-Martinuskerk in Aalst, 
zijn hieruit opgetrokken. De monniken 

IJsvogel
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verscheepten de steen verder via de  
Schelde, zelfs tot in Amsterdam, Kassel en 
Amiens. De handel in zandsteen was in 
die tijd zo belangrijk dat het vervoer per 
schip vrijgesteld was van tol. 
In Herdersem was het vroeger kermis 
in mei. Op dat tijdstip kwamen veel 
visleurders van Baasrode, Mariekerke en 
omstreken met meivis langs de Pontweg. 
Die weg leidde naar het “Pont”, de veer-
dienst in Baasrode over de Schelde. Dat 
de inwoners van Herdersem graag meivis 
aten was voldoende om hen de spotnaam 
“Meiviskop” te geven. De meivis of fint 
is een haringsoort die in het voorjaar de 
Schelde opzwemt om eitjes te leggen. 

Galgenveld en voormalige kastelen

In de Hof ter Hammestraat staat een 
aandenken aan het Galgenveld, dat dienst 

deed als executieplaats. Het is het enige 
wat nog getuigt van de vroegere macht-
hebbers, de Heren van Herdersem, die 
woonden in het later verwoeste kasteel 
Ter Bruggen. Dit kasteel lag in de eerste 
bocht van de Hof ter Hammestraat en 
was met de oude kerk verbonden door 
een dreef, maar werd verwoest door de 
Fransen in 1667. 
Toen de Dender nog volop kronkelde, lag 
ter hoogte van de Ketshoek-meander 
aan de overzijde van de huidige Dender 
ook een meander. De landtong erbinnen 
noemde men een “ham”. Ham betekent 
dus weide of land in de kromming van 
een waterloop. In die omgeving verhief 
zich een kasteel met de naam Ham of ten 
Hamme. De huidige naam Hof ter Ham-
mestraat is hieraan ontleend. Het kasteel 
was in de eerste helft van de zevende 
eeuw het verblijf van graaf Witger, de 

Hazelaar
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vader van de heilige Gudula (644-712), 
patroonheilige van Herdersem. Het kas-
teel werd waarschijnlijk verwoest door de 
Noormannen. 

De Ketshoek: unieke meander 

De woorden ketshoek en ketser ver tellen 
iets over de tijd toen schepen voortge-
trokken werden door man en paard. Een 
ketser is een begeleider van een paard dat 
een schip voortrekt langs het jaagpad. 
Hier was misschien ooit wel een “hoek” 
waar ketsers samen kwamen.

De bever groef een geul van de Den-
der naar zijn uitverkoren meander: de 
Ketshoek. Hij woont in een hol in de steile 
Denderoever. Dammen en een houten 
burcht bouwt hij hier niet, want het water 
is diep genoeg. Vooral in de winter voedt 
hij zich met schors. Je vindt hier veel 
afgeknaagde takken en zelfs enkele dikke 
omgelegde bomen. De bever verdween 
door overbejaging voor zijn waardevol 
beverbont, maar is nu volop terug in de 
grote waterlopen van Beneden-Dender. 
Zijn terugkeer is span nend!

Trage wegen 

Kleine voetwegen vormen veilige en rusti-
ge groene verbindingen voor wandelaars. 
De meeste zijn officiële buurtwegen 

met een juridisch statuut. Ze vormen 
een ideaal netwerk om wan delaars en 
natuurliefhebbers te laten genieten van 
het landschap. Het Regionaal Land-
schap Schelde-Durme (RLSD) zet zich, 
samen met de gemeenten en de provincie 
Oost-Vlaanderen, in om de trage wegen te 
herwaarderen.

Gemengd loofbos 
versus Canadapopulieren

Op een perceel dat niet meer gebruikt 
werd door de beroepslandbouw plantte 
Natuurpunt een gemend loofbos, om de 
biodiversiteit te ver groten. Van nature is 
de climaxvegetatie in ons land bos, met 
zomereik als be langrijkste boomsoort. Als 
de natuur hier zijn gang mag gaan, groeit 
hier vanzelf bos. Het aanplanten van een 
loofbos versnelt het natuurlijke proces. 
Als bomen groeien er  zomereik, linde, 
wilg en els. In de struiklaag werd haze laar 
geplant. Kruiden die van schaduw houden 
komen spontaan in de onderste laag. 

Langs de dijk staan abelen; dat zijn popu-
lieren van onze streek die hier beter pas-
sen dan de uitheemse Canadapopulie ren. 
Langs de Hof ter Hammestraat staan ook 
monotone aanplantingen van uitheemse 
Canadapopulieren. Zij worden meestal 
rond de leeftijd van 30 jaar gekapt voor de 
houtopbrengst. Bij heraanplanting zijn 
duurzame en traag groeiende soorten, 
die hier van nature thuis horen, de beste 
keuze. 
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4  Alfons De Cockpad

Afstand
7,6 km (oranje)

Start
Kerk Herdersem, Henri Moensstraat

Extra wandeltip
Van Markt tot Markt 15,3 km (bruin)
Vossenwegel 11,6 km (rood)
 

Openbaar vervoer
De bus van buslijn 91 stopt aan  
Herdersem-dorp 

Toegankelijkheid
Wandelaars zijn het hele jaar door 
welkom op de aangeduide paden. 
Stevige stapschoenen of laarzen 
zijn aangewezen. Niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens. 
Honden zijn welkom aan de leiband. 
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5  Hoekskenpad 
Speciaal “Hoekske”

In het kleinschalig landschap tussen 
Gijzegem en Hofstade ligt natuur in een 
“Hoekske”. In de natte vallei van de Mo-
lenbeek vallen de elzenbosjes op. Zij staan 
graag met de voeten in het water van de 
drassige weilanden en langs de sloten. 
Ecologisch gezien zijn ze vaak waarde-
voller dan de verspreide aanplantingen 
van populieren en naaldhout. Sijsjes zijn 
gek op de zaadjes die in de opvallende 
elzenpropjes zitten. 
De knotwilgen die zo typisch zijn in de 
Denderstreek geven er een schilderach-
tig en authentiek tintje aan. Bovendien 
vormen ze een biotoop op zich. In het 
vroege voorjaar leveren ze de eerste nec-
tar voor bijen, zweefvliegen en vlinders. 
Ook dienen ze als schuiloord en broedplek 
voor holenbroeders zoals de holenduif, 
de steenuil en de gekraagde roodstaart. 
In de knot van de wilg kunnen andere 
planten groeien zoals vlier, lijsterbes en 

meidoorn. Die hebben zich daar gevestigd 
via de vogels die de bessen eten en nadien 
de zaden uitpoepen in de humuslaag van 
de knot.

Ongeveer om de acht jaar worden 
knotwilgen geknot. Het hout wordt 
gebruikt als weidepalen of als brandhout. 
Wilgenhout heeft echter een lage calori-
sche waarde. Dunnere twijgen van wilg, 
“de zogenaamde wijmen”, worden voor 
vlechtwerk gebruikt.

Waterzuivering en Molenbeek

Je passeert het waterzuiverinstation 
van Aalst. Het werd geopend in 1987. Het 
afvalwater wordt eerst mechanisch ge-
zuiverd via een rooster en een zandvang. 
Je ziet de grote betonnen kuipen voor de 
beluchting waar de biologische zuivering 
gebeurt, waarbij tevens de nutriënten 
stikstof en fosfaat worden verwijderd. 
Het gezuiverde water voldoet zeer goed 
aan de normen voor oppervlaktewater en 
dit voor alle parameters: stikstof, fosfaat, 
zwevende stoffen, biologisch en chemisch 

 
Sijs
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zuurstofverbruik. Het slib dat overblijft 
wordt ontwaterd, gedroogd en vervolgens 
verbrand. 

Het gezuiverd afvalwater wordt continu 
in de benedenloop van de Molenbeek 
geloosd. Door het warme afvalwater blijft 
de beek ijsvrij in de winter. Eenden zoals 
de kleine wintertaling zoeken graag naar 
voedsel in het slib op de beekbodem. Ook 
de bever knabbelt er volop aan de struiken 
en bomen op de oevers.

Driedoornige stekelbaars

Dankzij de verbeterde waterkwaliteit leeft 
de driedoornige stekelbaars hier opnieuw. 
Het is de meest algemene vissoort in 
Vlaanderen. Als pioniervis ontwikkelt hij 
zich snel in beek- en riviertrajecten waar 
de vervuiling is teruggedrongen. Echte 
trekpopulaties ontstaan pas als, naast 
het verdwijnen van de waterverontreini-
ging, ook de fysieke migratieknelpunten 
worden verwijderd. Zo kan een lange in-
buizing of een niveauverschil een ernstige 

KoninginnenpageDriedoornige stekelbaars
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belemmering vormen voor de natuurlijke 
verspreiding van onze vissoorten.

Steenuil

De steenuil is de kleinste uil in ons land. 
Hij heeft een gedrongen gestalte van 
ongeveer 20 cm, met een platte kop, felle 
gele ogen en bruine veren met lichte 
vlekken. Hij vertoeft het liefst in een land-
schap met weilanden, knotwilgen, fruit-
bomen en oudje schuurtjes. Bloemenrijke 
weilanden zijn een echt muizen- en 
regenwormparadijs. Deze dieren bieden 
op hun beurt een eetfestijn voor de steen-
uil. Knotwilgen, fruitbomen en schuurtjes 
hebben dikwijls holletjes waarin de steen-
uil zijn jongen kan groot brengen. Hagen 
en houtkanten zijn plaatsen waar hij zich 
kan verschuilen. De steenuil is ook dikwijls 
overdag actief. Je kan hem zien zitten op 
knotwilgen of weidepaaltjes, genietend 
van het zonnetje. 

Kaardebol en koninginnenpage

In de bermen langs het jaagpad aan de 
Dender treffen we planten aan die van 
een droge bodem houden, zoals boeren-
wormkruid en kaardebol of Dipsacus. 
Boerenwormkruid heeft een eeuwenlange 
geschiedenis als geneeskruid om wormen 
af te drijven. Kaardebol lijkt op een grote 
distel, maar hij is geen distel. De bouw van 
de bloem is helemaal anders. De wevers- 
kaarde, Dipsacus sativus, werd gebruikt 
in de wol- en vlasindustrie om stof te 
“kaarden”. Dat betekent dat het vuil uit 
de vezels moest gehaald worden en dat 
de vezels in één richting moesten gelegd 
worden.

Als je de stekelige stengels en bloemen 
van kaardebol bekijkt, kan je er je wel iets 
bij voorstellen. De gedroogde bloemen 
zijn ook in de winter zeer feeëriek. 
Let ook op de zweefvliegen die de scherm-
bloemigen bezoeken. Misschien valt je 
oog wel op een koninginnenpage, onge-
twijfeld de mooiste vlinder uit onze regio. 

Steenuil

Kaardebol
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5  Hoekskenpad

Afstand
5,7 km (paars) 

Start
Recreatiedomein Dendergalm,  
Meirbeekstraat 12, Gijzegem-Aalst

Extra wandeltip
Mespelwegel 7,2 km (groen) 
Van Markt tot Markt 15,3 km (bruin) 

Openbaar vervoer
500 m van halte “Gijzegem klooster”, 
De Lijn nr 53 en 57  

Toegankelijkheid
Wandelaars zijn het hele jaar door 
welkom op de aangeduide paden. 
Stevige stapschoenen of laarzen 
zijn aangewezen. Niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens. 
Honden zijn welkom aan de leiband. 
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6  Mespelwegel 
Klein dorp, grote geschiedenis

Mespelare, de kleinste deelgemeente van 
Dendermonde, kenmerkt zich vooral door 
de romaanse kerk die dateert uit de 12de 
eeuw. De kerk is volledig opgetrokken 
in natuursteen. De huidige torenspits 
dateert uit 1745 en heeft een merkwaardi-
ge appel- en peervorm. In de kerk werden 
unieke muurschilderingen uit 1403 
blootgelegd. In de toren bevindt zich een 
beiaard met 21 klokken.

Op het dorpsplein voor de kerk staat een 
heerlijkheidspaal uit de tweede helft van 
de 18de eeuw met het wapenschild van de 
familie Goubau, heren van Mespelare, die 
in 1633 tot de adelstand verheven werden.
Jean Goubau verkreeg in 1634 enkele relie-
ken van de heilige Aldegondis en overhan-
digde die aan Justus de Harduyn, die toen 
pastoor in Mespelare was. De relieken 
brachten ieder jaar een stroom pelgrims 
naar Mespelare, die er genezing kwamen 
zoeken tegen pest en kanker. Om de pel-
grims op te vangen werd door Goubau in 
1643 het Spaans hof opgetrokken. Nu nog  

Blauwborst
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is dit gebouw, thans een privéwoning, een 
opvallend bouwwerk in de dorpskom.

Slingerende oude Dender en Donk

De oude Denderloop lijkt vandaag meer 
op een beek. Wintertalingen en bergeen-
den hebben het er naar hun zin. Midden 
in de natte meersen tussen Mespelare en 
Gijzegem ligt Hogedonk. Een donk is een 
deel in het landschap dat hoger gelegen 
is, waardoor het vroeger altijd droog bleef 
wanneer de rivier buiten haar oevers 
trad en de omgeving blank zette. In de 
meersen groeien veel soorten planten 
die kenmerkend zijn voor bloemenrijke 
graslanden. Daarnaast zijn er ook rietkra-
gen waar blauwborst, rietgors en kleine 
karekiet hun nest bouwen. 

Blauwe reiger en ooievaar

Tussen de dorpskern van Mespelare en de 
Dender heeft zich in een klein bosje een 
broedkolonie van blauwe reigers geves-
tigd. In het voorjaar vliegen de oudervo-
gels heen en weer met voedsel voor hun 
jonge kroost. Vaak zie je de sierlijke vogel 
doodstil aan de waterkant en dan lijkt hij 
een dode tak of paal. Zijn hals kan met een 
verrassende snelheid uitschieten om een 
argeloze vis buit te maken.
Ook de ooievaar laat zich niet zelden 
opmerken. De opvallende vogels foerage-
ren graag in vochtige, met gras begroeide 
plaatsen, op zoek naar kikkers, kleine 
zoogdieren en grote insecten. In de omge-
ving van het Donkmeer in Berlare broeden 
ze in volstrekt natuurlijke omstandighe-
den. Ook hier langs de Mespelwegel zijn 
klepperende paartjes welkom. 
 

Bever: kundige knager

Recent voelen bevers zich thuis in de 
Beneden-Dender. Knaagsporen van die 
vrij grote zoogdieren zijn gemakkelijk te 
zien aan de voet van de bomen langs de 
waterkant, maar het dier zelf zien lukt 
maar zelden, omdat het in hoofdzaak een 
nachtdier is. Misschien kan je de toegang 
tot hun burcht ontwaren langs de oever. 
Ze huizen in holen in de steilere stukken 
Denderoever. Deze beschermde diersoort 
vormt geen bedreiging voor de vissen. Het 
zijn immers vegetariërs. 

De beverpopulatie kent een positieve 
trend in Vlaanderen. Omdat dergelijke 
grote knagers voor conflicten kunnen 
zorgen is een coherent “beverbeleid” 
nodig met alle betrokkenen: eigenaars, 
jagers, vissers, gemeenten en de Polder 
van de Beneden-Dender. Natuurpunt en 
het Regionaal Landschap Schelde-Durme 
werken hier graag aan mee. 

Rietvelden en moerasbos

In het westen van Hogedonk liggen de 
Grote meers en de Paardenmeers. De 
Grote meers is privé-eigendom en wordt 
nu beheerd als jachtgebied. Vroeger was 
het een waterwingebied voor industrieel 
gebruik. De laatste decennia ontwikkelt 

Bever
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6  Mespelwegel

Afstand 
7,2 km (groen)

Start
Kerk Mespelare, Singelweg 2, 9200 
Dendermonde

Extra wandeltip
Hoekskenpad 5,7 km (paars)
Van Markt tot Markt 15,3 km (bruin)

Openbaar vervoer
Lijn 57: bushalte Mespelare Singelweg 
(Ouburg) op 20 minuten wandelen 
van startpunt. 

Toegankelijkheid
Wandelaars zijn het hele jaar door 
welkom op de aangeduide paden. 
Volg eerst de Singelweg tot aan de 
oude Dender en volg dan links. Stevige 
stapschoenen of laarzen zijn aange-
wezen. Niet geschikt voor rolstoelge-
bruikers en kinderwagens. Honden 
zijn welkom aan de leiband. 

zich in de meers spontaan een pioniers-
bos en de natste delen ervan zijn rietveld 
geworden. Een rietvegetatie is zeer 
waardevol voor rietvogels en watermin-
nende planten zoals dotterbloemen. De 
landbouwers gebruiken de Paardenmeers 
nog en behelpen zich in de zompig natte 
weiden met een netwerk van afwate-
ringssloten. Slobeenden voelen zich 
hier zo thuis dat ze er broeden. Kijk in de 
zomer uit naar een bijzondere plant aan 
de slootkant, de poelruit. Hij kan meer dan 
een meter hoog worden. De geelgroene 
welriekende bloempjes staan met velen 
dicht bij mekaar. In de buurt groeit vaak 
de beter bekende moerasspirea.

Kikkers en padden
Hogedonk is een “hotspot” voor amfi-
bieën. De vele sloten en poelen zijn de 
ideale plaats om er hun eitjes af te zetten. 
Padden en bruine kikkers leven er met 
duizenden. Dat weten we dankzij de inzet 
van vrijwilligers van Natuurpunt, die elk 

jaar een overzetactie organiseren tijdens 
de voorjaarstrek langs de Scheutlage-
straat en de Meersstraat. Zonder deze 
actie zouden jaarlijks honderden diertjes 
verkeersslachtoffer worden. Zij steken 
immers de straat over, op weg naar de 
poel waar ze zelf zijn geboren. Precies 
daar willen ze zich verder voortplanten. 
Watersalamanders leven er ook, maar je 
ziet ze minder frequent door hun kleinere 
gestalte en omdat ze vooral ‘s nachts 
actief zijn. 

Pad
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blauwe reiger

De Big Five van Beneden-Dender
Wat zijn de meest indrukwekkende dieren van het natuurlandschap Beneden-Dender? 
Ga op ontdekking en laat je fascineren door de zeldzame bewoners. Ken je ze?

vos

beverree

buizerd
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Bronnen: 
• Van Dale Groot Woordenboek der 

Nederlandse Taal 

• Jozef Vermoesen, Herdersem

• J. De Brouwer, Toponymie van Hofstade 

• Jan Louies, ‘Oilsjtersen diksjoneir’ 

• Bosman en Heyvaert, De geschiedenis 

van Wieze.

• Website: inventaris.onroerenderfgoed.be

• www.geopunt.be

• Cartotheek IGN Parijs

akker 

bebouwing, recreatie 

bos

open water en rietkragen

grasland

moerasbos

moeras

zand

ruigte/struweel

kerk

kasteel

start

infocentrum

parking

waterloop 

spoorweg

wandelpad

picknicktafel

horeca

NMBS-station

bushalte 

Legende

Jouw steun voor dit project
Wil je dit project helpen groeien? Je kan 

storten op BE56293021207588 Natuurpunt, 

Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Vermeld 

Project 4004 Beneden-Dender. Voor elke gift 

vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.

Contact
www.natuurpunt.be/beneden-dender

beneden-dender@natuurpunt.be

Redactie: 
Daan Stemgée, Dirk Tas, Luc Verhelst, 

Magda De Wolf, Rik De Baere  

Fotografen:  
Brian Roelandt, Daan Stemgée, Dirk Tas, 

Katrien Buysse, Karl Van Ginderdeuren,

Magda De Wolf, Pol Meert, Rudy Lauwaert, 

Shutterstock.com, Wim Dirckx  

Verantwoordelijke uitgever:
Lieven De Schamphelaere, Coxiestraat 11, 

2800 Mechelen



WORD LID! 

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen met 
110.000 gezinnen als lid. Al meer dan 50 jaar beschermt Natuurpunt 
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. En dat is nodig, want onze 
mooie natuur is bedreigd. Met jouw steun kunnen we onze natuur verder 
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst meer van genieten. 

NATUURPUNT 
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen • 015-29 72 20 

ledenadministratie@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be/lidworden

Ve
rs

ch
ijn

t: 
m

aa
rt

, j
un

i, 
se

pt
em

be
r, 

de
ce

m
be

r |
 J

aa
rg

an
g 

18
 | 

nu
m

m
er

 1
 | 

Af
gi

ft
ek

an
to

or
 A

nt
we

rp
en

 X
 | 

P1
0

6
23

0

Natuur voor Iedereen   Lente '19

met 

HANDIGE

wandel

kaart

België-Belgique
PB Antwerpen X

3/1485

Retouradres: Coxiestraat 11
B-2800 Mechelen

NATUUR.BLAD

Natuur als antwoord op 
het klimaatvraagstuk

Ontdek de boerennatuur

     Plan 
Boommarter

ALS LID  

• ontvang je 4x per jaar 
Natuur.blad, ons leden-
magazine boordevol 
informatie over de natuur, 

• download je gratis onze cd met 
vogelgeluiden en meer dan 100 
wandelkaartjes,

• kan je hele gezin gratis deelnemen 
aan de geleide wandelingen en 
fietstochten, 

• ontvang je de nieuwsbrief van je 
lokale afdeling over de natuur in je 
buurt, 
 

• geniet je 10% ledenkorting in de 
Natuurpunt Winkel (op boeken, 
verrekijkers, cadeautjes ...)

• neem je een voordelig abonnement 
op onze magazines Natuur.focus, 
Natuur.oriolus en Zoogdier,

• geniet je dankzij je lidkaart van heel 
wat voordelen bij onze partners,

• help je mee aan de uitbreiding van 
het maatschappelijk draagvlak 
voor natuur en landschap.

Gratis!
Jouw geschenk 

als nieuw lid.


