
GREMBERGEN (Dendermonde)
Ontspannen wandelen langs Scheldeboord en Broek

Routegegevens
Aantal kilometer:     8,15 km

Parcours: vlak

grotendeels verhard

Troeven: * Wandelen langs de Schelde

* Polders, graslanden en 

putten

* Schuilhut om te picknicken

* Speelbos Robin Woet

Startplaats: Hoek Steenweg van 

Grembergen en de Vier 

Septemberlaan

Parking: Voldoende aan de startplaats

Signalisatie: Bijgevoegde wegbeschrijving 

via QR-code (tot 8 februari: 

pijlen LG)

Routebeschrijving
Vanaf het startpunt aan de kantine van de VVW de aangeduide richting volgen. Onder de brug van Dendermonde doorlopen en direct
naar rechts richting Schelde. Na een 10-tal meter links de dijk volgen langs de Schelde over een afstand van 3,5 km.
Licht afbuigen naar rechts tot aan de inham van de Schelde. Wij keren enkele meters terug op onze stappen om direct rechts af te
slaan naar de Zijdijk. Na 100m links afslagen in de Broekstraat, een onverharde wegel. Wij volgen deze wegel welke overgaat naar
verhard over een afstand van 2,5 km. Tijdens deze weg komen we rechts van ons de Pilleput tegen waar we een overdekte zitbank en
tafel hebben. Op het einde naar rechts onder de brug van de Rijksweg N41 en direct terug naar rechts. Wij volgen deze weg 500m en
nemen de tweede weg links de Letterwinkelstraat. Opnieuw de weg volgen over 500m tot aan het T-kruispunt met de
Grootbroekstraat en vervolgen naar links. Na 300m aan het T-kruispunt voor de Scheldedijk naar rechts en passeren verder rechts de
Volkstuinen. Op het einde aan T-kruispunt met de Karel Eeckhoutstraat naar links. Na 10m naar rechts de boswegel in van het
ecologische speelbos Robin Woet. Op het einde van deze boswegel terug onder de brug van Dendermonde en we zijn aan ons
startpunt aangekomen.

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.  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.

Met dank aan

Landelijke Gilde GrembergenStart

mailto:oostvlaanderen@landelijkegilden.be
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Enkele hoogtepunten
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1. De Schelde en Vlassenbroek
We lopen een heel eind langs onze machtige Schelde. Aan de overkant zien 
we de Vlassenbroekse polder. Het dorpje Vlassenbroek ligt verscholen in een 
meander van de Schelde en ontvangt jaarlijks duizenden wandelaars, fietsers 
en levensgenieters. Het gotische Sint-Gertrudiskerkje, dat je vanop de 
Scheldeoever kan zien uittorenen boven het landschap, is een iconische 
blikvanger. Dit kunstenaarsdorpje heeft een magnetische aantrekkingskracht 
op iedereen die houdt van kunst en schoonheid. In deze straatjes ontdek je 
een rijk aanbod aan werken van beeldhouwers en kunstschilders. 

2. Grembergen Broek met Groot Schoor en de Pilleput
Grembergen Broek ligt in een bocht van de Schelde en bestaat uit 
laaggelegen graslanden omringd door dijken. In de polder bevindt zich ook de 
Pilleput, een vijver waar jongeren kunnen leren vissen. De schuilhut op het 
terrein kan gebruikt worden als rustplaats tijdens jouw wandeling. 
Grembergen had in de loop der jaren vaak te kampen met overstromingen. 
Om de woningen van water te vrijwaren, legde men dijken aan. Hiervoor 
werden putten gegraven. De Pilleput werd genoemd naar de vroegere 
eigenaar Petrus De Wilde, bijgenaamd Peet de Pille.

3. Volkstuinen
Volkstuinen zijn kleine lapjes grond waarop (stad)bewoners groenten telen 
voor eigen gebruik. De perceeltjes grenzen aan elkaar en vormen samen een 
volkstuinpark. VZW Tuinhier wil de aanleg van dergelijke volkstuinparken 
stimuleren en staat ook in voor het beheer van sommige.

4. Speelbos Robin Woet
Het speelbos Robin Woet bevindt zich onder de Scheldebrug in Grembergen
en werd in 2005 in gebruik genomen. De stad kwam daarmee tegemoet aan 
de vraag van de Dendermondse jeugdverenigingen. Het architectenbureau 
Innec kreeg de opdracht om een ecologisch inrichtingsplan op te maken 
volledig in het thema van Robin Hood. Zowel jeugdverenigingen als 
individuele bezoekers moeten zich urenlang kunnen amuseren in dit bos. Zo 
worden de toegangen meer uitgewerkt met een inkombord en een 
fietsenstalling. Er komen enkele houten totems die refereren naar het 
verhaal van Robin Hood, een burcht in takkenwallen, een zitarena en een 
speel- en wandelroute. 

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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