
NEDERENAME (Oudenaarde)  

Waar historie en natuur dichtbij de stad is

Routegegevens
Aantal kilometer:     8,63 km

Parcours: vlak, maar kan hier en daar glad zijn

grotendeels onverhard

minder geschikt voor buggy’s

Troeven: * natuur en boomkwekerij

* rijke geschiedenis 

* water

Startplaats: Sint Vedastuskerk

Ohiostraat 111, Nederename

Parking: Voldoende achter de kerk 

Signalisatie: bijgevoegde wegbeschrijving via QR-

code (tot 29 januari: pijlen LG)

Routebeschrijving

Vertrek vanaf de grote parking achter de Sint-Vedastuskerk in Nederename, Als je uit de parking komt rechts lopen. Aan de T splitsing
rechts houden en onmiddellijk links langs de petanque. Einde rechts aardewegel. Links volgen. Aan de schelde rechts. 1e wandelpad
rechts (aan paaltje knooppunt 21)! Einde pad links. De kerk links laten liggen en voorbij de kerk links. Linksaf aan parking restaurant
‘4eat’ (voor de Ohiobrug die je voor u ziet liggen). Over parking rechtsaf en het pad langs de vijver volgen. Omhoog richting schelde
lopen. Aan de schelde rechts. Onder de brug lopen en dan rechts. Aan je linkerkant kom je de vredesboom tegen. Iets verderop links
af Reytmeersen in. Eerste pad links langs houten ingang. Aan knooppunt 22 rechts. Knooppunt 22 verder volgen en iets verderop links
eerste splitsing. Rechtdoor blijven gaan (door houten poortje) en verder rechtdoor. Einde rechts knooppunt 19 volgen. Einde
Reytmeersen aan het houten poortjes rechts. Einde van het pad rechts en onmiddellijk links. Knooppunt 22 volgen. Einde links over
de balken. Links op de baan. Eerste rechts volg knooppunt 36. Rechtsaf aan de voetbal. Onmiddellijk links wegel in achter de Maria-
kapel. Aan het einde van de aardeweg bij de wegel rechts afslaan. Onmiddellijk links richting kerk.

Beter             wandeling

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs 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 bij 
het doorsturen van jouw foto’s.

Start

Ontdek de route en win !!!

mailto:oostvlaanderen@landelijkegilden.be
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Enkele hoogtepunten
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1. Nederename en ontginning
Historisch gezien is Nederename, zoals de naam suggereert, verbonden met Ename. 
Ename is een dorp dat in de Middeleeuwen belangrijker was dan Oudenaarde, dat op 
de andere oever van de rivier lag. In de 9de eeuw sprak men 
van Nederename en Opperename. Het domein Einham stond onder het patronaat van 
de Enaamse Sint-Salvatorabdij en omvatte deze twee kernen. De naam Opperename is 
echter niet meer in gebruik. Niettegenstaande het huidige relatief grote 
bevolkingsaantal, is Nederename altijd landelijk en demografisch verspreid gebleven. 
Onmiddellijk naast de Schelde bevinden zich voorraden leem en klei. De voornaamste 
nijverheid bestond dan ook uit steenbakkerij. Tot op heden wordt in het dorp steen 
gebakken; de ontginningsputten langs de rivier werden grotendeels tot recreatieve 
visvijvers getransformeerd.
2. Ohiobrug 
De Ohiobrug is een brug over de Schelde in de Belgische stad Oudenaarde. De brug is 
een onderdeel van de Ohiostraat tussen de dorpscentra van Eine en Nederename. De 
brug wordt gekenmerkt door vier bizonbeelden met bronzen gedenkplaten.
Vóór de Eerste Wereldoorlog verbond een stalen brug over de Schelde Eine met 
Nederename. Deze brug werd in 1881 ingehuldigd door burgemeester Achilles Van der 
Straeten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de brug in 1914 opgeblazen door het 
Belgisch leger om de Duitse aanval te vertragen.
3. Kerk Sint-Vedastus
De In oorsprong oudste bidplaats van de vroeg-middeleeuwse "villa Ehinham", domein 
gelegen op Ename en Nederename en aldus moederkerk van de drie kerken die in de 
10de tot 11de eeuw binnen het domein werden opgericht. In Nederename bevindt zich 
een van de oudste romaanse kerken van Vlaanderen, de Sint-Vedastuskerk. In de 
vroege twintigste eeuw werd deze kerk echter drastisch omgebouwd. Aangezien ze de 
oudste op het domein was, fungeerde ze als hoofdkerk voor beide Enames. 
4. Boomkwekerij De Bock
Boomkwekerij De Bock een familiebedrijf gespecialiseerd in de teelt van fruitbomen, 
sierheesters, rozen, bamboes, grassen, vaste planten, kruiden, bosplanten, coniferen, 
haagplanten en sierbomen. Rechtstreeks van de producent, een assortiment van meer 
dan 3000 verschillende plantensoorten voor de tuin - uniek in Vlaanderen.
5. De Reytmeersen
Na het vroegmiddeleeuwse Ename gaan we in de Reytmeersen nog een stukje verder 
terug in de tijd. Hier werden sporen gevonden uit het neolithicum, ongeveer 5.000 jaar 
voor Christus. De Reytmeersen is een lappendeken van braakliggende stukken, ruigtes, 
wilgenbosjes en enkele graslanden en akkers. Het is de heerschappij van konijnen, 
Gallowayrunderen en Konikpaarden.
Het landschap van De Reytmeersen is voortdurend in verandering, wat een kolfje naar 
de hand is van tal van plant- en diersoorten.

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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