DENDERLEEUW mét gids - Zondag 10 april 2011
De natuurreservaten WELLE- en KAPELLEMEERSEN.

Tussen de dorpskernen van Denderleeuw en Erembodegem, de E40 en talrijke spoorlijnen, ligt één van de
best bewaarde natuurparels van de Dender verscholen. Een flinke brok natuur, die met de Wellemeersen
op de linkeroever en de Kapellemeersen op de rechteroever nagenoeg het laatste intact gebleven
overstromingsgebied is van de Dender. De Dender vormt hier een brede alluviale vlakte die in het
verleden regelmatig de omliggende vlakten overstroomde; thans wordt hier het water door sluizen
geregeld, maar de rietlanden, de zeggenvelden en de dottergraslanden zijn gebleven : een prachtig
wandelgebied. Je hoeft geen schrik te hebben voor natte voeten (hoewel, met de Dender weet je maar
nooit), want op de meest drassige stukken zijn knuppelpaden aangelegd; houten brugjes die je droog en
veilig door het moeras loodsen. Toch zijn goede wandelschoenen geen overbodige luxe (zeker bij nat
weer).
Practische info :
Waar en wanneer : zondag 10/04/2011 om 13u30 vertrekt de wandeling aan het NMBS-station
Denderleeuw (voldoende parkeergelegenheid).
Routebeschrijving : vanuit Gent (+/- 40 km) E40 richting Brussel; afslag 19 Aalst en dan rechts afslaan
N45 richting Geraardsbergen-Ninove; na afrit kom je op rondpunt Erembodegem (let op, dit is 200 m na
afslag); op rondpunt linksaf Groeneweg in en dan 1ste straat rechts (Industrielaan) tot op het einde en daar
rechtsaf (N405 Ninovesteenweg); na 2 km bij lichten links afslaan (Wellestraat in), spoorwegbrug
overrijden en rechts de A. Rodenbachstraat in; 1ste straat rechts inslaan (Spoorwegstraat) : daar kan de
wagen geparkeerd worden.
Wandelafstand : 11 heerlijke kilometers;
Op onze wandeling worden we van deskundige uitleg voorzien door dhr. Bruno De Bruyn, coconservator van de Welle- en Kapellemeersen, tevens verbonden aan VZW Natuurpunt.
Deelnameprijs : 4 Euro per persoon (lid Finagent 2), 5,5 Euro per persoon (geen lid Finagent2),
inbegrepen de gidsbeurt en bijdrage wandeling.
Organisatie : Johan Van de Velde, Tel 0257/92609 (werk); 09/344.72.47 (thuis); GSM 0494/413.222
(wie zin heeft kan na de wandeling mee iets gaan eten, later hierover meer)

