Uitbergen-Bergenmeersen-Stokerij Rubens
Zaterdag 14/10/2017

In het kader van het Sigmaplan werden er recent grote overstromingsgebieden voor de Schelde
aangelegd in de ruime streek rond Wichelen, Berlare en Kalken. Hierrond en hierin werden er
recreatieve wandel -en fietspaden aangelegd met mooie zicht-assen. Twee gebieden sluiten aan
op de Kalkense Meersen ; het ene noemt Wijmeers 1 en is “wetland” (wetlands zijn drassige
gebieden waar zeldzame planten en dieren leven. ’s Winters staat het grondwater er hoog, in de
zomer daalt het); het andere noemt Wijmeers 2; hier komt getijdennatuur (natuur onderhevig
aan eb en vloed van de Zeeschelde). Een ander gebied ligt in Wichelen en noemt
“Bergenmeersen”; ook hier komt er getijdennatuur.
We maken twee wandelingen, eerst in Bergenmeersen en dan in de Wijmeersen.
De natuur is hier werkelijk prachtig met vergezichten en open vlaktes.
Voormiddag : we brengen een bezoek aan de Bergenmeersen. De wandeling langs de Schelde is
enig mooi, er is een breed plankenpad met een brugje; ook passeren we langs het
bio-dynamisch restaurant genaamd “The Bayou”, uniek gelegen langs de Scheldeboorden.
Omdat we niet rond de Bergenmeersen mogen wandelen, moeten we langs dezelfde weg
terugkeren (6 km).
Namiddag : In de namiddag wandelen we dan in de Wijmeersen, dit is dus een uitbreiding van
de Kalkense Meersen (aantal km : 8 km). We maken hier een ommetje.
Start : 10u aan de parking gelegen voor de kerk van Uitbergen, Veerstraat. Hier vertrekken
tevens de beide wandelingen.
Deelnameprijs : 2 € per persoon, bij regenachtig weer zijn laarzen aangewezen.
Wie wil kan , en zonder enige verplichting, na de wandeling iets mee gaan eten in
Brasserie-Stokerij Rubbens in Wichelen, Bohemen 101 ( http://rubbens.be/brasserie/ ) Meer
info volgt in het geheugensteuntje.
Inlichtingen : Hans Vanhaesebroeck : telefoon werk 0257 92 853 of 04 99 70 51 54 of Tania (04
99 70 51 54) of hans.vanhaesebroeck@telenet.be

