Markant en Denderend fietsen
Start en aankomst in NMEC De Helix. Verken elke stopplaats via de kaart.

ROUTEBESCHRIJVING
0.
1.

Start in NMEC De Helix
Over het leven van een waterdruppel

Bij het verlaten van “De Helix” ga je naar links op de klinkers evenwijdig met de parking.
Aan de viersprong zie je rechts het weerstationnetje van het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer, waar je even een kijkje kan nemen; de fietstocht gaat wel verder links.
2.

Terug naar de bron.

Bij de volgende viersprong sla je weer links af. Na + 300 m fiets je over een bronbeekje
(vóór het eerste huis aan je rechterkant) en + 200 m verder passeer je aan je linkerkant
langs een rij knotwilgen en een poel.

3.

In de put zitten van het grondwaterpeil.

Aan het kruispunt op het einde van de Raspaillebosstraat, ga je naar rechts, de Keistraat
in. Je blijft de asfaltweg volgen en zo kom je langs een gerestaureerde hoeve met een
waterput in de voortuin.
4.

Over de scheiding van twee valleien.

De asfaltweg blijven volgen (Biezenhoekstraat links laten liggen). Bij het volgende
kruispunt sla je rechts af (richting Waarbeke/Nieuwenhove) voor een pittig klimmetje
naar de Meidries, een oude heirbaan, die tevens de waterscheidingslijn vormt.
5.

Zeg eens, wat(er) scheelt?

Deze baan oversteken en de weg vervolgen over het smalle fietspaadje langs de haag
van de boerderij. Via het fietspaadje kom je op de Wallestraat, waar je links afslaat. Op
het volgende kruispunt ga je rechts de Bronstraat in (richting Vollezele). Links
meedraaiend de Steenberg in. Bij het volgende kruispunt rechtsaf de Eggestraat in. Na +
2 km kom je aan de rechterkant langs een bordje met rode rand, vanwaar je een mooi
zicht hebt op de Kasteelhoeve.
6.

Small is beautiful én nuttig.

Voorbij de Kasteelhoeve ga je rechtdoor de Damstraat in (niet afslaan naar rechts!!!!!)
Eens een woonwijk van Galmaarden voorbij, bereik je een kruispunt, waar je links
afslaat, de Hollebeekstraat in. Aan het volgende kruispunt ga je terug links. De
Brusselstraat volgen tot aan de eerste straat rechts, de Munkbaan, die ons naar de
Heetveldemolen leidt.
7.

Vi(e)swaterkwaliteit.

Op het einde van de Munkbaan, rechts afslaan. Van op deze straat heb je een zeer mooi
zicht op de Heetveldemolen. De Tollebeekstraat volgen tot het einde, dan naar links
(richting Edingen/Bever/Sint-Pieters-Kapelle) De eerste weg rechts nemen (richting
Jeansstyle), daarna de tweede straat op je linkerkant inslaan : de Werfstraat. Aan de
tweesprong rechtdoor, de weg met de kiezels volgen. Even verder kom je weer aan een
tweesprong, Daar laat je de fiets best even staan om de molen Driscart te bezichtigen
8.

Gescheiden waterhuishoudens werken beter.

Na een bezoek aan de molen fiets je verder op de veldweg met kiezels (naar rechts, als
je met je rug naar de molen staat) Op het einde van de veldweg terug naar rechts; zo
passeer je langs de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Galmaarden.
9.

Het nut van meanders, een rechtzetting.

Na bezoek aan deze rioolwaterzuiveringsinstallatie fiets je verder op de asfaltweg, onder
de spoorweg, tot aan de grote weg. Daar sla je rechts af, richting Viane/Geraardsbergen.
Zo kom je langs “In d’oude pompe”. Dit restaurant-taverne (de oude paardenstal van het
kasteel dat nu aan het vervallen is) aan een vijver, is een ideale plaats om even te
pauzeren en eventueel te picknicken. Voor de kinderen is er zelfs een speeltuintje. “In
d’oude pompe” is gesloten op woensdag en de laatste twee weken van augustus. Na deze
pauze fiets je verder (richting Viane/Geraardsbergen) Vóór het pleintje (met frituur)
afslaan naar links (richting Deux-Acren) het Vianeplein in, een straat die overgaat in de

Akrenstraat. Deze straat volgen tot aan een zijweg aan de rechterkant, voorbij het huis
met nummer 121. Zo bereik je een stuw op de Mark.
10. Klein Schotland in Vlaanderen
Na het bezichtigen van de stuw keer je terug naar de Akrenstraat en vervolg je je weg.
Na + 1,5 km neem je de zijweg op de rechterkant, vóór het huis met nummer 6 . Aan de
tweesprong naar rechts de weg met het bordje voor paddenoverzet volgen. Je fietst
rustig verder, langs het natuurreservaat de Rietbeemd en even verder langs het
daarbijhorende Bezoekerscentrum (vroegere Sint- Antoonshoeve)
11. Mark meets Dender.
Op het volgende kruispunt sla je links af. Hier kan je volop genieten van een prachtig
uitzicht over de Markvallei.
Deze weg blijven volgen tot aan de brug over de Dender. De brug oversteken, direct erna
naar links. Hier mondt de Mark uit in de Dender.
12. Het beheerste waterlandschap.
Over het jaagpad langs de Dender (links onder de brug door) de weg vervolgen. Je
passeert het vliegveld en de brug van Overboelare.
13. Spelevaren op de Dender.
Je volgt verder het jaagpad, zo kom je na een tijdje langs de geklasseerde sluis van
Geraardsbergen.
14. Meer(sen) ruimte voor water.
Je blijft de Dender volgen. Over de 2e brug aan je rechterkant, de Wijngaardbrug, steek
je de Dender over. Over de brug naar links, terug de Dender volgen. Even later kom je
langs de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geraardsbergen. Je blijft verder fietsen langs
de Dender. Zo kom je langs meersen, het provinciaal recreatiecentrum “de Gavers” (hier
kan je aan het Gavermeer, ontstaan door zandwinning, allerlei watersporten doen),
jeugdherberg “’tSchipken” en het “sas van Idegem”
15. Met onze laatste (water)krachten terug naar het vertrekpunt.
Na + 1,5 km kom je langs de kerk van Grimminge. Ongeveer ter hoogte van de kerk
verlaat je het jaagpad, je gaat een veldweg in aan de rechterkant, naast een rij
knotwilgen. Op het einde van de veldweg naar rechts, dan meedraaien naar links naar de
kerk. Aan de kerk even naar links dan naar rechts, de Kakelenberg in (richting
Waarbeke), daarna rechts, de Lembosstraat in. Op het einde van de Lembosstraat naar
links, de Raspaillebosstraat in.
Na + 500 m verlaat je de Raspaillebosstraat via de veldweg op de rechterkant, vóór het
eerste huis. via deze veldweg bereik je weer de Helix, waar je kan zien hoe afvalwater
kleinschalig kan gezuiverd worden met behulp van planten.

