
Hamme - Den Bunt 
             
           6/09/2010 
 
lengte   7,5 km 
aard  bos en oevers van de Durme & Schelde 
vertrek Mirabrug Hamme  
heenrit  A12 richting Willebroek & Temse. In Temse linksaf richting Tielrode. Voorbij  
   Tielrode de N41 links richting Dendermonde en over de durme 2 maal rechts  
GPS  Hamme - Hamveer 
wijzers zeshoekige borden op paaltjes 
kaart  in dit bestand 
commentaar verrassend veel bos - mooi langs de Schelde en de Durme - bij vochtig weer 
   zijn stevige schoenen aangeraden 
bronvermelding    
   http://www.wandelroutes.org/wandelroute.php?wandelroute=Den_Buntroute_&gemeente=Hamme   

en    http://www.hamme.be/website/405-www/407-www/923-www/927-www.html  
Route 
 
1. voor de Mirabrug <genoemd naar de gelijknamige film van Jan Decleir en Willeke Van 

Amelrooy> slaan we rechtsaf langs de Durme (die aan onze linkerkant vloeit). 
Opgepast: voorbij de brug over de N41 rechts afdalen langs trappen 

2. over een klein brugje volgen we het pad tot aan de Biezestraat die we kruisen en 
verder gaan we langs de achtertuinen. Opnieuw komen we aan de Biezestraat en ter 
hoogte van huisnr 97 nemen we links een veldweg, door het natuurgebied "Den Bunt" 
<een moerasgebied met tientallen vijvers, wegjes en grachten>  

3. we komen bij enkele horecazaken, waaronder aan de rechterkant "Den Bunt" <zeer 
veel streekbieren, met o.a. de échte trappistenbieren>. We volgen rechts mee en na 
300 m nemen we links het pad door het veld 

4. voorbij het veld nemen we het 2de wegje links tot het domeinbos "Driegoten" 
5. we gaan onmiddellijk rechts tot het bord van het domein 
6. wat verder komen we aan de Schelde. We kunnen ev. even naar rechts naar het veer 

gaan en dan keren we terug en blijven de Schelde volgen tot aan de monding van de 
Durme <monument van de schrijver Filip De Pillecyn (1891-1962)> 

7. links volgen we de Durme tot aan de Mirabrug. Of, ter hoogte van het pijltje 
"Tielrodeveer" slaan we links af en via trappen nemen we het knuppelpad tot aan de 
taverne Den Bunt. 

8. Daar nemen we rechts richting dijk en volgen links de dijk tot aan de Mirabrug. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


