wegbeschrijving
Start je tocht door links het Alfred Nelenpad te volgen voorbij de openluchttribune tot je aan
de Donklaan komt. Rij rechts de Donklaan op en blijf deze volgen tot aan de bocht met de
Blauwhofdreef waar je rechtsaf slaat, de Donklaan, richting Uitbergen.
Aan het driehoekskruispunt sla je rechts af en blijf je de weg Nieuwdonk volgen tot je
rechtover het eerste huis, Jerseyfokkerij De Gelder (Nieuwdonk 7) links de dijk kan oprijden en
langs rechts je route vervolgt tot aan het voormalige brughuis (Veerstraat 1) van Uitbergen. Op
je rechterkant tref je het 1ste infopaneel aan.
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1. Vervolg je route door de Veerstraat in te rijden tot op het dorpsplein van Uitbergen waar je
aan je rechterzijde op het gemeentehuis het 2de bord aantreft.
2. Wandel door naar de Sint-Pietersbandenkerk waar zich aan de poort van het kerkhof het
3de paneel bevindt.
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9. Door de Begionastraat kom je in de Kloosterlandstraat waar aan huisnummer 9 in de
voortuin het 10de herdenkingsbord staat.
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11. Sla rechtsaf de Fortstraat in en vervolgens onmiddellijk links de Pastoor Pennestraat in. Na
800 meter verlaat je de asfaltweg en fiets je rechtdoor op de kasseiweg (Kleine Molenstraat).
Deze weg volg je tot aan het T-kruispunt waar je links afslaat, de Koningsstraat in richting
Broekstraat. Na 500 meter zie je, net voorbij de Molenbeek, op de linkerkant bij een zitbank het
herdenkingsbord.
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13. Aan het einde van de Brielstraat rij je links de Donklaan op tot aan de rotonde van de Klappel.
Je rijdt rechts richting Zele en je neemt de tweede straat links aan de overkant van de N445 de
Heikantstraat in. Je houdt deze ongeveer 1 km aan tot je voor het kruispunt met de Kromme
Heistraat (de eerste straat aan je rechterzijde) aan de linkerkant het 14de oorlogstafereel bemerkt.
14. Rij vervolgens de Kromme Heistraat door tot je opnieuw aan de N445 komt, steek deze
over, fiets de Jan Praetstraat in en neem de eerste wegel links (fietsknooppunt 18) doorheen de
Gratiebossen. Zo kom je terug op de N445, je blijft rechts aanhouden tot aan het kruispunt met
Kamershoek. Aan café De Oude Bareel hangt het 15de oorlogsbord.
15. Vervolg je weg langs het fietspad van Kamershoek tot je aan huisnummer 73 op je rechterkant het 16de herdenkingspaneel opmerkt.
16. Fiets verder richting Berlare en aan de eerste scherpe bocht neem je links de Haststraat.
Aan het brugje over de Polsgracht staat het 17de infobord
17. Volg verder de betonweg van de Haststraat die je in de Heirweg brengt, rij dan rechtdoor tot
aan het T-kruispunt van de Waterhoek. Volg hier verder links mee naast de buitendijk
(voorbij fietsknooppunt 76) en fiets vervolgens door tot Appelsveer waar zich op de gevel van
taverne ’t Veerhuis het 18de infopaneel bevindt.
18. Keer op je stappen terug en neem de eerste straat links (Quote). Aan het eerste huis op je
rechterkant (gevel van restaurant Den Draver) hangt het 19de herdenkingsbord.
19. Vervolgens neem je de eerste straat links (Overheet) en na de scherpe bocht naar rechts
neem je de eerste landbouwweg aan je linkerkant (fietsknooppunt 74) zodat je aan de Scheldedijk uitkomt. Hier ga je naar rechts en rij je onmiddellijk links omhoog de binnendijk op tot aan
het pompgemaal van de Konkel waar zich het 20ste infopaneel bevindt.
20. Fiets de Scheldedijk af tot je onder Schoonaardebrug aan je rechterkant bij taverne ’t Oud
Brughuys aanbelandt. Bemerk hier ook de gedenkplaat van KNSB Berlare. Links aan de lantaarnpaal met een oorlogsverleden vind je herinneringsbord 21.
21. Draai rechtsom en rij de oude brughelling af tot je aan de linkerkant bij de sloot het 22ste
infopaneel bemerkt.

22. Maak rechtsomkeer en rij rechts terug de Scheldedijk op totdat je rechts kan afslaan naar de
buitendijk zodat je door rechts aan te houden en naar beneden te rijden, achteraan in de Sarosstraat
komt. In de Sarosstraat neem je na enkele honderden meters de landbouwweg rechts (aan het
pompstation) die overgaat in een asfaltweg zodat je in de Sijpestraat aan de omheining van huisnummer 2 het 23ste infobord bereikt.
23. Op het einde van de Sijpestraat aan supermarkt Ami steek je voorzichtig de N467 over en vervolg
je links de weg tot je aan het eerst volgende kruispunt rechts de Pastoor Christiaensstraat indraait.
Op de afsluiting van garage De Smedt aan huisnummer 20 bevindt zich het 24ste herdenkingspaneel.
24. Fiets verder en na enkele meters draai je linksom, Daal in. Rij vervolgens, door tweemaal rechts af
te slaan, de Rijtewegel in. Verder gaan door de smalle Kruiswegel tot aan Pater Heirmanshoek waar
je aan bakkerij Bonnarens links afslaat tot aan het kruispunt met de Emiel Hertecantlaan (N467). Hier
dwars je voorzichtig de gewestweg. Voorbij het eerste kruispunt rij je aan de Y-splitsing rechts de
Heidekasteeldreef in tot aan het kruispunt met de Leopolddreef waar je rechts afslaat en het 25ste
herdenkingsbord bemerkt.
25. Vervolg de Leopolddreef en dwars aan Basisschool Ten Berge het kruispunt met de Galgenbergstraat en nadien het kruispunt met de Bollewerkstraat. Fiets rechts de Kerkhofdreef in, voorbij het
kerkhof waar Berlaarse oud-strijders en oorlogsslachtoffers hun laatste rustplaats vonden. Over het
kruispunt met de Warande kan je aan je rechterkant het kasteeldomein infietsen. Onmiddellijk aan je
rechterzijde naast de bank van de Mantelzorg, vind je het 26ste infobord.
26. Fiets naar het kasteel en ga juist voorbij de bijgebouwen links weg zodat je op de Briel uitkomt..
Links van de ingang van de Sint-Martinuskerk tref je in het grasperk het 27ste infopaneel aan.
27. Steek aan het zebrapad voor café ‘t Parochiehuis de gewestweg over en vervolg links de weg tot
je aan de Y-splitsing rechts de Kruyenberg in fietst. Na 250 meter draai je rechts de Lange Wegel in
zodat je in de Turfputstraat uitkomt waar je rechts afslaat. Op de hoek Blauwhofdreef-Turfputstraat
(huisnummer 52) zie je aan de zijgevel herinneringspaneel 28.
28. Rij door tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat (N467), steek de straat over verder de Turfputstraat in en neem met Kerkveld de eerste straat rechts. Waarna je links in de Fred De Bruynestraat
aankomt. Daar volg je rechts tot aan huisnummer 36 waar je tussen de beugels de oude wegel in
fietst tot aan het Sint-Antoniuskapelletje. Op de gevel zie je het 29ste herdenkingsbord.
29. Rij de oude wegel uit en ga langs rechts terug in het Kerkveld om onmiddellijk de eerste straat
links de Dijkweg naar beneden te rijden. Terug aan de Turfputstraat ga je rechts en dan direct links het
Broekbos in waar je de aardeweg afrijdt die overgaat in de Oude Dreef. Aan het einde van de Oude
Dreef sla je rechts de Kapellebergstraat in tot aan het T-kruispunt waar zich rechts in de Schriekenstraat het kerhof Bareldonk en 30ste en laatste bord bevindt.
30. Keer terug langs de Kapellebergstraat tot aan de grote weg (N467) en aan café De Kalvaar volg je
rechts totdat je aan je linkerkant terug het Alfred Nelenpad kan inrijden tot aan het Museum Donkmeer/
toeristisch Infokantoor.

colofon
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kundigen van de gemeente een fietsroute uit, dit ter gelegenheid van 100 jaar Groote Oorlog.
30 infoborden werden geplaatst op locaties die belangrijk geweest zijn tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
De 40 km lange fietsroute is gratis beschikbaar in het toeristisch Infokantoor aan het Donkmeer
te Berlare.

v.u. Katja Gabriëls, Dorp 22, Berlare
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100 jaar Groote Oorlog
Berlare - Overmere - Uitbergen

40 km historisch fietsen
doorheen de Donkgemeenten
Wandel door naar de Sint-Pietersbandenkerk

Museum Donkmeer
*toeristisch
Infokantoor
1.
2.

Kamershoek 73
Polsgracht

Veerstraat 2
gemeentehuis Uitbergen

luchtgevecht boven Uitbergen, 1917

3.
4.

16.
17.

Sint-Pietersbandenkerk
Moleneindestraat 9

vuurgevecht aan Polsgracht, 1914

18.
19.
20.
21.

taverne ‘t Veerhuis, Waterhoek
restaurant Den Draver
pompgemaal De Konkel
lantaarnpaal, ‘t OudBrughuys

molen te Uitbergen

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

café Groenendijk
gemeentehuis Overmere,
poortingang
kerkhof Overmere
Onze-Lieve-Vrouw ten
Hemel Opgenomenkerk
Begoniastraat 2
Kloosterlandstraat 9
Kloosterstraatje
Koningsstraat, naast zitbank

vernielde Schoonaardebrug

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Brugstraat, waterloop
Sijpestraat 2
Pastoor Christiaensstraat 20
Leopolddreef
Heidekasteeldreef
kasteelpark
Sint-Martinuskerk

wrede lot van de gebroeders Van
den Steen

13.
14.
15.

Brielstraat, picknickweide
einde Heikantstraat
café De Oude Bareel

soldaat Octave Barthélemy schrijft ...

28.
29.
30.

6. HERDENKINGSROUTE WO I
Begin november 1918 is de toestand voor het Duitse leger
hopeloos geworden. De positie van Keizer Wilhelm II, die in
Spa verblijft, komt onder zware druk te staan, onder andere
wegens muiterij bij de marine. De keizer hoopt echter nog te
kunnen rekenen op zijn landleger.

wachtzaal De Oude Bareel

kerkwegel Fred De Bruynestraat, Sint-Antoniuskapel
Turfputstraat 50
kerkfhof Bareldonk

bezoek van Keizer Wilhelm II aan Overmere
4 november 1918

bron: Heemkundige Kring Overmere

Om zich hiervan te kunnen verzekeren brengt hij op 4 november
1918 een bezoek aan het frontgebied (niet langer aan de
IJzer maar in de buurt van Gent en Oudenaarde). Daarbij
worden onder andere Lokeren en Overmere bezocht.
Slechts enkele uren op voorhand worden de Duitse militairen op
de hoogte gebracht van het bezoek en worden er scherpe
veiligheidsmaatregelen genomen. Wie de bevelen negeert
zou dood geschoten worden. Zo moeten alle luiken dicht
en mag niemand op straat.
Na de middag komen de keizer en zijn gevolg in vier wagens
in Overmere aan. In de hovingen (huidige gemeentehof)
wordt het Ijzeren Kruis uitgereikt aan een aantal officieren.
De tocht wordt verdergezet naar Wetteren, en dezelfde
avond reizen de Keizer en zijn gevolg terug naar Spa.
Steek het zebrapad over en op het kerkplein aangekomen,
ga je links het kerkhof op, waar zich het 7de infopaneel
bevindt.

Meldenswaardig is dat diezelfde dag een geallieerd vliegtuig
Overmere overvloog en een bom loste. Deze kwam terecht
op de schuur van ‘De Vier Eemers’, maar ontplofte gelukkig
niet. Of dit al dan niet een poging was van de geallieerden om
de keizer te treffen zullen we echter nooit te weten komen.

www.berlare.be/14-18

voorbeeld infopaneel

