
1  Hunnegem
In 1068 kocht, volgens de legende, Graaf Boudewijn 

VI een eigendom van Gerald Heer van Hunnegem, om 

er een burcht te bouwen. Die vormde de juridische 

bakermat van de stad Geraardsbergen. De parochiekerk 

van Hunnegem is een eenbeukig romaans zaalkerkje dat 

aan Onze-Lieve-Vrouw was gewijd. Hier is vandaag het 

museum Huge gevestigd. In de voormalige priorij zit de 

collectie van het filmmuseum MAVF, een samenwerking 

met het Vlaams Filmarchief, die een levendig beeld van 

de Vlaamse filmgeschiedenis schetst.

2  Dendervallei
De wandeling brengt je dwars door het komgebied en op 

het jaagpad langs de Dender. De canadapopulieren die 

hier groeien vertellen een en ander over het industriële 

verleden van Geraardsbergen. In de loop van de 19de 

eeuw werd de stad namelijk een belangrijke speler in de 

luciferindustrie. Die economische activiteit liep verder in 

de 20ste eeuw en in 1944 bouwde Union Allumettière in 

Overboelare een nieuwe stekjesfabriek, op dat moment 

het grootste en meest moderne ter wereld. Union 

Allumettière had toen ruim 1400 ha populieren in eigen 

beheer en produceerde lucifers onder het gekende merk 

‘Union Match’. Op 24 februari 1999 werd de laatste 

lucifer in Geraardsbergen gemaakt bij Swedish Match. 

Wist-je-datje. Via het jaagpad werden tot het einde 

van de 19de eeuw de schepen door zogenaamde schip-

trekkers voort getrokken, soms geholpen door paarden. 

In scheeps termen heet dit ‘scheepsjagen’, vandaar de 

term ‘jaag pad’. Tegenwoordig is het jaagpad een belang

rijke recreatieas voor fietsers en wandelaars.

3  Vliegveld 
In Overboelare ligt naast de Dender een klein vliegveld 

met een grasbaan van 600 meter. Aan de ingang van 

het vliegveld staat een Douglas C  54A Skymaster 

(DC - 4) die dienst doet als clublokaal van de plaatselijke 

zweefvliegclub Phoenix. Elk jaar tijdens het eerste 

weekend van augustus organiseert de vereniging een 

opendeurdag en flyin. 

Geraardsbergen is tot ver buiten zijn stadsgrenzen 

bekend van de Muur, Manneken Pis en de Mattentaart. 

Maar wist u dat Geraardsbergen vijftien dorpen telt en 

maar liefst acht natuurreservaten? De natuur is overal 

aanwezig. Het heuvelend landschap is gevarieerd en 

zeer divers, van vlakke weilanden tot dichte bossen. 

We nemen je mee langs onze favoriete plaatsen.

DUTSE
Op deze wandeling kom je de straten Duitsenbroek en 

Dutskouter tegen. Dutse – een verbastering van Ducia 

– betekent ‘gekanaliseerde water loop’. Toen er overal 

in Vlaanderen langs de beken water molens werden 

gebouwd, verdwenen veel van de oude benamingen van 

beken en kregen zij de naam Molenbeek. Ook de vroegere 

toegang vanuit Goeferdinge naar de stad, de Oudenaardse 

poort, heette in de middeleeuwen de Dutspoort.

4  Kortelake 
Kortelake is naar de naam van een natuurreservaat 

ook de naam van de belangrijkste waterloop op de 

linkerover van de Dender. De moerassige grond werd 

in de vorige eeuw bijna volledig beplant met populier. 

Deze bossen worden op natuurlijke wijze ontwikkeld tot 

een gevarieerd vallei bos met meer streekeigen boom-

soorten zoals zwarte els, boswilg en gewone es. De erg 

natte plaatsen worden hoofd zakelijk ingenomen door 

rietveldjes, op andere plaatsen ontstaat een mozaïek van 

open moeras en valleibos. 

5  Kerk van Zarlardinge 
SintAntonius is de parochieheilige van het kerkje 

in Zarlardinge. Hij wordt meestal met een varkentje 

afgebeeld, vandaar dat er tijdens de jaarlijkse kermis 

een trippenworp (pens/worst) plaatsvindt. Het Sint-

Antonius beeld in de kerk stamt uit de 16de eeuw.

De kerk is het startpunt van de kunstroute BiZAR. Langs 

het parcours staan werken die door de kunstenaars 

speciaal voor de locatie gemaakt zijn. Zarlardinge heeft 

een kleine dorpskom met daaromheen een agrarisch 

landschap met velden omheind door populieren en 

knotwilgen. De combinatie van kunst, landelijke paden, 

veldwegels en verrassende vergezichten zorgt voor een 

unieke wandelervaring.

In de buurt
★  Monument Mony van Lierde
Remi ‘Mony’ Van Lierde was een volksjongen uit Over

boelare die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevechts

piloot was bij de Engelse luchtmacht (RAF). Hij 

speciali seerde zich in het neerhalen van V1’s – de Duitse 

vliegende bommen – en kreeg daarvoor de hoogste 

onder scheiding. Na de oorlog zette hij zijn carrière 

verder bij de Belgische luchtmacht. 

Het monument geeft weer hoe Mony zo’n V1 neerhaalde. 

Samen met de gedenkplaat vormt het geheel een metalen 

V(ictory)teken in de blauwe kleur van de luchtmacht. 

DOOR DE DUTSE
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BereIkbaarheId 

 

Openbaar vervoer: Geraardsbergen is vlot bereik-

baar met de trein en bus. Raadpleeg de reis

planner van de NMBS of De Lijn voor de snelste 

verbinding. Het toeristisch infokantoor ligt op 

ongeveer 10 minuten wandelen van het station.

 
Auto: Volg vanaf de invalswegen de verkeers-

borden naar een van de gratis randparkings. 

Parkeren in het centrum is betalend. 

Beleef 

 

Geraardsbergen is een erfgoedstad met een rijk 

kunstpatrimonium en eeuwenoude tradities. Een 

van deze tradities is het dubbelfeest Krakelingen 

& Tonnekensbrand, dat erkend is op de Unesco 

Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. In het 

Stadhuis kan je de originele reuzen bezoeken. 

Het interieur van de Sint-Bartholomeuskerk is 

een parel van de neogotiek. Meer info:  

www.visitgeraardsbergen.be/beleef

Logeer 

 

Blijf je langer dan een dag in Geraardsbergen?  

Een volledig overzicht van alle B&B’s, 

vakantiewoningen en hotels vind je op 

www. visitgeraardsbergen.be/logeer 

Proef 

 

Terug op krachten komen kan je met onze streek

lekkernij de Mattentaart. Je vindt ze bij elke 

plaatselijke bakker. De grote honger kan je stillen 

in een van de vele restaurants. De favoriete adresjes 

vind je hier: www. visitgeraardsbergen.be/proef. 

Op zoek naar een leuke plaats voor een picknick?  

www.visitgeraardsbergen.be/picknicken

WInkelen 

 

Een overzicht van alle winkels voor een dagje 

shopplezier vind je op: 

www. visitgeraardsbergen. be/winkelen 

Agenda van de dag

 

In Geraardsbergen valt altijd iets te beleven.  

Benieuwd wat er vandaag op de agenda staat?  

www.geraardsbergen.be/events 

Op stap In groep

 

Wil je met een grote groep onze stad bezoeken?  

Via www. visitgeraardsbergen. be/groepen kan je 

het ideale dagprogramma samenstellen. 

Wandelroute

 

Heb je vragen over de wandelroute of heb je 

onder weg problemen vastgesteld? Laat het ons 

weten via toerisme@geraardsbergen.be

GOED OM WETEN

“ We zIjn zo graag  
In de vrIje natuur 

omdat deze  
geen menIng  

over ons heeft ”
Friedrich Nietzsche

Infokantoor Visit Geraardsbergen: 

Markt z/n – 9500 Geraardsbergen 

T. 054 43 72 89 – toerisme@geraardsbergen.be
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