bekend van de Muur, Manneken Pis en de Mattentaart.

planten
groei van plek tot plek. De omstandigheden

Maar wist u dat Geraardsbergen vijftien dorpen telt en

veran
deren immers van laag naar hoog: van nat naar

baar met de trein en bus. Raadpleeg de reis

maar liefst acht natuurreservaten? De natuur is overal

droog en van een kleiige naar een zandige bodem. Grosso

planner van de NMBS of De Lijn voor de snelste

aanwezig. Het heuvelend landschap is gevarieerd en

modo vallen er drie belangrijke bosgemeenschappen te

verbinding. Het toeristisch infokantoor ligt op

zeer divers, van vlakke weilanden tot dichte bossen.

onderscheiden: essen-elzenbos, essen-eikenbos, eiken-

ongeveer 10 minuten wandelen van het station.

We nemen je mee langs onze favoriete plaatsen.

beukenbos.

Auto: Volg vanaf de invalswegen de verkeers

de meanderende benedenloop van de Marke in 1979

1.075 meter lang, een stijgingspercentage tot 20% en

gedeelte
lijk rechtgetrokken. Dankzij de zuivering van

kunstpatrimonium en eeuwenoude tradities. Een

bestraat met kasseien: de Muur is daardoor bepalend

afvalwater is de Marke één van de weinige Vlaamse

van deze tradities is het dubbelfeest Krakelingen

geweest voor talloze wielerwedstrijden. Wie de Muur

waterlopen waarin nog serpeling – een vis – zit. In de

& Tonnekensbrand, dat erkend is op de Unesco

beklimt, wordt beloond: aan het eind ligt de 110 meter

hooi
landen zie je de natuur zich herstellen, met zeld

Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. In het

hoge top van de Oudenberg met zijn spectaculair

zame planten als schijn
grassen. Vanaf april volgen

Stadhuis kan je de originele reuzen bezoeken.

panoramisch uitzicht over de streek. Sinds 2017 is de

ver
schillende bloei
golven elkaar op. Het begint met

Het interieur van de Sint-Bartholomeuskerk is

Muur verbroederd met twee andere muren: de Franse

pink
ster
bloem en sleutel
bloem, gevolgd door scherpe

een parel van de neogotiek. Meer info:

Mûr-de-Bretagne en de Italiaanse Muro di Ca del Poggio.

boterbloem, echte koekoeksbloem en de zeldzame paarse

www.visitgeraardsbergen.be/beleef

De heilige drievuldigheid van de wielerwereld!

brede orchis. Eind mei is de laatste golf met de grote

vakantiewoningen en hotels vind je op

van de vallei. IJsvogels graven hun nestgang in de steile,

www. visitgeraardsbergen.be/logeer

lekkernij de Mattentaart. Je vindt ze bij elke
plaatselijke bakker. De grote honger kan je stillen

Bosberg, terwijl de andere zijde een panoramisch uitzicht

Rondom de Sint-Amanduskerk van Viane ligt een kerkhof

in een van de vele restaurants. De favoriete adresjes

biedt op de uitgestrekte Dendervallei. In 2016 gaf het

met enkele unieke handgevormde grafheuveltjes. Op

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

bisdom groen licht om het de nieuwe nevenbestemming

de stenen grafzerken groeien er veel korstmossen. Op

Op zoek naar een leuke plaats voor een picknick?

van fietskerk te geven.

het Amandus
plein staat het standbeeld uit het project

www.visitgeraardsbergen.be/picknicken

Breng zeker een bezoekje aan het graf van Nieken –

‘kunst in de dorpen’ van Geraardsbergs kunstenaar Yves

Leonie Van Dijck – de zieneres van Onkerzele. Zij voor

Poelman. Daarin symboliseren 296 handen van inwoners

spelde de dood van Koning Albert I en Koningin Astrid,

de verbondenheid van de dorpsgenoten.

verzamelen bedevaarders zich aan de kerk om er een
ommegang te houden.
3

Raspaillebos

De eerste melding van de Sint-Salvatorskapel, bij de

Benieuwd wat er vandaag op de agenda staat?

is in het jaar 1541. De kapel bezit acht heiligenbeelden.

www.geraardsbergen.be/events

Mensen gingen er bidden voor de genezing van wratten
en katriene
wielen (huidschimmel). De laatste ver

Via www. visitgeraardsbergen. be/groepen kan je
het ideale dagprogramma samenstellen.

en werd achtervolgd door een gloeiend hand. Dat hand

Raspaillebos. Tijdens de wandeling maak je kennis

toonde de plek waar hij de kapel moest bouwen.

met zeer gevarieerde en erg bijzondere planten. Vanaf

en dalkruid. Naast deze tapijtvormers vind je ook de
zeldzamere eenbes, heelkruid, goudveil, gele dovenetel,
salomonszegel, witte klaverzuring en schedegeelster.
In het Raspaillebos staat een wit kapelletje: ’t Iffraken. De

8

Taalgrens

bosuil. Tijdens de dag zie je vaak meerdere buizerds

9

Rietbeemd

iedereen die tandpijn heeft. ’t Iffraken staat vlak bij één

grens (Geraardsbergen-Lessen). Het landschap is er zeer

van de bronnen die in het bos ontspringt en een slokje

gevarieerd. Vanaf het wandelpad langs de Marke krijg je

water uit die bron zou je van tandpijn verlossen.

een mooi zicht op de vallei met haar rietveldjes, hagen en

Dankzij het hakhoutbeheer hebben enkele heel bij

houtkanten, braamstruwelen, hooilanden en bloemrijke

zondere dagvlindersoorten zoals de kleine ijsvogel

graasweiden. Limousinkoeien en Exmoor pony’s houden

vlinder en keizersmantel zich in het bos kunnen vestigen.

de vegetatie in toom. Hier en daar zijn er plekken met

Wie attent is, kan ook een zonnebadende hazelworm of

hoog opschietende, bloemrijke moerasspirea, een plant

levendbarende hagedis spotten. En heb je veel geluk, dan

met een sterk amandelachtig aroma als je de bladeren

sta je oog in oog met een damhert, ree of de bosuil.

kneust. Hier groeien ook geneeskrachtige kruiden zoals

Kluysbos

Net zoals het Raspaillebos heeft ook het Kluysbos een
uitzonderlijke plantengroei. De uitgesproken reliëf
verschillen, de bodemomstandigheden en de eeuwenlange
menselijke ingrepen in het bos weerspiegelen zich in de
vegetatie. Ook hier vind je vanaf midden maart tot de
eerste week van mei een prachtig bloementapijt.

weten via toerisme@geraardsbergen.be

Vanuit het bos klinkt in de schemering de roep van de

in 1987 gesticht en ligt aan beide kanten van de gewest

4

onderweg problemen vastgesteld? Laat het ons

Henegouwen).

die patroonheilige werd van de tandartsen en van

de noord-zuidverbinding zichtbaar.

Heb je vragen over de wandelroute of heb je

provin
cie
grens over via Rue de Viane (Deux-Acren,

Het bijna 90 ha grote natuurreservaat de Rietbeemd werd

van het Brusselse justitiepaleis en de flatgebouwen nabij

Wandelroute

We verlaten het dorpje Viane en steken de taal- en

kapel is gewijd aan de heilige Apollonia, een martelares

Bij helder weer zijn vanaf de top van de Bosberg de koepel

Wil je met een grote groep onze stad bezoeken?

legende beloofde een boer een kapel te bouwen op zijn erf

Vlaams-Brabant liggen de restanten van het historische

wilde hyacint en narcis, daslook, lelietje-van-dalen

Op stap In groep

bouwingen aan de kapel dateren van 1743. Volgens de

Op de grens van de provincies Oost-Vlaanderen en

de bloemenzee van oudbosplanten zoals bos
anemoon,

In Geraardsbergen valt altijd iets te beleven.

plaatselijke bevolking beter gekend als de Heilige Stee,

indien zijn vrouw zou genezen. Hij hield zijn belofte niet

midden maart tot de eerste week van mei over
weldigt

Agenda van de dag

Infokantoor Visit Geraardsbergen:

was het nog intact. Elke eerste zaterdag van de maand

Kapel van de heilige Stee

Markt z/n – 9500 Geraardsbergen

vergaan: toen haar lichaam na 23 jaar werd opgegraven

7

www. visitgeraardsbergen. be/winkelen

www.visitgeraardsbergen.be

plaatsvinden. Ze zwoer dat ze na haar dood niet snel zou

shopplezier vind je op:

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

enkele bijzonderheden die tijdens deze oorlog zouden

Een overzicht van alle winkels voor een dagje

Foto’s: Visit Geraardsbergen, Natuurpunt Boven-Dender,

ze waarschuwde voor de Tweede Wereldoorlog en ze gaf

WInkelen

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

Kerkhof Sint-Amanduskerk

Terug op krachten komen kan je met onze streek

www.geraardsbergen.be

6

Proef

Verantwoordelijke uitgever:

ene zijde zie je het glooiende, bosrijke landschap richting

Een volledig overzicht van alle B&B’s,

Stad Geraardsbergen, Weverijstraat 20

je een prachtig zicht op het golvende landschap. Aan de

lus

17,5 km:

Blijf je langer dan een dag in Geraardsbergen?

kolonie blauwe reigers huist in een bosje aan de rand

Marke.

korte

d

Logeer

trekt elk jaar een aantal broed
vogels aan. Een kleine

onbegroeide oevers en vinden hun voedsel in de visrijke

:
23,8 km

Dienst Toerisme Geraardsbergen

Kerk van Onkerzele & Nieken

Afstan

Redactie: Padstappers Geraardsbergen vzw,

2

Geraardsbergen is een erfgoedstad met een rijk

Eindredactie: www.magelaan.be

ratelaar. Het gevarieerde landschap van de Markevallei

zich op 53,50 meter boven de zeespiegel en daardoor krijg

9

Beleef

bekendste Muur van België, misschien zelfs van Europa.

Frankrijk tot aan het Hageland. De kerkdrempel bevindt

7

Parkeren in het centrum is betalend.

Na de overstromingen in de winter van 1975-1976 werd

van de getuigenheuvels die zich aaneenrijgen van Noord-

5

Markevallei

borden naar een van de gratis randparkings.

Diane De Leu, Ingrid Pannekoeke

5

Openbaar vervoer: Geraardsbergen is vlot bereik

Als je fan bent van wielrennen, dan ken je zeker de

De Sint-Martinuskerk van Onkerzele ligt op de rug van een

4

BereIkbaarheId

Zowel in het Kluysbos als het Raspaillebos wijzigt de

Oudenbergsite

DOOR DrIe
provIncIes
Geraardsbergen,
zeker zo mooI
te voet

Geraardsbergen is tot ver buiten zijn stadsgrenzen

1

3

GOED OM WETEN

Vormgeving: www.magelaan.be

2

NIET TE MISSEN

Druk: Drukkerij Botteldoorn

1

echte valeriaan en gewone engelwortel. In de Rietbeemd
kan je de zang horen van grasmus, rietgors en sprink
haan
zanger. De knotwilgen bieden nestholte voor de
kleine steenuil.
10

Arduinbos

Tijdens de middeleeuwen lag er ten zuidwesten van de
Oudenberg en de stad Geraardsbergen een groot bos van
circa 320 ha. De huidige Boureng-, Arduin- en Buize
montbossen zijn daar de overblijfselen van. De bosflora
en vegetatie is vergelijkbaar met die van de andere bossen
in de omgeving, zoals de fraaie voorjaarsbloei.

cirkelen, die je kan herkennen aan hun onmiskenbare
enigszins klagende, hoog miauwende vluchtroep.

In de buurt
★ Museum ’t Aloam

Museum ’t Aloam is ondergebracht in een nog werkende
oude watermolen. De Mertensmolen bestond al in 1293
en stond tot ver buiten Geraardsbergen bekend voor het
malen van graan. Momenteel kan je er een uitgebreide

“ elke wandelIng
In de natuur

levert meer op

dan we zoeken ”
John Muir

collectie gereedschappen van oude ambachten vinden,
een bezoekje brengen aan de oude molen, de originele
molenaars
woning
klas
lokaaltje

of

anno

een

1900.

Aloam is het Geraardsbergs
dialect voor gereed
schap.
Het museum is enkel te
bezoeken op afspraak.
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