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TOERISTISCHE INFORMATIEKANTOREN
Van harte welkom in onze regio! Wens je meer te weten?
Dan kan je terecht op onderstaande adressen:

TOERISME KLEIN-BRABANT – SCHELDELAND ‘HET LANDHUIS’
Boomstraat 1, 2880 Bornem
T 03 899 28 68 M info@tkbs.be W www.toerismekleinbrabant.be

VLECHTMUSEUM ‘DE ZILVERREIGER’ VZW
(ook fietsverhuur)
Scheldestraat 18, 2880 Weert
T 03 889 06 03 M info@zilverreiger.be W www.zilverreiger.be

TOERISTISCH INFOPUNT ‘HET VEERHUIS’
Kaai 22, 2890 Sint-Amands
openingsuren: zie www.sint-amands.be

GEMEENTELIJKE INFODIENST SINT-AMANDS
L. Van der Looystraat 10,2890 Sint-Amands
T 052 39 98 62 M toerisme@sint-amands.be W www.sint-amands.be

GEMEENTELIJKE TOERISTISCHE DIENST PUURS
Hoogstraat 29, 2870 Puurs
T 03 890 76 76 M info@puurs.be W www.puurs.be

VRIJETIJDSBALIE CC DE KOLLEBLOEM
Kloosterhof 1, 2870 Puurs
T 03 890 76 20 M vrijetijdsbalie@puurs.be
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KLEIN-BRABANT
… maakt deel uit van de toeristische regio Scheldeland.
… dat is het sprookjesachtige kasteel van Marnix de SainteAldegonde in een bocht van de Oude Schelde. Het statige
kasteel d’Ursel met zijn indrukwekkende dreven en het jachtpaviljoen De Notelaer. Het Weertse VlechtMuseum ‘De Zilverreiger’, waar oude tradities nog volop leven. Een stevige brok
militaire geschiedenis in het Fort van Liezele, prachtige
natuurdomeinen en het stiltegebied in Bornem. Cultuur troef,
met het Emile Verhaeren museum en het Molencentrum. Ook
het land van Stille Waters, om er te wandelen en te fietsen.
En héél veel lekkers: asperges, paling of een glas verDuveld
lekker bier ...
… dat is de schilderachtige streek van de gemeenten Bornem
(met deelgemeenten Hingene, Mariekerke en Weert, en de
gehuchten Branst, Buitenland, Eikevliet en Wintam), Puurs
(met deelgemeenten Breendonk, Liezele, Ruisbroek en Kalfort) en Sint-Amands (deelgemeenten Lippelo en Oppuurs).
… dat zijn ook de talrijke vlasrootputten die boeiende verhalen
vertellen over een zeer arbeidsintensieve nijverheid. Met het
vlas werd niet alleen linnen gemaakt, maar ook allerlei nevenproducten. De fietstocht in deze brochure voert je langs de
mooiste vlasrootputten. Zij zijn belangrijke getuigen van de
geschiedenis van deze streek, maar de vlasrootputten herbergen ook talrijke planten en dieren. De beschrijving van deze
fietstocht vind je op pagina 9.

Fietsers langs De Notelaer
© FTS

Emile Verhaeren
© PMEV
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Machinaal trekken
© VMK

GESCHIEDENIS VAN DE VLASTEELT
Vlas wordt al eeuwenlang geteeld voor zijn oliehoudend zaad
én sterke vezel. In onze streken wordt vlas vooral geteeld voor
zijn vezel, waar men linnen van kan maken. In het Latijn heet
de plant dan ook ‘Linum usitatissimum’, vrij vertaald: ‘uiterst
nuttig linnen’.

VAN VLAS GEMAAKT
Linnen was het belangrijkste product van vlas. We kennen niet
alleen linnen kledij, maar ook bad-, bed-, tafel- en keukentextiel.
Daarom wordt deze categorie ook wel “huishoudlinnen” genoemd.
Van de sterke vlasvezel maakte men touwen, brandweerslangen,
zakken, zeilen of zelfs tenten. Vanaf 1800 kwam het katoen op als
concurrent voor vlas en na de Tweede Wereldoorlog de kunst
stofvezel. Het vlas werd steeds minder gebruikt in het dagelijkse
leven. Maar vandaag is er een heropleving van het vlas. Vlas wordt
gebruikt in nieuwe, vaak technische toepassingen. De Museeuw
bike © uit vlascarbon is een goed voorbeeld. Men kiest ook steeds
meer voor vlas omdat het een natuurlijk product is en het produc
tieproces zeer ecologisch verloopt.
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Vlas
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Het oudste linnen is bij ons vooral gekend dankzij de Egyptische
mummies die gewikkeld waren in linnen doeken, maar ook in
Europa is linnen een oud en belangrijk gegeven. Vlas en wol
waren immers eeuwenlang de enige Europese grondstoffen
voor textiel. De oudste sporen van het vlas in België vinden

Daarnaast kent het vlas talrijke bijproducten. Van het vlaszaad
of lijnzaad wordt lijnolie gemaakt, dat op zijn beurt verwerkt
wordt tot verven, vloerzepen en zelfs linoleum. Het afval van de
olieproductie wordt verwerkt
in veevoeder. Lemen, kleine
deeltjes van de harde kern,
dienden als brandstof, maar
kennen van
daag toepassin
gen als stalstrooisel of wor
den verwerkt in spaanplaten.

Huishoudlinnen
© KARDALEN
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Repelkam
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we dan ook al terug voor de Romeinse overheersing. Het is
echter pas vanaf de late middeleeuwen dat de linnennijverheid
definitief wol verdringt van haar leidende positie. Vanaf dan
zal de nijverheid uitgroeien tot dé belangrijkste plattelands
nijverheid van Vlaanderen. Voor veel boeren betekenden het
thuis spinnen en weven een (onmisbaar) extra inkomen. De
linnennijverheid situeert zich voornamelijk in de graafschappen
Vlaanderen en Henegouwen, niet toevallig ook de gebieden met
ideale bodem om vlas te telen.
De vlasnijverheid is in Vlaanderen een uitgesproken landelijke
nijverheid. Naargelang de weersomstandigheden zaaien de
boeren het vlas in maart of april. In juni komen de velden in
bloei. Het blauwe of witte vlasbloempje bloeit slechts één dag.
Het is een zeer mooi spektakel als het hele veld in bloei staat.
Honderd dagen na het zaaien wordt het vlas geoogst. Bij het
slijten van het vlas wordt de plant uit de grond getrokken om
een zo lang mogelijke vezel te bekomen. Op de boerderij werd
het vlas ontzaad. In deze regio gebeurde dat door het zaadbolletje van de plant te trekken met een repelkam, ook wel een
strijp genaamd. Nadien kon men de vezel winnen. Vlas is een
bastplant, wat wil zeggen dat de vezels zich aan de buitenzijde
van de stengel bevinden. Tijdens het roten wordt de vezel losgeweekt van de harde kern. Dat gebeurde onder invloed van
dauw of water. Na het waterroten werd het vlas te drogen gezet
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in kapelletjes. Oude landschapsschilderijen getuigen van deze
mooie velden in Klein-Brabant. Vervolgens wordt de harde kern
van de vlasstengel gebroken, brakelen genaamd, en worden de
harde stukjes uit de vezel geslagen, het zwingelen. Het gezwingeld vlas wordt ten slotte gehekeld, gesponnen en geweven
tot linnen. Heel vaak werd het nadien gebleekt om de gewenste
witte kleur te bekomen.

IN KLEIN-BRABANT
Het hoogtepunt van de vlascultuur in Klein-Brabant situeert
zich in de jaren 1840-1914. Voor WO I was Kalfort (Puurs) hét
centrum van vlascultuur in Klein-Brabant. Tot aan de Eerste
Wereldoorlog bleef de vezelbereiding belangrijk, maar nadien
werd het vlas meteen na de oogst verkocht. Na de Tweede
Wereldoorlog verdween de vlasteelt helemaal. Ondertussen
had zich de wijmencultuur (teelt van wilgentakken vooral voor
het vlechten van manden) en de kweek van groenten (begon
met asperges) ontwikkeld.

VLASROOTPUTTEN VERTELLEN
Tijdens de fietsroute kan je verschillende vlasrootputten ontdekken … Vlasrootputten werden bij voorkeur een eind van
de openbare weg aangelegd … roten ging immers gepaard met
een ondraaglijke stank!
Het ‘roten’ (laten rotten) van het vlas was een essentiële fase
in het proces van de vlasbewerking. Voor het roten bestonden
verschillende werkwijzen.

ROOTMETHODES
Tijdens het roten wordt de vezel losgeweekt van de harde kern.
In dit chemische proces spelen water en temperatuur een
belangrijke rol. Roten is een kunst: het vlas moet net genoeg
geroot zijn zodat de vezel loskomt, maar dat mag niet te lang
om rotten te vermijden. Tijdens het rootproces komt een
scherpe stank vrij die het werk minder aangenaam maakt. Er
zijn vier verschillende rootmethodes, waarvan de drie laatste
erg arbeidsintensief zijn.

DAUWROTEN
Het vlas werd na de oogst ter plaatse uitgespreid en geregeld
omgedraaid. Naargelang de weersomstandigheden duurde die
methode drie tot zeven weken. Het nodige vocht kwam van de
dauw, daarom stond het bekend als ‘dauwroten’. Dauwroten is
de oudste methode en wordt vandaag weer volop gebruikt.
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BL AUWROTEN
Dit is het roten in stilstaand water. Het vlas werd in een daartoe
gegraven put gelegd, vervolgens bedekt met modder, stenen en
takken elzenbomen of wilgen. Door de aanwezigheid van looi
stoffen in het elzenhout kreeg het gerote vlas een blauwe kleur
(vandaar de benaming ‘blauwroten’). Door de stank was dit een
van de vuilste boerentaken die men zich kon voorstellen. Het vlas
lag permanent in het water, wat de roottijd aanzienlijk verkortte:
van één tot drie weken, naargelang de temperatuur van het
water. In Klein-Brabant was dit de bekendste methode, vandaar
de vele vlasrootputten die ons tot op vandaag herinneren aan de
landbouwgeschiedenis van deze streek. Hier werd het vlas plat
in het water gelegd, elders gebeurde dat vaak verticaal.

Roten van vlas
© VMK

RIVIERROTEN
Hierbij wordt gebundeld vlas in rootbakken rechtopstaand
gestapeld. Die bakken werden dan te water gelaten. In Vlaande
ren waren hiervoor de Leie en haar zijrivier de Mandel
door hun trage stroming en de afwezigheid van kalk en ijzer in
het water favoriet. De duurtijd varieerde tussen de zeven en tien
dagen.

WARMWATERROTEN
De vierde techniek is het kunstmatig of warmwaterroten. Het
vlas werd gestapeld in betonnen rootputten, waar het aan warm
water werd blootgesteld. Die techniek eiste een grote inves
tering, maar was veel sneller. Tegen deze periode was het vlas
nagenoeg verdwenen in Klein-Brabant, waardoor deze betonnen
rootputten hier niet werden gebouwd.

8

Veer Sint-Amands
© FTS
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FIETSEN LANGS VLASROOTPUTTEN
IN KLEIN-BRABANT / 25 KM
Deze fietsroute maakt zowel gebruik van het fietsnetwerk als
het wandelnetwerk.
Volg voor de fietsknooppunten de groene borden en voor de
wandelknooppunten de donkerrode bordjes. Soms wijken we
even af van beide netwerken om een bezienswaardigheid te
bezichtigen, maar dan kan je de straatnamen volgen.
Vertrekpunt: Het Veerhuis, Kaai 22, 2890 Sint-Amands.
Parkeermogelijkheid: Parking Noord (ter hoogte van wandelknooppunt 78), Emile Verhaerenstraat, 2890 Sint-Amands.

© EF

Vanaf de Kaai volg je achtereenvolgens wandelknooppunten
78 ⊲ 101 ⊲ 39 ⊲ 107 ⊲ 40 ⊲ 41 ⊲ Kinderboerderij Barelhoeve ⊲ 43 ⊲
richting 42, afwijken via wegwijzer Natuurleerpad en Kluisstraat naar vlasroot aan de Kluishoeve ⊲ einde Kluisstraat,
rechtsaf richting 41 aan zitbank in Platte Heegstraat, linksaf
via Oppuursesteenweg en Meir, afwijken naar vlasroodputten
op de Meir ⊲ fietsknooppunten 13 ⊲ 80 ⊲ 81 ⊲ richting 12
via 114 ⊲ 113 ⊲ 112 ⊲ 111 ⊲
afwijken door Nijven te volgen. Einde straat, kruispunt
schuinrechts over via veldweg links molenput ⊲ wandelknooppunten 105 ⊲ 102 naar
fietsknooppunt 12 > richting
11 ⊲ wandelknooppunten 87 ⊲
82 ⊲ Steenovens ⊲ 81 ⊲ 79 ⊲ 77
(kaai) of 78 (Parking Noord).
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WAT ZIE JE ONDERWEG ?
De fietsroute start aan knooppunt 77 op de kaai van SintAmands. Het uitzicht over de Schelde is er adembenemend.
Aan de rechterkant zie je het kerkje van het oude vissersdorpje
Mariekerke. Op de kaai staat het standbeeld van de dichter
Emile Verhaeren (1855-1916). Met dit beeld en het monumentale praalgraf van de dichter houdt Sint-Amands de herinnering aan haar beroemdste zoon levendig. Vlakbij, in de Marthe
Massintuin, staat het beeld ‘Liefdesgetijden’ van Jan Mees.
Het beeld ‘De Veerman’, nabij het veer, is geïnspireerd door
Verhaerens gedicht ‘Le Passeur d’Eau’ (de Veerman). Hét symbool van het Scheldeland zijn echter de typische fiets- en voetveren over de Schelde.
Volg de knooppunten 78 ⊲ 101 ⊲ 39. Tussen de knooppunten 39
en 107 komen we de eerste vlasrootputten tegen. In de Rapstraat, een lang en smal betonwegje, ligt er aan de rechterkant van de weg een typisch ‘hoekputje’. Dat is een tot vlasrootput vergraven T-vorm van twee elkaar rakende sloten.
Wat verderop nader je de omwalde Linkebeekhoeve, een historische hoeve strategisch gelegen op de grens van het voor
malige graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. Deze
hoeve stamt uit de middeleeuwen en is nog steeds in werking.
In de omwalling van dergelijke hoeves werd vroeger vlas geroot.
Tijdens de zomermaanden kan je hier genieten van de vele
boeren- en huiszwaluwen … waar vind je die nog?
Vlakbij bemerk je links van de weg (tegenover de bewoning)
een kleine, langwerpige vlasrootput (eigendom gemeente
Sint-Amands) met de typische elzen. Karakteristiek is het ver-

Blauwborst
© LM
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’t Streek
© JW

nauwde uiteinde van de put, ‘flessenhals’ genoemd. Vlasrootputten werden vaak op die manier aangelegd omdat het zo een
haalbare klus was om de put tijdens de roottijd met graszoden
af te dichten zodat het waterpeil behouden bleef.
De veldweg tussen de knooppunten 107 en 40 kan modderig
zijn, maar vandaar kan je de vlasrootput De Pilaan zien, die
ecologisch interessant is.
Deze put is eigendom van de gemeente Bornem en is dicht
gegroeid met riet. In de hedendaagse landbouw hebben deze
putten hun functie verloren … en elk stilstaand water evolueert
met de tijd tot land! In de ‘rietfase’ hoor je hier in de lente de
zang van de zeldzame broedvogels van het riet zoals de sierlijke maar onopvallende blauwborst. Om de put in zijn oude
glorie te herstellen, is het nodig om deze om de zoveel jaar
grondig te ontmodderen, zodat er weer open water verschijnt
en de natuurlijke evolutie van nul af aan kan beginnen.
Wat verderop vallen de plaatselijk verbrede sloten ‘’t streek’
op. Ze werden gegraven om als vlasrootput te gebruiken.
Via de knooppunten 41 en 43 fietsen we naar de Kinder
boerderij Barelhoeve. Deze gemeentelijke kinderboerderij is
gegroeid uit een bestaand landbouwbedrijf. Het is nog steeds
een rendabel melkveebedrijf en je kan er dus het leven op een
echte boerderij ontdekken. Jong en oud komen er aan hun
trekken. Kleuters kunnen er de boerderijdieren bewonderen.
Oudere leerlingen en volwassenen leren er over ecologische
materialen en technieken die voor de inrichting van de kinderboerderij werden gebruikt.
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Vlasrootput De Kluys
© PS

Enkele honderden meter voorbij het knooppunt 43 wijken we
af van de route door het wegwijzertje ‘Natuurleerpad’ te volgen.
Zo komen we via de Kluisstraat voorbij de mooie vlasrootput
‘De Kluys’.
Rondom het water vallen de elzen op. Die groeien goed op
natte grond, maar staan hier niet toevallig. Het vlas werd bij
het roten in het water gelegd en bedekt met elzentakken om
vervolgens met modder te worden afgedekt. Door het elzenhout kreeg het gerote vlas een mooie blauwe kleur. Vlasrootputten waren meestal verbonden met bestaande sloten om
zo de waterstand en vooral de afwatering van vuil water na
het rootproces beter te regelen.

.DE ZWARTE ELS.
De els die van nature in onze streek voorkomt, is de zwarte els.
De naam verwijst naar de donkere stam. Het zijn vochtminnende loofbomen. Ze staan dan ook vaak langs de waterkant.
Elzen zijn eenhuizig en hebben dus zowel mannelijke als vrou
welijke bloemen. Die worden katjes genoemd. De mannelijke
katjes zijn langwerpig en hangen. De vrouwelijke katjes staan
min of meer rechtop. Na de bevruchting groeien de vrouwelijke
katjes uit tot de bekende elzenpropjes. De bladeren vallen
groen van de boom en vertonen dus geen herfstkleur.
Elzen horen bij vlasrootputten (zie hierboven). Ze komen ook
vaak voor in houtkanten
en kunnen zoals wilgen
goed worden geknot. El
zenhout is zacht hout. Aan
de lucht is het niet duur
zaam, maar onder water
is het vrijwel onbeperkt
houdbaar.
Elzenhout
werd daarom vroeger
gebruikt als funderings
palen in vochtige grond
zoals in Amsterdam en
Zwarte els
Venetië.
© RLSD
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.DE NATUUR VAN DE VLASROOTPUTTEN.
Vlasrootput ‘De Kluys’ is eigendom van Natuurpunt. De natuur
vereniging zet zich al vele jaren in voor het behoud en goed
beheer daarvan. Vlasrootputten kennen immers een belang
rijke natuurwaarde, onder meer als voortplantingsplaats voor
vogels en amfibieën. Vaak tref je er ook zeldzame waterplanten
aan. Vlasrootputten zijn niet enkel als groene eilandjes eco
logisch belangrijk maar vormen samen met het beken- en slo
tenstelsel belangrijke verbindingswegen voor allerlei planten
en dieren binnen het Klein-Brabantse landbouwgebied.
Bemerk bij De Kluys ook enkele oude fruitsoorten: zie je de
okkernoot en de mispel? Even voorbij de put staan enkele oude
knoteiken.

Volg opnieuw knooppunt richting 41. Na een kapel met lindeboom, leidt een veldweg voorbij de vlasrootput ‘Oosthoek’,
eigendom van de gemeente Bornem. Deze put werd jarenlang
als sluikstort gebruikt. Dat was jammer genoeg het lot van
veel putten na het ter ziele gaan van de vlasteelt.
Waar de veldweg opnieuw op de verharde weg uitkomt, verlaten
we het wandelknooppuntennetwerk en volgen de weg naar
links tot aan de splitsing waar we op het fietsknooppuntenwerk terechtkomen: volg richting knooppunt 13.
Links van deze zeer bochtige weg is de vlasrootput ‘Het Steentje’. Let even op de driehoekige vorm, ontstaan door een ver
breding van een slotenstelsel in ‘T-vorm’. Dankzij die vorm
kon het – door het rootproces vervuilde water – makkelijker
wegstromen. Het Steentje is de historische hoeve met wal
aan de rechterkant van de weg.
Tussen knooppunt 13 en 80 volgen we de vroegere spoorlijn
Antwerpen-Boom-Dendermonde. Hier ontdekken we de vlasrootput ‘Het Rot’ in een bosje. De spoorlijn is vandaag een
museumspoorlijn Dendermonde-Puurs. Je kan je met een
heuse stoomtrein op dit traject laten meevoeren.

Oosthoek
© JW
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Aan het knooppunt 80 bevindt zich de Redoute de Puers, een
kleine schans daterend uit 1912. Een schans was een fort
zonder bewapening en werd gebouwd tussen twee forten in,
hier tussen de forten van Bornem en Liezele. Deze schans
maakte deel uit van de derde verdedigingsgordel rond Antwerpen en werd omgetoverd tot een speelparadijs voor kinderen met cafetaria. Het fort wordt beheerd door Natuurpunt en
is ook een natuureducatief centrum.
We vervolgen onze weg richting knooppunt 81. Onderweg
steken we de Vliet over en komen onmiddellijk in het domein
Tekbroek terecht.
Dit laaggelegen broekgebied in de vallei van de Vlietbeek is
14 ha groot. Halfweg vorige eeuw werden de oorspronkelijk
natte hooilanden bijna allemaal beplant met populierenbos.
Het gebied is sinds 1977 eigendom van de gemeente Puurs en
een uitgelezen plaats voor korte wandelingen en looptochtjes.
In samenwerking met Natuurpunt zette het gemeentebestuur
een natuurleerpad op met twaalf infoborden.
Aan de Molenbeekvallei in Liezele (Puurs) is de Schemelbertmolen (Wolfstraat) de enige werkende watermolen van KleinBrabant. Hier werd uit het vlaszaad lijnolie geperst. Lijnolie is
één van de oudst gebruikte oliën en onder meer geschikt voor
(olie)verf, vernis, vloerzeep en linoleum.
We fietsen richting knooppunt 12 langs het Arboretum van
Puurs (Overheide 21).
Dit arboretum is eigendom van de gemeente. Het domein telt
een unieke verzameling van een 500-tal soorten bomen, planten en struiken. Zowel inlandse soorten als variëteiten uit de
rest van de wereld kregen er een plaatsje.
Aan de dreef komen we
terug op het wandelknooppuntennetwerk en volgen
de knooppunten 114 ⊲ 113 ⊲
112 ⊲ 111. We volgen knoop
punt 104 maar slaan niet af
in de veldweg. We volgen
de verharde weg Nijven tot
aan het volgende kruispunt
met Pandgatheide, waar
we aan de overzijde de
veldweg naar knooppunt
105 vinden.

Schemelbertmolen
© PS
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Pandgatheide
© PS

Dicht bij dit kruispunt merk je de Molenput op, uitgegraven als
zandwinning voor de bouw van de ‘molenberg’. Dit is de heuvel
waarop de Pandgatmolen werd gebouwd. De molen werd genoemd naar het hier gelegen heidegebied dat zich uitstrekte
over Sint-Amands, Mariekerke en Bornem. Later raakte de om
geving bekend als de haard van de vlasteelt in Klein-Brabant.
Vlakbij vind je de ‘pluk-af’, één van de belangrijkste vlasrootplaatsen in Klein-Brabant. Spijtig genoeg is daar nu nog weinig
van terug te vinden.
Het huis (let op de hoogte, al was die vroeger beduidend hoger)
tegenover de put geeft de plaats van de vroegere molen aan. In
1914 is de stenen Pandgatmolen afgebrand.
Zie je de oude ‘eikentronken’ aan de oever van de put? Door
regelmatig te knotten, zorgde men ervoor dat de bomen de
‘windvang’ van de molen niet hinderden Ook hier werd tot aan
de Eerste Wereldoorlog vlas geroot. In die tijd was de put nog
verbonden met de omliggende sloten. Maar omdat de put ook
diende als veedrinkpoel, werd het roten al vroeg stopgezet
(roten vervuilt het water).

Als ik was jong en schoon,
Droeg ik een blauwe kroon;
Als ik was oud en stijf,
Sloegen ze me op het lijf;
Als ik was genoeg geslagen,
Werd ik van prinsen en
graven gedragen.
(auteur onbekend)

Vlasbloem
© PS
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Meidoorn
© VLM

Even verder ligt links van de veldweg een ovaalvormig perceel
omgeven met knotwilgen.
Dit natuurgebied ‘De Wilgskes’ is eigendom van de gemeente
Sint-Amands en wordt beheerd door Natuurpunt. Het is een
typische ‘gaver’: een natuurlijk laaggelegen plek in het landschap. Bijzonder is het kruisvormige slotensysteem dat afwatering en daardoor landbouwgebruik mogelijk maakte.
We volgen de Abelenstraat tot knooppunt 102. De abeel is de
natuurlijke vorm van de populier. In de tijd van de vlascultuur
werden deze statige bomen veel aangeplant langs veldwegen.
Deze aanplant (links van de weg en haaks op de oude spoorlijn
Dendermonde-Puurs) herinnert aan deze vervlogen tijd.
Ter hoogte van de oude spoorweg komen we terug op het fietsnetwerk en volgen we fietsknooppunt 12 richting knooppunt 11. Na
enkele kilometers verlaten we de spoorweg en komen voorbij de
historische site van het Reysegemhof (informatiebord aanwezig).
Op de plek van dit ‘open’ (geen ondergroei van struiken) populierenbosje stond tot in 1800 een hoeve: het Reyseghemhof,
dat een bewogen geschiedenis kende. Pal tegen het bosje
bemerk je een vlasrootput, omgeven door enkele elzen. De
omgeving van het Reyseghemhof wordt ‘Het Rot’ genoemd …
geen toeval! Het was zowat de enige plaats in Klein-Brabant
waar het ‘dauwroten’ werd toegepast.
Heb je 100 meter voor het bosje, aan dezelfde kant van de weg,
de stokoude knotpopulieren geteld?
De weg vervolgt richting knooppunten 87 ⊲ 82 richting 81 met
aan de linkerkant een historische hoogstamboomgaard met
vooral perenbomen.
De boomgaard is omzoomd door een meidoornhaag. Die werd
aangeplant toen er nog geen prikkeldraad bestond en diende
om het vee in de wei te houden. Aan de rechterkant van de weg
zie je forse knoteiken.
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We kruisen de Kuitegemstraat en we volgen de knooppunten
82 ⊲ 81 ⊲ 79 ⊲ 77. Dorstigen kunnen terecht in de Cuyteghemhoeve. De voormalige hoeve ligt midden in een landelijke
omgeving. Kinderen kunnen er spelen en dieren voederen. In
de oude koeienstal kan je iets drinken en eten en er de oude
landbouwwerktuigen bewonderen.
Nu komen we aan een van de meest aantrekkelijke sites van
het hele traject: het oud hoevecomplex ‘Steenovens’. Al in de
16de eeuw vonden hier steenbakkerijactiviteiten plaats in veld
ovens. In de 18de eeuw evolueerde de hoeve tot een bruisend
economisch centrum met een aanlegplaats, veerdienst en
herberg. Er was ook een linnenblekerij. Na het weven had het
linnendoek een ecru kleur. Door de doeken te wassen en te
bleken, werden ze mooi wit. Bleken was het resultaat van de
inwerking van lucht, licht en water.
We maken de tocht rond richting knooppunten 79 ⊲ 77 (kaai) of
78 (Parking Noord) langs de Scheldedijk.

Steenovens

LANDBOUW VANDAAG

© KVNS

In de streek van Klein-Brabant zie je afwisselend hooilanden,
weiden en akkers, ingezaaid met maïs, graan en hier en daar
een perceel voederbieten. De bodem bestaat uit lemig zand,
ideaal voor de teelt van … vlas!
Vandaag worden in de streek veel ‘vollegrondgroenten’ geteeld
zoals bloemkool, prei, venkel en spinazie. Dat heeft
te maken met de geschikte grond en
de grote afzet op de veiling van
Sint-Katelijne-Waver (Mechelen).
Langs het traject staan drie panelen
die de hedendaagse landbouw
(prei- en bloemkoolteelt en
varkenshouderij) promoten.
© LGI
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VLAS IN DE TAAL.
Toen het feest begon, kwamen de drie vrouwtjes binnen, won
derlijk uitgedost en de bruid zei: “Welkom, wees welkom lieve
nichten.” – “Och,” zei de bruidegom, “hoe kom je aan zulke
wezens in de familie?” En hij ging naar de eerste met haar
brede platvoet en vroeg: “Hoe kom je aan zo’n platvoet?” – “Van
‘t trappen,” zei ze, “van ‘t trappen.” Nu ging de bruidegom naar
de tweede toe en zei: “Hoe kom je aan zo’n hanglip?” – “Van
‘t likken,” zei ze, “van ‘t lik
ken.” Toen vroeg hij de
derde: “Hoe kom je aan zo’n
dikke duim?” – “Van ‘t ga
rendraaien,” zei ze, “van ‘t
garendraaien.” Toen schrok
de prins en zei: “Dan zal
mijn mooie bruidje nooit of
te nimmer meer een spinne
wiel aanraken!” En zo was
ze meteen van het ellendige
spinnen af!
© VMK

Uit ‘De drie spinsters’
van de Gebroeders Grimm

SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN
> Als door een repel getrokken (= zeer mager)
> Iemand over de hekel halen (= allerlei slechte dingen vertellen
over iemand)
> Een hekel aan iets/iemand hebben (= een broertje dood hebben
aan)
> Er is geen goed garen mee te spinnen (= iemand die niet in staat
is goed samen te werken)
> Ergens garen bij spinnen (= er flink aan verdienen)
> Het is goed spinnen van een andermans garen (= met andermans eigendom kan men gemakkelijk kwistig omgaan)
> Iets op de keper beschouwen (= iets nauwkeurig bekijken)

PLAATS- EN HERBERGNAMEN
Jarenlang gonsde Klein-Brabant van de vlascultuur. Zo verwij
zen enkele plaats- en herbergnamen daarnaar. Voorbeelden
zijn de ‘Vlaesschaer’ in Puurs. In Sint-Amands bestond er een
herberg ‘De Vlasbeurs’, in Kalfort (deelgemeente van Puurs)
kenden ze ‘De Balans’ waar het vlas werd gewogen en ‘De Vlas
bloem’ (ook in Puurs bestond een gelijknamige herberg).
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Vlasrootput De Kluys
© PS

NUTTIGE ADRESSEN
VERENIGING VOOR HEEMKUNDE IN KLEIN-BRABANT VZW
Erfgoedhuis De Casteleyn
Wolfgang d’Urselsstraat 5
2880 Bornem-Hingene
p/a W. Verstraeten
Dascottelei 14 B6, 2100 Deurne
M heemkunde_klein_brabant@skynet.be
W https://www.heemkunde-klein-brabant.com

NATUURPUNT AFDELING KLEIN-BRABANT
Luc Peeters, Anemonenlaan 1, 2880 Bornem
T 03 899 15 88
M natuur.klein-brabant@telenet.be
W http://users.telenet.be/natuurpunt-klein-brabant

DE ZILVERREIGER VZW
In het VlechtMuseum ‘De Zilverreiger’ in Weert krijg je een goed beeld
van de rol die vlas gespeeld heeft in de geschiedenis van de streek. Ook
zie je hoe vlas werd gekweekt en bewerkt om er linnen en andere producten van te maken. Je vindt er traditionele werktuigen en een kaart
van Klein-Brabant met daarop de 76 vlasrootputten die de streek rijk is.
Educatieve pakketten voor scholen zijn aanwezig.
Scheldestraat 18, 2880 Weert (Bornem)
T 03 889 06 03 M info@zilverreiger.be W www.zilverreiger.be
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REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME
Regionaal Landschap Schelde-Durme is een streek gevormd door
Schelde en Durme. Je vindt er slikken en schorren, graslanden, waterplassen en tal van typische planten en dieren. Samen met vele partners
onderneemt het Regionaal Landschap actie om het landschap, de natuur
en het erfgoed in de streek te ondersteunen en te verrijken.
T 052 33 89 10
M info@rlsd.be
W www.rlsd.be

V.Z.W. STOOMTREIN DENDERMONDE-PUURS
W www.stoomtrein.be

ONS KLEIN-BRABANTS BOERENERF VZW – HAVESDONCKHOEVE
Nattenhaasdonk 13, 2880 Bornem
T 03 889 18 47
M havesdonckhoeve@skynet.be

TEXTURE - MUSEUM OVER LEIE EN VLAS
Noordstraat 28, 8500 Kortrijk
T 056 27 74 70
M texture@kortrijk.be
W www.texturekortrijk.be

TOERISME SCHELDELAND
W www.scheldeland.be

TOERISME KLEIN-BRABANT-SCHELDELAND VZW
Klein-Brabant, het land van stille waters, is de streek bij uitstek waar je
kan wandelen en fietsen langs kilometerslange dijken, gebruikmakend
van de unieke veren over de Schelde. In het infokantoor vind je alle toeristische informatie en documentatie over Klein-Brabant. Wil je op uitstap
met een groep, dan kan je hier terecht voor een mooi programma.
Regionaal infokantoor Het Landhuis
Boomstraat 1, 2880 Bornem
T 03 899 28 68
M info@tkbs.be
W www.toerismekleinbrabant.be

Vlasrootput De Kluys
© PS
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Vijver van de Pandgatmolen
© PS
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Herwig Mees, gemeente Bornem en Natuurpunt Klein-Brabant
Paul Segers, Natuurpunt Klein-Brabant
Jos Winckelmans, Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant
Luc De Wachter, De Zilverreiger vzw
Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland
Regionaal Landschap Schelde-Durme
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met de steun van

VLASROOTPUTTEN

FIETSEN LANGS DE

KLEIN-BRABANT / 25 KM

Vereniging voor
Heemkunde in
Klein-Brabant
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