jaarprogramma 2018

Voorstel van Ivan Vincke
zaterdag 25 augustus 2018

450 km rond Sint-Pauwels (4)
rit
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eoC
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Tielrode
Tielrode
Tielrode

vertrekuur
13.00u
13.00u
13.00u

eoA
Vertrekken doen we aan het veer in Tielrode. We fietsen richting Temse over de Scheldebrug het jaagpad op
voorbij de Notelaer.
Op de Scheldedijk tussen de monding van Durme en Rupel staat er een bijzonder erfgoedpareltje : paviljoen
De Notelaer. Het dankt zijn naam aan de notenbomen die er tot het begin van de jaren 1950 groeiden. Dit
neoclassicistisch paviljoen werd eind 18de eeuw gebouwd, in volle Franse Revolutie. De opdrachtgever was
Wolfgang Guillaume, de derde hertog d’Ursel. In die tijd was de adel de strakke architectuur van Versailles
meer dan moe en wou ze natuurlijke tuinen met daarin speelse
buitenverblijfjes. De Notelaer is een prachtig voorbeeld van die
harmonieuze mix van natuur en cultuur.
Even later verlaten we het jaagpad richting Hingene en zo rijden
we voorbij het kasteel d’Ursel. Verder fietsen we langs kleine
wegen Eikevliet, Ruisbroek en Klein-Willebroek voorbij.

Paviljoen De Notelaer - Bornem

Zo passeren we achtereenvolgens de
Rupel, een stukje Dijle en de Zenne en
rijden we voorbij Heffen en Leest om
het dorp Hombeek te bereiken. We
vervolgen onze weg door de gemeente
Zemst naar Eppegem, Humbeek, SintBrixius-Rode en Meuzegem net niet tot
bij de brouwerij Palm, maar wel voorbij
de brouwerij Bosteels in Buggenhout.

Nu we dorst krijgen, rijden we snel terug naar het vertrek : eerst
nog langs Baasrode, over de Vlassenbroekbrug naar Moerzeke
en Hamme en dan de Mirabrug over naar Tielrode.
eoB
De B-rit volgt hetzelfde parcours tot Leest. Hierna volgen we de weg naar Tisselt en Breendonk en dan
voorbij den Duvel naar Lippelobos en in Sint-Amands rijden we het jaagpad op tegen de Schelde naar
Mariekerke om in Weert de overzet te nemen naar Hamme (Driegoten). Nu steken we nog de Mirabrug over
terug naar Tielrode.
eoC
Deze rit volgt de A-rit tot juist voor Ruisbroek. Daar steken ze de N16 over naar Breendonk en volgen vanaf
de brouwerij Duvel Moortgat de B-rit .
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