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Startplaats met startbord aan Mirabrug, 
Hamveer, Hamme

Bewegwijzerde route die bestaat uit 2 delen. De route in Hamme 
is goed voor 5,1 km of 7 000 stappen. Deze route start aan de 
Durmedijk en brengt ons door het natuurgebied ‘den Bunt’. 
De wandeling in Waasmunster is 4,6 km en leidt ons in 6 500 
stappen door de parochie Sombeke.

Beide wandelingen zijn moeilijk toegankelijk voor rolstoelen en 
kinderwagens.

Er is drankgelegenheid onderweg in de omgeving van den Bunt in 
Hamme en op Sombekedries.
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10 000 stappen in 

Hamme-Waasmunsterelke 
stap 
telt

Van daaruit worden we ‘den Bunt’ binnengeleid. Dit uniek natuurgebied bezit een merkwaar-
dige flora, ten gevolge van de veelvuldige overstromingen van de Durme en de ontginning van 
turfputten, die nu visrijke vijvers zijn geworden. Deze prachtige tocht door ‘den Binnenbunt’ 
leidt tot aan de Biezestraat. Hier gaan we rechtsaf en volgen even het fiets- en voetpad tot we 
net voor het kruispunt met de N41 rechts een wandelpad inslaan. Dit wandelpad brengt ons 
recht naar de Durmedijk, het start- en eindpunt van de route.

Waasmunster 

We starten aan het startbord 
aan de Mirabrug. We 
wandelen over de Mirabrug 
langs de oude gebouwen 
van de Koolputten richting 
Sombeke naar de Dur-
medijk. We passeren de 
uiterwaarden, een strook 
land dat dient als waterbuf-
fer tussen de Durme en 
de dijk en wandelen langs 
de meersen van het Groot 
Broek van Elversele. Deze 
laaggelegen polder zal na 

de uitvoering van het Sigmaplan volledig aan de getijden van de Durme worden overgeleverd 
en tweemaal per dag onder water staan.  
We verlaten de dijk naar rechts en wandelen langs een poel de Smoorstraat in tot aan het 
Kasteel van Sombeke. Recht tegenover de poort van het kasteel gaan we links de Smoorstraat 
in. Via de met linden omzoomde driehoekige Benedendries, loopt de weg omhoog naar de 
Bovendries of Dries van Sombeke. Op Sombekedries, een gezellig pleintje, zijn we halfweg. 
Hier staat het standbeeld van kunstschilder Edmond Verstraeten. Wat verderop vind je hier op 
de Dries nog eens zijn standbeeld in de voortuin van het huis waar zijn familie woont.
Aan de barokke Sint-Rochuskerk wandelen we links de Dommelstraat in en nemen even 
verderop het Pastoorwegelken links. Daarna slaan we rechts de Sportstraat in tot aan de 
Vlaszakstraat. Aan het einde van deze straat gaan we links de gewezen spoorwegdijk op. Deze 
dijk maakte deel uit van de spoorwegverbinding tussen Sint-Niklaas en Dendermonde. Rechts 
van de dijk zien we de Sombeekse Meersen. Aan fietsknooppunt 47 slaan we linksaf richting 
Mirabrug.

De 10 000 stappenroute bestaat uit 2 lusvor-
mige routes die starten aan de Mirabrug. Deze 
brug met historische waarde, die haar naam en 
bekendheid dankt aan de speelfilm Mira (1971), 
is sinds 1991 als erfgoedmonument beschermd. 
Op deze mooie site vinden we het startbord van 
beide routes terug.

Hamme

Voor de wandeling op Hamse bodem volgen we voor een stuk de wandelknooppunten van 
Toerisme Oost-Vlaanderen om de natuur niet te ‘overbewegwijzeren’. Hier en daar vinden we 
enkele ondersteunende 10 000 stappenwegwijzers. De 10 000 stappen wandeling start aan de 
Hamse zijde van de Mirabrug en leidt ons eerst de Durmedijk op. Even verderop, net voorbij 
de Durmebrug, start de eigenlijke lus ter hoogte van het wandelknooppunt 138. 
Deze wandeling leidt ons verder langs de dijk aan de Durme, die even verderop uitmondt in de 
Schelde. Aan knooppunt 135 verlaten we de Durmedijk via een voetgangerstrapje. Slechts 714 
stappen verder vinden we al knooppunt 136 terug. Aan dit knooppunt zorgen enkele drank- en 
eetgelegenheden voor een mix van natuur en gastronomie.
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