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10 000 stappen 

in Temse

Startplaats aan het Durmeveer, 
Sint-Jozefstraat, Tielrode.

Bewegwijzerde route van 6,8 km 
(9 700 stappen).

De wandeling loopt door het pro-
vinciaal domein Roomacker en 
langsheen de potpolder Tielro-
debroek.

De weg is niet toegankelijk 
voor rolstoelen en kinderwa-
gens.

Er is drankgelegenheid aan 
de start- en aankomstplaats 
en onderweg.
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10 000 stappen in Temse
elke 
stap 
telt

Het doet eveneens dienst als schuil- en overwinteringsplaats voor bijen, wespen, 
lieveheersbeestjes, vlinders, enz. We vervolgen onze wandeling langs de 3 kleiput-
ten. Momenteel herbergen de putten een visrijke biotoop, evenals diverse soorten 
padden, kikkers en salamanders. 
In het domein bevindt zich ook het hoogste punt van de Wase cuesta, een natuur-

lijke asymmetrische 
heuvel. De Wase cuesta 
torent 30 meter boven 
de zeespiegel uit en rijst 
net buiten de dorpskern 
op. Bij helder weer zie 
je er het Atomium.  

We verlaten het domein 
en wandelen naar de 
Kerkstraat. Daarna gaan 
we via de voetweg, die 
dienst doet als door-
steek tussen de Kerk-
straat en de Molen-

straat, naar beneden tot aan de B.A. Heymanstraat. We steken de steenweg over en 
gaan aan de Antwerpse steenweg naar links tot aan Café Half Time. Hier slaan we 
rechts de Weelstraat in en via de eerste wegel aan onze linkerkant beklimmen we de 
trappen naar de dijk. 
Hier kan je genieten van een uitzicht op de potpolder ‘Tielrodebroek’. De gronden 
in de potpolder deden vroeger dienst als hooilanden, maar werden in het kader 
van het Sigmaplan omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied van 97 
hectare. Op twee plaatsen is de Scheldedijk hier meer dan een meter verlaagd, zodat 
bij stormvloed het water over de dijk de potpolder instroomt. Bewoonde gebieden 
blijven daardoor gespaard van waterellende.
De wandeling leidt ons rechts langs de dijk naar het Durmeveer, het start- en eind-
punt van deze wandeling.

Aan het Durmeveer zien we het 
standbeeld van de veerman Cyriel 
Van Bogaert, beter bekend als ‘den 
Toeter’ die 60 jaar lang het veer 
tussen Hamme en Tielrode be-
diende. We volgen de dijk richting 
Elversele/Hamme.

Aan het waterpompstation slaan we de eerste voetwegel rechts in. 
Daarna slaan we linksaf en wandelen door de Bettehemstraat. Aan het einde ga je 
linksaf naar de B.A. Heymanstraat. Als we deze steenweg oversteken bereiken we 
via de Hofstraat na een 100-tal meter het provinciaal domein Roomacker. Dit prach-
tige natuurgebied van 12 hectare is een overblijfsel van 3 voormalige kleiputten, die 
gebruikt werden door de vroegere steenbakkerijen. 
Aan het begin van het domein staan we even stil bij een insectenhotel. Deze con-
structie, bestaande uit stenen, houtblokken met gaten erin geboord en rietstengels, is 
een geliefde plek voor het bouwen van een nest voor verschillende soorten insecten. 
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