DE ZOMERFIETSTOCHT 2015 VAN CANTAMABILE
Op zaterdag 22 augustus 2015 houden we onze jaarlijkse fietstocht voor koorleden, familie en
sympathisanten van Cantamabile. De afstand is 46 km (9 km minder dan vorig jaar).
Vertrek om 11 uur aan de Mirabrug te Hamme.
Terug aan het veer van Driegoten vermoedelijk om 17.30 uur.
Je kan ook aansluiten aan de brug van Temse (onder de N16, kant centrum) om 11.30 uur.
Dit jaar gaat de rit naar het pas aangelegde gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-BaselRupelmonde, een uitgestrekt natuurgebied van bijna 600 ha in volle ontwikkeling, heraangelegd in
het kader van het SIGMA-plan.
Onderweg ontbreekt het niet aan fraaie monumenten en landschappen. De kade van Rupelmonde
met de oude getijdemolen (1517) en de Graventoren is onze eerste stop. Langs de kade en in de
omgeving van het marktplein vind je genoeg mogelijkheden voor de middagpauze in één van de
herbergen of gewoon op een bank langs de Schelde (vrije picknick, smos of snack). Het is er ook
ambachtenmarkt.

Rupelmonde
Drie kilometer verderop komen we aan het kasteel Wissekerke (heropgebouwd in 1562, thans
gemeentehuis) en aan de pittoreske markt van Bazel. We beperken ons tot een korte bezichtiging
van de omgeving (het kasteel is alleen open voor bezoek op zondagnamiddag). Daar begint ook onze
tocht doorheen het overstromingsgebied naar het veer Bazel-Hemiksem. We nemen één van de
schitterende nieuwe fietspaden doorheen het middengedeelte dat vooral bestaat uit slikken en
schorren, weidevogelgebied en elzenbroekbossen.

Bazel

Hemiksem

Vanaf het veer Bazel-Hemiksem bereiken we vlug de Oude Sint-Bernardusabdij van Hemiksem
waarvan de oorsprong teruggaat tot de 12e eeuw. Ze werd herbouwd in de 17e en 18e eeuw,
gesloten tijdens de Franse Revolutie en is thans in restauratie na complete verwaarlozing en in
gebruik door de gemeente.
We vervolgen tot aan het Rupelveer langsheen de vroegere elektriciteitscentrale ‘Interescaut’ van
Schelle, ooit de grootste steenkoolcentrale van het vasteland met 750 werknemers, maar in 2000
volledig verouderd en gesloten. Is nu een logistiek centrum van Electrabel.

Kasteel Hingene
Langsheen de dijk van het Zeekanaal en de Schelde bereiken we Hingene. Daar houden we
namiddagpauze in een taverne bij het kasteel d’Ursel, vroegere adelijke zomerresidentie, thans
culturele instelling van de provincie Antwerpen. We doorkruisen dit kasteeldomein. Daarna is het
nog 13 km.
We rijden door het centrum van Bornem. Op een afstand van hooguit een halve kilometer vind je
het gemeentehuis met fraaie bebloeming, het station, het marktplein met de Onze-Lieve-Vrouwkerk
en de Sint-Jozefkliniek. We vervolgen tot de ingang van het kasteeldomein van graaf Marnix van
Sint-Aldegonde (waarvan je echter heel weinig te zien krijgt) en rijden dan langs een volkomen rustig
pad dat weinigen zullen kennen, tot Branst. Daar is het veer van Driegoten niet ver meer af.
De deelname aan de fietstocht is gratis. Zorg voor een goede fiets en een gemiddelde conditie.
In Rupelmonde nemen we middagpauze. Rond 15.30 uur komen we aan de Taverne
“In d’Oude Poort”, Edmond Vleminckxstraat 81, te Hingene (aan het einde van de Notelaardreef,
kruispunt met de L. De Baerdemaekerstraat). Daar kunnen niet-fietsers ons vervoegen.

Meld je deelname op voorhand (graag donderdag 20 augustus ten laatste) aan
secretaris@cantamabile.be. Laat ook weten als je aan de brug van Temse bij de groep aansluit.
Uiteraard fietsen we alleen bij voldoende goed weer.
We wensen alle deelnemers een verkwikkende, boeiende en veilige tocht onder heerlijke zon.

Het Cantamabile-bestuur

