Wist je datjes tijdens de zoektocht ( altijd een beetje leuk .)
Lus 1
We volgen de Baerdemaekerstraat en zien aan onze rechter kant de buitenwallen van het kasteel.
Op het einde van de 18de eeuw zijn deze grachten aangelegd door de allereerste hertog.
In de 20ste eeuw kenden deze grachten vele functies.
Ze bevoorraden het kasteel, ze vormden een symbolische barrière met het dorp en droegen bij tot de
lokale economie.
De hertog liet de mandenmakers hun “wijmen” weken en lenig maken in het water. Zwemmen en
ijsschaatsen mochten de dorpelingen hier ook .
De Huveneersheuvel in Nattenhaasdonk :
Je ziet hier veel lindebomen. In onze Christelijke cultuur werd de linde gezien als een heilige boom,
heel vaak gewijd aan Maria. Je vindt ze ook vaak in het midden van een dorpskern.
Onder de lindeboom werd in de Middeleeuwen recht gesproken, getrouwd en de lindeboom
beschermde de inwoners tegen hekserij.
De site van Nattenhaasdonk werd al vernoemd in de 4de eeuw en is dus ouder dan het dorp Hingene.
Deze plaats was oorspronkelijk hoog genoeg om buiten de invloed van het water te blijven en
evolueerde tot een klein dorp met een kerk.
Vanaf de 11de eeuw werd de site echter onderhevig van getijden en werden de overstromingen een
acute bedreiging voor deze nederzetting. Na de zware overstroming van 1825 werd deze woonkern
grotendeels verlaten . De kerk van Nattenhaasdonk werd afgebroken en in Wintam terug
opgebouwd.
De Pastoor Huveneersheuvel met kapel getuigt nog van de oorspronkelijke nederzetting.
Archeologische vondst in Nattenhaasdonk :
Bij de heraanleg van de straat (2,5 jaar geleden) vond men tijdens de voorbereidingswerken enkele
oude vondsten nl. potscherven gelinkt aan het verdwenen dorp en de omwalde hoeve.
Men kent de omgeving als “Pastoor Huveneersheuvel” omdat de toemalige pastoor een actieve rol
speelde in de Boerenkrijg (1798). Hij was de aalmoezenier van de Brigands die zich hevig verzetten
tegen de Franse overheersers. De archeologen hebben nu ook de restanten van een eeuwenoude
muurstructuur gevonden . Deze gaat waarschijnlijk terug naar de 11de en 12de eeuw en is in de hoek
van de site te zien.
Op het einde van de kasseiweg aan onze linker kant zien we ook nog de “groene wiel” . Een wiel is
een overblijfsel van een dijkbreuk. Het is een kolkgat dat vlak na de dijkbreuk ontstaat door het
kolkende water.
In het stiltegebied aangekomen ! Hier hoor je alleen rustgevende, streekeigen geluiden van de
natuur en de mens.
De Klein Hinck .Hhier gaan we rechts in een trage weg of buurtweg. Het zijn verbindingen om op een
leuke en veilige manier naar je werk, school, buurtwinkel, … te gaan.

Lus 2
We nemen de Notelaersdreef. Aan je linker kant heb je Hingene broek, samen met het parkbos, de
Notelaersdreef, de Dorpsdreef, de kasteeldreef en de Scheldevallei is dit een beschermd landschap.
De Notelaersdreef heeft haar naam te danken aan de notenbomen die er stonden, maar die tijdens
WO1 omgehakt zijn door de Duitsers voor het maken van geweerkolven.
Aan je rechterkant komt er binnenkort een overstromingsgebied. De werken hebben meer dan 2 jaar
vertraging door moeilijke onteigeningsdossiers en de verhuis van een populatie ijsvogels.
Op de dijk staat het beeld van “de Dijkgravin”, genoemd naar het boek van Marie Gevers over haar
vriendin Jeanne Thielemans die rentmeesteres van het kasteel was. De naam is wat misplaatst want
Juffra Jeanne is nooit dijkgravin geweest maar werkte wel als griffier bij de dijkage van Hingene,
Bornem en Weert. Ze is 101 jaar geworden en een echte legende van Hingene.
Linksaf zie je een 200 m verder op je linkerkant “de Notelaer” Het staat al meer dan 200 jaar op de
Scheldedijk en is de moeite om even te bezoeken. Op wandelafstand van hun kasteel te Hingene
vonden ze de perfecte locatie (tussen de monding van de Durme en de Rupel) . Er was door de
eeuwen heen een overzetdienst en deze functie werd geïntegreerd in het nieuwe paviljoen. Zo werd
de Notaelaer tegelijk veermanswoning, herberg en hertogelijke ontvangstruimte met een prachtig
uitzicht voor hun gasten .
Het Estuarium van de Schelde is Europees beschermd ! Sinds de bouw van het waterzuiveringsstation
in Brussel is de kwaliteit van het water er zienderogen op vooruit gegaan.
Voorbij de Notelaer zie je links het “Groot Schoor” waar laagstam fruitbomen aangeplant zijn. Hier
wordt de dijk errond opgehoogd en voorzien van een jaagpad. Dit zal in de toekomst ook een
overstromingsgebied worden met een ringdijk er om heen. Het Scheldewater zal met eb en vloed in
het gebied komen. Zo krijgt de Schelde meer ruimte en wordt hier een unieke natuur gecreëerd.
Links zie je een prachtig huis opgetrokken in baksteen met bovenaan een houten huis. Dit was de
“Ambarcadère”. Het was oorspronkelijk een veerdam waardoor er meer export en toerisme op gang
kwam. Het café is verdwenen en is nu een kantoor met een prachtig uitzicht .
In het Buitenland aangekomen. Buitenland is altijd een speciaal gehucht geweest van Bornem, dat
lange tijd onbewoond was. Rond 1810 werd het ontdekt door enkele Antwerpenaren. In deze
familienederzetting vond je geen school, kerk of gemeenschappelijke voorzieningen. Er zijn twee
straten, de Reek en Buitenland en met slechts 194 inwoners. Buitenland betekent letterlijk “het land
buiten de dijken in het moerassig gebied dat altijd overstroomde”. De familie Merckx stichtte samen
met Gaspar Broeckx de professionele mandenmakerij “de Compagnie” op in 1845. Men deed hier
vooral aan landbouw, wissenteelt en mandemakerij. Er vonden hier meer dan 100 mensen werk.
Aan het Reuzenhuis naar links de Reek in, zo naar café St Vadde. Het Reuzenhuis komt van de
wereldtentoonstelling in Antwerpen. Is daar afgebroken en hier terug opgebouwd.
St Vadde noemden we als kind het visserscafé. Hier was niet alleen een café maar ook een winkel
met vissersbenodigheden.
Richting de N16 (hier is het een beetje gevaarlijker) . De voet - en fietstunnel rechtdoor volgen.
Vergeet hier zeker niet naar de mooie muurtekeningen te kijken.
Via de oude steenweg (dus straat voorzichtig oversteken) zo naar de Wielstraat . We zien hier
“Hingenewiel” met daarnaast de “Ketelwiel”. Bornem telt 18 wielen. Wielen ontstonden bij
dijkbreuken. Met een enorme kracht schuurde het water een metersdiepe put uit, net achter de bres
en zette de polder blank. Na elke overstroming herstelden de mensen de dijken en legden ze de
polders opnieuw droog. De wielen bleven achter als getuigen van deze ellende. Ze zijn typisch voor
het Scheldelandschap.

