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In het wiel van In het wiel van 
Fred De Bruyne Fred De Bruyne

fietsen

Fietstocht langs de mooiste Berlaarse plekjes, waaronder 
enkele belangrijke uit het leven van Fred De Bruyne. 
 
Kasseistroken of onverharde paadjes vind je niet in het 
parcours, dus de tocht is prima geschikt voor het hele 
gezin! 

In samenwerking met 'Fred De Bruyne vrienden vzw'.

berlare

35 kilometer
 meer info:  Onthaalpoort Donkmeer,  

   052 43 25 60 en toerisme@berlare.be

v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare
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De roots van Fred

A • Nieuwstraat 59   Voormalig café De Posthoorn, uitgebaat door De Bruynes ouders tijdens zijn topjaren.

B • Nieuwstraat 42    Ouderlijk huis van Fred De Bruyne, tevens café uitgebaat door zijn ouders.  

     Aan de overkant van de straat staat een gedenksteen voor Fred De Bruyne.

C • Fred De Bruynestraat   Straat in wijk Kerkveld, vernoemd naar De Bruyne. Wist je dat de broers Naesen in 

     deze wijk opgroeiden?

D • Donklaan 35    Woonplaats van Fred De Bruyne tot zijn vertrek naar Frankrijk.

E • Pavé Fred De Bruyne   Kasseistrook tussen Kerkhofdreef en Bakkerstraatje, verwijst naar de laatste  

     kasseistrook in Parijs-Roubaix, de klassieker die Fred De Bruyne won in 1957. 

F • Dorp 19    Geboortehuis van Fred De Bruyne.

Langs de route

1 • Het veerpont Berlare-Appels voor voetgangers en 

fietsers is het oudste van de streek. Zelfs in het verdrag 

van Verdun (843) is er al sprake van deze overzet. 

2 • Kalkense Meersen is een van de meest uitgestrekte 

meersengebieden langs de Schelde voor kilometers 

wandel- en fietsplezier.

3 • Watersporten, survivallen, zonnebaden of je hart 

ophalen in de speeltuin? Op recreatiedomein  

Nieuwdonk komen jong en oud aan hun trekken.

4 • Het Donkmeer is uitermate geschikt voor een leuke  

daguitstap. Wandelen, fietsen, vissen, zelf bootje varen 

of je laten overvaren naar de Eendenkooi, minigolfen... 

Mogelijkheden genoeg! Honger of dorst gekregen? 

Tal van horecazaken staan voor je klaar! 

5 • In Onthaalpoort Donkmeer kan je terecht voor  

tal van wandel- en fietsroutes of info over groeps-

uitstappen. Je huurt er ook een fiets of materiaal voor 

een spelletje minigolf, petanque of kubb. 

6 • Het Riekend Rustpunt aan de oude loskaai op het 

Sluis is een van de kleinste musea van het land.  

Het dankt zijn naam aan een totaal onbekend aspect 

van onze geschiedenis: de beer- en mesthandel tussen 

de steden en het platteland langs de waterlopen.

7 • In de Paardeweide, ook wel ‘het Zwin van Berlare’ 

genoemd, ontdek je tal van wondere natuurtaferelen. 

8 • Het kasteeldomein diende al meermaals als decor 

voor films of tv-series, maar ook voor de gezelligste 

evenementen. Het kasteel en de bijgebouwen zijn niet 

publiek toegankelijk, het park wel.

Palmares

1950:  - Ronde van Luxemburg (liefhebbers)
1953:  - Ronde van Vlaanderen (onafhankelijken)
1954:  - Desgrange - Colombo
 - Ronde van Frankrijk etappe 8, 13 en 22
1956:  - Desgrange - Colombo
 - Milaan - Sanremo
 - Luik - Bastenaken - Luik 
 - Parijs - Nice
 - Ronde van Frankrijk etappe 1, 6 en 10

Overwinningen Berlare

1947:  - Nieuwelingen
1950:  - Liefhebbers
1954:  - Profs (Mercier-Hutchinson)
1957:  - Profs (Carpano-Coppi)
1958:  - Profs Carpano-Ghigi

1957:  - Desgrange - Colombo
 - Ronde van Vlaanderen
 - Parijs - Roubaix
 - Parijs - Tours
 - Sassari - Gagliari
1958:  - Desgrange - Colombo
 - Luik - Bastenaken - Luik
 - Parijs - Nice
1959:  - Luik - Bastenaken - Luik
1961:  - Kuurne - Brussel - Kuurne
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