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Welkom in Berlare!  

Geweldig dat je van plan bent om nog méér mensen te laten proeven van 

ons aanbod.  

Ben je op zoek naar een sportieve of culturele groepsactiviteit, in de natuur 

of liever eentje om letterlijk van te smullen?  

In deze gids vind je de verschillende mogelijkheden opgelijst per thema en 

voorzien van praktische info via handige icoontjes. De betekenis van de 

verschillende icoontjes vind je onderaan deze pagina. 

Heb je interesse in een bepaalde activiteit?  

Dan neem je rechtstreeks contact op met de organiserende partner. Je vindt 

de gegevens achteraan deze gids.  

Voor nog meer algemene info, tips, inspiratie of de combineerbaarheid van 

verschillende activiteiten, kan je contact opnemen met het toeristisch 

infokantoor. Ook deze contactgegevens vind je achteraan. 

Veel plezier! 



 

 

Djembé  
Out of Limits 

 
 

 

“Via oerritmen en de basis van het djembé komen we tot 
samenhorigheid en hopelijk een prachtig samenspel van onze 
opgedane vaardigheden..” 

 

         

 2 uur  Nieuwdonk  €15 per persoon 

 Volwassenen  Max. 25  
zie contactgegevens  

achteraan 

      

 

 

Rondleiding in de bibliotheek  
Gemeente Berlare - Bibliotheek 

 
 

 

Het hele jaar door ben je met de klas of een vereniging welkom in de bib.  
Je krijgt dan een introductie waarbij volgende onderwerpen aan bod komen: 

 huisregels van de bib; 

 kennismaking met de verschillende afdelingen; 

 opstelling van verschillende materialen (romans, 
informatieve boeken, …); 

 zoekopdrachten, aangepast aan het niveau van de 
groep; 

 zoekopdrachten in de geautomatiseerde catalogus; 

 zoekopdrachten op internet; 

 een blik achter de schermen van de bib. 
Dit bezoek kan je combineren met een rondleiding in CC Stroming.  

         

 ± 1 uur  Bibliotheek Berlare  Gratis 

 Alle leeftijden  Max. 25  
zie contactgegevens 

achteraan 

  

Berlare creatief 

 

Berlare cultureel 

http://www.berlare.be/105601.url


 

Achter de schermen in het cultureel centrum 
Gemeente Berlare – CC Stroming 

 
 

 

Tijdens een rondleiding maken kinderen op een aangename manier 
kennis met de werking van CC Stroming. We hebben het over 
verschillende activiteiten, artiesten, contracten, publiciteit, tickets, 
theatertechnieken, … Tijdens de uitleg kunnen de leerlingen de 
verschillende lokalen van het centrum bekijken. Tot slot spelen we 
met licht en geluid. Een stafmedewerker en theatertechnicus 
begeleiden deze rondleidingen. 
Op aanvraag ook rondleiding voor volwassenen mogelijk. 

 
         

   CC Stroming  €1 per leerling 

 Alle leeftijden  Max. 20  
zie contactgegeven  

achteraan 
 

 

 

 

Begeleide sigmafietstochten  
vzw Durme 

  
 

Na de rampzalige watersnood van 1953 en 1976 besliste de Vlaamse 
Overheid om ons beter te beschermen tegen de stormvloeden in het 
Zeescheldebekken. Het plan dat hiervoor werd uitgewerkt noemt 
met het Sigmaplan.  
Hogere dijken langs de Schelde zijn een deel van het verhaal, maar 
het zijn vooral de nieuwe overstromingsgebieden die de rivier 
opnieuw dynamisch en stukken veiliger zullen maken. 
Ontdek en beleef dit unieke landschap met de fiets!  

         

 Halve of hele dag  Berlare  

€5 per persoon 
Fietshuur excl. 
 

 Alle leeftijden  Onbeperkt  
zie contactgegevens 

achteraan 

* Met een minimum van €55/halve dag 

 

  

Berlare 'natuur’lijk 



 

De Eendenkooi  
VZW Durme 

  
 

Tijdens deze uitstap bezoeken we de Eendenkooi. Hier  krijg je van 
de gids het boeiende verhaal te horen over de vroegere vangst van 
eenden. Deze historische vanginstallatie voor eenden werd in 2007 
gerestaureerd en vormt nu een unieke locatie. 

 
         

 2 uur  Donkmeer  €50 per groep 

 

 

 
Alle leeftijden 

 

 

 
Maximum ca. 25 dln 

 

 

 
zie contactgegevens 

achteraan 
 
 
 

Cultuurhistorie van de Donk 
vzw Durme 

  
 

Onder leiding van gidsen van vzw Durme maken we een historische 
wandeling. We bezoeken de Bareldonkkapel of de ‘Kapel van Onze-
Lieve-Vrouw ter Groenen Straeten’, gebouwd op een van de 
rivierduinen binnen de Scheldemeander.  

 
         

 2 uur  Donkmeer  
€50 per groep 
 

 Alle leeftijden  Maximum ca. 25 dln  
zie contactgegevens 

achteraan 
 
 
 
 

De oude meander  
vzw Durme 

  
 

Op deze uitstap gaat onze aandacht naar de geschiedenis en het 
landschap van Donkmeer en Berlarebroek. We maken kennis met de 
grootste meander in het Scheldebekken en komen daarbij heel wat 
verschillende biotopen tegen. 

 
         

 2 uur  Donkmeer  €50 per groep 

 Alle leeftijden  Maximum ca. 25 dln  
zie contactgegevens 

achteraan 
 

 

 

 



 

Heidemeersen  
Natuurpunt Dendermonding 

  
 

De Heidemeersen is een reservaatproject van Natuurpunt vzw 
Afdeling Dendermonding. De naam accentueert vooral de diversiteit 
van het landschap en van de biotopen. Het gebied bestaat enerzijds 
uit aaneengesloten vochtige hooilanden (‘meersen’) met open 
karakter langsheen de Schelde en anderzijds uit rivierduinzones met 
als kern het natuurgebied rond de ‘Hoge berg’ en bijhorende 
waterpartijen.  

         

 2,5 uur  Berlare  €3 per persoon 

 Alle leeftijden  Onbeperkt  
zie contactgegevens 

achteraan 

* Met een minimum van €40 
 

 

Kalkense Meersen  
Natuurpunt Dendermonding 

  
 

Tussen de kerktorens van Berlare (deelgemeente Uitbergen), 
Wetteren, Kalken en Schellebelle ligt een uniek natuurgebied: de 
Kalkense Meersen dat wordt beheerd door Natuurpunt Afdeling 
Scheldeland. Ook dit natuurgebied is bekend door zijn vochtige 
hooilanden, eigenlijk het natuurlijke overstromingsgebied van de 
Schelde. Eeuwenlang hebben klei en slib zich afgezet in de vallei, 
waar een rijke natuur zich ontwikkelde.  

         

 2,5 uur  Berlare  €3 per persoon 

 Alle leeftijden  Onbeperkt  
zie contactgegevens 

achteraan 

* Met een minimum van €40 

 

Natuur en cultuur rond het Donkmeer 
Scheldelandgidsen 

  

 

Tijdens deze wandeling rond het Donkmeer kom je meer te weten 
over de palingvangst, de eendenkooi (hoe ving de kooiker vroeger 
wilde eenden ?), het ontstaan van het Donkmeer, de 
Bareldonkkapel, en zo veel meer ! En… waarom worden de inwoners 
van Berlare de ”puitenkloppers“ genoemd ? 

 
         

 2 uur   Donkmeer  €70 

 Alle leeftijden  Max. 30  
zie contactgegevens 

achteraan 
 



 

Overzetboot op het Donkmeer 
Botenverhuur 

  

 

Als je naar het Donkmeer komt, dan moét je even het water op. Je 
kan een tochtje maken met de overzetboot. Die brengt tot 50 
personen van de kade aan de Donklaan naar de ingang van de 
Eendenkooi en terug. Een overtocht duurt ongeveer een kwartier. 

 
         

 15 minuten   Donkmeer  2 euro per persoon* 

 Alle leeftijden  Max. 50  
zie contactgegevens 

achteraan 

* Met een minimum van 80,00 euro. 
 

Reservaatzone Donkmeer 
vzw Durme 
 

 
 

De ‘Reservaatzone Donkmeer’ is wegens de kwetsbaarheid enkel 
met gids toegankelijk. Het omvat een deel van het Donkmeer en de 
onmiddellijke omgeving ervan en wordt beheerd door vzw Durme. 
Ondiepe waterpartijen, ontstaan door turfontginning, bepalen het 
knappe uitzicht. Daarnaast wisselen oude moerasbossen die kolonies 
van aalscholver en blauwe reiger herbergen, veengraslanden, 
rietvelden en geheimzinnige drijftillen elkaar af. Dit spectaculaire 
natuurgebied, gekenmerkt door de afwisseling van verschillende 
bijzondere biotopen is een ‘must see’ in onze regio. Zelf de bever is 
hier terug opgedoken! Laarzen zijn jaarrond noodzakelijk.  

         

 2 uur  Donkmeer  €50 per groep 

 Alle leeftijden  Maximum ca. 25 dln  
zie contactgegevens 

achteraan 
 

Scheldebroeken en vogelmagneet Paardeweide 
vzw Durme 

 
Op de linkeroever van de Schelde op het grondgebied van de 
gemeenten Zele, Berlare en Wichelen strekt zich een uitgestrekt vlak 
en laaggelegen meersenlandschap uit: de ‘Scheldebroeken’. Dit is de 
laatste weidse open ruimte in de regio: nagenoeg onbebouwd en 
gekenmerkt door een erg ‘open’ karakter met weinig opgaande 
kleine landschapselementen. Vzw Durme beheerd hier heel wat 
bloemrijke percelen waar weidevogels en andere dieren zich 
thuisvoelen. Begin de jaren ’70 werd hier in het Veerhuis de film 
‘Mira’ opgenomen. 

 

         

 2 uur  Donkmeer  €50 per groep 

 Alle leeftijden  Maximum ca. 25 dln  
zie contactgegevens 

achteraan 



 

 

Chocolade made in Berlare 
Cher 

  

Wilt u eens een kijkje komen nemen achter de schermen bij een lokale chocolaterie? Dat kan! 

Cher is een artisanaal chocoladebedrijf, klein, maar fijn, waar 
kwaliteit primeert. Alle chocoladeproducten van Chocolaterie Cher 
worden steeds op onze vertrouwde, zorgvuldige en artisanale wijze 
vervaardigd. In 2010 was Cher één van de chocolatiers die België 
mocht vertegenwoordigen op de Wereldexpo in Shanghai. Ook in 
2015 hebben ze ons land terug vertegenwoordigd op de wereldexpo 
in Milaan. Zij zijn ook het eerste bedrijf in Berlare dat het ‘Handmade 
in Belgium’-label verkregen.  

 ± 2 uur  Chocolaterie Cher  €5 per persoon 

 Volwassenen  Vanaf 10 tot max. 45  
zie contactgegevens 

achteraan 
 

 

Kookles in de Lijsterbes 
Restaurant Lijsterbes 

  

Je wordt ingedompeld in de geheimen van een natuur keuken , de 
kleine trucjes worden je aan geleerd om thuis zelf aan de slag te 
gaan. Met de nodige zorg wordt het menu bepaald, een viergangen 
menu met veel passie op een demonstratieve manier gebracht.  
Je hoeft geen keukenprinses te zijn om het te snappen. 

 

   Lijsterbes, Donklaan 155  €75 per persoon 

 Alle leeftijden  8 tot 16 personen  
zie contactgegevens 

achteraan 
 
 

Workshops in Kook- en Wijnatelier LAGOM 
Lagom kook- en wijnatelier 

  

Elke workshop gaat gepaard met een specifiek thema en duurt zo’n 
drie uur. Je leert verschillende technieken aan, ontdekt nieuwe 
ingrediënten en completeert je receptenrepertoire. Na het kokerellen 
genieten we samen van de bereide gerechten aan onze lange tafel. 
Geen tête-à-têtes dus, maar gezellig geroezemoes. Ontdek ons 
aanbod workshops en kom mee genieten! 

 

   LAGOM, Donklaan 55  €60-70 per persoon 

 Alle leeftijden    
zie contactgegevens 

achteraan 

Berlare smaakt 



 

 

Adventure teambuilding 
Out of Limits 

  
 

Avontuurlijke activiteiten die o.a. ook terugkomen in teambuildings en -battles: 
 speleobox 
 teambuildingsvormen zoals skilopen, nagelklop, A-step, 

bakkenloop, ... 
 carbuilding (alles in, met en rond een auto) 
 boogschieten 
 blaaspijpschieten en katapult 
 kickbikes 
 ...  

         

 2 tot 3 uur  Nieuwdonk  
€15 voor kinderen * 
€20 voor volwassenen * 

 9 tot 99 jaar  Max. 180  
zie contactgegevens 

achteraan 
 

* Met een minimum van 200€ 
 

Bossaball 
vzw Bossaball Bumayé 

  

Back to the basics! We gaan de natuur in en leren vuur maken met 
firesteel, bouwen een shelter, zuiveren water, proeven insecten en 
koken ons eigen natuurpotje...Teambuilding verzekerd! Gelukkig is 
de taverne niet veraf om vervolgens de luxe weer op te zoeken...... 

 

 2 uur  sporthal Overmere  €190 

 
Volwassenen 
Vanaf 14 jaar  8 tot 16 personen  

zie contactgegevens 
achteraan 

 
 

Citygolf 
Citygolf Events bvba 

  
 

City Golf speelt men niet op een golfbaan, maar in een 
dorpsomgeving. In tegenstelling tot klassieke golf speelt men bij City 
Golf niet naar een hole, maar naar een target die reeds in de 
omgeving staat. 
Een target kan een standbeeld, zitbank, fontein, e.d. zijn. Voor 
aanvang van City Golf krijgt elke deelnemer een golfinitiatie. 
Vervolgens speelt de groep een parcours en de speler met het minst 
aantal slagen is de winnaar.  

         

 2 uur  Berlare Donkmeer  Vanaf €20 p.p. 

 Alle leeftijden  Max. 200  
zie contactgegevens 

achteraan 

Berlare sportief 



 

 

City Foot Golf 
Citygolf Events bvba 

  
 

Je wil graag de omgeving ontdekken, maar vind ‘gewoon wandelen’ 
maar saai? Dan biedt City Foot Golf een leuke oplossing! Tijdens een 
begeleide wandeling met zes stops waar je een voetbalopdracht 
moet uitvoeren, kom je meer te weten over Berlare. Plezier 
verzekerd! 

 
         

 2 uur  Berlare Donkmeer  Vanaf €20 p.p. 

 Alle leeftijden  Max. 200  
zie contactgegevens 

achteraan 

 
 

GPS (zoek)wandeling met (doe)opdrachten 
Out of Limits 

  
 

Gewapend met een gps- en gsm toestel vertrekken jullie in kleine 
groepjes op tocht om en rond het Donkmeer. De gps zal jullie 
(hopelijk) leiden naar de mooiste plekjes maar vergeet onderweg de 
(doe)opdrachten niet op te lossen (opdrachten in onderling overleg). 
Met de gsm wordt o.a. alles op foto vastgelegd zodat jullie 
teambuilding voor eeuwig vastgelegd staat.  

         

 ± 3 uur  Berlare Donkmeer  €20 per persoon * 

 Volwassenen  Max. 50  
zie contactgegevens 

achteraan 
 

* Met een minimum van 300€ en afhankelijk van de keuze doe-opdrachten 

 

Hoogteparcours en moeraspiste 
Out of Limits 

  
 

Een laagdrempelige afwisselende klimwandeling op 5 meter hoogte, 
ontworpen volgens de regels van de kunst.  
Overwin dus uw hoogtevrees, trek je adventure schoenen aan en 
kom onze deathride, swing, ... e.a. uittesten. 
Ben je van het avontuurlijke type maar hou je het liever dichter bij 
de grond, of liever water, kom dan onze moeraspiste uittesten. Ook 
hier wacht u een klim- en klauterervaring, hopelijk houdt u het 
droog...  

         

 2 tot 3 uur  Nieuwdonk  
€15 voor kinderen * 
€20 voor volwassenen * 

 9 tot 99 jaar  Max. 180  
zie contactgegevens 

achteraan 

* Met een minimum van 200€ 



 

I-bikefietsroute 
Gemeente Berlare – De Sperwer  

  
 

Al een tijdje kan je Berlare begeleid verkennen per fiets. Niet met 
een gids, maar met een MP3-speler of je smartphone. Tijdens een 
fietstocht van 25 of 32 km kun je luisteren naar en genieten van de 
vele troeven van Berlare en zijn prachtige natuur. Wie een mp3-
speler of smartphone heeft, kan de route downloaden van de 
website: www.berlare.be/fietsen.html. Je kan ook de QR-code op 
het bord scannen met je smartphone.  

         

 n.v.t.  Berlare  Gratis 

 Alle leeftijden  Onbeperkt  
zie contactgegevens 

achteraan 
 

 

Lasergunshooting 
Out of Limits 

  
 

Vergelijk het gerust met paintball, dezelfde games, dezelfde tactieken, .... alleen pijnloos. 
Elke deelnemer ontvangt een lasergun en hoofdband die beiden 
draadloos in verbinding staan. Het aantal levens, de munitie en 
granaten worden levensecht digitaal bijgehouden op het scherm. 
Elke geweer kan gepersonaliseerd worden met een gesofisticeerd 
software programma, dit in bereik, functies, aantal levens... wat de 
mogelijkheden op tactisch overleg en teambuilding nagenoeg 
grenzeloos maakt. Net door het pijnloze karakter is het lasergamen 
toegankelijk voor klein en groot, twijfel dus niet en kom het eens 
uitproberen, het is de moeite waard!  

         

 2 tot 3 uur  Nieuwdonk  
€15 voor kinderen * 
€20 voor volwassenen * 

 9 tot 99 jaar  Max. 30  
zie contactgegevens 

achteraan 
 

* Met een minimum van 300€ 

Mountainbike 
Out of Limits 

  
 

Een begeleid mountainbiketraject om en rond het natuurschoon van 
Berlare waarbij bepaalde stukken van het bestaande Bloso parcours 
worden opgenomen. Afstand in onderling overleg, afhankelijk van 
de doelgroep.  

 
         

 Afhankelijk van niveau  Omstreken Berlare  Met eigen fiets €10 p.p. 

 Vanaf 9 jaar  Max. 20  
zie contactgegevens 

achteraan 

* Met een minimum van 100€, exclusief fietshuur 



 

Mountainbikeverhuur 
Remo Monchy 

  
 

In Berlare kan menig mountainbikeliefhebber zijn hart ophalen. 
Verschillende routes brengen je langs de Kalkense Meersen, de 
Schelde, het Berlaarse Broekbos en het Donkmeer. Verhuur is 
gelegen op de Berlaarse BLOSO-mountainbikeroute. 

 

         

 n.v.t.  Berlare  €17 per fiets * 

 9 tot 99 jaar    
zie contactgegevens 

achteraan 

 

* Begeleiden en andere opties zijn bespreekbaar 
 

Petanque 
Gemeente Berlare – Toeristisch Infokantoor 

  
 

Op wandelafstand van het Donkmeer vind je een geschikte 
petanqueaccommodatie met binnen- en buitenterreinen. Ideaal om 
met meerdere groepen tegelijk te spelen. In de aangename 
cafetaria kan je mits reservatie vooraf ook warme maaltijden 
verkrijgen. 

 
         

 tot 3 uur  Verblijfpark Donkmeer  
€10 p.p. (minstens 8 
personen) 

 

 

 
Alle leeftijden 

 

 

 
Max. 100 

 

 

 
zie contactgegevens 

achteraan 

 

Shooting Skills 
Out of Limits 

  
 

Bepaal de Robin Hood van jullie groep en test elkaars 
schietvaardigheden bij het boogschieten, blaaspijpschieten, 
katapultschieten, lasergun, ... 

 
         

 2 tot 3 uur  Nieuwdonk  
€15 voor kinderen * 
€20 voor volwassenen * 

 Volwassenen  Max. 30  
zie contactgegevens 

achteraan 

* Met een minimum van 200€ 

 

 



 

Survival Skills 
Out of Limits 

  
 

Back to the basics! We gaan de natuur in en leren vuur maken met 
firesteel, bouwen een shelter, zuiveren water, proeven insecten en 
koken ons eigen natuurpotje...Teambuilding verzekerd! Gelukkig is 
de taverne niet veraf om vervolgens de luxe weer op te zoeken...... 

 
         

 3 uur  Nieuwdonk  €20 per persoon 

 Volwassenen  Max. 30  
zie contactgegevens 

achteraan 
 

 

 

Geocaching 
Gemeente Berlare – Toeristisch Infokantoor 

  

Ontdek Berlare en zijn verborgen schatten aan de hand van 
geocaches! Geocaching is een online spel dat je kunt spelen via een 
app op je smartphone. Maar hier blijf je niet op de bank zitten gamen 
maar ga je er echt op uit. Overal ter wereld zijn “schatten” verstopt 
en door GPS-coördinaten in te voeren word je naar een bepaald punt 
geleid. Daar ga je zoeken. Het is sport en spel, avontuur, vermaak, 
spanning, educatie… 

 

 n.v.t.  Berlare  
App is gratis met 
proefversie 

 Alle leeftijden  Onbeperkt  
zie contactgegevens 

achteraan 
 

Kerkbezoeken 
Kerkfabriek Sint-Martinus 

  

Naast prachtige natuur, heerlijke gastronomie en sportieve 
gelegenheden heeft Berlare ook enkele bezienswaardige kerken op 
het grondgebied. Zo kan de Sint-Martinuskerk en de Bareldonkkapel 
bezocht worden. De Sint-Martinuskerk is een kerk toegewijd aan 
Martinus van Tours. Van de oude 15e-eeuwse kerk rest enkel nog 
de toren uit zandsteen aan de westzijde, opgetrokken in Brabantse 
gotiek. De Bareldonkkapel dateert van de 13de eeuw. De kapel is 
sinds 1942 beschermd. In 1935 werd naast de kapel een 
bedevaartsommegang opgericht met zeven stakapelletjes en een 
monumentale calvarieberg, allen van de hand van beeldhouwer Aloïs 
De Beule. 

 

 n.v.t.  Berlare  Gratis 

 Alle leeftijden  Onbeperkt  
zie contactgegevens 

achteraan 

Berlare anders 

bekeken 



 

 

Toeristisch infokantoor 
 

 
 

 

Het Infokantoor is dé plaats voor alle info en documentatie over 
toerisme in en rond Berlare. Het infokantoor is een prettige 
uitvalbasis om het meer te ontdekken.  
 
In het infokantoor kun je een fiets huren om Berlare en omstreken 
te verkennen. Samen met vrienden of familie een partijtje minigolf, 
kubb of petanque spelen kan ook. 

 
   

 
zie contactgegevens 

achteraan 

  



 

 Toeristisch Infokantoor 052 43 25 60 
 toerisme@berlare.be 
 

 Berlare – CC Stroming 052 43 25 50 
 cultuur.reserveren@berlare.be  
 

 Berlare – Openbare Bibliotheek 052 43 25 55 
 bibliotheek@berlare.be 
 

 Botenverhuur 09 367 94 59 
 info@botenverhuur.be 

 
 Cher 052 42 45 41 

 erik@cherberlare.be  
 

 Citygolf Events bvba 0498 39 56 94 
 info@city-golf.be  
 

 Kerkfabriek sint-Martinus 052 42 23 20 – 052 42 21 68 
 paulus.poppe@telenet.be  
 

 Lagom 0468 57 16 02 
 info@kookatelier-lagom.be 

 
 Lijsterbes 09 367 82 29 

 info@lijsterbes.be  
 

 Natuurpunt Dendermonding - 
 dirk.demesel@telenet.be  
 

 Out of Limits 0495 67 71 87 
 info@outoflimits.be  
 

 Remo Monchy 0479 43 06 02 
 remomonchy@hotmail.com 
 

 Scheldelandgidsen 052 42 61 80 
 erna.beelaert@hotmail.com 
 

 vzw Bossaball Bumayé 0494 80 13 07 
 bumaye@bossaballclub.be 
 

 vzw Durme 09 348 30 20 
 donk@vzwdurme.be  

Contactgegevens 
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