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HAMME

WELKOM IN HAMME

Infokantoor Toerisme Hamme
Marktplein 1
9220 Hamme

052 47 56 30
toerisme@hamme.be
www.hamme.be
In juli en augustus ook open op zon- en feestdagen van
10.00 – 14.00 uur.

Openingsuren:
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag		

08.45 – 12.00 uur
08.45 – 12.00 uur
08.45 – 12.00 uur & 13.30 – 16.30 uur
08.45 – 12.00 uur
08.45 – 12.00 uur
08.45 – 12.00 uur

In ons infokantoor kan je terecht voor informatie, wandel- en
fietsroutes, enz. Onze medewerkers staan je graag te woord en
helpen je met al je vragen!

Toeristische infopunten
Horeca-infopunten
In Hamme doen enkele horecazaken dienst als toeristisch infopunt.
De uitbaters verwelkomen je graag en helpen je graag verder met
toeristische informatie, de aankoop van fiets- of wandelroutes of
met leuke tips om de streek te verkenen. In onderstaande zaken kan
je terecht:
- B&B La Corderie (Hoogstraat 23 | 9220 Hamme)
- Taverne Drie Goten (Driegoten 64A | Hamme)
- Restaurant Scheldeoord (Driegoten 95 | Hamme)
- Eetkaffee Vissershof (Stuyfbergen 6 | Moerzeke-Kastel)

Toerisme Hamme op facebook

en Instagram

Volg ‘Toerisme Hamme’ en blijf op de hoogte van de laatste
nieuwtjes en leuke tips!

WELKOM IN HAMME
Al jaren staat Hamme bekend als ‘oase van groen en water’, de ideale plek voor dagjestoeristen om even
te onthaasten. Hamme is dan ook een paradijs voor wandelaars en fietsers, de vele natuurgebieden en de
kilometerslange dijken verrassen je telkens opnieuw. Denk maar aan natuurgebieden Den Bunt en Driegoten, of het
gebied rond de Oude Durme.
Cultuurliefhebbers komen er eveneens aan hun trekken met verborgen pareltjes doorheen heel Hamme.
De Sint-Pietersbandenkerk, de Mirabrug en de Grote Napoleon zullen u zeker bekoren. Breng eens een bezoek aan de
deelgemeenten. Moerzeke met zijn idyllische dorpsplein en naburige Pius X-kapel is een bezoekje waard, maar ook
Kastel, het ‘glazen dorp’, Zogge & Sint-Anna nodigen uit om te fietsen en te wandelen.
Hamme staat bekend als het land van de Wuitens, de legende van de Hamse Wuiten wordt levendig gehouden tijdens
het Hamse carnaval en tijdens de traditierijke Wuitensmarsen. Ook de levensverhalen van Filip De Pillecyn en Priester
Poppe laten je niet onberoerd. Beide figuren, die elk hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van Hamme,
nemen je mee op sleeptouw.
Nagenieten kan je doen in één van de vele gezellige horecazaken. Een heerlijk bord ‘paling in ’t groen’ kunnen we je
daarbij zeker aanraden!
Uiteraard is Hamme meer dan dat alleen! In deze brochure stellen we onze gemeente graag aan u voor …

Welkom in Hamme!
Tom Vermeire
schepen van toerisme
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Filip De Pillecyn, monumentale schrijver
Filip De Pillecyn werd op
25 maart 1891 in Hamme
geboren als jongste uit een
gezin van vier zonen. Al
tijdens zijn middelbare studies
ontpopte De Pillecyn zich
als veelbelovend schrijver.
Het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog belette echter
een echte doorbraak als
journalist. Na de oorlog
bouwde hij dan toch een
journalistieke loopbaan uit. Hij schreef ook enkele romans
en biografieën. Na de Tweede Wereldoorlog belandde hij
in de gevangenis, beschuldigd van culturele collaboratie.
Tijdens zijn gevangenisstraf schreef hij enkele van zijn
klassiekers waaronder ‘Mensen achter de dijk’, een
ode aan zijn geboortestreek en aan de mensen die er
woonden. Filip De Pillecyn overleed in 1962 en vond zijn
laatste rustplaats op het Campo Santo in Sint-Amandsberg.

Samenvloeiing Durme en Schelde
Het monument ter ere van Filip De Pillecyn staat aan
de samenvloeiing van Durme en Schelde. Een plek waar
De Pillecyn veel inspiratie vond voor zijn werken. Het
beeldhouwwerk werd in 1966 onthuld en is het werk
van Albert Poels. Het is opgebouwd met personages uit
drie romans van Filip De Pillecyn.
Langs de waterkant zien we Leda
en de veerman uit ‘De Veerman en
de jonkvrouw’. Aan de andere kant
zien we de pestlijder Rochus uit
het gelijknamige boek, in liggende
houding met een hond die zijn
wonden likt. Boven deze sukkelaar
staat de statige persoon van de
soldaat Johan, de hoofdfiguur uit de
gelijknamige roman. Al deze figuren
zijn verbonden door een sierlijke
nevel die uit het water opstijgt. De
locatie nodigt uit tot een rustpauze
tussen het wandelen of fietsen.
Je kan er genieten van de weidse
gezichten over Durme en Schelde!
Het monument vind je tussen
fietsknooppunt 77 en 91 of aan
wandelknooppunt 134.
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Fietsen en wandelen ‘In het Land van
De Pillecyn’
Deze fietsroute van ± 40 km voert ons doorheen een
oase van groen en water, in de streek van Schelde en
Durme. De route loopt voor een groot deel over de
Durme- en Scheldedijk en langs weiden en velden naar
de meest schilderachtige hoekjes.
Aan de fietsroute werd ook een centrumwandeling
gekoppeld. De wandeling betekent voor Hamme een
passend eerbetoon aan
zijn culturele ambassadeur
en aan een van zijn
meesterwerken ‘Mensen
achter de dijk’. Dertien
tekstplaten met passages uit
het boek ondersteunen de
wandeling die individueel
of in groep kan afgelegd
worden. De brochure is
verkrijgbaar bij de dienst
toerisme. Begeleiding van
een gids kan, na afspraak
met de dienst toerisme.
Meer info:
www.filipdepillecyn.be

HISTORISCHE FIGUREN
Priester Poppe
Edward Poppe werd geboren
te Temse op 18 december
1890 als derde van elf
kinderen in een eenvoudig
bakkersgezin. Edward was
een voorbeeldig leerling
die uitblonk in alle vakken.
Zijn wens was om priester
te worden. Zijn vader stemt
hierin toe op voorwaarde
dat hij er vooral voor het
volk moet zijn. Niet rijk
maar geestelijk onuitputbaar. Edward stemt toe en
gaat naar Leuven. Na zijn legerdienst wordt hij op
1 mei 1916 in Gent tot priester gewijd. Meteen wordt
hij benoemd tot kapelaan van de Gentse volksparochie
Sint-Coleta. In korte tijd brengt hij deze parochie tot
bloei. Te Leopoldsburg werkt hij als geestelijk raadsman.
Als Edward ziek wordt, wordt hij rector bij de zusters
in Moerzeke. Hij wordt de bezielende leider van de
Eucharistische Kruistocht en voor deze jeugdigen schrijft
hij een bijzondere catechese ‘Bij de kindervriend’. In mei
1919 krijgt hij zijn eerste hartcrisis, vanaf dan gaat zijn
gezondheid bergaf. Tal van taken heeft hij tijdens zijn
ziekte op zich genomen. Hij is geestelijke leider geweest
van priesterstudenten die in dienst moesten, leidsman
van de verpleegschool en een voorbeeld voor ontelbare
priesters. Op 10 juni 1924 overlijdt hij en op 3 oktober
1999 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Pius X-kapel (grafkapel Priester Poppe)
In de grafkapel ligt het stoffelijk overschot van priester
Edward Poppe. Deze kapel van architect Lantsoght is
een prachtstuk. Modern, zowel binnen als buiten. Het
koor vormt samen met het graf van priester Poppe
één geheel. De kapel is nu na de zaligverklaring van
Priester Poppe nog meer dan vroeger een gebeds- en
bedevaartsoord geworden.
Kasteellaan 1 – Moerzeke
Meer info: www.edwardpoppe.be

Priester Poppe-ommegang
De Priester Poppe-ommegang is een permanente
tentoonstelling rond de Sint-Martinuskerk te Moerzeke
gerealiseerd naar aanleiding van de zaligverklaring van
priester Poppe. In de ommegang kan je beeldhouwwerken
van tal van kunstenaars bekijken. Wil je even bezinnen
of tot rust komen? Dan is deze ommegang een aanrader!
Breng zeker ook een bezoekje aan de Sint-Martinuskerk.
Dorp – Moerzeke

Hamme staat al jaren bekend als ‘Oase van
groen en water’ en bijgevolg ook als een
paradijs voor wandelaars en fietsers. Met
meer dan 20 km aan dijken is het mogelijk
om bijna rond de gehele gemeente te
fietsen. Onderweg kan je er genieten van
weidse gezichten op Durme en Schelde.
Wanneer je van de dijken afwijkt, kan je
genieten in het groen, langsheen je traject
kom je overal langs merkwaardige plekjes en
gezellige hoekjes. Elke fiets of wandeltocht
in Hamme zal je verrassen!

TRAPPEN & STAPPEN
Fiets- en wandelroutes
De dienst toerisme heeft een ruim aanbod aan fiets- en
wandelroutes. Deze zijn allemaal verkrijgbaar in het
infokantoor in het gemeentehuis.
Fietsroutenetwerk Scheldeland & Waasland
• Op basis van een inventaris van de veiligste en
landschappelijk meest aantrekkelijke fietspaden
werden fietslussen gemaakt die elkaar kruisen
door middel van genummerde knooppunten.
Aan de hand van die knooppunten stippel je
een fietstocht uit. Je bepaalt zelf hoe lang je
tocht wordt en waar je naartoe wil. De prima
signalisatie ter plaatse doet de rest.
Wandelnetwerk ‘In het Land van Stille Waters’
• Dit netwerk garandeert je eindeloos
wandelplezier, het telt 257 km prima
wandelpaden. Deze zijn bovendien in twee
richtingen bewegwijzerd, wat resulteert in 514 km
wandelplezier in Klein-Brabant (Bornem, Puurs,
Sint-Amands), Hamme, Dendermonde en Opdorp.
Fietsen en wandelen ‘In het Land van
De Pillecyn’
• De Hamse schrijver neemt je mee op sleeptouw
langsheen Schelde en Durme. De wandelroute
vertelt je meer over het leven van De Pillecyn in
het centrum van Hamme.
Oeverlopen
• Wie het Scheldeland en Waasland van een andere
kant wil zien, wordt bij deze uitgenodigd tot een
verkenning van de oevers van de Schelde en
de Durme, van Waasmunster, over Temse tot
Kruibeke.
In Hamme nemen de
Durmeboorden-route en de
Oude Durme-route je mee op
sleeptouw!
www.oeverlopen.be

Groene Haltewandeling ‘In het Land van Stille
Waters’
• De groene haltewandelingen starten en eindigen
op het dorp van Moerzeke en zijn bijgevolg uiterst
geschikt voor wandelaars die het openbaar
vervoer wensen te gebruiken.
Voor wie niet wandelt of fietst, hebben we een aantal
alternatieven in petto:
Dijkenland mountainbikeroute
• De gemeente Hamme beschikt over een
vast mountainbikeparcours, namelijk de
Dijkenlandroute. Een leuke afwisselende tocht
langs de groene dijken van de Schelde en de Durme.
Ros-Beiaard ruiternetwerk
• Het Ros-Beiaard ruiternetwerk telt meer
dan 100 km aangepaste paden voor ruiters
en meer dan 50 km voor menners: meestal
onverhard en veilig uitgestippeld in een bosrijk
natuurlandschap.
Scheldeland auto- en motorroute
• De Scheldeland autoroute brengt je met de auto
doorheen het Scheldeland. De tweede lus in deze
route voert je langs Hamme en Driegoten.

TRAPPEN & STAPPEN
Op stap in de natuur
Hamme is rijk aan fantastische natuurgebieden die zich
uitstekend lenen tot een fiets- of wandeltocht. Trek je
wandelschoenen aan of stap op je fiets en verken deze
‘groene longen’ in de gemeente.
Den Bunt en Driegoten
Wanneer je door Den Binnenbunt wandelt, merk je
meteen op hoeveel beekjes en vijvers er wel zijn. Het
landschap is dan ook ontstaan door het uitgraven van
turf tot in 1830. Den Bunt is door deze turfontginning
een moerassig natuurgebied geworden met tientallen
vijvers, geheime wegeltjes en een onstuimige
plantengroei. Een wandeling door Den Bunt staat garant
voor een verrassende, ietwat mysterieuze tocht!
Even verderop ligt het gecontroleerd
overstromingsgebied (met gereduceerd getij) Den Bunt
Door het getij weer in het gebied te laten, zal de natuur
in Den Bunt nog adembenemender worden. Tegelijk
zal het waterpeil bij stormtij zakken. Op de dijken is het
aangenaam wandelen en fietsen. Houd hier zeker even
halt en geniet van het brede uitzicht op de Durme en
Schelde.
Aan de kade van de veerdienst Driegoten kan je het
tijdloze spel dat eb en vloed met de machtige Schelde
spelen goed volgen. Op de overgang van land en water
zie je de modderige, onbegroeide slikken die begroeid

zijn met wilgen, riet en vloedbosjes. De slikken komen bij
hoogwater tweemaal per dag onder water te staan.
De naam Driegoten verwijst naar de bressen die de
lokale bevolking in de dijk sloeg bij overstromingsgevaar.
Zo werden de achterliggende gebieden gecontroleerd
onder water gezet zodat in de huizen in de ruime
omgeving gevrijwaard bleven van overstroming. Nu zet
men moderne technologie in met hetzelfde doel in het
vlakbij gelegen Lippenbroek.
Oude Durme
Tot 1934 kronkelde de Durme van Hamme naar
Waasmunster. Om de binnenvaart op de rivier te
stimuleren, werd de rivier ‘rechtgetrokken’. Daarna
vormden nieuwe kanalen en oude rivierdelen samen

Merk jij alle veranderingen in de Durmevallei
ook op en wil je hier meer over weten? Dan
kan je een bezoek brengen aan het ‘Infopunt
Durmevallei’ van het Sigmaplan. Je kan
ook een wandeling, fietstocht of boottocht
boeken bij Grenzeloze Schelde (www.gsesf.be). Je vind het infopunt op de dijk aan
Driegoten.

TRAPPEN & STAPPEN
een gemakkelijk toegankelijke waterloop. De toen
afgesneden 4 kilometer lange bocht groeide uit tot
een waar paradijs voor vissers, wandelaars, fietsers
en natuurliefhebbers. De uitzonderlijke combinatie
van water, riet en wilgen biedt zelfs het zeldzame
blauwborstje de habitat van zijn dromen.
Maar er valt nog heel wat meer te ontdekken. In heel
Hamme kan je wandelen langsheen velden en weiden of
doorheen magnifieke stukjes natuur. Zo is er bijvoorbeeld
recreatiegebied Akkershoofd in Moerzeke met tal van
vijvers en vakantieverblijven. Samen met de nabijgelegen
‘Gespoelde Put’, de favoriete plaats van veel vissers. Of
ontdek de omgeving van de Gadijk en Koning Albertdijk
die naar Kastel leiden. Mogelijkheden genoeg!

Heen … en weer … met het veer!
Wens je de Durme of Schelde over te steken om het
verdere Scheldeland te verkennen? Dan brengen de
veerdiensten je moeiteloos van de ene oever naar de
andere. De veerdiensten zijn uniek in het Scheldeland en
Hamme telt er maar liefst vier! Meevaren kan doorheen
het hele jaar en is volledig gratis! De uurregeling vind je
terug op www.vlaamsewaterweg.be.
•
•
•
•

Den Bunt – Tielrode
Driegoten – Weert (Bornem)
Moerzeke-Kastel – Mariekerke (Bornem) –
Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)
Moerzeke-Kastel – Baasrode (Dendermonde)

Wuitensmarsen
Elk jaar brengen de Wuitensmarsen duizenden
wandelaars op de been. Aan de hand van uitgestippelde
routes verkennen de wandelaars het Hamse
natuurschoon. En dit al meer dan 40 jaar lang. Deze
traditie is een aanrader voor elke wandelliefhebber!
Afspraak op donderdag, vrijdag en zaterdag na de derde
zondag van september.
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Hamme is één van de 65 gemeenten van de
provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het
arrondissement Dendermonde. Door zijn centrale
ligging is Hamme slechts op een boogscheut verwijderd
van een aantal belangrijke steden zoals Antwerpen (20
min.), Gent (30 min.) en Brussel (40 min.). De gemeente
wordt doormidden gesneden door de gewestweg N41,
de verbindingsweg tussen de E17 in Sint-Niklaas en de
E40 in Aalst. Een andere belangrijke verkeersader is
de gewestweg N446 die de E17 in Waasmunster met
Grembergen en Dendermonde verbindt.

Scheldeland
Hamme maakt deel uit van de toeristische regio
Scheldeland. Scheldeland is centraal gelegen in Vlaanderen
tussen de steden Gent, Antwerpen en Brussel. De regio
omvat 19 Oost-Vlaamse en 10 Antwerpse gemeenten.
De naam doet het al vermoeden, rivieren en water staan
centraal in de regio. Scheldeland is dan ook de meest
waterrijke regio van Vlaanderen. Aan de oevers vind je
charmante dorpjes die met elkaar verbonden zijn door
fiets- en wandelroutes en veerdiensten over het water.
Door zijn centrale ligging is Hamme de ideale uitvalsbasis
om de rest van het Scheldeland te verkennen!
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		Gemeentehuis (kantoor dienst toerisme)/
Sint-Pieterskerk
		Samenvloeiing Durme en Schelde/
Monument Filip De Pillecyn
		Pius X-kapel (Priester Poppe)
		Sint-Martinuskerk/Priester Poppe-ommegang
		Overstromingsgebied Den Bunt
		Natuurgebied Den Bunt
		 Oude Durme
		ID + kunstcenter
		Mirabrug/Kampeerautoterrein Toerisme Hamme
		Site De Grote Napoleon
		 Park Kerckwijk
		 Gemeentelijk openluchtzwembad
		Vrijetijdsite Meulenbroek

Pastoor De Bruynestraat

BELEVEN & BEZOEKEN
Mirabrug
De Mirabrug dankt haar faam niet alleen aan de
opvallende architectuur maar ook en vooral aan de
bewogen geschiedenis die eraan verbonden zit. De brug
werd in 1898 gebouwd naar aanleiding van de plannen
om tussen Hamme en Antwerpen een buurtspoorweg
aan te leggen in het verlengde van de bestaande
spoorweg Gent-Zele-Hamme. In 1904 werd de brug voor
het eerst in gebruik genomen door trams.
Tijdens de aftocht van de Belgische troepen begin
oktober 1914 werd het beweegbare middengedeelte
van de brug door de Belgische eenheden opgeblazen.
Duitse genietroepen legden in 1915 een nieuw draaibaar
middengedeelte. Na de tweede wereldoorlog werd de
brug geëlektrificeerd en vanaf 1959 maakte ze plaats
voor autobussen. Op het einde van de jaren 1970
werd een nieuwe, vaste betonnen brug over de Durme
gebouwd op ongeveer 250 m stroomafwaarts van de

oude draaibrug. Na het opendraaien van de oude brug
om schepen door te laten, kon ze begin april 1982 niet
meer worden gesloten. Vanaf dan begint een periode
van verval. Iedereen herinnert zich wel de beelden van
een volledig verroeste Mirabrug.
De brug dankt haar naam aan haar rol als decor in de
bekende Vlaamse film Mira, uit het begin van de jaren
’70. De film met Jan Decleir en Willeke Van Ammelrooy
werd één van de allergrootste Vlaamse kaskrakers ooit.
In 2003 wordt een compleet gerestaureerde Mirabrug
aan het publiek voorgesteld. Sindsdien is dit een
belangrijk knooppunt voor fietsers en wandelaars, de
uitgelezen verbinding tussen Hamme en Waasmunster,
tussen het Waasland en het Scheldeland.
Overnachten en picknicken aan de Mirabrug kan ook! Er
zijn twee plaatsen voor kampeerauto’s voorzien waar je
gratis (voor maximaal) 48 uur kan verblijven.
Aan de overzijde vind je trouwens ook de Koolputtensite
terug, deze oude site werd volledig opnieuw tot leven
geroepen en herbergt naast een brasserie en B&B ook
een expositieruimte waar tal van tentoonstellingen
plaatsvinden.
Hamveer - Hamme
De Mirabrug kan je vinden aan fietsknooppunt 90 en
wandelknooppunt 138.
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Sint-Pietersbandenkerk
Wanneer je in het centrum van Hamme komt, valt
meteen de statige Sint-Pietersbandenkerk op. De
kerk heeft een uitgebreide geschiedenis en was dan
ook één van de oudste van de streek. Omstreeks
950 werd de eerste stenen kerk op de plaats van de
huidige gezet. In 1150 was ze bouwvallig en moest
door een nieuwe vervangen worden. De kerk werd
een tweede maal gerestaureerd in 1650-1655. In
1740 werd ze, met uitzondering van de kerktoren
volledig herbouwd volgens de plannen van de
Augustijnermonnik-architect Thomas Laureys.
Het kerkmeubilair van de St.-Pietersbandenkerk
verdient zeker uw aandacht. Belangrijk zijn het
hoogaltaar in neo-renaissancestijl door Korneel De
Pieter gemaakt en de prachtige brandramen op het
einde van de middenbeuk.
Een zeer merkwaardig stuk is de lichtkroon, dit
zeer oud kunstsmeedwerk staat symbool voor de
zegepraal van het Christendom op het heidendom.
Dit is hoogstwaarschijnlijk het oudste stuk uit de
kerk.
Naast de Sint-Pietersbandenkerk heeft Hamme nog
heel wat kerken. Elke kerk heeft zijn charme en
allen zijn ze zeker een bezoekje waard!
Marktplein - Hamme
De kerk kan je vinden tussen
fietsknooppunt 49 en 60.

Kapelletjes
Op het grondgebied van Hamme kom je regelmatig
kapelletjes tegen. Van kapelletjes in een boom tot
feeërieke bouwwerkjes met bijhorende tuin. Elk
van deze godshuisjes heeft zijn eigen verhaal en
uitstraling. Ze vormen punten van bezinning, of
een ideale plaats om even te stoppen tijdens het
wandelen of fietsen. Een overzicht van alle kapelletjes
in Hamme vind je in het boekje ‘Waar men gaat
langs Hamse wegen …’. Wandel je graag? Met de
kapelletjesroute kom je ze vast allemaal tegen!

Monumenten
Hamme herbergt een pak monumenten die
verspreid staan doorheen de gemeente. Voor een
overzicht van deze monumenten raadpleeg je best
het boekje ‘Beeldzoeker op Hamme’.
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De Grote Napoleon
Van de 22 originele windmolens is de Grote Napoleon de
enige overgebleven windmolen in Hamme. De benaming
van deze molen is gebaseerd op de overlevering dat
Napoleon bij de opbouw van de molen zijn doortocht
zou gemaakt hebben in Hamme. Napoleon was
genoodzaakt om korte tussenstops te maken om van
paarden te wisselen, omdat Lokeren geen paarden kon
leveren vroeg hij hulp aan Hamme. De werkelijkheid is
natuurlijk anders, de windmolen werd pas opgericht in
1816, Hollandse tijd dus, wanneer Napoleon reeds in
ballingschap zat.
Gäbriel Vermeire en zijn broer waren de oprichters van
de molen, zij richtten vanaf juni 1816 op perceel nummer
221 van de elfde wijk, bij de Posthoorn, een ‘dubbele’
windmolen op. Het ‘dubbele’ verwijst waarschijnlijk
naar het gegeven van een ‘dubbele’ oliemolen. Pas later
werden maalstenen toegevoegd en sinds 1900 werkte de
molen alleen nog als graanmolen.
De Grote Napoleon werd beschermd bij KB in 1962. De
omgeving werd beschermd als dorpsgezicht op 20 juni
1984. Het was Walter Mariman die na een periode van
jarenlang verval de molen herstelde in opdracht van de
familie De Vos. Sinds 2000 is de molen eigendom van
Bert Mariman. Op de gezellige site bevindt zich nu ook
een ambachtelijke bakkerij, een bakkersmuseum en een
gezellige tearoom. De windmolen staat elk weekend
open voor bezoek. Als het weer het toelaat, kan men de
molen nog zien malen.
Posthoornplein 6A – Hamme
De Grote Napoleon kan
je vinden tussen fietsknooppunt 49 en 60

ETEN & DRINKEN

Zin in een hapje of drankje? Hamme telt heel wat horecazaken, voor een snelle
hap, een dorstlesser of een uitgebreid diner. Er is voor ieder wat wils!

Brasserie

Bistro

Taverne DE NIEUWE KREEK

DE STIJVE LAARS

Driegoten 66

Broekstraat 54

9220 Hamme

9220 Hamme

tel. 052 47 92 45

tel. 0479 63 55 66

denieuwekreek@skynet.be

baertlode@hotmail.com

www.denieuwekreek.be

Taverne VISSERSHOF

MANOUSH

Stuyfbergen 6

Zogge 26

9220 Hamme

9220 Hamme

tel. 0476 77 59 45

0477 24 45 29

www.eetkaffeevissershof.be

www.manoush.be

Chinees afhaalrestaurant

Eetcafé DE KILLE

Brasserie ’T EKSKUUS

FAI’S TAKE-AWAY

Killestraat 2

Roodkruisstraat 1A

Geemstraat 6

9220 Hamme

9220 Hamme

9220 Hamme

tel. 052 55 62 74

tel. 052 37 69 00

tel. 052 52 86 86

info@dekille.be

brasserietekskuus@skynet.be

www.faistakeaway.be

www.dekille.be

www.brasserietekskuus.be

HET GULDEN HOOFD
Marktplein 13
9220 Hamme
tel. 0477 56 32 60
g.quintelier@proximus.be
www.hetguldenhoofd.be

KAAI 31
Kaaiplein 31
9220 Hamme
tel. 052 48 21 75
info@kaai31.be
www.kaai31.be

Restaurant SCHELDEOORD
Driegoten 95
9220 Hamme
tel. 052 47 73 85
info@hetscheldeoord.be
www.hetscheldeoord.be

Chinees Restaurant

SHANGHAI
Biezestraat 45
9220 Hamme
tel. 052 47 32 96
siuhofong@hotmail.com
shanghai.byethost18.com

ETEN & DRINKEN

Tapas restaurant ‘T SPAANS HOF

Taverne DURMEDROOM

Drapstraat 34

Kaaiplein 28

9220 Hamme

9220 Hamme

tel. 052 48 10 18

tel. 052 48 03 41

het.spaans.hof@telenet.be

durmedroom@gmail.com

www.hetspaanshof.be

Taverne DRIE GOTEN
Restaurant RIMINI
Veldstraat 2
9220 Hamme
tel. 052 47 31 14

Driegoten 64A
9220 Hamme
tel. 052 46 64 54
info@driegoten.be
www.driegoten.be

Bistro

’T HARTJE VAN HAMME
Kerkstraat 39
9220 Hamme
tel. 052 25 64 50
hedwig.roomshr@gmail.com

Brasserie DEN TRAM
Koning Albertplein 2
9220 Hamme
tel. 0475 31 25 84
strobbemichel@gmail.com

Bistro-Lounge

JACHTHUIS
Bootdijkstraat 88
tel. 052 48 02 91
9220 Hamme
info@jachthuis.be
www.jachthuis.be

Taverne IN DEN BUNT
Bunt 31
9220 Hamme
tel. 0496 05 07 73
indenbunt@gmail.com
www.indenbunt.be

Brasserie TEGENTIJ
Marktplein 12
9220 Hamme
tel. 052 77 00 67
tegentij@gmail.com

Taverne ’T SCHUURKEN
Aubroeckstraat 4
9220 Hamme
tel. 0477 63 52 38
t_schuurken@skynet.be
www.taverne-schuurken.be

Taverne DE BIERHOEVE
Kaaldries 162
9220 Hamme
tel. 052 48 07 03
debierhoeve@gmail.com

ETEN & DRINKEN

Taverne-Restaurant-Feestzaal

DE WATERMOLEN

Steakhouse

Restaurant ’T HOFSTEDEKE

Waterstraat 36

MEAT POINT

Heirbaan 251

9220 Hamme

Veldstraat 52

9220 Hamme

tel. 052 47 93 35

9220 Hamme

tel. 052 48 11 96

info@dewatermolen.be

tel. 0477 30 39 37

thofstedeke@gmail.com

Restaurant DEN OTTER

Taverne DE POMP

Bunt 35

Bunt 23

9220 Hamme

9220 Hamme

tel. 052 47 78 33

tel. 052 48 09 05

denotter@pandora.be

depomp.hamme@telenet.be

www.restaurantdenotter.be

www.tavernedepomp.be

www.dewatermolen.be

Restaurant

Chinees restaurant

HET PATRONAAT

HUNG’S GARDEN

De Ring 1

Marktplein 33

9220 Hamme

9220 Hamme

tel. 052 50 83 84

tel. 052 47 97 10

www.hetpatronaat.be

www.hungsgarden.be

Eet en praatcafé

’T GENIETERKE
Dorp 19
9220 Hamme
tel. 0489 93 46 46

Restaurant TER SCHROEVEN
Dendermondsesteenweg 15
9220 Hamme
tel. 052 47 61 63
terschroeven@gmail.com
www.terschroeven.be

Brasserie-Restaurant

WUITENS NEST
Bunt 33
9220 Hamme
tel. 052 57 73 84
gsm 0494 05 40 29
verha_milly@hotmail.com

Breakfast, lunch & coffee
MELY’S
Koning Albertplein 1
9220 Hamme
tel. 0487 85 58 41

ETEN & DRINKEN
Streekgastronomie- en producten
Hamme heeft heel wat culinaire lekkernijen
te bieden. Wie op restaurant gaat aan Driegoten ziet
steevast paling op de kaart staan. Paling is dan ook
hét streekgerecht van het Scheldeland. Je kan kiezen
tussen: gebakken, in ’t groen, of één van de tientallen
andere bereidingswijzen. Smakelijk!
Daarnaast heeft Hamme een aantal typische
streekproducten, zij vormen al jaren de culinaire
ambassadeurs van onze gemeente! We stellen ze graag
aan u voor.
Artisanale graanmosterd van Vernimmen-De Lelie
Toen de familie Vernimmen rond 1840 een
goed mosterdrecept in handen kreeg, werd de
“ambachtelijke mosterd De Lelie” snel geboren. De
graanmosterd heeft een zeer pikante smaak, die er kan
voor zorgen dat je de tranen in de ogen krijgt.
Verkrijgbaar bij: Toerisme Hamme, diverse supermarkten,
bakkers en slagers in Hamme, Oud Huys Mariman
Moese patatten
De vroege aardappelen van Moerzeke, geteeld in een
vruchtbare bocht van de Schelde, hadden naam en
faam. Vroeger en nu poot men de aardappelen voor
de openluchtteelt rond 19 maart, met Sint-Jozef. Nu
kan men van half april tot de eerste week van augustus
Moese patatten kopen.
Verkrijgbaar bij:
Agra Claessens
Bootdijkstraat 23A - Moerzeke
Groenten en fruit De Heyn
Guillaumestraat 2 - Hamme
Artisanale boulogne en paardeboon
van Vleeswaren De Nil
Niet zo heel lang geleden waren er in deze regio tal
van kleine paardenvleeswarenbedrijfjes. Bijna allen
zijn verdwenen. Tegenwoordig is Vleeswaren De Nil
de enige die nog op traditionele ambachtelijke wijze
werkt. Vandaag de dag kan je nog steeds bij hen
terecht voor de boulogne en de paardeboon.
Verkrijgbaar bij: Toerisme Hamme, diverse
supermarkten en slagers in Hamme
Streekpakketten
Deze mand met plaatselijke lekkernijen is een ideaal
relatiegeschenk, een leuke attentie voor vrienden en
kennissen of dé manier om mensen te laten kennis
maken met wat Hamme aan streekproducten te bieden
heeft.
Een pakket zonder bierglas kost € 15, een pakket met
bierglas € 20.
Verkrijgbaar bij: Toerisme Hamme

LOGEREN
Vakantiewoning
L’ESCAUT

Hotel
HET ZOETE WATER

B&B
LA CORDERIE

L’Escaut is een stijlvolle 4-sterren
vakantiewoning voor 5 personen
en is door haar centrale ligging de
ideale uitvalsbasis voor uw fietsof wandelvakantie. De prachtige,
ongerepte natuur nodigt als vanzelf
uit om er op uit te trekken. L’Escaut
verwelkomt ook graag zakelijke
reizigers, want op zakenreis of
tijdens een professioneel bezoek wil
je eveneens kunnen genieten van
een huiselijk gevoel.

Hotel Het Zoete Water is een uiterst
charmant hotel, ondergebracht in
een herenhuis, destijds herbouwd in
opdracht van spinnerij La Hammoise
en zorgvuldig gerenoveerd om de
originele Art-Deco stijl te behouden.
Het is rustig gelegen vlak bij het
centrum. De kamers zijn verschillend
van vorm, inrichting, kleur en
uitgerust met alle nodige comfort
zoals wifi, individuele badkamers,
flatscreen, enzovoort.

Een pand met een verhaal.
Kom, geniet, beleef en smaak!
La Corderie, dat is verblijven in
een directeurswoning uit 1875
gerenoveerd tot een stijlvolle
B&B met hedendaags comfort.
Je wordt er warm en persoonlijk
onthaald door gastheren Erwin en
Luuk. Ontdek een stukje Hamse
geschiedenis en het verhaal van de
touwslagerijen.

Er is plaats voor 5 personen, maar
als je gezelschap niet zo groot
is, kan je het huis ook huren aan
een voordeligere prijs. Je geniet
van de privacy en de vrijheid van
een vakantiewoning terwijl je
tegelijkertijd kunt gebruikmaken van
hotelservices (zoals bijvoorbeeld
bed- en badlinnen, eindschoonmaak,
digitale televisie, draadloos
internet, afgesloten fietsenberging,
parking…).

Damstraat 64
9220 Hamme
tel. 052 47 00 92
info@hetzoetewater.be
www.hetzoetewater.be

Bij goed weer is het heerlijk
vertoeven in de rustgevende tuin
met ruim terras en waterelement.
Bij minder goed weer kan je terecht
in de ontspanningsruimte met
tafeltennistafel. Vakantiewoning
l’Escaut is stijlvol ingericht met
aandacht voor ruimte en luxe. De
gezellige sfeer wordt gecreëerd
door een combinatie van nieuwe
en authentieke handgemaakte
interieurstukken, die met zorg
werden uitgekozen. Als je ergens
weer op adem kan komen, is het
hier wel.
Sint-Renildestraat 3A
9220 Hamme
tel. 0498 59 45 87
logeren@lescaut-hamme.be
www.lescaut-hamme.be

De Koolputten

Bescheiden maar luxueus, sober
maar warm. Het lijkt tegenstrijdig,
maar het is wat B&B De Koolputten
onder zijn dak verenigt. De kamers
zijn voorzien van alle comfort.
Het zalig bed met topkwaliteit
beddengoed begeleid je naar
dromenland. De eiken vloeren,
het sanitaire gedeelte met luxe
regendouche, de gekaleide muren,
bezorgen de kamers hun moderne
toets zonder de authenticiteit van
de site uit het oog te verliezen. In
een hartelijk en ongedwongen sfeer
met uitzicht op de legendarische
Mirabrug, kan u zich tegoed doen
aan een heerlijk ontbijtbuffet.
Koolputten 2
9250 Waasmunster
tel. 052 50 60 60
info@dekoolputten.be
www.dekoolputten.be

Camperplaatsen
TOERISME HAMME
Toerisme Hamme biedt twee
plaatsen voor kampeerauto’s aan
ter hoogte van de parking aan de
Mirabrug. De site is gelegen aan de
Mirabrug, een toeristisch knooppunt
waar elke zomer tal van wandelaars
en fietsers hun ontspanning komen
zoeken. De ideale locatie om de
Durmevallei te ontdekken! Vanuit

La Corderie heeft drie kamers
(Hennep, Jute en Vlas) voor
2 en één familiekamer (Sisal)
voor 4 personen. Alle kamers
zijn nieuw ingericht (2019) en
hebben eigen sanitair en toilet.
Aangenaam vertoeven doe je in de
gemeenschappelijke lounge of op
de gezellige patio. Het naastgelegen
Koetshuis beschikt bovendien over
een extra vergaderaccommodatie
tot 16 personen.
Logeren wordt een belevenis in
dit uniek historisch pand. Na een
zalige nacht, maken wij een erezaak
van een gezond en gevarieerd
ontbijt. Klaar voor een dagje
genieten! Cultuur of natuur, actief
of ontspannend, in groep of met zijn
twee, jij kiest!
Hoogstraat 23
9220 Hamme
tel. 0479 32 70 78
info@bblacorderie.be
www.bblacorderie.be

de site starten tal van wandel- en
fietsroutes. Het centrum van Hamme
vind je op een boogscheut van de
camperplaatsen.
De parkeerplaatsen zijn vrij in
te nemen voor een periode van
maximaal 48 uur. Er zijn geen extra
voorzieningen.
Hamveer
9220 Hamme
GPS-coördinaten: N 51 06 15.0 E
004 08 32.6

FESTIVITEITEN & FOLKLORE
Hamse Wuitens
De inwoners van Hamme zijn in de wijde omgeving
bekend als Wuitens. Wuiten is een synoniem voor
Vlaamse Gaai. De Hammenaars danken die bijnaam
aan een legende waarin verteld wordt dat de Vikings
tijdens hun rooftochten in de streek een sprekende
wuiten hebben meegenomen uit Hamme. De vogel
werd verkocht maar sprak geen woord. Pas wanneer de
vogel met z’n nieuwe eigenaar langs Hamme voer, riep
hij plots: Kwek, kwek, k’hein Ham gezien. De vogel bleef
maar doorratelen. Wanneer Hammenaars de legende
vertelden, deden ze ongewild aan deze ratelende vogel
denken en werden ze Wuitens genoemd.
Niet alleen Vlaamse Gaaien zorgden voor beroering
in Hamme. In Hamme leefde ook een reus! Wanneer
de Hamse reus en de reus van Tielrode ruzie hadden
over hun lengte, wedden zij om een vat bier. In het
gemeentehuis ligt nog steeds een dijbeen dat aan de
reus zou toebehoord hebben!
De legende van o.a. de Hamse Wuiten wordt levendig
gehouden door de folkloristische groep ‘Die Hamse
Wuitens’. Tijdens de jaarlijkse Wuitenscavalcade en
tijdens andere gelegenheden zijn zij steevast van de
partij. En zelfs tot buiten de landsgrenzen zijn zij graag
geziene gasten!
Ook in de deelgemeenten kent men zo zijn eigen
typische folkloristische tradities. Zo bestaat het
Koninklijk Houten Muziek ‘Vermaak naar Vermogen’
uit Hamme-Zogge al bijna 175 jaar! De in 1839
opgerichte muziekmaatschappij gebruikt al sinds de
oprichting boomkronkels, strobbels genaamd, als
muziekinstrumenten. Ook de klokkenluiders van HammeZogge zijn immaterieel erfgoed, zij luiden, samen met
de klokkenluiders van Roeselare, als enigen in België de
klokken nog zelf. In Sint-Anna bestaat de Sint-Jozefsgilde
al sinds 1873, zij staan o.a. in voor het onderhoud van de
Sint-Jozefkapel.

Carnaval in Hamme
Het eerste carnavalsfeest op het programma is traditioneel dat van Moerzeke en Kastel. De showgroepen uit
Moerzeke en Kastel zijn dan ook prachtig en zijn graag
geziene gasten op stoeten binnen en buiten Hamme. De
stoet op zondag wisselt jaarlijks af tussen de dorpen Moerzeke en Kastel, het kindercarnaval, de ‘Jeanettenstoet’ en
de popverbranding gaan traditioneel in Kastel door.
Vier weken later is Hamme aan de beurt, het Hamse
carnaval staat bekend als de ‘Wuitensfeesten’. In tegenstelling tot de meeste carnavalsfeesten vinden de
Wuitensfeesten pas plaats met ‘halfvasten’. Het Hamse
carnavalsgebeuren is een begrip in de ruime regio en
is dan ook opgebouwd rond een ijzersterke traditie. Op
zondag trekt een bonte stoet van groepen (van eigen
bodem) door de Hamse straten, deze Wuitenscavalcade is een mengeling van show en volkse spot en kan
telkens op een massale opkomst rekenen. Op maandag
is er de kinderstoet met deelname van kinderen uit de
Hamse basisscholen. De dolle driedaagse eindigt met
de verbranding van ‘De Versleten Wuiten’ op het Tweebruggenplein. Hier verzamelen duizenden carnavalisten
om zich, voor de laatste keer, in een bruisende feestnacht te storten.
De verschillende carnavalsfeesten in de gemeente hebben elk hun eigenheid en typische tradities. Breng zeker
een bezoekje aan één van de bonte stoeten en laat je
onderdompelen in de sfeer en ambiance!
Meer info: www.wuitensfeesten.be
www.carnavalmoerzekeenkastel2.wordpress.com

OOK DAT NOG
Fietsenverhuur
Je wil komen fietsen in Hamme, maar je hebt geen
eigen fiets of je ziet het niet zitten om je eigen fietsen
achter- of bovenop de auto te krijgen? Geen probleem!
Sedert 2009 is Toerisme Hamme erkend als officieel
fietsverhuurcentrum. Je kan bij ons terecht voor
kwaliteitsvolle fietsen tijdens de openingsuren van ons
kantoor.
Prijs: heren- of damesfiets: € 7,5/dag tandem: € 10/dag

Park Kerckwijk
Wie zin heeft om even te onthaasten kan terecht in
park ‘Kerckwijk’. Deze groene long in het centrum van
de gemeente is nog maar enkele jaren oud en mag
een pareltje genoemd worden. Er bevindt zich een
ligweide, een bijenhotel, een poel, een speeltuin, een
kruidentuin, schuilhutten, enz.
Ingang: Hospitaalstraat - Hamme

Uitstappen voor groepen
De dienst toerisme heeft voor groepen een interessant
aanbod aan uitstappen te bieden. Met dit aanbod
komen natuurliefhebbers, cultuurliefhebbers, maar
ook geïnteresseerden in het bedrijfsleven en groepen
die aan teambuilding willen doen, aan hun trekken.
Zo is er de mogelijkheid om de site aan De Grote
Napoleon te bezoeken, of om langsheen de Oude
Durme een wandeling te maken richting Wijndomein
Mira. Maar ook eerder artistieke bezoeken zoals
een bezoek aan ID+ Art-kunstcenter of Beeldentuin
Wereldbeeld werd opgenomen.

OOK DAT NOG
Gemeentelijk openluchtzwembad
Het gemeentelijk openluchtzwembad staat garant
voor zomerse waterpret. Naast een 25-meterbad en
een instructiebad is er ook een cafetaria, een ruim
terras en ligweide. Het zwembad bevindt zich in de
Sportpleinstraat, voor tarieven en openingsuren kan je
terecht op de gemeentelijke website.
Sportpleinstraat 1 – Hamme
Meer info: zwembad@hamme.be – www.hamme.be

Sporthal Meulenbroek
In sporthal Meulenbroek komen dagelijks tientallen
sportievelingen hun conditie op peil houden. Rond de
sporthal vind je een fit-o-meter, petanqueterreinen,
een visvijver, een moutainbike-parcours en een
skatepark.
Kaaiplein 32 - Hamme
Meer info: sportdienst@hamme.be

CC Jan Tervaert
Cultureel centrum Jan Tervaert heeft u een gevarieerd
cultuuraanbod te bieden. Je kan er terecht voor
theater, film, concerten, enz.
Kaaiplein 34 – Hamme
Meer info: www.jantervaert.be

Markten, rommelmarkten, kermissen &
braderijen
Heel populair is de wekelijkse zaterdagmarkt. Op
zondagvoormiddag kan je gaan snuisteren tussen oude
spullen op de rommelmarkt op het Koning Albertplein.
Aan het begin van de koopjesperiode vindt er een
zomerbraderij plaats in de Hamse centrumstraten.
In Hamme staan er traditioneel ook veel kermissen en
jaarmarkten op het programma.

C O L O F O N

Meer info: www.hamme.be

TEKSTEN
• Toerisme Hamme vzw
• Toerisme Scheldeland vzw
FOTO’S
• Toerisme Hamme vzw
• Toerisme Scheldeland vzw
• Dimitri Cambier
• Thierry Van Cauteren

•
•
•
•
•
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•
•
•

Artdica vzw
Agra Claessens
Vleeswaren De Nil
Vernimmen-De Lelie
Wuitenskomitee
Picture This!
VLAM
Frederique Van Haver
Eddy Boodts

KAARTEN
Publi-Touch, Leuven
Toerisme Scheldeland vzw
ONTWERP & DRUK
Drukkerij Room
www.drukkerijroom.be
V.U. Toerisme Hamme vzw

EMSIREOT
EMMAH
Toerisme Hamme
Marktplein 1
9220 Hamme
052 47 56 30

toerisme@hamme.be
www.hamme.be

