Hoe kan
de Donk er
in de toekomst
uitzien?
Wandel langs de toekomstvisie
voor toerisme en recreatie

WANDELROUTE

Al sinds jaar en dag komen toeristen en bewoners op de Donk
genieten van een boottochtje op het water, een wandeling rond
het meer of een bord paling. Hoe zorgen we ervoor dat de Donk
ook in de toekomst een plek vormt waar het aangenaam toeven
en verblijven is?
Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Berlare en het Regionaal
Landschap Schelde-Durme maakten een visie op voor de
toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Donk.
Hierbij keken we naar de volgende uitdagingen:

•

Welke recreatie moet er in de
toekomst zeker mogelijk zijn op en
langs het water?

•

Hoe wandelen we van de ene mooie
plek naar de andere?

•

Hoe laten we natuur en
ontspanning op een gezonde
manier in elkaar overvloeien?

•

Waar kunnen toeristen hun tent of
camper opslaan?

Een antwoord op al deze vragen kan je vinden op de
verschillende informatiepanelen langsheen deze wandeling.
Bij elk paneel krijg je tekst en uitleg over de plannen met
enkele voorbeelden van wat we graag zien veranderen.
De wandeling duurt ongeveer een uur en neemt je mee langs
het Donkmeer, Nieuwdonk, de Eendenkooi en de
aaidierenweide.
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Nieuwe speelzone Donkoeverpark /
Ontspannen en inspannen
In het Donkoeverpark ligt meer dan
5000m2 nieuwe speelnatuur te wachten
om volop ontdekt te worden.
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Een nieuw onthaalpunt /
Natuurbescherming op het Donkmeer
Het pad van de Donklaan naar de Eendenkooi, over het Donkmeer, is helaas
verborgen. Maar niet voor lang meer als
daar een nieuw onthaalpunt komt!

Kouter in een groener jasje /
Aangenaam wandelen en fietsen
langs de Brielstraat
De natuur trekt bezoekers naar de Donk.
Door de Brielstraat anders in te kleden,
wordt het er straks nóg aangenamer
wandelen en fietsen!
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Meer plezier op Nieuwdonk /
Recreatie en natuur in evenwicht
Een klein stukje verderop ligt het
verborgen strand van Nieuwdonk.
Natuur en recreatie gaan hier
straks soepel in elkaar over.

Donkere Wolk in de spotlights /
Kamperen aan het Donkmeer
Ook de site van de Donkere Wolk
wordt aangepakt en omgevormd tot
een aantrekkelijke rustplek voor
buurtbewoners, fietsers en wandelaars.
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Kloosterputten: een Donkse oase in de
kijker / De Donk: een fiets- en
wandelparadijs
De Kloosterputten is vandaag een mooi
maar eerder ontoegankelijk gebied. Deze
unieke locatie leent zich perfect om te
transformeren naar een unieke
plek voor ontspanning en verblijf.

Donklaan

1

PDPO

Met ondersteuning van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO) wordt sinds 2017 gewerkt aan
een toekomst voor de Donk. Op de tentoonstelling aan de Donkere
Wolk tonen we ook waar we de afgelopen jaren reeds de schop in
de grond staken om onze toeristische trekpleister te versterken.
Daarbij hielden we telkens rekening met een evenwicht tussen
recreatie en natuur.
De Donk is een gebied om te koesteren: zeldzame meanders,
beschermde natuurgebieden en een strand temidden van dit
alles. Maar het Donkgebied staat niet op zichzelf, het maakt ook,
samen met de Kalkense Meersen, deel uit van een groter
natuurgebied: het Rivierpark Scheldevallei. Door het Donkgebied
beter te ontsluiten trekken we bezoekers van de Scheldevallei
aan, maar nodigen we de bezoekers van de Donk ook
uit om de rest van de Scheldevallei te ontdekken.
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