Locatie bijenhotels
A. Gemeentehuis Schelle (Fabiolalaan 55)
Op de plaats waar vroeger de omwaterde hoeve ‘Bystervelt’ stond, werd in 1969 het huidige
gemeentehuis gebouwd. Het is vooral de vijver met beiaard, gemonteerd in een harpomlijsting,
die opvalt. Vanaf heden kan je, naast het geluid van de 19 klokken, in het voorjaar ook het zoemen
van de wilde bijtjes rondom het bijenhotel beluisteren. Hier leer je het verschil tussen honingbijen,
wilde bijen, wespen en hommels.

Schelle:gastvrij voor de bij

Aan het gemeentehuis ga je via de Leopoldstraat richting Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk, bekend om zijn scheve
toren. Aan de kerk steek je de Fabiolalaan over richting het gemeentepark in de Dendermondestraat.

B. Gemeentepark
Het tweede bijenhotel bevindt zich in het hart van het Gemeentepark. Zodra je de levenscyclus van
de bijen kent, mag je naar hartenlust de speeltuin en het minigolf-terrein veroveren.
Vanaf hier loopt het pad verder via de Benedenvliet richting de Scheldedijk.

C. Pompstation (wandelpad langs Benedenvliet)
Het pompstation heeft vier automatisch werkende pompen die het overstortwater uit het
collectorenstelsel verpompen en bij hevige regenval ook het water van de Benedenvliet, zodat de
Schellenaren uit het dorp niet met hun voeten in het water hoeven te staan. Geniet van het uitzicht
op de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem.
Hier ga je links de Scheldedijk op en volg je vervolgens het wandelpad langs de Maaienhoek.

D. Laarkapel
Hoogstwaarschijnlijk werd de Laarkapel gebouwd op een oude offerplaats. De kapel zelf is gewijd
aan O.L.V. van Zeven Smarten en bevindt zich aan het oude executieterrein van het dorp. Hier leer je
alles over de bedreigingen voor de bijen.
Neem hier de Kapelstraat tot aan de Kerkhofstraat.

E. Kerkhof (Kerkhofstraat)
Tot november 1908 werden de doden rond de St.-Petrus en St.-Pauluskerk begraven. Om hygiënische
redenen, de kerk liep bij overstromingen geregeld onder water, verplichtte de provincie om de
begraafplaats te verplaatsen naar de huidige locatie in de Kerkhofstraat.

WANDELBROCHURE
De gemeente Schelle is met zeven nieuwe bijenhotels een trekpleister
voor wilde bijen. Naast onderdak krijgen de bijen ook heel wat voedsel
via diverse ingezaaide bloemenweides ter beschikking. Genoeg
ingrediënten voor een kleurrijk wandeltraject vol verrassingen,
weetjes, cultuur- en natuurpacht.

Deze volg je tot je aan je rechterkant de Peperstraat kan inslaan.

F. Heemmuseum (Peperstraat 48)
Het heemmuseum werd in 1959 opgericht door de heemkundige kring Scella. De vereniging heeft
als doel het eigen patrimonium zoveel mogelijk te conserveren en het vroegere volksleven in beeld
te brengen. Wat kan jij eigenlijk doen om de wilde bijen te helpen?
G. Natuurgebied Kelderijlei (extra lus via de Ceulemansstraat, Rupelstraat en Steenwinkelstraat)
Het laatste bijenhotel staat in het natuurgebied Kelderijlei. Dit gebied bestaat uit hooilandjes,
amfibieënpoelen, houtwallen, doornstruwelen, knotwilgenrijen, een hoogstamboomgaarden en is
een thuis voor heel wat vogels, amfibieën, kleine zoogdieren en uiteraard ook wilde bijen. Kom jij
mee op ontdekkingstocht?

“Deze wandelroute is niet voor wannabees,
maar voor iedereen die echt wil bijleren”.
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Gastvrij voor de bij: wandeltraject

RIVIERENLAND

Afstand wandeling
A-B-C-D-E-F-A = 3,5 km, ca. 50 min
A-B-C-D-E-F-G-A = 6 km, ca. 1,5 h

Langs Nete, Dijle, Zenne & Rupel
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