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VAN BRON TOT MONDING

Van bron (80 m) tot monding (20 m) heeft de 

Mark een hoogte  verval van maar liefst 60 meter. 

Hier door was het des tijds de uit gelezen stroom 

voor de aan bouw van vele water molens, waar-

onder enkele van rond 1400.

Symbolischer kan deze rivier dan ook niet zijn 

voor een zachte, liefelijke taal grens getekend 

tus sen Vlaanderen en Wallonië. Eigenlijk 

‘markeert’ de Mark als riviervallei reeds vroeg in 

de geschiedenis al een grens tussen twee grote 

bevolkings  entiteiten. De Romaans en Germaans 

sprekende volkeren. Vroeger verwees men in het 

Gotisch al naar de Marka, wat zoveel betekende 

als ‘grens, limiet’. 
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STROOMGEBIED 

De Mark behoort tot het hydrologisch bekken van 

de Dender. Het dicht vertakte beken net van het 

oostelijk verzamel gebied van de Dender watert 

voor de zuidelijke helft af in de Mark. De Mark 

mondt in de Dender uit ten zuiden van Geraards-

bergen, in het Waalse Deux-Acren.

Landschap en ontstaan 
Het stroom gebied van de Mark bevindt zich in 

de zand leem- en leem streek van het Vlaamse 

heuvel land, meer bepaald in het Pajotten land. 

Als belang rijke bij rivier van de Dender heeft de 

Mark over het algemeen een diepe en brede 

vallei uit ge schuurd.  Globaal kan de Mark vallei 

op gedeeld worden in een bredere vallei van Deux-

Acren tot half weg Moerbeke en Galmaarden, een 

brede alluviale vlakte, en een smallere vallei van 

Galmaarden, Herne tot het Waalse dorp Marcq. 

Het dwars profiel van de droge valleitjes en van de 

beek valleien in het Mark bekken vertonen in de 

meeste gevallen een asymmetrisch karakter. De 

noord- en oost hellingen zijn merkelijk steiler dan 

de zuid- en west hellingen. Deze asymmetrie vindt 

zijn oor sprong in de ijs tijden. Op de west hellingen 

smelt de sneeuw vlugger weg dan op de oost-

hellingen. Hier door kunnen de erosie processen, 

geactiveerd door de af stroming van smelt water 

en door de vorst-dooi cyclus, langer inwerken op 

de west hellingen. De west hellingen ver vlakken 

bij gevolg sneller dan de oost hellingen. Boven dien 

wordt de rivier door de af zetting van geërodeerd 

materiaal van de west hellingen steeds meer naar 

het oosten geduwd, wat de steilere oost helling 

nog eens extra onder mijnt. De dorps kernen van 

Herne en Galmaarden ont stonden op deze steile 

noord-oostelijke helling tegen de Mark. 

digitaal hoogtemodel Dender- en Markvallei
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Een stroom verleggen
Op de oever wallen of tegen de flanken van de 

vallei werden vanaf de 12e eeuw meerdere water-

molens opgericht.  Hier voor werd vaak de water-

loop over enkele honderden meters verlegd tot 

men een hoogte verschil van ongeveer 2 m had 

bereikt.  De oorspronkelijke ligging van de water-

loop op waarts de water molens bevond zich dus in 

de lager gelegen gebieden.   

De water molen werd eerst vooraf op een hoger 

gelegen grond gebouwd waar naar de water loop 

nadien werd afgeleid.  De uit ge graven grond 

werd gebruikt om de oevers te verhogen. Met de 

verplaatsing kon reeds een verval van 0,5 tot 1 m 

bereikt worden. Door de water loop nog eens 1 tot 

1,5 m op te stuwen werd vol doende verval en 

water kracht gecreëerd.

rechtgetrokken meandersnatuurlijke loop (geel) vs huidige loop (blauw)



10 WATERMOLENS OP DE MARK

 1. Grand Moulin de Marcq of Lietensmolen (van voor 1335)

 2. Moulin de la Garenne, Konijnenbosmolen of Molen Coppens (eerste vermelding 1335) 

 3. Smeiersmarkmolen of Molens Vannerom 

 4. Hernemolen, Waldetrudismolen, of Rendriesmolen (voor 1219) 

 5. Boesmolen (voor 1219, foto rond 1965) 

 6. Wielantmolen (voor 1474, foto rond 1950) 

 7. Mottingemolen (beschreven in 1450 maar verdween een eeuw later) (geen foto beschikbaar)

 8. Heetveldemolen (hoorde bij het kasteel van Heetvelde, deze onderslagmolen werd reeds vermeld in 1440)

 9. Gemelingenmolen of Driscartmolen (1449) 

 10. Mertensmolen (voor 1300) 
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route 17 km - verhard

route 17 km - onverhard

extra tot Moerbeke - verhard

extra tot Moerbeke - onverhard
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WANDELROUTE

Herbronnen langs de Mark
Praktische info
Stevige wandeling van ongeveer 5 u  

+ treinrit van 10 minuten

Knooppunten

Afstand
17 km: van station Edingen tot station 

Galmaarden, waarvan 7 km onverhard

20 km: stap je door tot het station van 

Moer beke dan kan je ook kennismaken 

met de Mertens molen in Viane (extra 

knooppunten vanaf 61. Daar volg je: 

 en stap je 

verder langs de Edingseweg – nog 1 km 

zonder knoop punten – richting station 

Moerbeke.)

Tips
Neem je picknick mee en voorzie vol-

doende drink water. Zomerseizoen: trek 

stevige stap schoenen aan. Winter -

seizoen: laarzen of water bestendige 

stap  schoenen zijn geen over  bodige luxe.

Leuk om te weten
De wandeling start aan een trein station 

en eindigt aan een treinstation. Kom 

dus met de trein naar het start punt van 

deze wandeling, het maakt het wandel-

avontuur des te groter! 

Check vooraf de dienstregeling van de 

trein op www.nmbs.be 

Actuele info: treinreis van 10 minuten,  

1 trein per uur.

> Edingen-Galmaarden: telkens rond 

15 min na het uur

> Galmaarden-Edingen: telkens rond 

34 min na het uur

Je kan eventueel de route inkorten en 

de trein in Herne of Tollembeek nemen, 

richting Edingen. 

Je kan de route nog iets langer maken 

(+ 5 km) en de trein in Moerbeke 

nemen, richting Edingen.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer: station Edingen 

/ station Gal maarden (of Herne, 

Tollembeek, Moerbeke)

Station
Viane-Moerbeke

Station
Viane-Moerbeke

Station
Galmaarden

Station
Galmaarden

Station
Tollembeek
Station

Tollembeek

Station
Herne
Station
Herne

Station
Edingen
Station
Edingen
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BEZIENSWAARDIGHEDEN: DE MARK ZIEN EN VOELEN!

 De holle weg
Het eerste deel van het pad  wordt 

geflan keerd door mooie oude slee doorn 

en een  stijlige mei doorn. Eens onder de 

spoor  weg door kan je, af hanke lijk van het 

seizoen, genieten van bramen, boeren -

worm  kruid, wilde chicorei, kamille  -

bloemen en groot kaasjes  kruid langs 

de op lopende bermen. Een holle weg 

brengt je naar de oevers van de Mark. 

De steil op lopende wanden van de holle 

weg bieden een ideale schuil  plaats voor 

konijnen, vossen en andere vier  voeters 

die zich over dag zelden laten zien.

 Konijnenbosmolen of Wadmolen
Wijk je heel even van de route af dan 

kan je aan knoop punt 416 eventjes de 

richting van knoop punt 417 volgen. Na 

300 m kan je al een eerste keer kennis-

maken met de Mark. Je kan het water  

over steken met een klein bruggetje 

of wandel met laarzen of blote voeten 

gewoon door het water: dit is een 

natuur  lijk wad (over steek plaats) over de 

lei steen laag. Op de rechter oever bevindt 

zich een oude beboste steen groeve.  De 

lei stenen van de kerken van Herne en 

Sint-Pieters-Kapelle zijn af komstig van 

deze groeve. 

 Sluizencomplex
De huidige water werken rond om 

de molen Vannerom, zijn het gevolg 

van jaar lijkse over stromingen die de 

inwoners van Herne, Tollem beek, Gal-

maarden en Viane decennia lang natte 

voeten hebben bezorgd. Ook het creëren 

van diverse door gangen voor het lokale 

vis bestand bij de oude water molens 

werd in het uit voerings plan van 2017 

opgenomen. 

 Hernemolen of  
de Sint-Walde trudis molen 
Hier moet je beslist rechts af slaan om de 

oude water molen (Sint Waltrudis molen) 

te zien waar aal scholvers en reigers een 

vaste stek hebben door de vele vissen in 

het water. Reeds enkele jaren wordt er 

regel matig paling gevangen. De molen 

is nog steeds een mooi aan zicht al is op 

het onder slag rad na heel de maal derij 

verdwenen en wordt het nu gebruikt als 

een privé woning. De molen heeft steeds 

dienst gedaan als graan molen tot het 

jaar 1955. 

 Boesmolen
Bij knoop punt 403 loop je langs de 

Boes molen. De Boes molen werd al 
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reeds ver meld in het jaar 1219. Hij heeft 

steeds dienst gedaan als een  onder-

slag koren molen. De maal de rij zou nog 

aan wezig zijn maar is in privé handen. 

De molen deed dienst tot 1963. Hier 

komt een vis migratie loop in het lager 

gelegen gebied.  Op de om liggende wei-

landen komen enkele poelen.  De kam-

salamander is een graag geziene gast.

 Natuurgebied
Hier ga je nu een prachtig en groeiend 

natuur gebied binnen dat door Natuur-

punt en het Agent schap voor Natuur en 

Bos wordt onder houden. Hier slingert  

de Mark zich heel liefelijk door heen de 

velden, af ge wisseld met natte bos-

partijen. Dit natuur gebied her bergt 

rijke water- als bos kanten, waar tal van 

insecten, water vogels en zelfs roof-

vogels bivakkeren. Je pad wijkt nu geen 

meter meer van de Mark tot je Tollem-

beek in je vizier krijgt. Let op van de 

wandel paden, want die kunnen door 

al de prachtige oude wilgen langs de 

water kant nogal een grillig en hobbelig 

karakter vertonen.

 Weilanden
Eens de Wielant molen achter je gelaten, 

kom je snel in een prachtig stilte gebied 

waar de tijd wel 100 jaar lijkt stil te 

staan. Let wel op, richt steeds één oog 

naar de grond wil je geen koeien vlaaien 

on nodig mee zeulen.  Ook al kom je hier 

zelden een wande laar tegen, de koeien 

lijken uw aan wezig heid niet te deren.

 Heetveldemolen
Een idyllische plek waar mens en natuur 

hand in hand gaan. De Heet velde molen 

op de Mark, maalt al graan sinds het jaar 

1440. Samen met de Mertensmolen in 

Viane is de Heetveldemolen nog actief. 

 Baljuwhuis + tuin
Dit gemeen schaps centrum is een uit-

stekende tussen stop.  Het station is 

gelegen op 1200 m van het centrum, 

waar door dit even eens een begin- of 

eind locatie kan zijn. Het Baljuw huis is 

een ontmoetings centrum en heeft een 

mooie tuin met knuppel paden, speel-

toestellen en zit banken.
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FAUNA EN FLORA

Naast reigers, eenden en waterhoenen, 

die we nagenoeg aan elke waterkant 

kunnen terugvinden treffen we langs 

de boorden van de Mark wel enkele 

minder alledaagse gasten. De ijsvogel 

is hier steeds aanwezig geweest, 

met zijn kleurrijk verenpakje is onze 

kleine schuwe visser een pareltje om 

te spotten. Hij is met zijn blauworanje 

kleuren een van de meest kleurrijke 

vogels in onze omgeving. Gezien de 

behoorlijke waterkwaliteit van de Mark, 

is er ook een overvloed aan kleine visjes 

waarmee hij zich rijkelijk voedt. Meestal 

zal je het ijsvogeltje eerst horen en pas 

dan met een flitsend snelle, rechtlijnige 

vlucht zie je hem naar zijn zitpost 

haasten waar hij over het water naar 

kleine visjes tuurt. 

De grote gele kwikstaart is ook een 

niet alledaagse gast. Vogelspotter (en 

wereldstapper) Marc Tresignie ontdekte 

dat er bij elke molen wel een koppeltje 

te spotten viel. Met zijn grijze rug en 

gele onderkant wipt dit sierlijk vogeltje 

met zijn staart en onderlichaam. Normaal 

trekt hij ’s winters naar warmere oorden 

maar bij minder strenge winters blijven 

ze hier. Hun voedsel bestaat vooral uit 

slakjes, spinnetjes, kevers en muggen 

die ze aan de waterkant makkelijk 

kunnen vinden. Jaar na jaar broedt er 

aan de Heetveldemolen een koppeltje 

in de begroeiing aan de gevel langs de 

waterkant. 

De Mark is een traagstromende rivier 

waar je op de oevers de typische 

moeras planten kan terugvinden. 

’s Zomers drijven op het water de gele 

plompen tussen het fijne kroos. Tegen 

de oevers treffen we vaak gele lis, 

kleine kaarde bollen en moeras spirea 

aan. Valeriaan zorgt dan weer voor een 

witte wolk aan kleine bloemetjes. In de 

ondiepere delen voelen de bruine kik-

ker, de alpen water salamander met zijn 

oranje buikje en de veel voor komende 

vin poot  salamander zich thuis. 

ijsvogel

gele plomp

grote gele kwikstaart
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DES WINTERS ALS HET REGENT…

Vissen langs de oevers van de Mark is een 

echte lust. De laatste jaren is het water, op 

een kleine plaag van blauwe algen na (zomer 

2018), behoorlijk goed van kwaliteit. Wie voor 

de gezelligheid een uurtje op de Mark vist vangt 

makkelijk 10 à 15 kleine visjes met enkele maden 

als lokvoer. Er is veel kleine voorn en ook de algen-

etende grondel (geuven in de volksmond) komt 

nog vaak voor. Karper vangen lukt soms en gezien 

het overaanbod aan kleine visjes is de snoek niet 

ver uit de buurt. Het is een openbaar water dus 

een visvergunning moet je vooraf aanvragen voor 

je je hengel uitgooit. 

ijsvogel

gele plomp

kleine voorn

grote gele kwikstaart
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ERFGOED LANGS DE OEVERS VAN DE MARK

In een oude krant vinden we een artikel dat onze aandacht trekt. 

“Twee otters gevangen in de streek van Galmaarden-Viane-Moer-

beke. In het klein water genaamd “Mark” tusschen Galmaarden en 

Viane-Moerbeke werden twee groote otters gevangen. Zooals ge 

op bijgaande foto kunt zien. De ene otter wegende 5kg en 1 meter 

lang. De jagers zijn alle drie van Galmaarden. Otter nummer twee 

wegende 10 kg 1,18 meter lang door dezelfden gevangen.”

We moeten dit zien in de tijdsgeest van toen. We zijn in het jaar 1937. 

Nu gaan we vissen voor de sport en bij vangst gooien we ons visje 

steevast terug maar in die jaren belandde de vangst steevast in de pan 

en was het een welgekomen aanvulling van de dagelijkse voeding. 

Vlees was schaars voor de kleine werkman. En gezien de otter kilo’s 

vis verorberde was hij niet zo’n graag geziene gast. Bij het mogelijk 

verdwijnen of haast uit ster ven werd dan nog niet stilgestaan. Men 

pronkte toen nog fier met dit beestje als jachttrofee. 
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LEVEN LANGS DE BOORDEN

Van nature gaat de mens steeds het water 

op zoeken. Is het omdat water noodzakelijk is om 

te overleven? Is het omdat we zelf voor 75% uit 

water bestaan? Of is het omdat water kracht kan 

leveren die de mens kan be nut ten? Zo kunnen 

we nog een tiental redenen opsommen. Maar 

water en water lopen waren niet uitsluitend een 

voordeel. Het bracht ook beperkingen met zich 

mee. Het liet geen vrije door gang, men moest 

bruggen bouwen. Veel al vormden rivieren de 

grens van eigen dommen en lenen. Het water kon 

ook heel verwoestend zijn bij over stromingen. 

Maar je mag er van uit gaan dat de voor delen het 

zeker haal den op de nadelen gezien de zovele 

oever dorpen, waar men vrucht bare grond had 

langs de oevers en de zovele steden die ontstaan 

zijn bij de samen vloeiingen van rivieren. Tot 

voor enkele decennia was ons reis patroon nog 

veel beperkter en zochten we enige gezellig-

heid gewoon in eigen dorp. Reuze  zwembaden 

bestonden niet, men ging met vrienden gewoon 

plonzen in de Mark. Vissen op exoti sche eilanden 

was niet gekend maar in de rivier van het dorp 

was er een over vloed aan vis. Wie een bootje had 

kon er met de hele familie genie ten en ’s winters 

op de bevroren onder gelopen weilanden bond 

men de primitieve schaatsen aan of haalde men 

de slee van onder het stof. Plezier vond men dicht 

bij de deur!
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STRENGE WINTERS

De Mark is van nature snelstromend en zal bij vrieskou niet vlug 

dicht  vriezen. Uitzonderlijk, bij extreme koude periodes, kan dit wel 

gebeuren. Op het lijstje van de koudste winters staat deze van de 

1962-1963 met stip bovenaan. Zelfs de Noordzee vroor toen dicht. 

Ook de winter van 1942 en deze van 1985-86-87 waren echt bar. 

A. Mathijs fotografeerde enkele plaatjes van ijsschotsen die omhoog 

werden geduwd tijdens de winter van 1942; een mooi spektakel.

Van echte winterpret op de Mark zelf was niet echt sprake gezien het 

gevaar van een kwets bare ijs laag. Door water overlast, meestal door 

smelt water, liepen weilanden langs de Mark heel regelmatig onder. 

Bij strenge vorst trans for meer den deze watervlaktes zich tot de 

ideale ijspiste. Door de geringe diepte en het ontbreken van stroming 

was het gevaar ook heel klein.



21

OVERSTROMINGEN

Regelmatig kennen we over stro mingen in Herne, Tollem beek, 

Galmaarden en Viane maar toch is deze van 2010 zeker bij ge bleven. 

(net als die van 1981, 2011). Mees tal liepen er enkel wei landen 

onder maar bij de over stroming van 2010 was er enorm veel schade 

en werden vele huizen getrof fen. Op basis van de gegevens die men 

toen kon op tekenen heeft de Vlaamse Milieu maat schappij (VMM) 

zich ge ba seerd om een totaal plan voor de Mark uit te werken. Naast 

het nu al bestaande spaar bekken (achter de Vannerom molen) worden 

er in het totaal plan voor de Mark nog 3 nieuwe gecontroleerde over-

stromings gebieden voorzien. 
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NATUURRESERVAAT DE MARK

Wat ooit begon als een protest tegen 

de plannen voor het recht trekken van 

enkele meanders op de Mark resul-

teert nu, na zovele jaren, in een heus 

natuur reservaat. Eind jaren 1970 

kwamen er plannen voor het recht-

trekken en stonden de bull dozers 

klaar maar onder hevig protest van 

een bende jongeren, onder leiding van 

wijlen Jean-Pierre Somers en Luk Van 

Holen, werden deze plannen herzien 

en verdwenen ze ge deel te lijk in de 

koel kast. De natuur vereniging De IJs-

vogel was geboren.

Toen de rust weer gekeerd was en er 

iets meer centjes voor handen waren 

ont stond het volgende doel: het huren 

van de turf putten in Sint-Paulus. Ooit 

werd hier turf gewonnen dat als brand-

stof diende (einde 19e begin 20e 

eeuw). Het verhaal doet de ronde dat, 

tijdens WO I een Duitse sol daat met 

paard en al stierf in de turf put. Jaren 

later evolueerden deze putten helaas 

tot een plaatse lijk stort. Een grote 

opruim actie werd op poten gezet waar-

bij zelfs een auto wrak werd op ge haald. 

Stil aan kon de natuur her ademen onder 

impuls van enkele natuur lief hebbers. 

In 1989 con tac teer de Dr. André Prové 

de “IJsvogels” met de vraag een vzw 

(De Mark) op te richten. Deze nieuwe 

vzw stelde volgende doel stellingen 

voor op: het uit breiden van het toen-

malige re ser vaat en een groot aan-

een sluitend gebied te rea li se ren dat 

de ver binding maakt met het hoger 

gelegen Kluis bos. 

Onder tussen valt het hele gebied (150 

Ha) onder toe zicht van Natuur punt en 

worden er 35ha. beheerd door vzw De 

Mark en Natuur punt. Waar ooit veen 

als brand stof werd ge wonnen evo lu-

eer den deze plassen tot pareltjes met 

water violier. 

Men ijvert momenteel voor het 

be houd en herstel van een struc tu reel 

land schap door het aan planten van 

hagen en hout kanten te sti mu leren. In 

het bos gedeelte hebben blauwe reigers 

hun nesten ter wijl de ijs vogel broedt 

langs de oevers van de Mark. Het 

Kluis bos toont haar pracht in het voor-

jaar met een tapijt aan bos hyacinten 

en das look. Als kers op de taart hoort 

men nu, na vele jaren af wezig heid, de 

nachte gaal terug zingen.
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©F. Stocman 

INTERREGIONALE FIETSTOCHT DOOR DE MARKVALLEI

Fietsknooppuntenroute
Ga vrij met de fiets de vallei ontdekken. Deze kaart 

stelt u een parcours voor dat het fietsnetwerk 

volgt. Het volstaat de aangeduide benummering te 

volgen, in welke richting u ook fietst. Wie dichter 

bij de rivier wil komen om er de schoonheid en de 

rust van de natuur te genieten, kan gebruik maken 

van de alternatieve routes. U kan ook uw eigen 

route uitstippelen op www.fietsnet.be.

Een tocht in verschillende etapes
Je hoeft geen ervaren fietser te zijn om op ontdekkingstocht te gaan! 

Verschillende stations bevinden zich in de buurt die je comfortabel 

ieder uur van Geraardsbergen naar Edingen brengen.

Informatieborden
Elf mooie informatieborden lichten je – verspreid over het parcours – 

in over de merkwaardige parels van de vallei. Vogels, vissen, amfi-

bieën en vleermuizen zullen voor jou nog nauwe lijks geheimen 

hebben! Je vindt ze op de kaart met volgend icoontje: 

Natura 2000?
Het Natura 2000-netwerk verzamelt, doorheen 

de hele Europese unie, natuurgebieden met een 

grote waarde door hun uitzonderlijke fauna en 

flora. Het gaat dus om de bescherming maar ook het herstel van 

zeldzame ecologische gebieden. Het Natura 2000-netwerk werd 

uitgewerkt in uitvoering van de Vogelrichtlijn (daterend van 1979) en 

de Habitatrichtlijn (daterend van 1992). Ze leggen een lijst vast van 

prioritair beschermde dieren- en planten soorten.
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Verantwoordelijke redacteur: J.Goffette, Contrat Rivière Dendre asbl

Een initiatief van:
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water en wind 

Tussen 2016 en 2019 werd in het Pajotten land stevig 

getimmerd aan de weg van graan tot brood. Een sterk 

netwerk tussen land bouwers, molenaars, (hobby)

bakkers, landschaps- en erf goed lief hebbers zien we 

vandaag als resultaat. De molen wieken van dit project 

waren het Regionaal Landschap Pajottenland & Zenne-

vallei, de Erfgoedcel Pajotten land Zenne vallei en de 

vzw Heetveldemolen.

Met steun van Europa, Vlaanderen en Provincie 

Vlaams-Brabant, Pajottenland+, Europees 

Landbouw fonds voor Plattelands ontwikkeling: 

Europa investeert in zijn platteland.


