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Woord vooraf.
Het is dinsdagavond 06 oktober als ik dit extra woordje op papier zet. Dit clubblad had al vorige week af moeten
zijn, maar de organisatie van de “Te Gekke Roes(t) Wandeling” te Gent heeft de ganse week mijn leven
opgeëist. Maar toen zaterdagavond 03 oktober de poort van de Guislainsite achter ons werd gesloten na een
week van een wedloop tegen de tijd, bekroop me een enorm gevoel van voldoening. Als klein clubje hadden
we het aangedurfd samen met onze partners de organisatie te laten doorgaan. Een unieke historische locatie
voor start- en aankomst met een coronavrije catering die iedereen ten volle apprecieerde; één van de
allermooiste wandelparkoersen ooit in deze kant van Gent uitgestippeld; schitterende rustposten waar een
hapje en een drankje konden genuttigd worden. De fototentoonstelling “Tussen ons. Over leven met een
verslaving” door Lieve Blancquaert en productiehuis De chinezen maar vooral van de film met aangrijpende
getuigenissen heeft menig wandelaar ontroerd. Van het optreden van Guy Swinnen kreeg dan weer iedereen
een lach op het gezicht. Alle wandelaars waren vol lof over de manier waarop hen een aangename dag werd
aangeboden.
Zo zijn we definitief vertrokken “Op weg naar Nuchtermag” waar we in het weekend van 29-30 mei 2021 zullen
aankomen. Dan wordt deze “Roes(t)”-campagne afgesloten met een groot evenement (hopelijk zonder
corona). Onze medewerking aan dit slotevenement is tevens het laatste weekend van de permanente
wandeling. Het moet de kers op de taart worden van onze jarenlange inzet voor de wandelsport in de Gentse
regio.
“Op weg naar Nuchtermag”, naar een wereld zonder drank-, drug-, gok- en medicatieproblemen!
Tot op het slotevenement!
GUY DE JAEGER.

Woordje van de voorzitter.
Beste leden en vrienden,
Beste sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,

Het is dinsdagavond 01 september, ik sta aan de vooravond van mijn vijfenzestigste verjaardag. Ik had hem
anders voorgesteld. Voordat de coronapandemie uitbrak zei ik dikwijls aan wie het horen wilde : “De wereld is
naar de knoppen!”. Wel, beste leden en lezers, dit is ook zo! Ik denk dat we het beste gehad hebben. Sinds
midden maart leven we in een wereld waarin we niets meer mogen doen of we moeten ons registreren. We
moeten ons registreren als we op café gaan, op restaurant, in de sportbar en aangezien we nu bijna overal
met bankkaart moeten betalen weten ze zelfs waar en wanneer je boodschappen doet en wat je uitgeeft!
Sinds midden maart ligt ook het georganiseerd wandelen zo goed als stil. De toegestane heropstart sinds 01
augustus heeft echter geen wind in de zeilen. Dit heeft alles te maken met de protocollen waarmee ze ons
rond de oren slaan. En aangezien die protocollen om de haverklap aangepast worden is het om zot te worden.
Wat vandaag van toepassing is om een wandeltocht te organiseren kan volgende week geheel anders zijn.
Begin er dan maar eens aan, het is werkelijk om ziek van te worden. Ik betwijfel of diegenen die al die
protocollen uitwerken en aanpassen wel ooit in een organisatie van een wandeltocht hebben gestaan. Weet
je wat er al geruime tijd door mijn hoofd spookt? Vele protocollen over alle sectoren heen worden bestempeld
om de coronapandemie in te dijken, ik denk echter dat dit ook is om ons in een nieuwe leefwereld te doen
terechtkomen. Een leefwereld waarin we ons niet meer vrij zullen mogen en kunnen bewegen.
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Woordje van de voorzitter.
Als klein clubje zitten we al een jaar midden in de organisatie van de “Te Gekke Roes(t) Wandeling” te Gent.
Dit heeft me al veel slapeloze nachten, stress, geen eetlust, zelfs geen levenslust bezorgd. Als je dertig bent
overleef je dat, als je er vijfenzestig bent vreet dat aan gans je lichaam en brengt het je gezinsleven in gevaar.
Ik zie de laatste weken af en toen ik dat onlangs vertelde aan mijn cardioloog bij mijn jaarlijks onderzoek zei
hij zeer kordaat : “Guy, als je er nu niet gaat mee stoppen zou het wel eens je dood kunnen worden!”. Ik ging
schoorvoetend naar huis, nadenkend over die woorden. Sindsdien spookt het bijna dagelijks door mijn hoofd
dat, als mijn echtgenote in 2022 met pensioen gaat, ik er niet meer zal zijn en we dus ook niet samen een
mooie oude dag zouden kunnen beleven. Ik heb dan ook besloten eind volgend jaar definitief te stoppen als
organisator. Voor volgend jaar heb ik ook al onze medewerking toegezegd aan de G-Sportdag te Destelbergen
en wat ik beloofd heb doe ik ook. Na dit evenement doe ik nog eenmaal de herfstwandeling van de scholen
en de gezinswandeling. Na die wandeling doe ik definitief de boeken toe, organiseer ik een kampvuur waarop
ik de parkoerspijlen verbrand en klinken we op de zoveel mooie organisaties die ik samen met veel mensen
bij verschillende clubs tot een goed einde heb gebracht. De Sportdienst van Destelbergen weet wat hen te
doen staat, iemand vinden die vanaf 2022 de herfstwandeling van de scholen en de gezinswandeling in goede
banen wil leiden.
Ter illustratie nog even dit : “Op zondag 27 maart 1977 wandelde ik mijn eerste officiële wandeltocht te
Wetteren. Drie jaar later zat ik reeds rond de bestuurstafel van vzw Europamars te Brussel. Ik werd daar
aangeduid als medeorganisator en verantwoordelijke voor de Europamars 1981 voor het wandeltraject
Rochester (Engeland) via Oostende naar Brussel. We zijn nu 2020, 40 jaar bestuurder en organisator, ik ben
fier op wat ik de wandelsport heb gegeven, maar ook dankbaar voor wat ik heb terug gekregen. Daarbij een
speciaal woord van dank aan mijn echtgenote Greta, mijn zoon Alexander en mijn broer Patrick. Eveneens
een woord van dank aan alle bestuursleden en leden van de clubs waar ik bestuurder en lid ben geweest voor
de mooie jaren van samenwerking en voor de blijvende vriendschap. Tenslotte een bijzonder woord van dank
aan “mijn” leden van de Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering. Ik was niet altijd de gemakkelijkste
voorzitter maar hetgeen we in die 33 jaar samen hebben beleefd is onbeschrijflijk mooi geweest. Maar ook
vele mensen van buiten de wandelsport in onze thuisbasis Destelbergen wil ik hierbij eens bedanken, de
achtereenvolgende gemeentebesturen en sportraadbesturen, de sportdienst en zeker niet te vergeten de vele
horeca en andere zaken die ons steeds hebben gesteund en onze vereniging een warm hart hebben
toegedragen. Samen hebben we Destelbergen/Heusden op de wandelkaart van België geplaatst.”
Intussen weet niemand wat de toekomst ons brengen zal. Sinds midden maart beheerst de coronapandemie
ons leven, we gaan ermee slapen, we staan ermee op! “Het leven in coronatijd”, ooit maken ze er nog een
langspeelfilm over!
Mij rest me nog jullie het allerbeste toe te wensen, zorg goed voor jezelf, je partner, je kinderen. Geniet van
elk moment, het leven kan zo voorbij zijn!

GUY DE JAEGER,
Voorzitter.

________________________________________________________________
’T Verbroederingske
september 2020
Pagina: 4

Clubprogramma 2020 – 2021.
Zoals de zaken nu zijn is het onmogelijk een voorkeurprogramma op te stellen. Het aantal clubs die dit jaar
nog een wandeltocht – onder strikte voorwaarden – organiseren is miniem. De federatie doet er echter alles
aan om via hun website de tochten die wel nog georganiseerd worden in de kijker te zetten. Meestal moet
men zich niet meer vooraf inschrijven, maar in de startaccommodatie zijn er geen zitplaatsen en is er geen
catering en er zijn ook geen rustposten. En nu ook de horeca weer dicht is zal voor de meeste wandelaars
maar één optie overblijven en dit is thuisblijven. Let op, het clubprogramma dat in het vorig clubblad vermeld
stond is op enkele plaatsen aangepast en bijgewerkt.
 woensdag 11 november 2020 : gezinswandeling te Destelbergen is GEANNULEERD
 zaterdag 14 november 2020 : wandeling te Chevetogne is GEANNULEERD
 zondag 20 december 2020 : eindejaaruitstap is GEANNULEERD
 zondag 31 januari 2021 : voorkeurtocht naar Hemiksem (Provincie Antwerpen) voor deelname
aan de regionale wandeldag “Antwerpen Wandelt”
 zondag 14 maart 2021 : voorkeurtocht naar Aalter (Prov. Oost-Vlaanderen) voor deelname
aan de regionale wandeldag “Oost-Vlaanderen Wandelt”
 zaterdag 29 mei – zondag 30 mei 2021 : we verlenen onze medewerking aan het slotevenement
van de “Te Gekke Roes(t)-campagne te Gent
 zaterdag 12 juni 2021 : we verlenen onze medewerking aan de G-Sportdag te Destelbergen
 zondag 20 juni 2021 : voorkeurtocht naar Spa (Provincie Luik) voor deelname aan de
“Marche Nationale F.F.B.M.P.”
 zondag 22 augustus 2021 : voorkeurtocht naar Lummen (Provincie Limburg) voor deelname
aan de regionale wandeldag “Limburg Wandelt”
 vrijdag 22 oktober 2021 : herfstwandeling scholen Destelbergen-Heusden
 donderdag 11 november 2021 : gezinswandeling “Destelbergen-Heusden Wandelt”
Zo, beste leden, normaal konden we ons stilaan opmaken voor de “Spokentocht” van onze vrienden
Florastappers. Niets van, de spoken mogen in hun kasteel blijven. En ook voor vele eindejaartochten is het
doek al gevallen. Mocht de horeca nu ook nog eens tot het einde van het jaar moeten dicht blijven wordt het
heel triest. Maak er toch een prettig jaareinde van.

Jullie Voorzitter,
GUY
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De wandelende pen.
“De zomer van 2020!”
Inleiding.
Sinds juli hebben Greta en ik het wandelen ontdekt op een heel andere manier, met dank aan mijn vriend, de
heer Jan Fonteyn, voorzitter van WSP Heverlee-Leuven. Doordat ik er stilaan genoeg van had om thuis te
blijven of een rondje in onze streek te wandelen, bracht hij redding. In zijn clubtijdschrift las ik dat hij enkele
fotozoektochten had uitgestippeld via wandelknooppunten van het “Wandelnetwerk Zuid-Dijleland”.
Enkele jaren geleden – op zondag 13 oktober 2013 – kwamen we toevallig in contact met deze netwerken ter
gelegenheid van de “37ste Nationale Wandeldag” van de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie te Itegem
(Provincie Antwerpen). Toen we ons daar aanmeldden hoorde ik het in Keulen donderen, het parkoers was
uitgestippeld via het knooppuntennetwerk. De secretaresse van de federatie stelde me echter gerust en na
wat uitleg vertrokken we voor de 25 km.. Het enige houvast dat we hadden was een foldertje met de nummers
van de knooppunten die we moesten volgen. Nog goed dat ik een plastiek mapje bij had, want toen na enkele
kilometers de hemelsluizen voor de rest van de dag open gingen was dit echt noodzakelijk. Ondanks het feit
dat we daar een schitterend natuurparkoers onder de voeten kregen langs de “Grote Nete” en door de
uitgestrekte “Merode Bossen” had ik nog niet direct de interesse voor zo’n soort wandelingen.
Enkele jaren gingen voorbij, maar op zondag 30 september 2018 zouden we via het “Wandelnetwerk
Ieperboog, Westtoer” te Ieper en omgeving één van de allermooiste Nationale Wandeldagen wandelen, dit
keer binnen “Gezinssport Vlaanderen”. Toen we daar te horen kregen dat in 2019 dit nationaal
wandelevenement te Genk zou plaats vinden en dit volledig via het wandelnetwerk van het “Thorpark”, was
dit al iets om naar uit te kijken. Op zondag 29 september 2019 was het dan zover, een verre verplaatsing naar
Limburg voor één van de allermooiste tochten ooit in Vlaanderen gewandeld. Na die tocht stond het vast dat
ik me eens ging verdiepen in de wandelnetwerken in Vlaanderen.
Toen in juli van dit jaar WSP Heverlee-Leuven begon met fotozoektochten aan hun leden aan te bieden op
basis van het “Wandelnetwerk Zuid-Dijleland” stond het direct vast dat we deze gingen meedoen. Ook al
moesten we daarvoor toch telkens een redelijke verplaatsing met trein en bus doen. Intussen hebben we sinds
begin juli reeds zes knooppuntenwandelingen gedaan, vijf in Vlaams-Brabant en één in West-Vlaanderen.
Neem daar nog twee Adepstochten bij en een wandeling in lijn van Laarne via Destelbergen naar SintAmandsberg en we kwamen stilaan op dreef om in de herfst en winter een tandje bij te steken! Van onze
eerste wandeltocht in 2020 heb ik een uitgebreid verslag geschreven, van de rest krijgt U een impressie en
wat informatie over de natuur en cultuur die we hebben leren kennen.

Zondag 05 juli : Adepstocht te Taviers (Provincie Namen).
Het is zaterdagavond 04 juli, ik loop wat onwennig rond in ons appartement. Morgen gaan we voor de eerste
keer dit jaar wandelen naar een officiële organisatie. Het is geleden van donderdag 26 december 2019. Het is
precies morgen mijn eerste schooldag. In plaats van mijn boekentasje klaar te zetten haal ik mijn sporttas uit
de berging. In plaats van mijn opperbest kostuumpje uit de kast te halen hang ik mijn training klaar. Mijn
paasbeste schoenen wissel ik om door mijn wandelbottinnen. Voor ik ga slapen check ik nog even of de
organisatie op het allerlaatste toch niet geannuleerd is. Zondagmorgen iets voor zes uur rinkelt de wekker.
Ook al zijn de weersvoorspellingen niet al te schitterend toch ben ik blijgezind dat we opnieuw op avontuur
kunnen trekken. We worden opgepikt door een lid van onze vereniging (Remi) met als bestemming Taviers.
Na 123 km. rijden zouden we in Taviers moeten aankomen. In dit open agrarisch gebied zagen we al van ver
de lange rijen auto’s staan. Nog goed dat deze in de bermen van de smalle straatjes konden staan want anders
hadden ze daar een groot probleem. Omdat dit één van de eerste en bijna enige wandeltocht van dat weekend
was had het minder goede weer geen invloed op het aantal wandelaars. Iedereen wilde blijkbaar eens de vrije
natuur in.
Taviers is een dorp in de provincie Namen en een deelgemeente van de Waalse gemeente Eghezée. Het ligt
op het drieprovinciënpunt, provincie Namen, Luik en Waals-Brabant. Het was een zelfstandige gemeente tot
het bij de fusie van 1977 toegevoegd werd aan de gemeente Eghezée. Het ligt aan de rivier de “Mehaigne”
die van west naar oost door het dorp stroomt. Bij de laatste bevolkingstelling in 2007 telde Taviers 739
inwoners.
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De wandelende pen.
“De zomer van 2020!”
De startaccommodatie was de kleine kantine van de plaatselijke voetbalclub, tevens organisator, “Football
J. Taviers”. We werden er hartelijk verwelkomd en toen ik zei dat we speciaal van Gent kwamen hoorden ze
het in Keulen donderen. Na het nuttigen van een drankje (bediening aan tafel) vertrokken we voor de 18 km..
Omdat er zoals altijd bij Adeps geen rustposten waren hadden we ons voorzien van een koekje en een drankje
voor onderweg. Gans de tocht verliep in de weidse open vlaktes door de uitgestrekte velden. Heel afwisselend,
verhard en onverhard, prachtige vergezichten, hier en daar een kapelletje, maar vooral veel wondermooie
herenhoeven. Bijna de volledige wandeling liep op het grondgebied van Waals-Brabant met Ramillies als
middelpunt.
Deze gemeente is vooral gekend door de “Slag bij Ramillies” die er op 23 mei 1706 uitgevochten werd
tussen Frans-Beierse troepen enerzijds en Brits-Nederlands-Deense troepen anderzijds. De veldslag werd
een klinkende overwinning voor de tweede partij. De Britse troepen werden aangevoerd door de Hertog van
Marlborough, de Nederlandse door Hendrik van Nassau-Ouwerkerk. Het geallieerde leger onder de algemene
leiding van Marlborough slaagde er in korte tijd in het overgrote deel van de Spaanse Nederlanden op de
Fransen te heroveren. De overwinning had een enorme weerklank in Groot-Brittannië en maakte mede de
Hertog van Marlborough beroemd tot op de dag van vandaag. Verschillende straten, gebouwen en zelfs vijf
oorlogsschepen doorheen de eeuwen, werden “Ramillies” genoemd. In Nederland is de veldslag en Hendrik
van Nassau-Ouwerkerk zo goed als vergeten, wat vreemd genoemd kan worden. Het aandeel van de
Nederlanders in de overwinning was immers minstens zo groot als het Britse. Bovendien werd met deze slag
een belangrijk oorlogsdoel – de Fransen te verdrijven uit de Spaanse Nederlanden – bereikt.
Op het einde van het ancien régime werd Ramillies een gemeente. Bij een keizerlijk decreet van 1812 werd
de naburige gemeente Offus opgeheven en bij Ramillies aangehecht tot deelgemeente Ramillies-Offus. Die
gemeente werd in 1977 een deelgemeente van de nieuwe fusiegemeente die de korte naam Ramillies kreeg.
De gemeente telt ruim 6000 inwoners.
Om onze conditie te testen kregen we op het einde nog een lange hobbelige kasseiweg onder de voeten. Met
de wind die van langs alle kanten over de velden blies vergezeld van een soms miezerig regentje, een tocht
die ons in alle opzichten deugd had gedaan. Op de terugweg naar huis besloten we nog even langs te gaan
in ons clublokaal bij Kathleen en Peter. Met een lekker biertje klonken we op deze mooie wandeldag. Onze
bijzondere dank aan Remi om met ons naar Taviers te rijden.

Zondag 19 juli : Adepstocht te Haversin (Provincie Namen).
Een heel verre verplaatsing naar een voor ons ongekende streek.
Haversin is een gehucht dat deel uitmaakt van de gemeente Ciney in de provincie Namen. Het “Kasteel van
Haversin” gelegen op het grondgebied van Serinchamps is één van de vele kastelen die de streek rijk is.
Eerst iets meer over Serinchamps. Bij de gemeentelijke indeling onder het Franse regime werd het
zakdoekgrote Serinchamps erkent als nieuwe gemeente waaronder ook onder meer de gehuchten Haversin,
Haid, Les Basses en het verdwenen Vérenne vielen. Eigenlijk was Haversin de belangrijkste plaats, wat nog
werd geaccentueerd toen rond 1858 de spoorlijn Namen-Luxemburg door Haversin werd aangelegd en dat
dorp verder groeide. Serinchamps bleef klein en de vraag over de rol van het dorp stelde zich later niet meer
aangezien alle dorpen en gehuchten in de omgeving sinds 1977 deel uitmaken van de gemeente Ciney. Voor
de avontuurlijke wandelaar, Serinchamps ligt op de “GR 577 – Tour de la Famenne”.
Vervolgens wat informatie over het “Kasteel van Haversin”. In 1602 liet de familie Waha het kasteel
optrekken. Langs drie kanten is het uit de 17de eeuw daterende hoofdgebouw door grachten omsloten. De
omkaderingen van de vensters met blauwe, behouwen ankerstenen op de lange voorgevel is duidelijk op de
Lodewijk XIII-stijl geïnspireerd. De stevige toren is met een paviljoenachtig dak bekroond en is amper hoger
dan het hoofdgebouw. Het “Kasteel van Haversin” komt in het begin van de 19de eeuw in handen van de familie
de Bonhome en blijft dat tot in 1922. Na een verbouwing werd het verkocht aan de familie de Ribaucourt die
het bewoonde tot in 1978. In 1986 werd het imposante kasteel eigendom van een Antwerpse ondernemer die
het volledig restaureerde. Het kasteel is niet toegankelijk.
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De wandelende pen.
“De zomer van 2020!”
Na een treinreis van bijna drie uren (met mondmasker) komen we in Haversin aan. De startplaats was in de
ruime kantine van de organiserende voetbalclub “U.S. Haversin Football” op 200 meter van het station. Door
het prachtige weer en de volkstoeloop die ze daar verwachtten, hadden ze er rond de kantine een gezellig in
de zon badend groot terras van gemaakt. Na een hapje en een drankje en met nog maar één tocht in de benen
vertrokken we toch voor de 20 km.. Na een licht lopend begin kwamen we algauw in de natuur en in de bossen
terecht waar we enkele keren ons leven riskeerden. Ik wist direct waarom de mevrouw aan de aanmelding me
meermaals vroeg of het wel de 20 km. was die we zouden doen. Volgende tekst schreef ik achteraf in mijn
wandelboekje : “Een Adepstocht buiten categorie! 20 km. klimmen en dalen met steile beklimmingen en
levensgevaarlijke afdalingen, nog goed dat het droog lag, wat een fenomenale zware tocht! Op het einde toch
eventjes wat sterretjes gezien! Werden er zeer gastvrij ontvangen, zeer vriendelijke mensen!”. Ondanks dat
we nog drie uren op de trein moesten zitten lieten we nog een trein rijden om te bekomen en te genieten van
een lekker biertje. Tot volgend jaar!

Donderdag 23 juli : Knooppuntenwandeling Oud-Heverlee.

Nog niet volledig bekomen van de tocht te Haversin gingen we op deze zonovergoten dag voor een tochtje
naar het Leuvense om kennis te maken met het “Wandelnetwerk Zuid-Dijleland”. Voor onze eerste
vertrekplaats hadden we voor Oud-Heverlee gekozen, meer bepaald aan “De Zoete Waters”.
“De Zoete Waters” is een natuurdomein en omvat vijf vijvers, een recreatiepark en wandelpaden. Vroeger
was het gebied een moerasgebied met vele bronnen. In de 17de eeuw werden de vijvers gegraven en met
elkaar in verbinding gebracht door middel van dammetjes en overloopsystemen.
Na een frisdrankje in café “In de Molen”, vertrokken we met het uitgestippelde parkoers op kaart dat een
combinatie was van de “Vijf Eikenwandeling” en de “Zoet Waterwandeling” voor een tocht van 11 km..
Uiteindelijk wandelden we 11 km. door het “Heverleebos”, het “Meerdaalwoud” en het “Egenhovenbos”, samen
vormen ze het grootste gemengde loofbos in Vlaanderen, 2050 ha. groot. De bodem is, in tegenstelling met
de omliggende landerijen, eerder zandig tot zandleemachtig. De dominerende boomsoort is de rode
Amerikaanse eik.
Op het einde – aan de rand van het bos – kwamen we nog voorbij de “Onze-Lieve-Vrouw van
Steenbergenkapel”. Deze mooie barokke kapel die in 1651-1652 gebouwd werd om Maria te eren is één van
de grootste van België. Wie geïnteresseerd is in de rijke geschiedenis van de kapel moet maar eens kijken
naar www.Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergenkapel.be. De geschiedenis is nog maar pas bewerkt. Afsluiten
deden we met een hapje en een drankje waar we begonnen waren, op het terras van café “In de Molen”.

Zondag 02 augustus : Knooppuntenwandeling Holsbeek.

Al vroeg in de ochtend vertrokken we opnieuw naar Leuven voor een knooppuntenwandeling (19 km.). Als
vertrekplaats hadden we nu voor Holsbeek gekozen. Als er één regio in het Leuvense is waar ik door de jaren
heen al veel ben gaan wandelen, is het wel de streek rond Holsbeek. De vele jaren van goede kontakten met
de besturen van de plaatselijke wandelclub “W.S.V. Holsbeek” heeft ons al meermaals naar daar gebracht.
Rond 10u00 waren we reeds in Holsbeek waar we op het terras van de “Sportschuur” al konden genieten van
een drankje. Na wat opzoekingswerk en op basis van de fotozoektocht van WSP Heverlee-Leuven had ik een
parkoers uitgewerkt met een combinatie van de “Chartreuzenbergwandeling” en de “Lindenboswandeling”.
Het was 19 km. genieten van een landelijk en bosrijk parkoers. De blikvanger op deze wandeling viel ons op
het einde te beurt, namelijk het “Wijndomein Chartreuzenberg”. We hebben daar ooit een proevertje gekregen
ter gelegenheid van de Vlaams-Brabantse Wandeldag.
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Het “Wijndomein Chartreuzenberg” is gelegen in de Oost-Brabantse heuvelstreek. Het typische kenmerk
van de bodem is de Diestiaan ijzerzandsteen grond. Dit type van bodem leent zich perfect voor het telen van
druivelaars. Deze stenige bodem is goed want ze stimuleert de drainage. De ijzerzandsteen slaan in de loop
van de dag warmte op, en geven deze ’s nachts weer af wat ten goede komt voor het rijpingsproces van de
druif. Het enige nadeel van deze bodem is de moeilijke bewerkingsgraad bij het aanplanten en het onkruidvrij
houden van de wijngaard. Het domein is 60 are groot en telt ruim 1200 wijnstokken. De Chartreuzenberg is
op zijn hoogste punt 82 meter, en is vooral bekend bij de wielrenners omwille van zijn stijgingspercentage van
gemiddeld 5,3%.
Afsluiten deden we op het terras van de “Sportschuur” met een hapje en een drankje en met een babbel met
de uitbater.

Zaterdag 15 augustus : Knooppuntenwandeling Blanden.

Ook voor onze derde knooppuntenwandeling (20 km.) gingen we naar het Leuvense. We vertrokken opnieuw
aan “De Zoete Waters” te Oud-Heverlee maar gingen nu richting Blanden. Op enkele punten na een totaal
andere wandeling dan deze op 23 juli. Uiteraard wandelden we opnieuw door het “Heverleebos”, het
“Meerdaalwoud” en het “Egenhovenbos”. Dit bosrijk gebied is zo uitgestrekt dat we zeker nog niet rond zijn.
Toen we uit een holle weg kwamen stonden we midden in dit bosrijk gebied aan het uitgestrekte wijndomein
“Chardonnay Meerdael”. Een wijndomein met een nog jonge geschiedenis maar intussen uitgegroeid tot één
van de toppers in België. Een korte blik over het ontstaan leert ons het volgende.
“Wijndomein Chardonnay Meerdael”. In 1994 gingen Paul en An Vleminckx-Lefever na overleg met
deskundigen uit de Champagnestreek inzake bodemonderzoek en klimaatanalyse over tot de aanplanting van
21.000 stokken Chardonnay op een domein te Vaalbeek in het vooruitzicht een mousserende wijn voort te
brengen van het type Blanc de Blancs. De planttechniek, snoeiwijze en verzorging van de wijngaard gebeuren
volgens de laatste hoogtechnologische normen. Tussen 1998 en 2000 werd het domein uitgebreid tot 60.000
wijnstokken. Ondertussen groeide het bedrijf verder door en werd het proces alleen maar verbeterd. Die
toenemende kennis en vakmanschap zorgt er voor dat de “Chardonnay Meerdael” regelmatig in de prijzen
valt. De uitschieter tussen die prijzen was zonder twijfel de “Grand Medaille d’Or” op het Concours Mondial in
2009. Maar ook naast de wijnbouw zoekt Paul nog uitdagingen. Zo heeft hij ook een heerlijke praline op basis
van zijn schuimwijn op de markt gebracht. En als voorzitter van “Streekproducten Vlaams-Brabant” en de
“Belgische wijnbouwers” trekt hij eveneens de kar om samen met collega-producenten de producten uit eigen
streek in de kijker te blijven zetten.
In het tweede gedeelte van de wandeling stonden we dan plots aan de voet van de “Tomberg”, wat een korte
maar pittige klim.
De “Tomberg” of “Tomme” is een heuvel ten zuiden van Leuven, centraal in het Meerdalbos, in de gemeente
Oud-Heverlee. De Tomberg heeft een hoogte van 102,5 meter boven het zeeniveau en is daarmee één van
de hoogste heuvels in het Meerdalbos.
Afsluiten deden we zoals gewoonlijk met een hapje en een drankje, nu op het terras van “Brasserie
St Jean”, wat een chique zaak.
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Zaterdag 22 augustus : Knooppuntenwandeling Ieper.
Na drie knooppuntenwandelingen in het Leuvense wilde ik wel eens in een andere streek gaan wandelen. Zo
nam ik het parkoers van de “Nationale Wandeldag 2018” te Ieper (Gezinssport Vlaanderen) uit mijn archief
om deze even te herwerken. We vertrokken aan het station van Ieper om via het rustige wandel- en fietspad
langs het kanaal Ieper-Komen het provinciedomein “De Palingbeek” te bereiken. Hetgeen we onder de voeten
kregen was voor ons een ongekend maar wondermooi stukje van het domein. In 2018 werd in het domein de
tijdelijke land-art-installatie “Coming World Remember Me” opgericht. 600.000 kleibeeldjes stelden de 600.000
slachtoffers voor die stierven in de Groote Oorlog. De installatie was een tijdlang te bewonderen, daarna
werden de beeldjes op korte tijd door ramptoeristen geplunderd. Het hoofdkunstwerk van Koen Vanmechelen
dat in het centrum van de installatie stond is nog intact gebleven en geeft je kippenvel als je erom heen wandelt.
Op het einde wandelden we nog gedeeltelijk rond de “Zillebekevijver”, onderaan de vestingen, en besloten
onze wandeling langs de wondermooie natuur van “De Verdronken Weide”.
“De Verdronken Weide” is een natuurgebied aan de rand van de stad Ieper. Het wordt beheerd door het
Agentschap voor Natuur en Bos en is 40 ha. groot. In het gebied bevindt zich een diepe plas omringd door
oeverplanten. Ook zijn er graslanden waar moeraszuring, zilverschoon, veerdelig tandzaad, fraai
duizendguldenkruid en platte rus aangetroffen worden. In het gebied komen meer dan 160 vogelsoorten voor
waaronder volgende zeldzame soorten : zomertaling, slobeend, kleine plevier, kluut, rietzanger, waterral en
blauwborst. Een deel van het gebied wordt begraasd door runderen.
Na dit wondermooi natuurgebied rond te hebben gewandeld besloten we nog even de stad in te gaan waar
we op de Grote Markt op het terras van “Restaurant Den Anker” de innerlijke mens versterkten.

Zaterdag 05 september : Knooppuntenwandeling Diest.
Nu ik al wat ervaring had in het bewerken van knooppuntenwandelingen wilde ik wel eens zelf zo’n wandeling
uitstippelen. Na wat mogelijkheden op papier te hebben gezet besloot ik een wandeling (21 km.) uit te stippelen
in Diest en omgeving. Achteraf zou blijken dat dit de allermooiste wandeling was die we ooit in Diest en
omgeving hebben gewandeld. De clubs die in Diest of aan de rand daarvan organiseren geef ik de raad eens
het knooppuntennetwerk in hun streek te gaan verkennen, dan pas zullen ze weten hoe mooi hun streek is.
Deze fenomenale wondermooie wandeling begonnen we aan het station van Diest. Onder een stralende hemel
wandelden we over de Vesten om vervolgens door het uitgestrekte wondermooie “Webbekoms Broek” te
wandelen.
Het “Webbekoms Broek” is een natuurgebied ten oosten van Diest, beginnend tegen de stadskern. Het
gebied is 240 ha. groot en is vrij toegankelijk. Het broek bevat rietvelden, hooi- en graslanden, poelen en
bosgedeelten. Er zijn delen met veel moerassen en delen met veel bloemen. Hier leven veel vogels en
insecten. Het gebied is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt beheerd door de Vlaamse
Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos. De naam van het gebied verwijst naar de Diestse
deelgemeente Webbekom, waar het grotendeels ligt ten noordoosten van de dorpskern. Over het landschap
en over de fauna en flora vindt U uitgebreide informatie op www.webbekoms broek.be. Over het gebied zelf
toch nog even dit. Verschillende waterlopen doorstromen het gebied. De belangrijkste daarvan is de Demer.
De andere zijn in de eerste plaats haar zijrivier de Zwarte Beek, de Grote Leigracht en de Leigracht. De
Demervallei wordt reeds eeuwen door overstromingen geteisterd. De zwaarste overstromingen in de recente
geschiedenis dateren van 1998. Ook in 2008 waren er ernstige overstromingen in Diest. Om ernstige
wateroverlast te voorkomen werden wachtbekkens en overstromingsgebieden geïnstalleerd. Het Webbekoms
Broek en de omgeving ervan is een overstromingsgebied. In september 1998 werd in het Webbekoms Broek
een wachtbekken in gebruik genomen met een oppervlakte van 144 ha.. Het gebied kan 3,5 miljoen m³ water
opvangen. Er is een binnenbekken en een buitenbekken. Het binnenbekken wordt omringd door dijken. De
rest vormt het buitenbekken, dat vooral als natuurgebied fungeert. In 2011 werd door de Vlaamse
Milieumaatschappij een plan voor een optimalisatie van het wachtbekken goedgekeurd. Bij het Webbekoms
Broek staat een bezoekerscentrum vanwaar bewegwijzerde wandelingen starten.
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Toen we in Webbekom de grote baan overgingen begon voor ons een avontuurlijke wandeling over verharde
en onverharde voetwegen, over kassei- en veldwegen, door in de natuur gehouwen holle wegen, werkelijk
fenomenaal prachtig. De apotheose was de doortocht door de uitgestrekte appel- en perenboomgaarden.
Kilometers lang wandelden we via de hierboven genoemde wegen van boomgaard naar boomgaard,
fruitachtig mooi! De enige plaats waar we ons even konden zetten om de innerlijke mens te versterken was in
een met onkruid omwoekerd bushokje van De Lijn. We eindigden de wandeling via het centrum van Diest waar
het op deze zomerse dag heel druk was. Afsluiten deden we op een terras op de Grote Markt met een Tongerlo
van ’t vat. Uiteindelijk moesten we er nog een spurtje uitpersen om onze trein te halen.

Zondag 13 september : Knooppuntenwandeling Heverlee.

De zomer van 2020 besloten we met een vierde knooppuntenwandeling in het Leuvense. Als startplaats had
ik nu Heverlee gekozen, aan het station. Als basis had ik ook nu een fotozoektocht van WSP Heverlee-Leuven
genomen. Op de dag van “Open-Monumentendag” spoorden we dus naar Heverlee. Op 100 meter van het
station kregen we al een slecht liggende kasseiweg onder de voeten. Boven het groen stak plots een torentje
uit. Enkele stappen verder stonden we aan de ingang van de “Abdij van Park” waarvan ze de site volop aan
het restaureren zijn. De site was trouwens één van de trekpleisters op deze “Open-Monumentendag”.
“Abdij van Park”, ook wel Parkabdij, Abdij van het Park of Abdij van ’t Park genoemd is een norbertijnenabdij.
Alhoewel de officiële naam van de abdij “Conventus Sanctae Mariae de Parco” luidt, is ze nu bekend als “Abdij
van Park”.
De Parkabdij werd gesticht in 1129, op initiatief van Godfried I met de Baard, graaf van Leuven en hertog van
Neder-Lotharingen. Hij vroeg aan de toenmalige abt van de Premonstratenzerabdij te Laon om een abdij in
de buurt van Leuven te stichten. De graaf stond hiervoor een park en een jachtslot af. Over de rijke
geschiedenis van de abdij en over de site kunt U alles lezen op www.Abdij van Park.be. Omdat we nog maar
aan onze wandeling waren begonnen beperken we ons bezoek tot de “Sint-Jan-de-Evangelistkerk”.
De “Sint-Jan-de-Evangelistkerk” werd rond 1300 opgetrokken in maasromaanse stijl (te zien aan de
typische portiek en rondboogvensters) en in 1729 aangepast aan de classicerende barokstijl. De toren kwam
er begin de 18de eeuw. Op 12 augustus 1803, tijdens het Frans bestuur, richtte de aartsbisschop van
Mechelen-Brussel, Jean-Armand de Roquelaure, de parochie van Park op. De abdijkerk werd vanaf toen
toegankelijk voor het publiek. De kerktoren kreeg in 1730 een beiaard met 40 klokken. In 1811 verhuisde de
beiaard naar de Sint-Pieterskerk in Leuven, waar ze tijdens de “Brand van Leuven”, in de nacht van 25 op 26
augustus 1914, in vlammen opging.
In 2014 ontdekte de stadsarchivaris van de Duitse stad Neuss dat lokale reservisten mee verantwoordelijk
waren voor de brand. Daarom ondertekenden afgevaardigden van Leuven en Neuss op 24 augustus 2016
een samenwerkingscharter. Symbool van de verzoening werd een nieuwe Vredesbeiaard, die op 11 november
2018 naar aanleiding van honderd jaar wapenstilstand werd ingespeeld. Op basis van documenten kon het
oude instrument worden gereconstrueerd, zodat het 18de-eeuwse klankbeeld in en rond de abdij werd hersteld.
Na het bezoek aan deze imposante abdijkerk gingen we via het “Arboretum van Heverleebos” richting
Oud-Heverlee waar we langs het station wandelden naar Korbeek-Dijle. Na een drukke kaarsrechte weg te
hebben overleefd stonden we plots aan de rand van het natuurgebied rond de Dijle. Vooraleer dit gebied in te
gaan namen we even een pauze op het gezellig terras van “The Shelter”. De triple van de streek smaakte
overheerlijk. Aan deze zaak begint ook de afvaart van de Dijle. Tussen wondermooie natuur kronkelt de Dijle
zich daar tot in Heverlee. We volgden grotendeels het onverhard wandelpad langs de Dijle. Vanuit een
uitkijkpost hadden we een fantastisch uitzicht over dit gebied.
Als apotheose kregen we nog een schitterend staaltje van architectuur te zien, namelijk Campus Arenberg
met zijn kasteelpark en het Arenbergkasteel, dat op deze open-monumentendag veel volk lokten.
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Het “Kasteel van Arenberg” is gelegen in Heverlee. Het kasteel dat er nu staat werd opgetrokken in de
16de eeuw, maar onderging wijzigingen in alle daaropvolgende eeuwen (tot en met de 21ste eeuw). De
architectuur is grotendeels Vlaams-traditioneel met een combinatie van baksteen en zandstenen
raamkozijnen. Daarnaast heeft het kasteel ook elementen uit de late gotiek, renaissance en neogotiek (19de
eeuw). Karakteristiek zijn de twee grote hoektorens met perenspitsen, waarop telkens een Duitse Adelaar
prijkt.
Het kasteel is eigendom van de KU Leuven, die het gebruikt als centraal gebouw voor de ingenieursfaculteit.
In het kasteel zijn ook het “Departement Architectuur” en het “Raymond Lemaire International Center of
Conservation (RLICC)” gehuisvest. Het kasteel vormt het centrum van de “Campus Exacte Wetenschappen”.
We eindigden waar we begonnen waren, aan het station van Heverlee waar we op het terras van
“Bistro ’t Seinhuis” deze natuur- en cultuurwandeling afsloten met een lekker biertje.
De zomer van 2020 werd alzo voor Greta en mij een fantastische wandelzomer!

Uw verslaggever,
GUY DE JAEGER.

Antwerpsesteenweg 745 - 9041 Oostakker – Dagelijks van 11u30 tot 19u30
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