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Woordje van de voorzitter. 

 
Beste leden en vrienden, 
Beste sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Het is maandag 28 juni 2021. Ik heb zopas het 
clubblad van juni op de post gedaan als ik al in mijn 
pen kruip voor het begin van mijn voorwoord voor het 
clubblad van september. En daar had ik een goede 
reden voor. Gisteren, zondag 27 juni 2021 had voor 
de wandelsport, de federatie en voor heel wat clubs 
een wandelhoogdag moeten worden, het is er eentje 
in mineur geworden. “Vlaanderen Wandelt Lokaal”, 
het initiatief van de federatie dat alle lof verdient en 
waarvoor zo hard gewerkt was door de federatie en 
een honderdtal wandelclubs is op enkele plaatsen na 
op een geweldige “catastrofe” uitgedraaid. Sorry dat 
ik het zo uitdruk, maar het is nog netjes uitgedrukt. 
Toen deze organisatie verschoven werd van zondag 
25 april naar zondag 27 juni met als ankerpunt Oud-
Heverlee (Vlaams-Brabant) stond het vast dat Greta 
en ik naar daar zouden gaan. Toen we na een 
treinreis van Gent-Sint-Pieters naar Oud-Heverlee 
rond 10u30 aan de startsite kwamen kon ik mijn ogen 
niet geloven. Net zoals wij op zondag 30 mei hadden 
gedaan, hadden ze een mooi tuinterras gemaakt. 
Tussen de muren van het gigantische Don 
Boscocollege was het in de zon aangenaam 
vertoeven. Met twee foodtrucks en een mobiele 
studio van een plaatselijke radiozender die gans de 
dag rechtstreeks op antenne was, vertoefden we echt 
in een wandeldorp. Daar Oud-Heverlee het ankerpunt 
was had de federatie er ook een schitterend VIP-dorp 
gebouwd. Na ter plaatse te worden uitgenodigd op 
het VIP-moment in aanwezigheid van enkele 
prominenten en van de nieuwe 
“Wandelambassadeur DJ Regi Penxten” vertrokken 
we iets na 12u00 toch nog voor de 18 km.. We zijn 
welgeteld drie wandelaars tegengekomen. Het 
parkoers ging naar Neerijse waar de 
Vreugdestappers Huldenberg een startzaal 
bemanden die tevens dienst deed als rustpost voor 
de wandelaars die uit Oud-Heverlee waren 
vertrokken. Het was  18 km. genieten van 
wondermooie natuur met het “Natuurgebied De 
Doode Bemde” als subliem hoogtepunt. Op deze 
zonnige warme zomerdag zouden uiteindelijk in Oud-
Heverlee, 254 wandelaars komen opdagen; in 
Neerijse moesten ze maar 84 inschrijvingskaarten 
aan de man brengen! Bedankt vrienden van WSP 
Heverlee-Leuven en van de Vreugdestappers 
Huldenberg, bedankt Wandelsport Vlaanderen, jullie 
hebben ons een mooie wandeldag bezorgd. Een 
speciaal woord van dank aan Nathalie Didden voor 

haar enthousiasme om van het VIP-moment toch nog 
een geanimeerde bedoening te maken. Hopelijk mag 
ik er volgend jaar opnieuw bij zijn. 
 
Het volgend stukje van mijn voorwoord schreef ik op 
maandag 19 juli. Van maandag 12 juli tot zaterdag 17 
juli waren we op vakantie in het Oostkanton, we 
verbleven in Eynatten. Toen we vertrokken waren de 
weersvoorspellingen voor de eerste dagen niet goed, 
maar midden de week zou het beter en vooral droger 
worden, het is volledig anders uitgedraaid. Vanaf 
dinsdag zaten we plots midden het gebied dat door 
de watersnood zou getroffen worden. Eynatten is een 
deelgemeente van Raeren en daar was al op dinsdag 
een riviertje buiten zijn oevers getreden; we zagen 
het kolkende water zo dwars door een huis stromen. 
Op deze plaats hadden we nog een museum 
bezocht, maar zijn daar vooraleer de parking 
onderliep nog bijtijds kunnen vertrekken. Ook de 
dagen nadien zijn we aan het ergste ontsnapt. Waren 
we een dag vroeger of later in Esneux, Spa of aan de 
waterval van Coo geweest, wat had ons daar kunnen 
overkomen? Ons uitgestippeld toeristisch 
programma konden we vergeten, de enige plaats 
waar we veilig waren was in ons hotel. 
 
In vele van die getroffen steden, gemeenten en 
dorpen is er een wandelclub waarbij wij al dikwijls zijn 
gaan wandelen : Esneux, Pepinster, Theux, Tilff, 
verschrikkelijk wat onze wandelvrienden daar nu 
moeten meemaken. Maar ook net over de Duitse 
grens, in Kornelimünster waren we getuige van hoe 
het water daar het historisch dorpje had overspoeld. 
Verslagen zaten de mensen daar voor hun woning bij 
de bergen huisraad die door het water was aangetast 
of meegesleurd. Het zijn beelden die we nooit zullen 
vergeten! 
 
Het derde stukje van mijn voorwoord schreef ik op 
maandag 02 augustus. Normaal gezien zouden we 
gisteren voor de eerste maal dit jaar naar het 
Franstalig landsgedeelte zijn gaan wandelen, 
namelijk naar Ligny in de provincie Namen. Door het 
slechte weer zijn we thuis gebleven. Eerder hadden 
we ook al onze verplaatsingen naar Paliseul 
(provincie Luxemburg) en naar Tilff (provincie Luik) 
moeten schrappen. Door de beschadigingen aan de 
spoorweginfrastructuur waren we naar beide tochten 
zo lang onderweg met afwisselend trein en soms  
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Woordje van de voorzitter. 

 
meerdere bussen, dat dit niet te doen was. Daar er in 
de provincies Namen, Luik en Luxemburg nog veel 
tochten geannuleerd zijn of aangepast worden, vrees 
ik dat vele kleine clubjes in die zwaar getroffen 
provincies wel eens zouden kunnen afhaken. Terwijl 
ik dit aan het schrijven was kreeg ik een berichtje 
binnen dat één van onze bevriende clubs daar 
ophoudt te bestaan. De club met de wondermooie 
naam “Les Marcheurs de ‘Hautes-Roches’ – 
Dourbes” (provincie Namen) is niet meer.  
 
Vooraleer Alexander dit clubblad afwerkte moest er 
mij toch nog iets van het hart. Sinds begin juni het 
georganiseerd wandelen weer is opgestart zijn we al 
een paar keer gaan wandelen. Een aantal 
wandelclubs hebben ons al een schitterende 
organisatie voorgeschoteld waarbij zowel de 
startaccommodatie als de rustposten coronaproof 
werden ingericht. Afstand houden, ontsmettingsgel  
en mondmaskerplicht voor medewerkers, alles pico 
bello in orde. En dan heb je er die precies van corona 
nog niet gehoord hebben. Opeen geplakt staan 
aanschuiven om ons in te schrijven, als haringen in 
een ton zitten (zoals vroeger) om iets te consumeren. 
Ik heb nog braafjes aangeschoven bij de inschrijving, 
maar ben zo vlug mogelijk weer buiten gegaan. Wie 

als clubbestuurder nu nog niet beseft dat toestanden 
als voor de coronapandemie niet meer kunnen, zullen 
mij geen tweede keer meer zien. Ik ben een risico-
hartpatiënt, ik zou niet willen besmet geraken met het 
‘wandelvariant’! 
 
Intussen ben ik aan het aftellen naar woensdag 31 
augustus 2022. Op donderdag 01 september 2022 
gaat mijn echtgenote met pensioen. Het is dan tijd om 
eindelijk eens aan ons zelf te denken. We kijken er 
echt naar uit om meermaals enkele dagen er op uit te 
trekken naar plaatsen en clubs waar de verplaatsing 
voor één dag niet mogelijk was. In alle geval, als onze 
gezondheid het toelaat, willen we ons 
wandelpalmares nog fors uitbreiden. 
 
Jullie allen een kleurrijke herfst met veel mooie 
wandelingen toewensend, hoop ik jullie hier of daar 
wel eens te ontmoeten. 
 
 
      
    GUY DE JAEGER, 
      
           Voorzitter. 

 

 
 
 



‘T Verbroederingske juni 2021 pagina: 5 

Clubprogramma 2021 – 2022. 
 

 

 

zondag 03 oktober 2021 
Voorkeurtocht 

13de Nonnenbostocht 
Serskamp 

www.deschooiers.be 

 

zondag 10 oktober 2021   
Voorkeurtocht 

45ème Marche d’automne 
Welkenraedt (Provincie Luik) 

www.lg112.pomonatrotters.net 

 

vrijdag 22 oktober 2021  
Met onze medewerking 

Herfstwandeling scholen 
Destelbergen-Heusden 

 

 

zondag 31 oktober 2021 
Voorkeurtocht 

65ste Voettochten der Tuinbouwstreek 
Wetteren 

www.bloggen.be/wsv3010wetteren 

 

zondag 07 november ‘21 
Voorkeurtocht 

18de Octaaftocht 
Niel (Provincie Antwerpen) 

www.wsvschelle.be 

 

donderdag 11 nov. 2021  
Met onze medewerking 

Gezinswandeling 
Heusden 

uitnodiging volgt  

 

zondag 14 november ‘21  
Voorkeurtocht 

Boerenkrijgstapperstocht 
Berlare 

www.boerenkrijgstappers.be 

 

zaterdag 20 november ‘21   Ledenvergadering 
Sportbar ‘t Meer 

Destelbergen 

uitnodiging volgt  

 

zondag 21 november ‘21 
Voorkeurtocht 

Leietocht 
Gent 

www.pwcmerelbeke.be 

 

zaterdag 11 december ‘21  
Voorkeurtocht 

Leuven Eeuwenoud, maar Springlevend 
Leuven in Kerstsfeer 

Leuven (Vlaams-Brabant) 

www.wsp.be 

 

zondag 19 juni 2022   
Voorkeurtocht 

Marche Nationale F.F.B.M.P. 
Spa (Provincie Luik) 

www.cp-liège.be 

 

vrijdag 11 november 2022 
Met onze medewerking 

Gezinswandeling 
Destelbergen-Heusden 
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“Wondermooi Vlaanderen” 

 

Zaterdag 24 april : Duffel (Provincie Antwerpen). 

 
Een week na onze bosrijkste coronawandeling 
gingen we nu naar een zeer waterrijke wandeling. 
Bestemming was Duffel waar onze vrienden van 
“WSV Neteland Duffel” een bewegwijzerde 
wandeling hadden uitgestippeld. 
 
Duffel is een gemeente in de provincie Antwerpen en 

behoort nog tot de Zuiderkempen. De gemeente is de 

hoofdplaats van het kieskanton Duffel en behoort tot 

het gerechtelijk kanton Lier. Duffel ligt aan de rivier de 

Nete en telt 17.000 inwoners. 
 

 
 

Daar we er nog nooit waren gaan wandelen werd het 
alweer een echte ontdekkingstocht. We hadden 
vooraf besloten de lus van 12 km. te wandelen. Het 
vertrek was aan het architecturale gemeentehuis. Al 
van bij de eerste meters was het genieten geblazen. 
Met een heerlijk lentezonnetje als bondgenoot 
wandelden we het “Muggenbergpark” in. 
 
Het “Muggenbergpark” dankt zijn naam aan het 

kasteel van Muggenberg, dat zich op deze plaats 

bevond. Wanneer deze ‘berg’ of ‘burcht’ precies 

gebouwd werd is niet bekend. Wel weten we dat ze 

in de 14de eeuw al bewoond was. In de 15de eeuw 

werd het kasteeldomein eigendom van de familie         

Van Merode, heren van Duffel. Zij legden er dreven, 

boomgaarden, vijvers… aan. 
 
We slingerden ons meer dan 1 km. door dit 
wondermooie park om dan de dijk op te gaan waar 
we een prachtig zicht hadden over de Beneden-Nete. 
We wandelden langs de beide oevers van de rivier 
waar we op een bepaald moment deze verlaten om 
de “Goorbosbeekvallei” in te gaan, werkelijk idyllisch 
prachtig! 

De “Goorbosbeekvallei” ligt over ruim 30 ha. als 

een lappendeken van vochtige weilanden, bosjes en 

watervlaktes in Duffel en Sint-Katelijne-Waver. Het is 

een relict van twee valleien met tussenin een 

rivierduinengordel. Het sterk versnipperd gebied 

wordt doorsneden door de N14. Het gebied is mee 

opgenomen in het “Wandelnetwerk Rivierenland” 

(knooppunten 333 en 334). Tijdens heel natte 

periodes zijn laarzen soms noodzakelijk in de 

Goorbosbeekvallei daar deze geregeld kan 

overstromen. 

 

We wandelden trouwens grotendeels over het 
“Wandelnetwerk Rivierenland” dat met zijn 360 km. 
zich uitstrekt over Mechelen, Willebroek, Niel, Boom, 
Rumst, Schelle, Hemiksem, Sint-Katelijne-Waver en 
Duffel. We hebben dus nog vele kilometers te gaan. 
 
De parkoersmeester laat ons tweemaal een lus 
maken, eerst om een stukje oorlogsverleden mee te 
pikken, vervolgens om een wondermooi stukje 
ongerepte natuur rond te trekken. De eerste lus ging 
rond het “Spoorwegfort van Duffel”. 
 
Het “Spoorwegfort van Duffel” werd gebouwd 

tussen 1886 en 1888. Het bestond uit een heuvel met 

artillerie en met een uitgegraven gracht errond, en 

had als specifieke opdracht de verdediging van 

spoorlijn 25, die sinds 1836 tussen Brussel en 

Antwerpen liep. Deze spoorweg vormde de snelste 

verbinding tussen de hoofdstad en de havenstad en 

was daarom een zeer belangrijke verbindingslijn. De 

volledige militaire geschiedenis van het fort is te lezen 

op www.Fort van Duffel.be. 
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Eind 2009 werd het fort gekocht door de vzw 

Kempens Landschap voor 145.000 euro. Het was 

toen een ruïne. Vanaf 2011 werd het gedeeltelijk 

gerestaureerd en toegankelijk gemaakt. Vanaf 2014 

werd het fort deels opengesteld voor bezoekers. De 

hoofdgebouwen kunnen gedeeltelijk vrij bezocht 

worden en er is een permanente tentoonstelling over 

het fort. Het fort werd op 25 april 2012 door toenmalig 

minister Geert Bourgeois beschermd als monument. 

 

In het fort is een brasserie gevestigd, “De Krone”. 

Men kan er een bier drinken dat speciaal voor het fort 

wordt gebrouwen in opdracht van Kempens 

Landschap : het ‘Fortun’-bier. Het is een blond bier 

met een alcoholpercentage van 7,5%; het bevat 

koriander en paardenbloemblad en wordt gebrouwen 

in  “’t Hofbrouwerijke”. De brasserie is tevens een job-

ervaringscentrum, gesteund door de gemeente Duffel 

en de provincie Antwerpen waar jongeren met een 

autismespectrumstoornis werkervaring kunnen 

opdoen. 

 

Rond het fort, aan de buitenzijde van de brede 
ringgracht liep een onverhard wandelpad van 1,2 km.. 
We wandelden het fort volledig rond. Op kleine 
houten platformen stond de geschiedenis van het fort. 
Na dit vleugje oorlogsgeschiedenis volgden we even 
de Mechelsebaan om dan opnieuw de 
“Goorbosbeekvallei” in te duiken. Werkelijk 
fenomenaal prachtig hoe de parkoersmeester ons 
meeneemt door deze vallei. Ongerepte natuur van 
het allermooiste dat er is! Even komen we nog op de 
grote weg en langs de spoorweg om dan langs de 
andere kant opnieuw de vallei in te duiken. We 
kregen nu een wondermooie boswandeling. Nooit 
gedacht dat deze streek zo rijk was aan wondermooie 
ongerepte natuur! We besloten de wandeling langs 
de Beneden-Nete om zo opnieuw te arriveren aan het 
gemeentehuis. Op een bankje in het zonnetje 
genoten we nog even na met een hapje en een 
drankje. Tijdens de wandeling viel ons een paar keer 
de speciale kerktoren van Duffel op. We besloten nog 
even door Duffel te wandelen en de kerk te bezoeken. 
 
De “Sint-Martinuskerk” is een 17de eeuws 

neogotische kerk die oorspronkelijk gebouwd werd in 

1150. De hoge toren, die hoog boven de dorpskom 

uitsteekt, vormde tijdens de Eerste Wereldoorlog in 

1914 een makkelijk doelwit voor de oprukkende 

Duitse vijandelijke troepen. Op 01 oktober 1914 

besloot de Belgische legeroverheid om de torenspits 

in brand te steken. Door de neervallende brokstukken 

ging een deel van het kerkgebouw in de vlammen op 

en de hevige beschietingen tijdens de 

daaropvolgende dagen herleidden de kerk tot een 

puinhoop. Door de schade van de twee 

wereldoorlogen werd de kerk in de jaren ’50 grondig 

gerestaureerd. 

 

 
 
Over de kerk viel ons het imposante gerestaureerde 
“Convent van Betlehem” op. 
 
Het “Convent van Betlehem” is een klooster. Rond 

1652 werden een aantal begijnen uit het Nederlandse 

Oisterwijk naar Duffel gestuurd om het voortbestaan 

van de congregatie te verzekeren. Het ontstaan van 

de congregatie dateert van rond 1500 toen een aantal 

vrome vrouwen de Oisterwijkse Kring vormden. Door 

de strijd tussen de protestanten en katholieken 

moesten de zusters echter vluchten en vestigden ze 

zich in 1860 definitief aan het kerkplein in Duffel. 

Geleidelijk aan verwierven ze meerdere gebouwen 

rond de Sint-Martinuskerk. Ze legden zich toe op 

ziekenzorg, priesterhulp, onderwijs aan meisjes en de 

verzorging van geesteszieke vrouwen. Vanaf 1871 

werden de begijnen kloosterlingen, ‘Norbertienen” 

genaamd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 

hun gebouwen bijna volledig vernietigd. Onmiddellijk 

na de oorlog werd een nieuw kloostergebouw gezet 

dat rond 1924 afgewerkt was. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werd het ingericht als Brits militair 

ziekenhuis, het   ‘109 British General Hospital’ was 

hier gevestigd van november 1944 tot november 

1945. Heden ten dage is het nog altijd het hoofdhuis 

van het Convent van Betlehem. 
 
Na dat cultureel intermezzo wandelden we naar het 
station. Bedankt vrienden van “WSV Neteland 
Duffel”, jullie mogen ons op één van jullie volgende 
wandelingen eens verwachten. 
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Zaterdag 01 mei : Disteltochten Dendermonde. 

 
Al decennia lang organiseert “Wandelclub De 
Zilverdistel” op 01 mei de “Disteltochten” in 
Dendermonde. Aangezien een normale organisatie 
met alles erop en eraan niet kon, hadden ze toch een 
bewegwijzerde wandeling voorzien. Het was vele 
jaren geleden dat ik nog eens naar Dendermonde 
was gaan wandelen, maar toen ik het parkoers van 
14 km. onder ogen kreeg wilde ik die wandelen. Het 
parkoers had wat dezelfde structuur als dat van 
Duffel, veel groen en veel water. De startplaats was 
op wandelafstand van het station en was 
bewegwijzerd, wat een service! 
 
Nadat we de bewoonde wereld uit waren kwamen we 
in wondermooie landelijke natuur terecht. De 
parkoersmeester nam ons over een 
aaneenschakeling van onverharde paadjes mee door 
het “Natuurlandschap Beneden-Dender Deelgebied 
Bellebroek”, werkelijk wondermooi! 
 

De “Beneden-Dendervallei”, tussen Aalst, Lebbeke 

en Dendermonde, is een prachtig open 

natuurlandschap van 850 hectare, waar Natuurpunt 

zich inzet voor betere natuurwaarden. De Dender 

loopt als een ader door het natuurgebied, waar 

bevers en reigers zich erg thuis voelen. 
 

Een groot gedeelte van de tocht liep over het “Ros 
Beiaardruiternetwerk”. 
 

 
 

Het “Ros Beiaardruiternetwerk” is een 

aaneenschakeling van ruiterpaden in Dendermonde, 

Berlare, Hamme en Zele. Het netwerk telt meer dan 

100 km. aangepaste paden voor ruiters en menners. 

De bewegwijzering is op dezelfde manier als voor het 

wandelknooppuntennetwerk. 

 
 

Ik heb weer iets om me in te verdiepen, want dit 
netwerk wens ik wel eens volledig te wandelen. Na 
meer dan 5 km. doorheen wondermooie natuur te 
hebben gewandeld kwamen we aan de Dender. 
Zoals in Duffel maakte ook hier de parkoersmeester 
tweemaal een lus. De eerste lus was rond een vijver 
omgeven door wonderbaarlijke natuur, een stukje zo 
weggeplukt uit onze Ardennen. Toen we opnieuw aan 
de Dender kwamen, wandelden we daar even langs 
om dan opnieuw een lus te maken door wondermooie 
natuur. We wisten niet wat ons overkwam, intussen 
had de parkoersmeester ons al meer dan 9 km. 
kunnen boeien met al het mooie dat deze kant van 
Dendermonde te bieden had. Toen we terug op de 
dijk kwamen zagen we in de verte de torens van 
Dendermonde. Wat ik altijd fantastisch vind is, als 
een parkoersmeester ons ook wat cultuur laat zien. 
Zo kwamen we via het “Dr. Hubert Malbrain 

Wandelpad”  in het centrum van Dendermonde. 
 

 
 
Deze gerenommeerde Dendermondse kinderarts, Dr. 

Hubert Malbrain werd op 22 augustus 1926 geboren 

in Geraardsbergen. Hij studeerde geneeskunde en 

specialiseerde zich in de kindergeneeskunde. De arts 

ging aan de slag in het ziekenhuis van Dendermonde. 

Dr. Malbrain maakte niet enkel naam als kinderarts, 

hij stichtte in 1969 “Blijdorp”, het toonaangevend 

Dienstverleningscentrum voor personen met een 

mentale handicap in Buggenhout. In juni 2000 werd 

hij in de bloemetjes gezet naar aanleiding van dertig 

jaar voorzitterschap van Blijdorp. In 2002 overleed hij 

op 76-jarige leeftijd. Het Dendermondse stadsbestuur  
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en de instelling voor gehandicapten Blijdorp hielden 

eraan de herinnering aan wijlen dokter Hubert 

Malbrain levendig te houden met het “Dr. Hubert 

Malbrain Wandelpad”. Het pad is bestemd voor 

voetgangers in het algemeen en voor minder mobiele 

weggebruikers als rolwagengebruikers, 

driewielfietsers, bejaarden en ouders met 

kinderwagens in het bijzonder. 
 
We gingen voorbij het KASK (Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten Dendermonde) waar we in 
bewondering stonden voor verschillende 
kunstwerken gemaakt door kunstenaars verbonden 
aan de academie. In het centrum stonden we ook 
dikwijls even stil bij de prachtige “Street Art 
Paardenkoppen”. Ook in vele winkels stonden kleine 
paardenkoppen. Nu beseften we, wat het een 
Dendermondenaar moet doen als de “Ros 
Beiaardommegang” niet kan uitgaan! We weken even 
af van het parkoers om naar de Grote Markt te gaan 
en er oog in oog te komen staan met de architecturale 
gebouwen. Spijtig dat de horeca nog niet open was! 
Aan het monumentale Rechtsgebouw lasten we een 
pauze in. Op een bankje in het zonnetje genoten we 
van een hapje en een drankje. De parkoersmeester 
nam ons verder mee langs beide kanten van de 
Dendermondse Reien, werkelijk schitterend hoe hij 
ons Dendermonde laat zien. 
 
Na dit stadsgedeelte leidde hij ons nog door een park 
om te eindigen langs de prachtige uitgestrekte 
“Stedelijke visvijver Brusselse Forten”. 

 
 

In oorsprong waren de Brusselse Forten deel van de 

stadswallen aan de rand van de stadskern. Met zijn 

grootte van 5 ha. straalt deze indrukwekkende vijver 

een rust uit die menig wandelaar kan bekoren. Wil je 

helemaal rondwandelen dan ben je gauw anderhalf 

uur onderweg. De zorg voor deze bewaard gebleven 

omwalling kan alleen maar worden toegejuicht. In de 

loop der jaren werd de waterpartij uitgebouwd tot de 

enige stadsvisserij die Dendermonde rijk is. 
 
Beste leden en lezers, deze tocht verdient het 
predicaat ‘buiten categorie”. Werkelijk een zeer 
verrassende wondermooie natuur-, cultuur- en Street 
Art tocht. Bedankt aan het bestuur, de 
parkoersmeester en de mensen die deze tocht 
bewegwijzerd hebben. De ‘Zilverdistel’ mag gerust 
een ‘Goudendistel’ worden! 

 

Donderdag 13 mei : 100 km. ‘rond’ Ieper (Provincie West-Vlaanderen) 

 
Reeds voor de 49ste maal had in het weekend van 
O.H. Hemelvaart de driedaagse wandeltocht, de ’100 
km. van Ieper’ moeten doorgaan. COVID-19 heeft die 
plannen echter gedwarsboomd. Toch is de 
organisator van deze driedaagse, het 
“Organisatiecomité ‘100 km. van Ieper’” niet bij de 
pakken blijven zitten. Ze hebben een COVID-veilige 
formule uitgewerkt waarbij de meerdaagse stappers 
toch hun 100 km. konden wandelen. Vanuit Ieper en 
de 10 deelgemeenten werden 5 lussen in achtvorm 
uitgestippeld van ongeveer 20 km.. Er werden 
afkortingen voorzien en sommige lussen kon men 
zelfs combineren om zo tot een langere afstand te 
komen. De 11 startplaatsen bevonden zich ter hoogte 
van de kerk/dorpsplein in elke Ieperse deelgemeente, 
namelijk in St-Jan, Zillebeke, Hollebeke, Voormezele, 
Dikkebus, Vlamertinge, Elverdinge, Brielen, 

Boezinge, Zuidschote en aan zaal de Fenix in Ieper. 
Toen ik op hun website alle details las van deze ‘100 
km. rond Ieper’ was ik verkocht, wat een schitterend 
initiatief. Aangezien bijna alle deelgemeenten niet 
met het openbaar vervoer te bereiken zijn was er voor 
ons maar één optie, de lus met vertrek in Ieper   
(10,38 km.). 
 
Ondanks het minder goede weer vertrokken we toch 
naar Ieper. We moesten eens weg, weg van het 
coronagedoe! Na wat studiewerk vooraf gingen we 
van het station naar de Grote Markt, waar we op het 
parkoers kwamen. We zagen de bewegwijzering al 
van ver hangen, deze was trouwens puur 
vakmanschap, echt subliem! We gingen door enkele 
smalle straatjes en steegjes om aan het ‘Kanaal Ieper 
– IJzer’ te komen. Tussen het frisse lentegroen was  
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het heerlijk stappen op het ‘Westkaaipad’. Toen we 
dit pad verlieten kwamen we aan de “Kanaalsite John 
McCrae”. 
 

 
 

De “Kanaalsite John McCrae” is een oorlogssite op 

het grondgebied van Boezinge die herinnert aan de 

Eerste Wereldoorlog. De site ligt langs en op de 

kanaalberm. Aan de zuidkant ligt de militaire 

begraafplaats ‘Essex Farm Cemetery’. Net ten 

noorden van de begraafplaats bevinden zich 

betonrestanten van een medische post en is een 

monument opgericht voor John McCrae en zijn 

gedicht ‘In Flanders Fields’, dat hij hier zou hebben 

geschreven. Nog verder noordwaarts is de 

kanaalberm bewaard als oorlogslandschap. Hierin 

bevinden zich ook nog de restanten van een 

betonnen noodwoning en een commandopost. Op de 

kanaalberm ten oosten van de begraafplaats bevindt 

zich een obelisk voor de ‘49th (West Riding) Division’. 
 
De ‘Essex Farm Cemetery’ en de ‘Duhallow A.D.S. 
Cemetery’ waar we vervolgens voorbij wandelen zijn 
de stille getuigen van de verschrikkelijke gevechten 
die daar hebben plaats gehad en van de vele 
slachtoffers die daar zijn gevallen, daar wordt je even 
stil en ontroerd van. 
 
De “Essex Farm Cemetery” is een Britse militaire 

begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste 

Wereldoorlog gelegen op het grondgebied van 

Boezinge. Het terrein heeft een onregelmatig 

grondplan met een oppervlakte van 6.032m². Er 

liggen 1.185 militairen waaronder 1.171 Britten, 9 

Canadezen en 5 Duitsers; 104 slachtoffers konden 

niet meer geïdentificeerd worden. Voor 19 Britten 

werden ‘Special Memorials’ opgericht omdat hun 

graven niet meer gelokaliseerd konden worden 

waarbij men aanneemt dat ze onder naamloze 

grafstenen liggen. De begraafplaats werd in 2009 

beschermd als monument. 

 

De “Duhallow A.D.S. Cemetery” is eveneens een 

Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de 

Eerste Wereldoorlog gelegen op het grondgebied van 

de stad Ieper. Het terrein heeft een rechthoekig 

grondplan met een oppervlakte van ongeveer 

5.060m². Er liggen 1.602 gesneuvelden waaronder 

1.470 Britten (waarvan er 218 niet geïdentificeerd 

konden worden), 54 Duitsers (waarvan 3 niet 

geïdentificeerde), 38 Canadezen, 26 Australiërs 

(waarvan 13 niet geïdentificeerde),                       

6 Nieuw-Zeelanders, 3 Zuid-Afrikanen, 2 Fransen,     

1 Indiër en 1 Belg. Later werd er nog één Britse 

gesneuvelde uit de Tweede Wereldoorlog bijgezet. 

Soldaat Antoine Vandercam is de enige Belg die hier 

begraven ligt. Hij sneuvelde te Brielen op 19 oktober 

1918 in de leeftijd van 28 jaar. Ook deze 

begraafplaats werd in 2009 beschermd als 

monument. 

 

 
 
Volledig uit ons ritme kwamen we aan de ‘Vaart 
Komen – Ieper’ waar het frisse  lentegroen ons 
opnieuw wat zuurstof gaf. Na ongeveer 7 km. 
kwamen  we aan de vestingen, een gedeelte dat we 
niet kenden. Dit is zo één van die monumentale 
bouwwerken waar je nooit op uitgekeken geraakt. 
Aangekomen bij de officiële startplaats, zaal de 
Fenix, gingen we door de mooie natuur achter het 
sportcomplex om vervolgens het “Hoornwerkpark” in 
te gaan. We deden nu een ander gedeelte dan onze 
vorige wandeltocht. Via onverharde smalle paadjes 
en knuppelpaden slingerden  we ons door dit 
wondermooie natuurgebied. Uiteindelijk kwamen we 
terug aan de vestingen en kregen we de kers op de 
taart, een bezoek aan de Menenpoort. Toen we 
dachten op de Grote Markt een terrasje aan te doen  
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gingen plots de hemelsluizen open. Daar alle 
overdekte terrassen vol zaten namen we dan maar 
de eerstvolgende trein naar huis. 

Bedankt vrienden van het “Organisatiecomité ‘100 
km. van Ieper’”, jullie hebben ons verrast met een 
mooie, boeiende wandeling.

 

 
 

Besluit. 

 
Sinds juni is het georganiseerd wandelen terug opgestart. Als dit clubblad van de drukpersen rolt zijn we 
intussen vier maanden verder. Op enkele uitzonderingen na hebben vele organiserende wandelclubs er nog 
niet veel plezier aan beleefd. De aangesloten leden laten het afweten, of zijn vele aangeslotenen dan toch 
papieren leden? 
 
Greta en ik hebben evenwel al opnieuw de helft van België afgereisd om aan georganiseerde wandeltochten 
deel te nemen. Achtereenvolgens waren we te Haacht (Vlaams-Brabant), Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant), 
Oostende (West-Vlaanderen), Leopoldsburg (Limburg), Wondelgem (Oost-Vlaanderen), Schelle (Antwerpen), 
Wanze (Luik), Sint-Pieters-Woluwe (Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en te Brussel (Brussel Hoofdstad). Op 
ontdekking gaan over gans België, het blijft ook na 44 jaar wandelen een boeiend verhaal! 
 

Bekijk nog meer foto’s op onze website. 

www.belgnedwandelverbroedering.be 
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Startplaats: Koninklijk Atheneum Redingenhof, Redingenstraat 90 te Leuven.   
 

Te bereiken: via de snelweg E40: afrit Leuven. 
 
Parkeren: Op de binnenkoer van de school is er ‘GRATIS’ parking. 
 
Volg de richtlijnen van de parkeerwachters. (open vanaf 13 tot 23 uur) 
 
Starten kan vanaf 13 uur tot 18 uur.  
 
Kom je met het openbaar vervoer (trein/bus), dan kan je ook starten in Café Sport, 
Martelarenplein 13 te Leuven, gelegen tegenover het treinstation te Leuven. Hier kan je vroeger 
starten, van 10.30 uur tot 17 uur.  
 
 Alle deelnemers ontvangen een beschrijving van de bewegwijzerde route en de 

bezienswaardigheden. 

 
Tip : ook de Kerstmarkt en de winkelstraten in kerstshoppingsfeer komen aan bod, 

voorzie dus zeker wat extra tijd tijdens of na onze wandeltocht ! 
 

De kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin van België. 

 
Liefhebbers van planten en kruiden kunnen hun hart ophalen aan de uiteenlopende collecties. 
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Exclusieve wandeling door de historische brouwzaal van brouwerij De Hoorn 

 

 
 

Het Groot Begijnhof van Leuven 

 

een stukje Unesco Werelderfgoed uit de 13e eeuw is een betoverend stukje pure rust midden in 
de stad.  
 

 

Je vindt er een aaneenschakeling van straatjes, pleintjes, tuinen en parken met tientallen huizen 
en conventen in traditionele zandsteen. Tijdens de hoogdagen in de 17e eeuw woonden er zo’n 
360 begijnen. Nu wonen er studenten, professoren en medewerkers van de universiteit. 
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Het Spaans Kwartier in het Groot Begijnhof 

Kanaal Leuven-Dijle, In 1750 groeven 500 arbeiders gedurende 2 jaar dit kanaal.  Het 
monument aan de Vaart herdenkt deze noeste handenarbeid.  
 
De universiteitshal – de oorspronkelijke lakenhalle, opgericht in 1317. Door de architecten 
Jan Stevens, Arnold Hore en Godfried Raes – bleef leslokaal tot de Eerste Wereldoorlog. 
 

De Dijle, die hier in het verleden grotendeels ondergronds liep, werd opengewerkt en 
langsheen de rivier wordt een nieuw verbindingspad voor voetgangers en fietsers aangelegd 
dat de Vaartkom rechtstreeks verbindt met het stadscentrum. 
 

Zeker niet te missen is de Leuvense Kerstmarkt. 

 
Er zijn talrijke standjes met lekkernijen, drankjes en originele cadeaus.  Je kan er ambachtslui 
aan het werk zien, er is het sparrenbos voor de allerkleinsten,de kusbrug met maretak voor de 
verliefde koppeltjes. De optredens van de kerststerren en het sfeervol café “Bij Rudolf” zijn 
meer dan de moeite waard!  
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Tijdens onze editie van 2021 voorzien we een lus langs de gerestaureerde Abdij van 

Park met de Vredesbeiaard en de huisbrouwerij.  
 

 
 

 

Afstanden:  
 
4 km (alleen bij vertrek in school Redingenhof) – 6 km of 12 km door de binnenstad en de 
zuidrand van Leuven 
 
Inschrijving:   
   
€ 1,50 voor leden van een wandelclub (verzekering inbegrepen). 
€ 2 voor niet-leden (verzekering inbegrepen). 
  Kinderen tot 12 jaar gratis 
  Zelfklever + € 0,50 

Bereikbaarheid:  

   
Bereikbaarheid Trein: station Leuven. Bus: lijn 7-8-9, telkens halte Redingenhof. Auto: E40-
E314 afrit Leuven (gratis parking). 2e startplaats vlak bij het station van Leuven (betalende 
parkings!). 
 
Inlichtingen:    

 
Voorzitter:  Jan Fonteyn, GSM 0496/75.23.51, E-mail: voorzitter@wsp.be  
Secretaris:    E-mail: secretaris@wsp.be 
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