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

Als dit clubblad in jullie brievenbus valt naderen we stilaan het einde van de maand maart. Intussen
zal de Statutaire Algemene Vergadering van onze federatie achter de rug zijn. Ook onze
ledenvergadering zal achter de rug zijn. Op beide vergaderingen zal zeker de fusie aan bod zijn
gekomen. Hoe ook de Statutaire Algemene Vergadering van onze federatie is afgelopen, de
wandelsport zal nooit meer zijn zoals voorheen. Toch niet in Vlaanderen! Bij het verschijnen van dit
clubblad zullen we intussen het antwoord kennen met betrekking tot de toekomst van onze vereniging.
In de wandelgangen vindt iedereen het spijtig mocht onze vereniging ophouden te bestaan. Uit alle
mogelijke windstreken wordt aan mijn mouw getrokken om verder te doen. Velen hebben het over mijn
ervaring binnen de wandelsport die ik eventueel zou kunnen aanwenden in de nieuwe federatie en
meer bepaald dan in onze provincie.
We komen altijd op hetzelfde weer, er is – op enkele uitzonderingen na – geen aflossing van de wacht
in het verenigingsleven. Waarom zou ik er na 28 jaar voorzitter, secretaris... van de BelgischNederlandse Wandelverbroedering en na 35 jaar bestuurslid in de wandelsport er niet mogen mee
ophouden? Meer dan de helft van mijn leven heb ik samen met mijn echtgenote en zoon al opgeofferd
voor de wandelsport. Mijn wandelmemoires eens op papier zetten belooft een huzarenstukje te
worden met honderden bladzijden aan sportieve belevenissen, schitterende organisaties, hectische
toestanden, historische vergaderingen en noem maar op. Bestuursleden met zoveel jaren dienst zijn
een uitstervend ras!
De gewone wandelaar – al dan niet lid van een vereniging – beseft niet altijd wat voor verplichtingen je
als voorzitter hebt. Iedere voorzitter zal het met mij eens zijn, de zondagen waarop wij eens vrij
kunnen gaan wandelen, kun je op uw twee handen tellen. Vroeger was er op de B.R.T.-radio een
programma met de naam “het rariteitenkabinet”. Ik en sommige van mijn collega voorzitters hadden in
dat programma nu niet misstaan! Zijn we rariteiten of rare snuiters, ik weet het niet. Wat ik wel weet is,
dat er na ons een grote leegte gaapt!
Intussen staan we aan de vooravond van onze derde stertocht van ons jaarprogramma 2015. Na
Zottegem en Gentbrugge gaan we nu naar Lovendegem. Maar laat mij nog even terugkomen op de
opening van het wandelseizoen te Zottegem. Dat “W.S.V. Egmont Zottegem” de grootste club is in
België wisten we al; dat de parkoersmeester van deze club prachtige parkoersen kan uitstippelen
wisten we ook al; maar nu weet iedereen ook dat ze een massaorganisatie als de “Nationale
Wandeldag” in goede banen kunnen leiden. Organisatorisch was dit voor mij één van de
schitterendste van de laatste jaren. Een organisatie die op alle vlakken af was. Al van bij het verlaten
van het station Zottegem voelde ik het al, dit wordt een fantastische Nationale Wandeldag. Van aan
het station tot de startzaal waren alle straathoeken afgezet met nadarhekken. Werkelijk schitterend, en
wat een werk moet dat niet geweest zijn. De autobussen werden door een lieve jongedame
opgevangen aan het voetbalstadion. Parkeerwachters wezen de auto’s naar de parkings. Er was een
schitterende doorstroming naar de startzaal. Ook al kwamen we op een druk moment toe, we hadden
direct onze inschrijvingskaarten en drankbonnetjes. Daar ik op voorhand de parkoersbeschrijving had
gelezen besloten we de 12 km. te wandelen. Het was 12 km. genieten van een mooie wandeling. En
wat een schitterende ruime rustpost! Ook bij aankomst hadden we direct plaats. Het was er zo gezellig
dat we nog een trein lieten rijden. Bedankt bestuur en medewerkers van “W.S.V. Egmont Zottegem”
voor deze fantastische opener van het wandelseizoen 2015. Het enige, te verwaarlozen minpuntje,
was de uitslag voor onze vereniging. Officieel waren we er met elf leden, ik heb echter weet van
dertien leden!
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Woordje van de voorzitter.
Wie intussen het stertochten programma 2015 heeft bestudeerd zal het met mij eens zijn dat dit het
schitterendste jaarprogramma is dat ik sinds mensenheugenis heb uitgewerkt. Je moet maar eens de
stertochten bekijken voor de komende drie maanden. De voorzitter van het V.W.F. heeft gelijk, ik zit
nog vol energie, heb nog zoveel plannen, ‘k ben nog zo enthousiast om overal naar toe te gaan, maar
de organisatorische bestuursstress is er teveel aan! Al is sterven op een wandeling misschien het
mooiste afscheid waarvan ik kan dromen!
Intussen naderen we ook Pasen. De verrijzenis, misschien moet ik mijn afscheid toch nog even
uitstellen!
Aan allen “Prettige Paasdagen” toegewenst. Wie er met de kinderen of kleinkinderen op uittrekt,
prettig verlof. Wie thuis blijft, veel wandelplezier op de Belgische wandelpaden.

GUY DE JAEGER,
Voorzitter.

Een lekkere snack of een frisse pint,
Wesley Bosmans heet U welkom in

Taverne “De Roos”
Den Beer 1
9840 Zevergem (De Pinte)
0499/60.10.50
Maandag en dinsdag gesloten.
*** *** ***
U vindt ons ook op Facebook “Taverne De Roos”
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Clubnieuws.
1. Supertochten 2014.
Dit jaar geen uitgebreid jaarverslag van het wandeljaar 2014. Dit heeft een goede reden. Ik heb maar
de eerste acht maanden van het jaar en de eerste zondag van september gewandeld. Een jaarverslag
zoals voorheen zou dan ook een vertekend beeld geven. Toch heb ik nog aan achtendertig tochten
een quotatie gegeven. Eenendertig daarvan kregen een tien op tien. Het enige lijstje dat ik jullie wil
meegeven zijn daarvan de tien supertochten. Het was niet gemakkelijk om van eenendertig tien op
tien tochten naar tien supertochten te komen, maar de volgende tochten staken er tocht ietwat
bovenuit. Ze zijn geplaatst in volgorde van deelname.
17 april

STEKENE
12de Linietochten
Wandelclub De Smokkelaars Stekene
Provincie Oost-Vlaanderen – Aktivia

08 mei

DE KLINGE
Spaanse Tochten
Wandelclub Gasthofstappers De Klinge
Provincie Oost-Vlaanderen – Aktivia

08 juni

STEKENE
32ste Smokkeltochten
Wandelclub De Smokkelaars Stekene
Provincie Oost-Vlaanderen – Aktivia

19 juni

MUIZEN
12de Muizentocht
W.S.V. De Kadodders
Provincie Antwerpen – V.W.F.

22 juni

CEROUX-MOUSTY
Journée F.F.B.M.P. de la Marche
Comité Provincial de Bruxelles-Brabant Wallon
Provincie Waals-Brabant – F.F.B.M.P.

13 juli

AARSCHOT
Vlaams-Brabantse Wandeldag
Wandel Sportclub Langdorp
Provincie Vlaams-Brabant – V.W.F.

16 juli

OOSTENDE
4de Rondom De Keignaert
W.S.V. De Keignaerttrippers Oostende
Provincie West-Vlaanderen – Aktivia

27 juli

EDEGEM
Oogsttocht
W.S.V. De Dauwstappers Edegem
Provincie Antwerpen – V.W.F.

29 juli

DE HAAN
43ste Noordzeetocht
W.S.V. De Stormvogels Oostende
Provincie West-Vlaanderen – Aktivia
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Clubnieuws.
16 augustus

SINT-GILLIS-WAAS
Kommiezentocht
Wandelclub Gasthofstappers De Klinge
Provincie Oost-Vlaanderen – Aktivia

2. Belangrijke data om te noteren in jullie agenda.
Qua belangrijke data is er niet veel nieuws onder de zon. De enige data die bijgekomen zijn, zijn de
data van vergaderingen… waarop ik de club moet vertegenwoordigen. Tussen haakjes staat tevens
het lid die met mij naar de vergadering rijd. Eén datum en plaats is bij het ter perse gaan van dit
clubblad nog niet geweten. Het is de datum en plaats van de najaar “Algemene Vergadering” van de
Vlaamse Wandelfederatie. Op onze ledenvergadering van zaterdag 21 maart zal deze datum allicht al
bekend zijn. Omdat dit dan hoogstwaarschijnlijk onze allerlaatste vergadering zal zijn binnen de
Vlaamse Wandelfederatie hoop ik iemand bereid te vinden om met mij naar die vergadering te rijden.
Zopas is Jean-Pierre met mij naar de “Statutaire Algemene Vergadering A.P.W.C.” gereden. Waarvoor
mijn oprechte dank. In september rijdt Julien met mij naar de “Algemene Vergadering A.P.W.C.”.
Mochten we ook de najaar “Algemene Vergadering V.W.F.” kunnen bijwonen, kunnen we daar in
schoonheid afscheid nemen van onze vrienden van Antwerpen, Brabant en Limburg.


vrijdag 22 mei 2015
kampioenenhulde te Destelbergen (Guy en Greta)



maandag 08 juni 2015
algemene vergadering Gemeentelijke Sportraad Destelbergen (Guy)



donderdag 17 september 2015
algemene vergadering A.P.W.C. te Pulderbos (Julien)



zaterdag 17 oktober 2015
klaarzetten accommodatie wisselbekertocht



zondag 18 oktober 2015
Destelbergen, natuur- en cultuurtocht.
organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering
officiële wisselbekertocht V.W.F.



vrijdag 23 oktober 2015
herfstwandeling scholen Destelbergen



woensdag 11 november 2015
gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt”
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Clubprogramma
tot eind juni 2015.
MAANDAG 06 APRIL : OOSTKAMP (WEST-VLAANDEREN)









40ste Houtlandtocht – Jubileumtocht
organisatie : Godelievestappers Ruddervoorde
vertrekplaats : Oostcampus, Siemenslaan 1, Oostkamp
afstanden : 6 – 10 – 13 – 18 – 22 – 27 – 35 – 42 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00 (start 42 km. tot 09u00)
parkoer : Oostkamp op zijn mooist! Groene wandeling doorheen
private kasteeldomeinen en parken, door het “Kampveldbos“ en
door het natuurgebied de “Warandeputten”.
wisselbekertocht Aktivia

ZONDAG 12 APRIL : MOORSELE (WEST-VLAANDEREN)









15de Stekseltocht – Jubileumtocht
organisatie : De 7mijl-stappers Moorsele
vertrekplaats : O.C. De Stekke (tussen kerk en kasteel),
Sint-Maartensplein, Moorsele
afstanden : 4 – 8 – 12 – 17 – 24 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
parkoer : Feesteditie met uniek parkoer voor elk wat wils!
Vanaf 8 km. : privédomein Wulfdam (uitzonderlijk toegankelijk).
Vanaf 12 km. : Provinciaal natuurdomein Bergelen.
wisselbekertocht Aktivia

ZONDAG 19 APRIL : GERAARDSBERGEN (OOST-VLAANDEREN)









Mattentaarttochten
organisatie : Padstappers Geraardsbergen
vertrekplaats : Koninklijk Atheneum, Papiermolenstraat 103, Geraardsbergen
afstanden : 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 22 – 26 – 32 – 42 km.
(geen doortocht op de Muur op de 6 – 10 – 14 km.)
(GPS-wandeling 18 – 26 km.)
vertrek : van 07u00 tot 15u00
te bereiken : station Geraardsbergen op 300 meter van de startplaats
wisselbekertocht Aktivia

ZONDAG 26 APRIL : SINT-OEDENRODE (NOORD-BRABANT/NEDERLAND)







2de Natuurpoortwandeling
organisatie : W.S.V. Ollandse Lange Afstand Tippelaars (O.L.A.T.)
vertrekplaats : Natuurpoort De Vresselse Hut, Vresselseweg 33, Sint-Oedenrode
afstanden en starttijden :
20 km. : van 09u00 tot 12u00
15 km. : van 09u00 tot 13u00
10 km. : van 09u00 tot 14u00
5 km. : van 09u00 tot 14u00
sluiting startbureau : om17u00
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Clubprogramma
tot eind juni 2015.
VRIJDAG 01 MEI : SINT-JAN-IN-EREMO (OOST-VLAANDEREN)









25ste Krekentocht – Jubileumtocht
organisatie : Wandelclub Roal Benti
vertrekplaats : C.C. De Meet, Sint-Jansstraat 22, Sint-Jan-In-Eremo
afstanden : 4 – 6 – 12 – 14 – 21 – 27 – 34 – 43 – 50 km.
verrek : van 07u00 tot 15u00
parkoer : Nergens komt de jonge, frisgroene lentetooi beter tot haar recht
dan in het Krekengebied. Genieten van het wondermooie polderlandschap,
waar grillige kreken, slingerende dijken, eindeloze bomenrijen en de
Leopoldsvaart, de ingrediënten vormen voor deze jubileumtocht.
wisselbekertocht Aktivia

ZONDAG 10 MEI : DIKKELVENNE (OOST-VLAANDEREN)







Vrijbuiterstocht
organisatie : Florastappers Gent
vertrekplaats : Vrije Basisschool Dikkelvenne, Nijverheidsstraat 29A,
Dikkelvenne
afstanden : 7 – 12 – 16 – 21 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00 (start 21 km. tot 13u00)
parkoer : Prachtige lente- en natuurwandeling langs groene en rustige
wegen en paadjes, aan de rand en door de Zwalmstreek.

ZONDAG 17 MEI : LOMMEL (LIMBURG)









6de Vrije Vlaamse Wandeldag
organisatie : WSV Milieu 2000 Lommel
vertrekplaats : Provinciaal Instituut Lommel, Duinenstraat 1, Lommel
afstanden :
5 – 8 km. : stadswandelingen
7 – 10 – 13 – 16 – 20 – 24 – 30 km. : natuurwandelingen
vertrek : van 07u00 tot 15u00
informatie : alle informatie over deze wandeldag vindt U verder in dit clubblad
Golden Cup tocht V.V.R.S.
ALLEN OP POST OP DEZE WANDELHOOGDAG BINNEN DE V.V.R.S.!
EEN STERTOCHT DIE GEEN ENKEL LID ZOU MOGEN MISSEN!

ZONDAG 24 MEI : STEKENE (OOST-VLAANDEREN)








33ste Smokkeltochten – 17de 50 km. van Stekene
organisatie : Wandelclub De Smokkelaars Stekene
vertrekplaats : Broederschool, Nieuwstraat 17, Stekene
afstanden : 6 – 12 – 17 – 23 – 30 – 35 – 42 – 50 km.
vertrek : van 06u00 tot 15u00
parkoer : één van de schitterendste natuurtochten die deze streek rijk is!
wisselbekertocht Aktivia
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Clubprogramma
tot eind juni 2015.
ZONDAG 31 MEI : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN)








21ste Herdenkingstocht A. De Maesschalck
organisatie : W.S.V. Wetteren
vertrekplaats : Sint-Gertrudiscollege, Wegvoeringstraat 21, Wetteren
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
parkoer : Wandeling langs de vele bomen- en rozenkwekerijen in
volle lentetooi en door de mooiste natuurplekjes van Wetteren Zuid.
te bereiken : station Wetteren op 1,5 km. van de startplaats

ZONDAG 07 JUNI : HAACHT (VLAAMS-BRABANT)







Boerentocht
organisatie : Wandelclub Tornado
vertrekplaats : Zaal Onder de Toren, Markt, Haacht
afstanden : 5 – 8 – 12 – 15 – 20 – 25 – 32 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00 (start 32 km. tot 11u00)
Golden Cup tocht V.V.R.S.

ZATERDAG 13 JUNI : ZWALM (OOST-VLAANDEREN)








32ste Sloebertocht
organisatie : Wandelclub Scheldestappers Zingem
vertrekplaats : Zwalmparel, Sportlaan, Zwalm
afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 – 36 – 60 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
start 60 km. : van 06u00 tot 08u00 – aankomst 60 km. tot 20u00
te bereiken : station Munkzwalm rechtover de startzaal

ZONDAG 21 JUNI : MONS/BERGEN (HENEGOUWEN)









Marche Nationale FFBMP – Nationale Wandeldag FFBMP
ter gelegenheid van “Bergen, Culturele Hoofdstad van Europa
2015”
organisatie : Provinciaal Bestuur van Henegouwen
vertrekplaats : Lotto Mons Expo, Av. Thomas Edison 2, Mons
afstanden : 4 – 7 – 13 – 20 – 30 – 42 km.
vertrek : van 06u00 tot 15u00
afstempeling tot 17u00!
te bereiken : station Bergen op 500 meter van de startplaats
ALLEN OP POST OP DEZE WANDELHOOGDAG BINNEN HET FFBMP!
MIS DEZE UNIEKE GELEGENHEID NIET OM DE MOOISTE CULTUUR EN NATUUR
HOEKJES VAN BERGEN EN OMGEVING TE ONTDEKKEN!
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Van harte welkom
in het bruisende en
groene Lommel!

Wie op zondag 17 mei 2015 de hartslag van de Limburgse Kempen wil voelen, kan al z’n
inspiratiebronnen enten op de Vrije Vlaamse Wandeldag in Lommel.
Het pure energielabel associeert zich met de energie van het wandelen.
Wie Lommel al eens bezocht, heeft het ongetwijfeld ontdekt als een puur wandelparadijs met
oneindige landschapsspots, een sublieme natuur, uitgestrekte heidevlakten, donkere naaldbossen
versmacht in een mantel van groen. Het zijn enkele van de verrassingen waarmee de wandelclub
Milieu 2000 haar bezoekers charmeert.
Op zondag 17 mei wil ze echter meer dan ooit iedereen verwelkomen. Niemand laten we
(figuurlijk) in de kou staan. Daarom de keuze voor een rustgevende natuurwandeling of een
boeiende stadswandeling. De keuze is aan de wandelaar.
Minder geoefende of minder mobiele wandelaars kunnen zich hetzij fysiek of gratis met een
toeristisch treintje (let op de uurregeling) naar het stadscentrum begeven. Van daaruit kan men
het Princes Astridpark, het Glazen Huis, De Teuten(rommel)markt, huis Aerts (opnameplaats van
de tv fictiereeks Crème de la Crème) en nog veel meer bezoeken. Met het treintje of al
wandelend keert men terug naar de startlocatie.
Natuurliefhebbers laten zich uiteraard verleiden door de verborgen schoonheid en de karakterkop
van Lommel-Kattenbos waarin het wandeltreffen zich afspeelt. Lees hierover meer bij de
parkoersbeschrijving.
De natuurwandeling en de stadsbeleving zijn te combineren
Natuurlijk kunnen wij jullie op één dag niet alles laten zien, maar we geven je alvast een
lentegevoel mee. We geven je de kans Lommel te voelen, te proeven en te smaken.
Bij een kakelverse dageraad op 17 mei 2015 hoort een lentelach.
Van harte welkom!
Frans Smets, voorzitter
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Natuurwandelingen met een vleugje Lommelse bezienswaardigheden
7 km
Op de kortste natuurwandeling maken wandelaars kennis met geboetseerde landschappen die
uitwaaieren over golvende weilenden. Via de Eindergatloop bereiken ze de IJzeren Rijn, al heel
lang een omstreden treintraject. Het IJzeren-Rijnverdrag uit 1873 wermeld het doortochtrecht tot
het Duitse Ruhrgebied, maar is in Nederland gedeeltelijk onderbroken. Na de rust trekt men
verder dooeheen een autoloze natuur naar een verborgen schoonheid: een oude kruisweg. Van
daar gaat het naar een van de bekendste Lommelse zandduinen: de Eikesberg (zeer
merkwaardige begroeiing) om vervolgend naar de finisch te wandelen.
10 km:
De wandelaars van deze populaire afstand bijten zich tot de rust vast in het spoor van de 13 km,
maar storten zich daarna op het Park der Lage Kempen en maken kennis met de koppigheid van
het ‘Kattenbos’. De paters van ’t Heilig Sacrament legden er lang geleden heel wat
archeologische vondsten bloot en verzamelden ze in een museum. Er werd zelfs een heidens
kerkhof ontdekt uit de jaren 400 vóór Christus.
Over de curieuze naam ‘Kattenbos’ doen heel wat verhalen de ronde … Meestal zijn daarbij de
lievelingsdieren van de heksen niet ver uit de buurt. Na de rust wordt er samen gewandeld met
het traject van de 7 km.
13 km
De wandelaars die kiezen voor deze afstand zullen zich gedeeltelijk terugvinden in de omloop van
10 km. Als extraatje ze op pad gestuurd naar de Hoeverbergen, een van de min of meer
ongerepte landduinenformaties. Het is een heide- en duinengebied in het zuidoosten van
Lommel, genoemd naar de vroegere eigenaars: de abdijhoeven van Averbode. In de
middeleeuwen werd dit gebied gebruikt als graasgrond voor schapen. Dan zakken de wandelaars
af naar het Park de Lage Kempen dat een van de 10 erkende regionale parken in Vlaanderen is.
Tot slot wordt een gedeelte van de Katterijen doorkruist. Akkers, weilanden en versnipperde
bossen vormen er een subtiel samenspel.
16 km
De 16km-route volgt grotendeels de route van de 13 km, maar de wandelaars passeren op hun
weg een zandwinning uit de regio in volle expansie. Zeker iets om even bij stil te staan.
Kwartszand, zilverzand of witzand. Het dient voornamelijk voor de glasnijverheid, maar wordt ook
gebruikt in de fijn keramische industrie als grondstof voor email en porselein.
20 km:
Sportieve wandelaars die hiervoor kiezen wandelen hetzelfde traject als dat
van de 13 km, evenwel met een lus na de rust. Ze treffen op hun weg nog
de Leyssensmolen aan, die onlangs mooi werd gerestaureerd. Hij staat nu
te pronken op het Katterij Dijksken. Na 1960 werd de molen eigendom van
de stad Lommel en als toeristische trekpleister gestald te Kattenbos. Bij
gebrek aan windvang verhuisde de molen in 2011 naar de huidige
standplaats. Ook het overbekende Duits militair kerkhof ligt op het parkoers.
De begraafplaats (Kriegsgräberstätte) is de grootste van West-Europa uit de
Tweede Wereldoorlog. Sinds 1946 werden op het 16 hectaren grote gebied
39.099 gesneuvelden begraven, hoofdzakelijk uit
W.O. II, maar ook een aantal uit W.O. I. Tijdens de
gevechten in België en Duitsland (voornamelijk bij
Aken en Düren) begroef de Amerikaanse
Gravendienst de Duitse gesneuvelden voorlopig op 4
verzamelkerkhoven van waaruit ze later naar Lommel
werden
overgebracht.
Duizenden
Duitse
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gesneuvelden, die op Belgisch grondgebied gestorven zijn, vonden hier hun laatste rustplaats. De
immer vreedzame stilte brengt een mens tot inkeer … altijd een beetje beangstigend.
Fenomenaal
op
de
wandelweg
zijn
de
natuurlijke
beeldhouwwerken
van
beeldend(natuur)kunstenaar Willy Beckers. Hij ontwerpt en realiseert levende sculpturen op basis
van levend organisch materiaal.
24 km
Deze wandelafstand is een combinatie van de 16 km en een extra ommetje, met daarin eveneens
opgenomen: de Leyssensmolen, het Duitse militaire kerkhof en de kunstwerken van beeldend
(natuur)kunstenaar Willy Beckers (lees de beschrijving hiervan bij het parkoers van de 20 km).
Interessant om weten is dat de wandelaars ook geconfronteerd worden met de Ford testbaan.
Lommel-Kattenbos is sedert 40 jaar de belangrijkste testbaan die Ford Europa bezit. Ze werd
gebouwd in 1965 en heeft een totale baanlengte van 80 km. Er worden 24 uren per dag testen
uitgevoerd (7 dagen op 7). De jaarlijkse testafstanden bedragen ± 6.000.000 km.
50 ingenieurs, 170 testpiloten en nog eens meer dan 130 andere medewerkers experimenteren
op hoog technologisch vlak. Elk voertuig dat door Ford sinds 1965 werd ontwikkeld, werd op
Lommel Proving Ground getest en gevalideerd.
Verscholen in de dennenbossen liggen her en der nog zichtbare littekens van de oeroude
‘zandkotters’. De oudste, Lommelse zandgroeven werden gedolven langs deze wandelroute.
Sinds 1891 werden ze door de gemeente uitgebaat. De dikke laag zand van ‘allereerste kwaliteit’
werd omstreeks die tijd hier ontdekt. Subtiele plekken waar de tijd z’n adem inhoudt.
30 km
Deze afstand valt in combinatie met alle vorige routes, maar als toemaatje is er een passage over
de schitterende Kattenbosserheide … het kroonjuweel van de Katterijen. Aan de oostelijke einder,
daar waar de zon opgaat, zijn de bossen het donkerst. Een geïsoleerde vallei met zeldzame
heideflora en een sprookjesachtige schoonheid. Kattenbos leeft met zijn eigenzinnigheden, maar
het is en blijft een Lommels gehucht dat altijd zal fascineren.

Stadswandelingen in een bruisend en gezellig stadscentrum
5 km
Via goed begaanbare wegen brengen we een reis
doorheen het mooie stadscentrum van Lommel. Langs
enkele binnengebieden en ruimtelijke assen bereikt men
het Hertog Janplein met het imposante, moderne Huis
van de Stad. Vlakbij brengt men een bezoek aan het
Kapittelhof (rustpost). Verder gaat het naar het Prinses
Astridpark (Adelberg) en het wereldwijd bekende
‘GlazenHuis’. Dit Vlaams Centrum voor Hedendaagse
Glaskunst (opengesteld in 2007) met glasblazerij is op
vertoon van de inschrijfkaart vrij toegankelijk. In
hetzelfde pand is de dienst van toerisme gevestigd en bevindt zich Huis Aerts, waarin de
opnames plaatsvonden van de televisiefictiereeks Crème de la Crème. Intussen kan men zich
laten verassen door de Lommelse Teutenmarkt (indrukwekkende rommelmarkt), de kiosk en het
vermaarde Teutenbeeld. Verder passeert men de oudste Lommelse herberg: de Kroon. Ondanks
haar 112-jarige leeftijd bruist deze bruine herberg van energie. Van daaruit is het weer afzakken
geblazen naar de vertreklocatie.
8 km
Wandelaars op deze afstand volgen het circuit van de 5 km, maar maken een bijkomende lus en
passeren op de terugweg de Sint-Pietersbandenkerk met schitterende glas)in-loodramen en de
groene long van het Burgemeesterspark met beelden uit de stedelijke kunstcollectie.
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Het toeristische treintje Tschu Tschu brengt onze (minder
mobiele) gasten GRATIS naar het stadscentrum en terug
Uiteraard zullen doorwinterde wandelaars de afstand van het
Provinciaal Instituut Lommel naar het stadscentrum te voet afleggen.
Voor minder mobiele mensen wordt echter de mogelijkheid voorzien
om gratis met het toeristische treintje Tschu Tschu naar het
stadscentrum (rustpost Kapittelhof) te pendelen en van daaruit een korte,
gepijlde route (ongeveer 1 km) te wandelen. Het treintje pendelt op gereglde tijdstippen tussen
10 en 12 uur en 12.30 en 14.30 uur tot aan de rustpost en het woon- en zorgcentrum Kapittelhof
(Kapittelhof 1 te Lommel).

Ervaar een adembenemend zicht in de top van de 30 meter hoge glazen kegel
Het GlazenHuis laat je kennismaken met glas in al zijn fecetten: geschiedenis, design, kunst en
dagelijks gebruik. Op 17 mei 2015 zet het GlazenHuis haar deuren open voor de wandelaars van
de Vrije Vlaamse Wandeldag. Ja kan gratis binnen (op vertoon van de inschrijfkaart).
Een klim naar de top van de typische, glazen kegel bezorgt je een mooie beloning: een uniek
zicht op Lommel, waar zand en glas thuis zijn!

Op bezoek met de trein
Er is een rechtstreekse treinverbinding tussen Antwerpen-Centraal en Neerpelt. Deze houdt halt
in Lommel. De laatste trein Lommel / Antwerpen vertrekt om 21.43 uur! Alle informatie over
vertrek- en aankomsttijden: www.b-rail.be.
De startlocatie van PROVIL ligt op 800 meter van het station.
Op bezoek met de wagen of bus
Tegenover de startplaats is er een parkeerterrein (weiland) waarop 1500 voertuigen kunnen
gestationeerd
worden.
Personen
met
een
handicap
mogen
met
hun
gehandicaptenparkeerkaart parkeren op het terrein van het Provinciaal Instituut Lommel
(PROVIL), Duinenstraat 1.
Voor de bussen is een speciale parkeerplaats voorzien. Ze gelieve daarvoor een
aangegeven route volgen. Wandelaars kunnen vlakbij de startlocatie worden afgezet. Later
op de dag kunnen zij op een afgesproken uur terug worden opgehaald.
Deelnameprijs
Deelnemen aan de Vrije Vlaamse Wandeldag kost 1 euro voor leden, aangesloten bij een erkende
wandelfederatie (sticker + 2 zelfklevende logo’s van de organiserende club inbegrepen)
Niet-leden betalen 1,50 euro.
Kinderen tot en met 14 jaar mogen GRATIS deelnemen. Bovendien ontvangen zij na de
wandeltocht, bij het inleveren van hun startkaart GRATIS een trendy polsbandje.
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