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Woordje van de voorzitter
We staan terug uit te kijken naar wat deze zomer
ons zal brengen.
Wordt het zoals verleden jaar een warme zomer,
laat maar zeggen een hete zomer, waar we eerder
in de vroege morgen gingen wandelen.
Konden we genieten van de vele uren zon, de
regen bleef achter zodat dit voorjaar veel aandacht ging naar het tekort aan grondwater. Intussen hebben we wel een pak regen tot zelf
zware buien gekregen met zelf op veel plaatsen
wateroverlast.
Is het een teken dat het klimaat aan het veranderen is? We houden wel van een mooie zomer
maar de rest hebben we liever niet.
Als wandelaar genieten we graag van de mooie
natuur en willen we dat behouden. Misschien eens
nadenken hoe we ons steentje kunnen bijdragen.
De verplaatsingen doen met openbaar vervoer of
meer carpolen, maar dat betekent ook minder
persoonlijke vrijheid en dat ligt ook zo gevoelig.
Intussen is de Houtwaltocht achter de rug. Een
geslaagde organisatie dank zij de vele vrijwillgers
die alles vlot lieten verlopen. Het is aangenaam
als de deelnemers tevreden zijn over het hun
wandeldag
De wandeluitstap naar Ecaussinnes (of de buurgemeente) was een meevaller. Het verschil met
ons druk dorp en daar de rust in de natuur en hun
vele veldwegen dat is voor mij genieten. Kunnen
wandelen en achter de hoek terug iets nieuws
ontdekken dat doet deugd aan het hart.
In de namiddag een bezoek een het hellend vlak
van Ronquières was mooi meegenomen. Dit
machtig kunstwerk in plaats van de vele kleine
sluizen die aan vervanging toe waren
Op dinsdag 6 augustus hebben we onze Turfhauwetocht. Die hebben we terug uit de kast gehaald.
Een weekdagtocht met een zomers tintje richting
het groene Groenhove met een rustpost in het
klooster.
Op zaterdag 24 augustus plannen we iets nieuws.
Een wandeling van station naar station. We gaan
van Drongen naar Gent-St Pieters. We wandelen
in groep met een keuze tussen 14 en 9 km op een
rustig tempo. We kunnen dan genieten van de
mooie natuur die we reeds ontdekten op de
verkenning.
Uw voorzitter Daniël

Wandeluitstap naar Hennuyères
Op zaterdag 13 april 2019 reisden we met 56 Margrietestappers naar Hennuyères. Onze
wandeluitstap was oorspronkelijk voorzien naar Ecaussinnes; maar door praktische problemen
moest de organiserende club uitwijken naar Hennuyères.
We waren er te gast bij de club “ Le Cocq d’Or Ecaussinnes” en namen er deel aan hun tocht
“Le 2e marche de la Pierre Blueu”.
We konden er kiezen om 6 - 12 - 18 of 24 km te wandelen.
Er waren 44 Margrietestappers die kozen voor één van de kortere afstanden, en namen dan deel
aan de bijkomende namiddaguitstap naar het “Hellend Vlak van Ronquères”.
De 12 dapperen stapten dan de grotere afstanden.
De organiserende club mocht 498 wandelaars ontvangen. De Marriestappers eindigden op de
1e plaats met 56 deelnemers.

Hennuyères
Hennuyères is een dorp gelegen in de provincie Henegouwen en is een
deelgemeente van de Waalse stad 's-Gravenbrakel. Het dorp telt zo’n 3.200
inwoners.
Het ligt in de buurt van het Bos van La Houssière en grenst aan de provincie
Waals-Brabant.

Namiddaguitstap naar het “Hellend vlak van Ronquières”.
Ons bezoek omvatte de toegang tot de panoramische lift, de glazen
loopbruggen de informatiebordjes en het “Spektakelparcours”.
Nadat we waren aangemeld ging het met de lift naar de tweede
verdieping.
Van daaruit konden we het verkeer van de boten en het bewegen van
de bakken observeren; maar tijdens ons bezoek was er echter weinig
beweging op het vlak.
We trokken dan verder naar beneden om het “Spektakelparcours” te volgen.
Aan de ingang kregen we elk een koptelefoon op en volgden het parcours “Een boot, een leven”.
in de buik van een binnenschip.
We gingen naar alle compartimenten van het schip, en kwamen zo allerhande zaken te weten
over het leven en de bijzondere wereld van de binnenschippers en hun gezin.

Na dit bezoek ging het
dan opnieuw met de lift
naar de top van de toren
van waaruit we een
prachtig uitzicht hadden
op de streek en het
hellend vlak.
Wegens tijdsgebrek hebben we dan de bijkomende wandeling (+ 1,5 km) langs de rails van het
hellend vlak op het didactisch pad met informatiebordjes over het bouwwerk en zijn werking niet
gemaakt.
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* Het “Hellend vlak van Ronquières”.
Het hellend vlak van Ronquières is een
scheepslift nabij het Belgische dorpje
Ronquières.
Het is een hellend vlak op het Kanaal
Charleroi-Brussel. Het overbrugt het
hoogteverschil met het Henegouws Plateau.

* Geschiedenis
Op 9 maart 1957 stemde de Belgische regering in met een plan om een aantal grote vaarwegen
te moderniseren en geschikt te maken voor vaartuigen tot 1350 ton. Het Kanaal CharleroiBrussel werd ook in de plannen opgenomen. Bij de plaatsen Ronquières, Arquennes en Seneffe
nam het bochtige kanaal een hoogteverschil van meer dan 60 meter. In de 19e eeuw waren hier
16 sluizen aangelegd om dit hoogteverschil te overbruggen. Het passeren van al deze sluizen,
over een afstand van circa twee kilometer, kon tot twee dagen oplopen. Modernisering van het
kanaal vereiste een oplossing voor dit probleem in de vorm van een soort scheepslift.
* Beschrijving
Het hellend vlak werd na een bouwtijd van zes jaar op 1 april 1968 opgeleverd. Het vlak is 1.400
meter lang en overbrugt een verval van 68 meter, met een hellingsgraad van bijna 5%. Er zijn
twee scheepsbakken van elk 85,50 meter lang en 11,60 meter breed. De bakken rijden als
wagons over rails en worden met kabels voortbewogen. Elke bak heeft een eigen contragewicht,
dat op rails onder de bak doorgaat. De bakken kunnen zo onafhankelijk van elkaar werken, wat
van belang is voor het onderhoud en bij eventuele storingen. In zulke gevallen werkt het vlak
gewoon door, maar met beperkte capaciteit. De totale kosten voor het werk bedroegen ongeveer
tweemaal meer dan bij de start van de bouw werd gedacht.
Het vlak voorziet zichzelf van energie. Naast de helling ligt een buis waardoor water stroomt dat
een turbine aandrijft, die de elektrische energie voor het kunstwerk levert.
* Technische details
- Totale lengte project (inclusief toe- en afvoerkanalen): 6 kilometer
- Hoogte van de toren: 150 meter.
°
°
°
°
°
°
°

Lengte van de helling: 1.432 meter
Hoogteverschil: 68 meter
Hellingsgraad: 5%
Buitenmaten bak: 91 meter lang en 12 meter breed
Waterdiepte in bak: 3 - 3,7 meter
Gewicht van de bak: circa 5.000 ton (idem contragewicht)
Maximale afmetingen schepen: 1.350 ton waterverplaatsing

* Gebruik
Van dit hellend vlak wordt weleens gezegd dat het tot de grote nutteloze werken behoort, omdat
het gebruik van het kanaal Brussel Charleroi, na de opening van het hellend vlak stelselmatig
afnam. De sluiting van de Waalse steenkolenmijnen was hier zeker een oorzaak van. Later trok
het gebruik weer enigszins aan, totdat in het topjaar 2006, 5.215 schepen werden doorgesluisd.
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Houtwaltocht 2019
Op zaterdag 18 mei 2019 organiseerden wij opnieuw onze Houtwaltocht.
De weergoden waren ons deze keer goed gezind waardoor er zo’n 1.966 wandelaars de weg vonden
naar Lichtervelde om er aan onze Houtwaltocht deel te nemen.
Vanaf 06.00’ waren er al enkele bestuursleden en medewerkers druk in de weer om de Foyer klaar te
zetten. Zowel in de startzaal als op de rustposten was het opnieuw een drukke bedoening.
Wij willen hierbij nogmaals alle bestuursleden en medewerkers van harte danken voor hun belangeloze
inzet, zodat we deze organisatie tot een goed einde konden brengen.
UITSLAG

- totaal aantal deelnemers (clubleden)
- totaal aantal niet aangesloten wandelaars
- totaal andere- en buitenlandse clubs

1.756
195
15

Subtotaal >>

1.966

Algemeen totaal >>

49
2.015

- totaal aantal medewerkers
De Margrietestappers eindigden op de 9e plaats met 56 deelnemers

Huweynbossen en Houtwal Lichtervelde, trekpleisters
Tekst.: Frans D’Haeyere, waarvoor hartelijk dank)
Gunstige weersvooruitzichten brachten mij in het nabije Lichtervelde waar de Margrietestappers in OC De
Schouw afspraak gaven voor hun Houtwaltocht. Ik opteerde voor de 13 km met rustpost De Vliekaert
(familiale vakantiewoning) na 6,2 km en rustpost Dely (frambozenkwekerij) na 10,5 km.
Lichtervelde is een West-Vlaamse woon- en pendelgemeente met ruim 8500 inwoners. Er wordt aan
landbouw gedaan en er is wat nijverheid. Lichtervelde is een zelfstandige gemeente in het centrum van
de provincie tussen Torhout en Roeselare. De gemeente is licht golvend variërend van 17 meter in het
noorden tot 49 meter in het zuiden. De tocht ging voornamelijk richting zuiden.
Het eerste stuk van 6,2 km verliep langs rustige verharde en onverharde wegen richting ‘De radar’ en het
aangrenzende Koolskamp, bezijds de autoweg E403. Van ver zie ik een mast met antennes opdoemen,
de rood-witte radartoren van de NATO, in de volksmond ‘de radar’ geheten. De nieuwe 89 meter hoge
mast vervangt het gebouw met de vroegere kleine mast die inmiddels afgebroken werd (thans
omgebouwd tot jeugdverblijfcentrum). De huidige mast doet als communicatieapparatuur dienst voor het
Belgisch leger.
Vertrekkend uit de vakantiehoeve leidt de lus van 4,3 km naar de houtwal, een pareltje van natuurschoon.
Het is een natuurlijk begroeide aarden wal als erfafscheiding en scheiding tussen weilanden en akkers.
Het landschap is hier licht heuvelachtig. Ik werd getroffen door vergezichten en de absolute landelijke rust
in een stil decor van ontluikend lentegroen. Zelfs zonder veel zon was het lekker warm, ideaal
wandelweer. De Heihoek ligt op de grens met Gits en verwijst in de naam naar de arme heidegrond van
weleer
De Huwynsbossen is een domeinbos van ca 35 ha gelegen op een 49 meter hoge heuvelkam die het
IJzerbekken en Scheldebekken scheidt. De oorspronkelijke bossen (ca 100 ha) werden gekapt of
sneuvelden tijdens beide Wereldoorlogen. Thans is het een jong (eerste aanplantingen in 1996) en
dynamisch bos dat gestage uitbreiding kent. De laatste lus van 2,4 km ging al over de Duifhoek richting
einde. Dank aan de Margrietestappers voor een puike tocht met prima bepijling langs prachtig parcours,
tevens dank aan de vele medewerkers voor hun onbaatzuchtige inzet.
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Foto’s Wandeluitstap Hennuyères

6

zie ook http://margrietestappers.be/

Foto’s Hellend vlak Ronqiuères

zie ook http://margrietestappers.be/
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Wandeluitstap naar Bierbeek
Op zondag 23 juni 5019 reisden we met 49 Margrietestappers naar het Vlaams-Brabantse dorp
Bierbeek.
We waren er te gast bij de club “ Den Engel Leuven vzw” en namen er deel aan hun
“Zomertocht”.
We konden er kiezen om 5 - 7 - 9 - 12 - 15 of 25 km te wandelen.
Er waren 42 Margrietestappers die kozen voor één van de kortere afstanden, en namen dan
deel aan de bijkomende namiddaguitstap naar “Leuven”.
De 7 dapperen stapten dan de grotere afstanden.
De organiserende club mocht 1.151 wandelaars ontvangen.
De Marriestappers eindigden op de 3e plaats met 49 deelnemers.

* Bierbeek
Bierbeek is een gemeente gelegen in de provincie Vlaams-Brabant en telt momenteel iets
meer dan 10.000 inwoners.
* Geschiedenis
Tijdens de prehistorie was Bierbeek een uitverkoren en druk
bezochte plaats. Getuige daarvan zijn de vele archeologische
sites die werden ontdekt. Er werden ook diverse Romeinse sites
gelokaliseerd, onder andere een landbouwnederzetting
(Villa Rustica) aan de Herpendalstraat.
Samen met de omliggende dorpen maakte Bierbeek eertijds
deel uit van het graafschap Brunerode, dat in 879 bij Duitsland
werd ingelijfd, maar in 1105 definitief toegevoegd werd aan het
graafschap Leuven. De baronie Bierbeek was toen een van de belangrijkste van het
Hertogdom Brabant. De bekendste telg van het geslacht van Bierbeek is de Zalige Walter van
Bierbeek, die als ridder deelnam aan de Kruistochten en in 1183 intrad in de Cisterciënzerabdij
te Hemmerode.
In 1248 verloor de baronie haar zelfstandigheid en ging over naar het latere hertogdom
Aarschot. Uiteindelijk kwam Bierbeek in 1620 in bezit van het Huis Arenberg.
In 1842 werd het gehucht Blanden zelfstandig en in 1928 ook het gehucht Haasrode. Beide
gemeenten maken nu deel uit van de gemeente Oud-Heverlee.
Bierbeek bestaat sedert 1976 uit de vroegere deelgemeenten Bierbeek, Korbeek-Lo
(gedeeltelijk), Lovenjoel en Opvelp.
* Kernen
Naast Bierbeek zelf telt de gemeente nog drie andere woonkernen, met name Korbeek-Lo,
Lovenjoel en Opvelp. Korbeek-Lo heeft een oppervlakte van 375 ha en Lovenjoel meet 668 ha,
Opvelp 756 ha en Bierbeek zelf beslaat 2.277 ha waarvan ongeveer 1/4 ingenomen wordt door
het Mollendaalbos, dat zelf deel uitmaakt van het Meerdaalwoud, een groot boscomplex ten
zuiden van Leuven.
* Aangrenzende gemeenten
De fusiegemeente Bierbeek grenst aan Oud-Heverlee (W), Leuven (NW), Lubbeek (N) en
Boutersem (O), maar ook aan de Waals-Brabantse gemeenten Bevekom (Z) en Graven (ZW).
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* Bezienswaardigheden
-

Ruisbroekmolen, watermolen op de Molendaalbeek, (voor 1234 / 1740)
Sint Hilariuskerk, Romaanse kerk (12de eeuw)
Kasteel Wilderhof (1672)
Schotteshof, vierkantshoeve (1192)
Katspoelhof, vierkantshoeve (16de eeuw)
Bordingenhof, vierkantshoeve (1389)
Kapel Maranatha, oude schuur en hoeve, thans kapel (18e eeuw)
Watertoren van Bierbeek, bolvormige watertoren beschilderd als wereldbol, o.a. zichtbaar
vanaf de E40 autosnelweg.

* Namiddaguitstap naar het Leuven
Om ± 13u vertrokken we met de bus richting Kasteel van Arenberg in Heverlee. Onder
begeleiding van twee ervaren gidsen, nl. Els en Daniël Wydooghe, wandelden we vanaf het
kasteel van Arenberg naar het centrum van Leuven. We liepen langs de Dijle, langs groene
paden, verborgen parkjes en mooie gebouwen van Leuven. De wandeling was zo’n 5 km lang en
eindigde op de Oude Markt van Leuven. Daar hadden we nog de nodige tijd voor een drankje.
Om 16u reden we dan terug naar Bierbeek om de overige wandelaars op te pikken.

Bijkomende info wandeluitstap Drongen - Gent St.- Pieters
Wanneer.
Op zaterdag 24 augustus 2019.
De wandeltocht.
Dit is een groepswandeling, die loopt van het station van Drongen naar het station Gent SintPieters.
Er is keuze tussen een traject van 9 km of 14,6 km.
Het traject van 14,6 km maakt eerst een lus langs trage wegen. (heerlijk rustige paden waar geen
gemotoriseerd verkeer is toegelaten) We stappen door het mooie natuurgebied “De Assels” om
dan op het charmante kerkplein van Drongen aan te komen.
Vanaf het kerkplein volgt de 14,6 km dan hetzelfde parcours als de 9 km naar het station van
Gent Sint-Pieters.
Het traject tussen Drongen en Gent Sint-Pieters loopt langs een oude Leiearm, die schilderachtig
meandert door een idyllisch landschap. Via landelijke wegen komen we dan in het natuurgebied
“De Blaarmeersen” aan, waar er gelegenheid is om iets te drinken.
Van hieruit wandelen we dan verder via landelijke wegen naar het station Gent Sint-Pieters.
Uurregeling.
We vertrekken om 09.02’ vanuit het station van Lichtervelde richting Brugge, waar we dan
overstappen op de lokale trein naar Gent Sint-Pieters. Aankomst in Drongen om 10.08’.
Voor de terugreis vanuit Gent Sint-Pieters hebben we om het uur en 53’ een trein naar
De Panne, en komen dan om het uur en 30’ aan in Lichtervelde.
Heenreis
Lichtervelde
Brugge
Drongen

Terugreis
V. 09.02 spoor 4
A. 09.22’ spoor 7
V.
33’ spoor 4
A. 10.08’ spoor 2

Gent Sint-Pieters
Lichtervelde

V. ..... 53’
A. …. 30’
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Foto’s wandeluitstap naar Bierbeek

zie ook http://margrietestappers.be/

Familienieuws
Overlijdens
mevrouw Margriet FLAMAND
geboren op 27.07 1926 - overleden op 06.06 2019
moeder & schoonmoeder van Willy Roels & Bernice Vancraeynest
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Wandeluitstappen
° Uitnodiging 4e wandeluitstap 2019
-

Bestemming
Wanneer
Vertrek
Aankomst
Wandeltocht

-

Organisator
Afstanden
Pacours
Bijkomende
uitstap
INSCHRIJVEN

“ Drongen - Gent St.-Pieters “ (groepswandeling) Treinreis
Zaterdag 24 augustus 2019
Lichtervelde
V. 09.02’ Gent St. - Pieters
V. ….53’
Drongen
A. 10.08’ Lichtervelde
A. ….30’
Groepswandeling van stat. Drongen naar Stat. Gent St.-Pieters
De Margrietestappers vzw
9,00 - 14,6 km
Nihil
Uiterlijk op zondag 18 augustus 2019

° Uitnodiging 5e wandeluitstap 2019
-

Bestemming
Wanneer
Vertrek
Aankomst
Wandeltocht
Organisator
Afstanden
Pacours

- Bijkomende
uitstap
INSCHRIJVEN

Groede (Zeeland-Nederland) Busreis
Zondag 29 september 2019
Lichtervelde
V. 07.30’ Groede
V. 16.30’
Groede
A. 08.45’ Lichtervelde
A. 17.45’
Jacob Catstocht
W.V. Voor de Wind
6 - 12 - 18 - 24 - 30 km
Strandwandeling over de duinen van Groede, Nieuwvliet en Cadzand
langs de Noordzee. Door de polders en dorpjes rondom het
Historische Groede. Langs kreken en natuurgebieden.
Nihil
Uiterlijk op zondag 22 september 2019

° INSCHRIJVEN
° Prijs deelname
° Treinreis

€ 10,00 bus- en of treinreis, inschrijving wandeltocht + één
consumptie inbegrepen
- Volwassenen die gratis reizen, moeten wel inschrijven
- Kinderen onder de 12 j. (gratis, maar schrijven wel in)
- Senioren (65 +), kopen zelf hun biljet maar schrijven wel in

° Inschrijven bij

Ingrid Vanneste Potteriestraat 20, B-8810 LICHTERVELDE
tel.: 051 / 72.46.35
email: Ingrid2vanneste@gmail.com

° Overschrijven

De Margrietestappers
IBAN BE53 9791 4773 5853

BIC ARSPBE22
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Wydooghe Daniel
Peperstraat 15
8810 Lichtervelde
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Komende Organisaties

dinsdag 06 augustus 2019
Organisator : De Margrietstappers vzw
Start : “ OC De Schouw “
Statiesrraat 115,
8810 LICHTERVELDE
Afstanden : 6 - 9 - 12 - 15 - 20 - 25 km
Starten : 07.00’ - 15.00’
Federatieleden: € 01,50 - Niet leden: € 02,50

Wandeluitstap > Groede
(Zeeland Nederland)

Wandeluitstap naar
Drongen
Zaterdag 24 augustus 2019
Organisator : De Margrietestappers vzw
Tocht: “Drongen - Gent Sint-Pieters”
Start : Aan het station van Drongen
Afstanden : 9 - 14 km
Starten : 10.15’

Veldtocht

Zondag 29 september 2019
Zaterdag 05 oktober 2019
Tocht: Jacob Catstocht
Organisator : W.V. Voor de Wind

Sart: “ OC De Schouw “
Statiesrraat 115,
8810 LICHTERVELDE

Start : “ Groede Podium”
Gerard de Moorsweg 4,
GROEDE

Afstanden: 6 - 9 - 13 - 16 - 23 - 30 km
Starten: 07.00’ - 15.00’

Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 - 30 km
Federatieleden : € 01,50 - Niet leden: € 02,50
Starten : 08.00’ - 15.00’

Verantwoordelijke uitgever Wydooghe Daniel, Peperstraat 15 - 8810 Lichtervelde.
Brochure gemaakt met EDITOO, www.editoo.be - E-mail: info@editoo.be - Tel.: 053 63 03 86.

Turfhouwetocht

