WAK tocht op maandag 13 april 2020
Alle afstanden vertrekken vanuit de Feestzaal De Molen in Wippelgem. Deze zaal is zeer landelijk gelegen op
ongeveer 200 meter van het Kasteel van Wippelgem. De zaal biedt plaats aan ruim 250 personen en heeft een
ruime parking, al zal die voor de wandeltocht niet voldoende zijn. Maar, een 5-tal parkeerwachters van de
wandelclub loodsen elk voertuig probleemloos naar een nabije parkeerplaats.
Na 200 meter duiken de 4 grootste afstanden (16, 20, 23 en 30 km) al het veld in om dan over een landweg de
straat Diksmere te bereiken die tot het einde gevolgd wordt. Om de ‘drukkere’ straat Droogte genaamd,
grotendeels te ontwijken, wordt er een ommetje gemaakt via een gloednieuw wandel- en fietspad, een bosje
en een privéweg. De 4 afstanden bereiken dan het domein van het kasteel van Wippelgem waar de volgende
anderhalve kilometer door het kasteelbos vervolgd wordt.
De 7 en de 12 km vertoeven na eveneens 200 meter in het domein van het kasteel van Wippelgem. Dit is het
grootste kasteelpark van Evergem gelegen tegenover de kerk van Wippelgem. De oudste vermelding dateert
van 1375. In 1892 werd het volledig heropgebouwd. Op het Kasteel van Wippelgem zijn er evenementen,
feestelijkheden, ontvangsten en in het kasteel zelf en worden huwelijken voltrokken en jubilarissen gehuldigd.
Op het zelfde domein bevinden zich een koetshuis (wordt eveneens verhuurd), paardenstallen, een ijskelder,
een hovenierswoning (nu ingericht als bistro), alsook een boerderij, een serre (niet meer toegankelijk !), een
moestuin en een duiventoren.
Het domein is sinds 2008 eigendom van de gemeente die hiermee het voortbestaan van dit bijzondere stuk
Evergems erfgoed garandeert. Daardoor wordt versnippering tegengegaan en de komende generaties kunnen
een uniek parkdomein uitbouwen aan de rand van het stedelijk gebied. Het kasteeldomein omvat 27 hectare,
waarvan nog 15 hectare door landbouw in gebruik is. Het park is vrij toegankelijk van zonsopgang tot
zonsondergang. Je kan er fietsen, joggen en wandelen (honden moeten aan de leiband !).
Na deze lus door het kasteelbos, bereiken alle afstanden (behalve de 4 km) via een privéweg en een landweg,
de voetbalkantine van Wippelgem, die als 1ste rustpost fungeert. De 30 km heeft hier nog een extra lus.
Onmiddellijk na deze controle volgt er een leuk stukje door een weiland, waarna gepasseerd wordt aan de
Molen van Wippelgem (ook Gerardsmolen genaamd-). Deze is gelegen aan de Burggravenstroom en is een
korenwindmolen volgens opschriften "gebouwd door Gerard Neyt in 1864 op de plaats van een houten
staakmolen van 1645, afgebrand in 1787 en heropgebouwd. Actueel is deze molen de eigendom van de
gemeente en gerestaureerd in 1965 en in 1984. Het is bovendien een beschermd monument.
Hierna trekt alles boven de 12 km hoofdzakelijk via rustige wegen richting Kluizen. Kluizen doet waarschijnlijk
een belletje rinkelen, omwille van het Kluizendok (op de linkeroever van de Gentse haven) en het Spaarbekken
van Kluizen (zie verder). Het Kluizendok ligt aan de overzijde van de R4-autoweg op ongeveer anderhalve km
(vogelafstand) van de kerk van Kluizen verwijderd (gedeeltelijk op het grondgebied van Evergem). Het is
voorzien van 400 hectare bedrijventerrein en is relatief nieuw (geopend in november 2010). Eind 1996 werd
de eerste paal van de kaaimuren geheid. Met een totale kostprijs van 190 miljoen euro is het Kluizendok één
van de grootste investeringen van de laatste decennia in de haven. Gent beschikt met het nieuwe Kluizendok
over een extra troef voor investeerders die in de haven nieuwe activiteiten willen ontwikkelen.
Kluizen is echter meer dan dit ! In het verleden maakte Kluizen deel uit van het Ambacht Assenede. De abdij
van Ename verwierf deze plek tussen 1115 en 1119 via een schenking van de graaf van Vlaanderen. Kluizen
was vanaf 1830 tot 1965 een zelfstandige gemeente waarna het bij Ertvelde gevoegd werd. Per 1 januari 1977
is ook deze gemeente opgegeven waardoor Kluizen nu een deelgemeente van Evergem is. In het centrum
bevindt zich de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk. Er zijn nog heel wat groene zones en de gezellige dorpskern
heeft een bruisend verenigingsleven. In de basisschool volgt voor alle afstanden (> 12 km) een volgende
rustpost !
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Voor de 2 grootste afstanden is er hier een lus voorzien van ruim 6 km. Na iets meer dan één kilometer start
deze lus met een ongeveer anderhalve kilometer verkeersvrij en verhard gedeelte langs de ‘Verbindingsvaart’.
Op het einde hiervan komt ook de 20 km de 2 grootste afstanden vervoegen, en samen zetten ze de lus
verder. In het vervolg van deze lus zitten er nog 3 stukken dwars door het veld, naast landbouwwegen en
hoofdzakelijk verkeersvrije straten.
Samen met de 12 & 16 km trekken ook de 20, 23 en 30 km naar het Spaarbekken van Kluizen. Voor de 23 en
30 km is dit via nog een extra landweg, een geïmproviseerde brug en een stuk veld. Samen bereiken de
wandelaars de hoofdingang van het spaarbekken (enkel toegang op vertoon van controlekaart !). In het totaal
wandelen de deelnemers nagenoeg 3 km op dit stuk privé terrein, waarvan ruim één kilometer tussen de 2
spaarbekkens.
Een extra woordje omtrent het waterproductiecentrum van Kluizen. De Watergroep levert drinkwater aan een
groot deel van Noord-Oost-Vlaanderen, van het Meetjesland tot het Waasland (100.000 gezinnen). Het
waterproductiecentrum van Kluizen werd in 1974 in dienst genomen en in 1996 uitgebreid met een tweede
spaarbekken. De oorspronkelijke productiecapaciteit bedroeg 40.000 kubieke meter drinkwater per dag. In
oktober 2007 werd een bijkomend productiecentrum in gebruik genomen dat de capaciteit heeft opgetrokken
tot 60.000 kubieke meter (of 60 miljoen liter) per dag. In de toekomst zal die capaciteit nog verder verhoogd
worden tot 80.000 kubieke meter per dag.
De spaarbekkens hebben een gezamenlijke inhoud van 10,9 miljoen kubieke meter. Het oppervlaktewater dat
daarin wordt opgeslagen, is afkomstig van een waterwingebied van maar liefst 25.000 hectare. Het omvat de
wateringen Burggravenstroom, Kale en Meirebeek, een deel van de watering Lovendegem-Zomergem en het
bekken van de Poekebeek. Een weetje, In de zomer van 2018 was de watervoorraad in het spaarbekken in
Kluizen door de aanhoudende droogte gehalveerd.
In 2011 werd op de dijken van de spaarbekkens in Kluizen een zonnepark gerealiseerd. Op een oppervlakte
van 7 hectare staan 14.600 zonnepanelen met een vermogen van 4,2 MWp (Megawatt piek) en wekt 3,8 MWh
(Megawatt uur) elektriciteit per jaar op. De Watergroep gebruikt 80% van deze elektriciteit in het
waterproductiecentrum, het resterende deel wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnetwerk van ELIA. Het
nieuwe zonnepark toont aan dat ecologie, economie en spitstechnologie perfect kunnen samengaan.
Het neusje van de zalm wordt tot op het einde gehouden. Fier om te kunnen aankondigen dat dankzij 2 privé
toelatingen de Heffinkbossen kunnen doorkruist worden. Voor de wandelaars van de 12 km en meer is dit de
apotheose van de wandeltocht. In januari 2011 werd met de aanplant van 15.000 vierkante meter nieuw bos
aan de Heffink de gemeente Evergem een stukje groen rijker. Eerst was het de bedoeling daar een
geboortebos te planten, maar door de ingesloten ligging is het stuk natuur niet vrij toegankelijk en werd van
dat plan afgezien. Het bos is een versterking van de bestaande bossen van het kasteel Heffink en het bos
Nieuwe Weg en grenst aan het Sleidings Vaardeken. In totaal werden er 2.500 bomen en struiken aangeplant.
Het “Goed ten Broeke" (Ten Broecke kasteel) in de wijk Heffink was in de middeleeuwen één der belangrijke
uitbatingen van Evergem. In het centrum ervan lag het omwalde opperhof, later "huys van plaisance". Een
circa 800 meter lange beukendreef leidt nog steeds naar de vrij gaaf bewaarde site met in de as ervan het
"Goed ten Broeke" en daar rond de bijhorende hoeven. Het Goed ten Broeke en omgeving is sedert 1997
aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht.
Het parcours werd vorig jaar enorm opgewaardeerd. Met maar liefst ruim 10 privé toelatingen, kregen we na
de versie van 2019 behoorlijk wat lof toegezwaaid. Mits de weergoden ons wat gunstig gezind zijn, zou de
versie van 2020 ongetwijfeld door de meeste wandelaars zeer geapprecieerd worden. Nog dit, elke deelnemer
kan bij aankomst of start rond het middaguur, genieten van een bord frietjes met stoverij (tegen betaling
vanzelfsprekend).
Getekend : Parcoursverantwoordelijken Dirk & Ivan
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