Zaterdag 4 september 2021
Elfbergentocht - Westouter
Startplaats:

Ontmoetingscentrum ” Utendoale ”
Sulferbergstraat 11
8954 Westouter

Afstanden & Starturen:

vanaf 07u00:
inschrijven en betalen
tussen 06u00 en 07u30:
vóórinschrijven en storten
De aankomst dient bereikt

Aankomst:

6 km & 15 km & 25 km
ter plaatse
42 km en 55 km
met bevoorrading
vóór 19u00

Inschrijvingsprijs
6km; 15km; 25km:

1,50 EUR leden
2,50 EUR niet-leden
ter plaatse de dag zelf

Inschrijvingsprijs
42km en 55km:

10 EUR leden
12 EUR niet-leden
kan enkel via vóórinschrijving tem 25/08/21
via www.elfbergentocht.com.

33ste Elfbergentocht – Westouter

De Wandel-

-per

Overal in het kleine Heuvelland vindt men idyllische vergezichten, stille dorpen en
nog stillere dodenakkers, heuvels die bergen heten en verdwenen grenspalen. Net
niet en toch even wel over de Schreve. Schreve, grensland met Frankrijk, een gril
van moeder natuur. Want ooit deinde hier een oerzee met zandbanken. Toen het
water verdween, oxideerde en versteende het glooiende landschap. Getuigenheuvels,
die de landbouw hebben gevormd, die steen voor kerk en huis hebben geleverd, die
fietsers lokken en die getekend zijn door de Groote Oorlog. En die wandelaars grote
genoegens bezorgen: dit is tevens waar de Elfbergentocht voor staat!

6 km
We maken een vierkantje door de Roodkruisstraat en worden getrakteerd door
adembenemende panorama’s met zicht op de heuvels in de verte en we gaan gezapig
terug naar de start om te rusten. Ideale wandeling voor mensen met kinderwagens
die zonder al teveel zorgen een algemene indruk van de bergen willen opsnuiven. De
2de etappe stapt in de Schomminkelstraat. Je wandelt onder een koepel van hagen.

Deze hagen waren één van de eerste die het Regionaal Landschap West-Vlaamse
Heuvels vzw aanplantte met het project 'Behaag het Landschap' in 1992 op gronden
van de plaatselijke boeren. Het zijn ook de boeren, onder vzw Boerenlandschap, die
deze hagen in het landschap verder onderhouden. Rond de Rodeberg keren we terug
naar de start.

15 km
1 rustpost en 3 “bergen”: Zwarteberg, Baneberg, Rodeberg. We starten in de
Langedreef en passeren De Ponderosa, een visvijver. We duiken naar beneden een
stuk onverhard en scheren rakelings langs De Douvevallei om
kennis te maken met de wijngaard van Entre-Deux-Monts.
Boven ons de beroemde kabelbaan Cordoba, een unieke
toeristische attractie in Vlaanderen. Al in 1957 werd ze
gebouwd door Oostenrijkse Alpenspecialisten om de
Vidaigneberg en de Baneberg met elkaar te verbinden. De
zetellift biedt een uniek zicht op Heuvelland en weg van alle
drukte zweef je boven de wijngaarden van Entre-Deux-Monts.
De Baneberg komt onder de voeten. Net als de Kemmelberg
behoort de Baneberg tot de getuigenheuvels van het Vlaamse
Heuvelland. In feite ligt de Baneberg wat in het groen
verscholen tussen de bekendere Rodeberg, Vidaigneberg en
Zwarteberg. Vlakbij het restaurant 't Molenhof staat de
Lijstermolen. De houten molen op de Rodeberg werd gebouwd
tussen 1801 en 1805. Hij stond aanvankelijk op de Lijsterhoek
in Beernem, waar hij zijn naam aan te
danken heeft. Hij bleef in werking tot 1947. In 1960 kocht de
gemeente Westouter de staakmolen aan, waarna hij werd
overgebracht naar de Rodeberg. Sinds 2004 is het gebouw een
beschermd monument. De omgeving werd als dorpsgezicht
beschermd. De gemeente kan nu met de restauratie van de molen
en de omgeving beginnen omdat de Vlaamse overheid de
subsidies uiteindelijk voorzien heeft. Aan de voet van de Baneberg
geniet je van een prachtig zicht op Loker, een van de acht kleine
Heuvellanddorpen. Bij mooi weer kan je zelfs de mijnterrils van
Nord/Pas-de-Calais ontwaren en maar liefst 20 kerktorens in de ruime omgeving. We
gaan rusten in Loker. Na de rust mogen we de Rodeberg op en het Hellegatbos in.
De naam van het Hellegatbos verwijst naar een diepe kloof, onderaan de heuvelflank:
het gat onderaan de helle (heuvel). Met de speelberg de Kosmos links en een
verbluffend uitzicht op de Scherpenberg iets verderop dalen we verder af tot aan de
start.

25 km
3 rustposten 5 “bergen”:
Kokereleberg.

Zwarteberg, Baneberg, Rodeberg, Vidaigneberg,

Deze afstand volgt het volledige parcours van
de 15km maar heeft nog een bijkomende rust
in Sint-Jans-Cappel. Wie het leven en werk van
de eerste vrouw in de Académie Française beter
wil leren kennen, moet beslist naar het
charmant museum Marguerite Yourcenar
komen, aan de voet van de Mont-Noir.
Doorheen de verschillende zalen krijgt u een
glimp van de jeugd van deze auteur, aan de
Mont Noir, of van haar Amerikaanse huis, "Petite -Plaisance".We passeren Le Château
de Berthen, in feite een groot herenhuis met vijver waar op forellen wordt gevist. Het
herenhuis kreeg ondertussen een toeristische functie. Van bij het kasteel bemerken
we ook de hoppevelden van Boeschepe. We zijn klaar voor de beklimming van de
Zwarteberg en lopen samen met de 15km tot het einde.

42 km
5 rustposten 10 “bergen”: Zwarteberg (2x), Baneberg, Rodeberg (2x), Vidaigneberg,
Kokereleberg, Katsberg, Col de Berthen. De Katsberg (145m)
reeds van ver te bewonderen komt hier steeds dichterbij en
gaan we overheen om te rusten op de top vooraleer de
terugtocht aan te vatten. De abdij Mont des Cats werd
gesticht in 1932 op de Katsberg en is de studeer-, werk- en
bidplaats van de trappistenmonniken. In het onthaalcentrum,
voorzien van een audiovisuele ruimte, maakt u kennis met
hun manier van leven en in het bijzonder met de manier
waarop ze hun beroemde kaas "Le Mont des Cats" maken,
goed te vergelijken met de Port Salut.

55 km
6 rustposten 11 “bergen”: Zwarteberg (2x), Baneberg, Rodeberg (2x), Vidaigneberg,
Kokereleberg, Douvevallei, Katsberg (2x), Col de Berthen.
De grootste afstand krijgt een 2de extraatje met een lus rond
en over de Katsberg. Deze streek telt maar liefst vijf fiere
bergen: de Casselberg, de Zwarteberg, de Recollettenberg, de
Katsberg, de Boeschepeberg… en ze hebben namen die
klinken als verzetstrijders te midden van het vlakke land. Al
sinds het tertiaire tijdperk zijn ze erin geslaagd om zich tegen
de erosie te beschermen dankzij hun beschermende laag
ijzerhoudend zandsteen. Op de muur van de abdij prijken
herinneringsplaten aan de bekende veldslagen uit de Groote

Oorlog: let op het esdoornblad. De eerste plaat heet ‘Passchendaele’ en de laatste
‘Ypres’.
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Geniet zeker nog even na van een welverdiende Tongerlo, Keizer Karel, Heuvellandse
wijn of Picon!

