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Voorwoord voorzitter 

Wandelsport Vlaanderen vzw 

 
Vlaanderen Wandelt is een unieke wandel- en belevingshappening, die jaarlijks de afspraak betekent van menig 

jonge en minder jonge recreant, van de geoefende wandelaar tot de fanatieke hiker. Wandelsport Vlaanderen vzw 

koos Asse en Koksijde-Oostduinkerke uit als gastgemeenten. Twee Vlaamse toplocaties die op zondag 26 april a.s. 

ongetwijfeld het middelpunt zullen vormen van de recreatieve wandelsport. 

Asse, verrassende en veelzijdige gemeente aan de rand van de Brusselse Groene Gordel en Koksijde-

Oostduinkerke, gegroeid van vissersdorp tot populaire badplaats hebben beide genoeg troeven en ambitie in huis 

om Vlaanderen Wandelt te laten uitgroeien tot een succesrijk wandelevenement. Hiervoor kunnen we rekenen op 

de medewerking en logistieke steun van de wandelclubs WRC Manke Fiel vzw, De Trekplosters Zellik-Asse en  

Wandelclub Nieuwpoort vzw. Ook de gemeenten Asse en Koksijde verlenen enthousiast hun volle ondersteuning. 

Op beide locaties staat de deelnemers een waaier aan wandelmogelijkheden te wachten. Gezinnen met kinderen 

kunnen zich uitleven op het kidsparcours, families vinden ongetwijfeld hun gading op de korte of iets langere  

afstanden en de fervente langeafstandswandelaar gaat voor de ultieme uitdaging van 42 km of meer. Deelnemen 

aan Vlaanderen Wandelt kan individueel, in groep, met je collega's of met je moaten. Voor ieder wat wils! 

Maar Vlaanderen Wandelt is veel meer dan een gewone wandeling. Vlaanderen Wandelt is genieten van alles wat 

Asse en Koksijde-Oostduinkerke te bieden hebben. Erfgoed, cultuur, natuur en fun. Daarnaast is er extra beleving 

en animatie. 

De deelnemer sensibiliseren tijdens Vlaanderen Wandelt rond de zwerfvuilproblematiek is een uitdaging. Tevens 

wordt de kaart van mobiliteit getrokken. Vanuit diverse invalshoeken in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant  

worden shuttlebussen ingezet. Iedereen kan zodoende tegen een zeer democratische prijs gebruik maken van  

deze shuttlebussen en onbezorgd deelnemen aan Vlaanderen Wandelt. Op die manier draagt iedereen ook bij tot 

de duurzaamheid en gelukkige mensen in een betere wereld. 

Kortom, redenen genoeg om deel te nemen aan Vlaanderen Wandelt. We duimen alvast voor mooi weer en   

rekenen op ieders aanwezigheid. 

Tot 26 april! 

 

Lieven Hostens 

Voorzitter Wandelsport Vlaanderen vzw 
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Voorwoord Gemeente Asse 

 
Beste wandelliefhebber, 

 

Dat Asse veel te bieden heeft, leid je niet alleen af uit onze slogan Verrassend Veelzijdig, maar moet je vooral  

ontdekken. 

Laat je dus niet misleiden door de grijze N9, de steenweg die onze gemeente doorkruist. Ver hoef je niet te gaan 

om te genieten van de prachtige natuur. Via de bewegwijzerde wandelingen of via de wandelknooppunten kom je 

langs de mooiste plekjes van Asse en haar deelgemeenten. Ontdek de glooiende landschappen van Kruisborre, 

Pullewouwe, Hoogpoort en de Putberg. Ook het Waalborrepark met zijn unieke bomencollectie is een bezoek 

waard. 

Ben je na een stevige wandeling of fietstocht toe aan een goed terrasje? Dan ben je op het Marktplein aan het  

juiste adres! Tussen de statige herenhuizen en onder het toeziende oog van de Hopduvel kan je hier je honger en 

dorst lessen in een van de tavernes of cafés. 

De Hopduvel 

Hop speelt een belangrijke rol in het folkloristische leven. De Hopduvel is de centrale figuur en staat symbool voor 

alles wat de hopoogst kon vernietigen. Tweejaarlijks vinden in het tweede weekend van september de Hopduvel-

feesten plaats. Bij deze nodigen we jullie dan ook van harte uit om in september te komen genieten van feest,  

muziek, theater, spektakel, de Hopduvelstoet op zondag en later die avond zelfs een heuse Hopduvelverbranding. 

Vergeet zeker ook niet eens langs het hopveld te wandelen en ontdek er het kunstwerk van Peter Schoutsen. Van 

eind februari tot half april serveren verscheidene Assese restaurants hopscheuten, een ware delicatesse die je  

zeker eens geproefd moet hebben. 

Bierliefhebbers kunnen terecht bij de geuze- en kriekbrouwerij Mort Subite in Kobbegem of bij microbrouwerij De 

Koperen Markies in Asse-Terheide of Dok’s in Asbeek. 

Heb je na een stevige wandeling nog even de tijd voor een portie cultuur? Dan vind je in Asse zeker wel iets naar je 

gading. Het cultuurcentrum, het Erfgoedmuseum, kunstgalerie De Ziener, en kunstencentrum ’t Smiske zorgen  

samen voor een mooi en divers cultuuraanbod. 

Kom het zelf ontdekken! Tot zondag 26 april!? 

 

 Koen Van Elsen Geert Heyvaert 

 Burgemeester Schepen van Toerisme 
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Voorwoord Voorzitter WRC Manke Fiel vzw 

 
Beste wandelvrienden, 

 

Al meer dan 25 jaar is het de betrachting van WRC Manke Fiel vzw om de mooiste hoekjes van Asse en omgeving 

aan te prijzen tijdens hun tochten. De club wist niet alleen Wandelsport Vlaanderen vzw te overtuigen om hun  

jaarlijks wandelevenement Vlaanderen Wandelt in Asse te organiseren. We mogen tevens rekenen op de  

medewerking en logistieke steun van het gemeentebestuur. 

In de vorige eeuw hadden we in Asse een pionier van de wandelsport, met name Theophiel Van Vaerenberg, alias 

Manke Fiel. Zijn Museum De Vaerenbergh bouwde hij uit als een pleisterplaats, waar de wandelaars tot rust kon-

den komen en genieten van het mooie uitzicht over het glooiende Pajottenland. 

Helaas, na het overlijden van de conservator ging het museum teloor, maar de prachtige omgeving is evenwel  

gebleven. De kleine boerderijtjes van weleer zijn ondertussen grotendeels omgebouwd tot residentiële woningen. 

Asse heeft ook een rijke geschiedenis. De Nerviërs hadden er hun thuisbasis en ook de Romeinen bouwden er ooit 

een oppidum, een hogergelegen natuurlijke verdedingsplek ten tijde van de Kelten. Wil je meer vernemen over de 

geschiedenis van Asse, bezoek dan zeker het Erfgoedmuseum Asse (EMA), gevestigd in het oude O.L.V.-Gasthuis, 

dat nu cultureel centrum is. Het bezoek is gratis tijdens Vlaanderen Wandelt. 

Dat Asse enigszins de toegangspoort is tot het Pajottenland en anderzijds de Brabantse Kouters, maakt dat men 

tijdens Vlaanderen Wandelt kan genieten van het mooie landschap van deze beide regio’s. De hopcultuur en de 

lekkere bieren uit onze regio als geuze en kriek, kan men het best smaken op een terrasje op de Markt onder het 

waakzaam oog van de Hopduvel. 

Wie Vlaanderen Wandelt beleeft in Asse, zorgt niet alleen voor lichaam en geest, maar neemt ongetwijfeld mooie 

herinneringen mee naar huis.  

 

Jos De Bisschop 
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PRAKTISCHE INFO 

Organisatie 

Wandelsport Vlaanderen vzw i.s.m. wandelclubs WRC Manke Fiel vzw & De Trekplosters Zellik-
Asse 

Start en aankomst 

Sportloods – Potaarde 14 – 1730 Asse (ingang via Pastinakenstraat) 

Startuur 

07.00–15.00u (aankomst vóór 18.00u) 

Afstanden 

3–5–8–12–14–21–25–30–35–42 km 

Inschrijving 

Federatieleden: € 2,00 (op vertoon van geldige lidkaart) 

Niet-leden: € 5,00; kinderen –12jaar wandelen gratis (inschrijven is wel een vereiste) 

Aandenken/sampling 

Voor iedereen (zolang de voorraad strekt) 

Bereikbaarheid 

E40 Oostende/Brussel afrit 20 Asse/Ternat. A12 Antwerpen/Brussel afrit Zellik-Asse. 
Ruime gratis parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving van de start. 

Openbaar vervoer: station Asse op 5 minuten van de start 

Animatie 

Diverse omlijstingen 

Info 

• Wandelsport Vlaanderen vzw – +32(0)494 90 36 50 – info@vlaanderenwandelt.be – 

www.vlaanderenwandelt.be/asse 

• Jos De Bisschop – +32(0)497 10 65 42 – jos.debisschop@mankefiel.be 

• Johan Voet – johan.voet2@telenet.be 
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Voorwoord Gemeente Koksijde 
 

Beste wandelliefhebbers, 

Het gemeentebestuur van Koksijde is bijzonder verheugd dat Wandelsport Vlaanderen onze gemeente als gastge-

meente heeft gekozen voor de organisatie van het jaarlijks evenement ‘Vlaanderen Wandelt’. We heten jullie dan 

ook van harte welkom! 

Koksijde is met haar uitgebreide wandelmogelijkheden hét wandelparadijs bij uitstek. Op het uitgestrekte strand is 

er plaats genoeg voor iedereen om een heerlijk frisse neus te halen en de zuivere zeelucht in te ademen. Verschil-

lende bewegwijzerde wandel- en fietsroutes doorheen maar liefst 701 ha natuurgebieden nemen je mee langsheen 

de mooiste plekjes van onze badplaats. Of beklim de Hoge Blekker, met zijn 33 meter de hoogste duin van onze 

kust. Ook Koksijde Golf ter Hille is een uitstekende plaats om actief te genieten. 

Vandaag kunnen zowel de recreatieve wandelaars als fervente stappers kiezen tussen verschillende afstanden van 

5 tot 60 kilometer. Naast onze troeven op vlak van natuur  heeft Koksijde nog zo veel meer te bieden. Langs elk 

parcours kunnen jullie kennismaken met de vele bezienswaardigheden in de gemeente zoals het gemeentehuis, 

het cultuurcentrum CasinoKoksijde, de Zuid-Abdijmolen en het schitterend erfgoedpatrimonium. Ook het wereld-

bekende Paul Delvauxmuseum is zeker en vast een bezoekje waard. Speciaal op 26 april, met Erfgoeddag, zetten 

het Abdijmuseum Ten Duinen met de archeologische site en het NAVIGO-museum hun deuren gratis open. Kom er 

proeven van de unieke sfeer met de garnaalvissers te paard. 

Zin om na de wandeling nog even na te genieten? Dan ben je hier aan het juiste adres. Van gastronomische menu’s 

tot traditionele streekgerechten, in één van onze vele gezellige restaurants, tearooms of brasseries. 

Het wandelevenement wordt dus zeker een totaalbeleving om als herboren en vol energie terug huiswaarts te kun-

nen keren.  

Wij wensen alle deelnemers veel wandelplezier en hopen jullie zeker nog terug te mogen begroeten in onze fasci-

nerende gemeente. 

 

Hartelijk, 

Marc Vanden Bussche 

burgemeester 
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Voorwoord Wandelclub Nieuwpoort 

 
Gegroeid uit het dynamische van Wandelclub Nieuwpoort vzw, stelde de club zich in 2015 kandidaat voor de  

organisatie van Vlaanderen Wandelt. Toen leek het evenement nog heel ver weg, maar de tijd vliegt. Zondag 26 

april 2020 staat al voor de deur. Gestuwd door Wandelsport Vlaanderen vzw en gemeente Koksijde-

Oostduinkerke zal Wandelclub Nieuwpoort vzw bovenal de logistieke ondersteuning op zich nemen. Een nieuwe 

formule die alle kansen krijgt die ze verdient. Hopelijk wordt deze Vlaanderen Wandelt – new style de aanzet voor 

een nieuw elan. 

De sterkste troef van Wandelclub Nieuwpoort vzw is ongetwijfeld haar grote schare enthousiaste medewerkers. 

Maar er is veel meer. Vlaanderen Wandelt op 26 april 2020 in Koksijde wordt in de eerste plaats een wandeltocht 

met totaalbeleving waarin alle elementen van de wandelsport aan bod zullen komen. De organisatie bevat tal van 

bruisende, aantrekkelijke en innoverende elementen. Zo is er waarschijnlijk voor het eerst op Vlaanderen  

Wandelt de mogelijkheid om 60 km te wandelen. Bovendien wordt er zowel voor de deelnemers aan de 50 en 60 

km een groepsstart voorzien om 5 uur ’s morgens. Deelnemers die nog worstelen met de slaap zullen we op dit 

vroege uur verwelkomen met muziek, zodat ze al snel klaar zijn om elke uitdaging aan te gaan. 

Er wordt gestart vanuit een unieke locatie. De luchtmachtbasis van Koksijde, de vroegere basis van de reddings-

helikopters aan zee, spreekt menig boekdeel. Voordeel van deze startplek is dat ze voor velen mythisch is en er 

voldoende ruimte aan parkeergelegenheid is. 

We zorgen er tevens voor dat alle deelnemers minstens één keer de zee zien. Wandelaars van de korte afstand 

worden gratis met pendeltreintjes naar de zeedijk gebracht. Maar Vlaanderen Wandelt Koksijde is zoveel meer 

dan zand, strand en dijk. Voor de jongste wandelaars hebben we ons laten inspireren door de figuur van Jef Nys, 

die heel vaak in het Jommekeshuis in Koksijde verbleef. Het kidspad staat volledig in het teken van deze stripheld. 

Alle afstanden maken kennis met de schoonheid van het natuurgebied De Noordduinen. Naast de Noordduinen, 

Ter Yde en de Doornpanne trekken de lange afstanden ook nog eens door natuurgebied Westhoek, geklemd  

tussen de Franse grens en De Panne aan. 

Verder maak je kennis met de voormalige abdij Ten Duinen en stap je dwars door het gemeentehuis, waar de 

hangende cockpit als een zwevend eclipsvormig ei indruk maakt. 

Het is duidelijk: de club en haar medewerkers zetten op zondag 26 april 2020 samen met de gemeente Koksijde 

en Wandelsport Vlaanderen vzw hun beste beentje voor. Je komst zal hen een hart onder de riem steken om zich 

achteraf nog vele jaren ten dienste te stellen van de wandelsport in het algemeen! 

 

Wandelclub Nieuwpoort vzw 
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PRAKTISCHE INFO 

Organisatie 

Wandelsport Vlaanderen vzw i.s.m. Wandelclub Nieuwpoort vzw 

Start en aankomst 

Luchtmachtbasis Koksijde – Robert Vandammestraat 100 – 8670 Koksijde 

Startuur 

07.00–15.00u (aankomst vóór 18.00u) 

Groepsstart om 05.00u (50–60 km) 

Afstanden 

5–7–11–15–20–24–33–37–42–50–60 km 

Inschrijving 

Federatieleden: € 2,00 (op vertoon van geldige lidkaart) 

Niet-leden: € 5,00; kinderen –12jaar wandelen gratis (inschrijven is wel een vereiste) 

Aandenken/sampling 

Voor iedereen (zolang de voorraad strekt) 

Bereikbaarheid 

E40 Brugge/Veurne afrit 2 of afrit 1A Koksijde, vervolgens wandeltochtpijlen volgen. 
Ruime gratis parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving van de start. 

Openbaar vervoer 

Station Koksijde/Veurne 

Animatie 

Diverse omlijstingen 

Info 

• Wandelsport Vlaanderen vzw – +32(0)494 90 36 50 – info@vlaanderenwandelt.be – 

www.vlaanderenwandelt.be/koksijde 

• Lieven Hostens – +32(0)468 26 06 89 – lieven.hostens@wandelsport.be 

mailto:marcdewit@telenet.be
mailto:marcdewit@telenet.be
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Naam en nummer van de wandelclub: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Aantal deelnemers: ………………………………………………………………………………………… 

• Verwacht uur van aankomst: …………………………………………………………………………… 

• Verwacht uur van vertrek: ……………………………………………………………………………… 

• Neemt deel te :   ASSE /  KOKSIJDE  (schrappen wat niet past) 

• Gebruik van bussen (omcirkel aub.) JA NEE 

 

Contactpersoon: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Telefoon – GSM: ……………………………………………………………………………………………… 

• E-mail: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Document terug te sturen naar :  Wandelsport Vlaanderen vzw - Industrielaan 11 

Bus 3 - 9990 Maldegem of via mail :  info@vlaanderenwandelt.be  

Na het verwerken van dit formulier krijgt u een ontvangstmelding, met meer info 

over onder andere het over te schrijven bedrag. Bij aankomst ligt een omslag met de 

inschrijvingskaarten voor je club klaar. 

INSCHRIJVING VOOR WANDELGROEPEN 


