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Voorwoord 
burgemeester Puurs-Sint-Amands

Beste sportievelingen, bestuursleden, 
vrijwilligers en sympathisanten.

Niemand zal ontkennen dat de prachtige zomer 2018 ons 
de afgelopen maanden heeft aangezet tot wandelen in 
de vrije natuur, verkoeling zoekend in bossen en aan zee.  
Velen onder ons beoefenen deze sport het hele jaar door 
want wandelen is en blijft dé recreatiesport bij uitstek.

Bewijs hiervan zijn de duizenden deelnemers aan de wan-
deltochten die Wandelclub Ibis Puurs jaarlijks organiseert. 
De Wandel 3-Daagse en de Winterseries staan bij vele wan-
delclubs als vaste afspraak genoteerd in de jaarkalenders. 
En dit is de verdienste van de organisatoren, het bestuur en 
de vele medewerkers van Wandelclub Ibis Puurs. 

De club bestaat 40 jaar en dat wordt gevierd. Hoe kan dit 
mooier dan met de organisatie van de Vlaanderen Wandelt 
2019, als kers op de taart. 

Vlaanderen Wandelt is een event waar onze fusiegemeen-
te zich graag mee associeert, een event wat onze nieuwe 
merknaam Puurs-Sint-Amands versterkt. 

De organisatie van een dergelijk groot evenement is niet 
niks. Vele maanden is de werkgroep bezig met de voorbe-
reiding: overleg met veiligheidsdiensten, promotie voeren, 
medewerkers engageren,… 

De gemeente is het bestuur en de vele vrijwilligers dan ook 
zeer erkentelijk voor deze prestigieuze organisatie. 

Onze streek, met haar prachtige groendomeinen en Schel-
dedijken, leent zich namelijk perfect tot het uitstippelen 
van mooie wandeltrajecten. Daarnaast zijn de vele horeca-
gelegenheden een extra troef om tijdens of na de sportieve 
inspanning de inwendige mens te versterken.

We zijn benieuwd welke spannende plekken de club op de 
route van Vlaanderen Wandelt 2019 heeft voorzien. Met 
deze organisatie zet ze onze gemeente alvast prachtig in 
de kijker. 
Wij hopen dan ook dat vele wandelaars komen vaststellen 
waar het goed leven is en hoe fijn het is om in onze streek te 
vertoeven. Want wandelen is een passie waar de beleving 
centraal staat en onze gemeente is hiervoor de plaats bij 
uitstek.

Beste Ibis bestuursleden en wandelvrienden, proficiat met 
jullie 40-jarig jubileum. Daarbij mijn bijzondere dank aan 
jullie voorzitter, Arnold Plettinckx, voor zijn jarenlange on-
voorwaardelijke inzet. 

Veel succes met de organisatie van de Vlaanderen Wandelt 
2019! 

Ik ben ervan overtuigd dat de geleverde inspanningen zul-
len leiden tot een prachtige dag waarover nog lang wordt 
nagepraat. 

We kijken er naar uit!
#vlaanderenwandelt2019 
#ibispuurs 
#sportersbelevenmeer 
#puurssintamands

Koen Van den Heuvel
Burgemeester Puurs-Sint-Amands 
Vlaams volksvertegenwoordiger
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Voorwoord voorzitter 
WSV Ibis Puurs vzw

Voorwoord voorzitter 
Wandelsport Vlaanderen vzw

Enkele jongeren besloten in 1979 een nieuwe wandel-
club te stichten. Voordien waren zij actief in het jeugd-
huis Jazaki. Als naam werd IBIS Puurs naar voor gescho-
ven. De IBIS is een loopvogel die veelvuldig voorkomt 
in de Nijldelta. IBIS en enkele clubs uit het Waasland  
waren de pioniers van de winterwandelingen. Maar 
met de inrichting van een wandeldriedaagse in het jaar 
1980 was voor ons de trend gezet van een enig gebeuren 
om en rond  de prachtige Sint-Pieterskerk te Puurs. 

Elk jaar opnieuw blijft onze organisatie duizenden wan-
delaars lokken naar deze mooie Klein-Brabantse regio. 
In 2019 bestaat Ibis puurs welgeteld 40 jaar. Wij kunnen 
het als club niet mooier vieren dan met z’n allen onze 
schouders te plaatsen onder de organisatie van Vlaan-
deren Wandelt op zondag 28 april 2019. We stelden 
onze kandidatuur om de organisatie van ‘Vlaanderen 
Wandelt’ naar Puurs te brengen. Wandelsport Vlaande-
ren gaf ons hiervoor het nodige vertrouwen, waarvoor 
onze dank. Met de organisatie van Vlaanderen Wan-
delt, loodst IBIS u, dankzij de steun van onze gemeente 
en enthousiaste medewerkers en sponsoren doorheen 
de mooiste plekjes van Klein-Brabant, het hart van het 
Scheldeland. 

Puurs-Sint-Amands heeft heel wat openbare groene do-
meinen te bieden met een enorme verscheidenheid aan 
fauna en Flora. Het Hof van Coolhem, Hof ter Zielbeek, 
Tekbroek, Lippelobos met zijn kasteel ’Hof ter Melis’ en 
het pas aangelegde Landschapspark. Het fort van Lie-
zele. Het best bewaarde fort van de Antwerpse gordel. 
Ter gelegenheid van Vlaanderen Wandelt zal het fort-
museum met al zijn authentiek materiaal, uitzonderlijk 
worden open gesteld. Niets wordt onverlet gelaten om 
van deze organisatie iets groots te maken.

WSV IBIS en de gemeente Puurs-Sint-Amands heten u nu 
al welkom. Kortom, alle elementen zijn voorhanden om 
jullie een onvergetelijke wandeldag te bezorgen.

Sportieve groeten

Voor WSV IBIS VZW
Voorzitter
Arnold Plettinckx

Beste wandelvrienden,

Een wandelaar met wat kilometers in de benen kent 
Puurs-Sint-Amands en wandelclub IBIS. Al sedert vele 
jaren organiseert deze club verschillende wandeltoch-
ten in deze regio. Denken we maar aan de driedaagse in 
augustus of aan de jaarlijkse winterserie.

Arnold weet met zijn ploeg elk jaar de wandelaars te 
verrassen met mooie parcoursen. En nu, voor hun 40ste 
verjaardag als wandelvereniging, wil hij nog eens de 
kers op taart zetten met de organisatie van de Vlaan-
deren Wandelt.

Het gaat in orde zijn, daar kun je van op aan. Een jaar 
werk ging er aan vooraf, maar door de jarenlange sa-
menwerking met de gemeente is er een band ontstaan 
in Puurs-Sint-Amands die zulke organisaties mogelijk 
maakt. Een sterk bestuur dat van aanpakken weet, goed 
communiceert en ondersteuning van de federatie krijgt 
door middel van reclame, visibiliteit en mankracht. Deze 
combinatie zal deze wandeldag tot een topevenement 
maken.

De wandelaars en de clubs kunnen gerust zijn. Ibis en 
Puurs-Sint-Amands zullen er klaar voor zijn om de vele 
bussen en de duizenden wandelaars te ontvangen en te 
verwennen.
Wij willen de ganse ploeg nu al feliciteren en wensen 
hen een fantastische dag toe.

Jef Joosten
Voorzitter WSVL



Overzicht van de verschillende 
wandelingen en bezienswaardigheden 
De 4, 7 en 10 km zijn toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens en maken een plaatselijk lus
 doorheen Puurs.

Bezienswaardigheden Puurs centrum

Sint-Pieterskerk

De Sint-Pieterskerk staat bekend als de mooiste parochiekerk uit de wijde 
omgeving. Ze is sinds 1974 beschermd en werd in 1988 volledig geres-
taureerd en opnieuw ingehuldigd. In 2002 werden heel wat beelden en 
ornamenten uit het interieur van de kerk gerestaureerd.

Aan de zuidkant van de Sint-Pieterskerk (Botermarkt) staat de zogenaam-
de 'Heerlijkheidspaal' van de Sint-Bernardusabdij. Je treft er gebeeld-
houwde afbeeldingen op aan van Vrouwe Justitia, het wapenschild van de 
abdij en het wapenschild van de abt en heer van Puurs, C. Adriaenssens, 
die de paal liet oprichten.

Tekbroek
Scheeveld, Puurs

Tekbroek is het oudste groendomein van Puurs. Het is 
een groene oase aan de rechteroever van de Vliet, vlak-
bij de watertoren. Het is 17 hectare groot dankzij het 
krachtige aankoopbeleid van de gemeente.
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Bezienswaardigheden Liezele

Park Fort Liezele
Fortbaan 2, Puurs

New York heeft zijn Central Park. Berlijn zijn Tiergar-
ten. Antwerpen zijn Park Spoor Noord. En Puurs? Wij 
hebben óók een landschapspark: tussen JOC WIJland 
en Fort Liezele. Het is een groene oase waar jij met ple-
zier je vrije tijd doorbrengt. 

Sport en horeca

Bij binnenkomst in het park kun je al meteen in actie 
schieten. Want een skeelerpiste, fit-o-meterparcours 

en Fins looppad liggen voor je klaar. Ga je wat verder 
door? Dan beland je in het parkpaviljoen. Er is trou-
wens ook een waterspeeltuin: die brengt verfrissing 
tijdens warme dagen.

Water en gras

Ga je dieper het park in? Dan bots je op een geul waar 
het water vredig klatert. Via houten paadjes sta je 
dichter bij de natuur dan ooit. Achter deze blauwe om-
geving ontvouwt zich een groen landschap. Mooi mee-
genomen: dit grote terrein leent zich ook uitstekend 
tot festivallocatie.

Fort Liezele
Fortbaan 2, Puurs

Het fort blijft natuurlijk het fort. Daarachter schuilt 
een laaggelegen weide. Loopt ze ’s winters onder wa-
ter? Dan bind je er de schaatsen aan. In de andere sei-
zoenen wordt dat je uitgelezen plek om te picknicken. 

Het Fort Liezele is het best bewaarde en meest com-
plete fort van de fortengordel Antwerpen. De verster-
king van 18 hectare was tot 1979 een militair domein. 
Het groendomein rond het Fort is dé plek voor zachte 
recreatie zoals wandelen, joggen, vissen,. 
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• Bronvermelding bezienswaardigheden van Puurs: website gemeente Puurs 

• Bronvermelding Vliet: http://kajako.weebly.com/vliet-zijrivier-rupel.html

Vanaf 16 km gaat het parkoers richting Ruisbroek.
Zowel de 16 als de 21 km passeren doorheen het Hof van Coolhem en het Hof Ter Zielbeek.

Bezienswaardigheden Ruisbroek

Hof Ter Zielbeek 
Sint-Katharinastraat, Ruisbroek

Het  parkdomein Hof ter Zielbeek is de ideale plek voor een gezellige of 
stevige wandeling. Via de brug over de Zielbeek wandel je zelfs helemaal 
tot in het jonge bos ‘Ooievaarsnest’.

Bezienswaardigheden Kalfort

Hof Van Coolhem 
Coolhemstraat 64, Puurs

Het culturele Hof van Coolhem in Kalfort was ooit eigendom van de Cister-
ciënzers en verbaast nu alle bezoekers met zijn mix van natuur en cultuur.

Nadien gaan de 30 en 42 km via de spoorlijn Mechelen / Sint-Niklaas 
en het Zeekanaal Brussel-Schelde naar de Vliet een zijrivier van de Rupel.

De Vliet was vroeger een belangrijke zijrivier van de Rupel. Tot na WO II 
was ze zelfs een belangrijke transportader voor binnenscheepvaart. 
Door de bouw van de eerste Sluis van Wintam werd de Vliet omgeleid om 
iets verder stroomafwaarts in de Rupel uit te monden. Deze Vliet was nog 
onderhevig aan het getij.
Pas na de overstromingsramp in Ruisbroek (1976) werd de Vliet afgedamd 
en tijloos gemaakt.
Sindsdien wordt het water van de Vliet verzameld in een vergaarbekken 
en via een pompgemaal in het veel hoger gelegen kanaalwater gepompt. 
Daardoor is ze niet meer onderhevig aan de getijden. De belangrijkste 
zijlopen zijn de Molenbeek en de Klaverbeek. De rivier ontspringt ergens 
ter hoogte van Zellik nabij Asse. 

foto: Marleen Niemegeers

foto: Marleen Niemegeers

foto: Gemeente Puurs-Sint-Amands



Praktische info
Organisatie:
WSV Ibis Puurs VZW

Start en aankomst:
- Startplaats: 

 Sport- en evenementenhal Binder, 
 Forum 4 - 2870 Puurs-Sint-Amands
- Opgelet! 

 De gps dient wel ingesteld te worden 
 op Kloosterhof 1 ipv Forum 4 
- Startuur: 
 Vrije start tussen 07.00 u en 15.00 u 
 Aankomst dient bereikt voor 18.00 u

Afstanden:
4 - 7 - 10 - 16 - 21 - 30 - 42 km

Inschrijving:
- Federatieleden: 

 1,5 euro - korting na vertoon van geldige lidkaart.
- Niet-aangeslotenen: 

 2,0 euro  •  Kinderen - 12 jaar: gratis

Bereikbaarheid:
- Vanuit richting A12 
 (Antwerpen-Brussel / Brussel-Antwerpen)
 Afrit Fort van Breendonk – 
 N16 richting Sint-Niklaas – Marspijlen volgen
- Vanuit richting E17 
 (Gent Antwerpen / Antwerpen Gent)
 Afrit Temse – N16 richting Willebroek/Mechelen – 

Marspijlen volgen
- Vanuit richting N17 (Dendermonde –Mechelen)
 Afrit Liezele-Puurs – Marspijlen volgen

Openbaar vervoer:
- Met de trein :

 spoorlijn Sint-Niklaas / Mechelen – 
 Mechelen / Sint-Niklaas
 spoorlijn Antwerpen / Puurs
 Station Puurs op 750 meter van de start.
- Met de bus :

 260 Brussel-Willebroek-Puurs
 250-251 Brussel – Puurs
 252-253-254-257 Dendermonde – Puurs
 Alle bussen stoppen aan het station van Puurs. 
 Opgelet voor de uurregelingen tijdens het 
 weekend.
 Raadpleeg de boekjes van de lijn.

Parking:
 Gratis parkeermogelijkheid in de omgeving
 van de startplaats en het station.

Animatie aanwezig

Info:
- www.wsv-ibispuurs.be  
- Arnold Plettinckx - gsm: 0472 94 19 85 
 arnold.plettinckx@skynet.be 
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Toerisme Klein Brabant - Scheldeland vzw

Op zoek naar een leuke daguitstap voor je groep?   
Een superleuke dag erop uit met het gezin? Een gezel-
lige namiddag met je vereniging of op avontuur met 
je collega’s? Klein-Brabant – Scheldeland heten je van 
harte welkom, zowel in groep als individueel. In deze 
prachtige regio slingert de Schelde zich in verleide-
lijke bochten een weg tussen groene oevers, slikken 
en schorren. De pittoreske dorpen Sint-Amands en 
Mariekerke vormden in 2001 het decor van de suc-
cesvolle fictiereeks Stille Waters. Hier kan je helemaal 
onderdompelen in een dromerig atmosfeer en een on-
metelijke gastvrijheid van gezellige inwoners.

Bij het samenstellen van je daguitstap laten we niets 
aan het toeval over. Je kan er op rekenen dat de vol-
ledige daguitstap tot in de puntjes wordt verzorgd. Bel 
of mail ons, kom langs in het infokantoor Landhuis en 
wij helpen je graag verder.

Niet te missen toppers: 
Fort Liezele (Puurs), Provinciaal Museum Emile Ver-
haeren (Sint-Amands), veerdiensten, Kasteel D’Ursel 
(Bornem), Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde (Bor-
nem), Klein-Brabant - Scheldeland Wandelnetwerk 
“Land van Stille Waters” Bepaal zelf het aantal KM, 

-  Bezoek ons op www.toerismekleinbrabant.be   •   tel. 03 899 28 68  -

Toerisme Scheldeland

Ontdek onze regio!

• Fietsen
 Fiets langs Schelde, Dender of Rupel.  

Zoek een fietsroute. Plan zelf een route.
• Wandelen
 Wandel langs de oevers van de rivieren.  

Zoek een wandelroute. Plan zelf een route.
• Varen
 Vaar langs de mooiste steden. Vaar mee. Vaar zelf.

• Cultuur & erfgoed
 Beleef geschiedenis op zijn mooist.
 Monumenten, musea, bezoekerscentra.
• Natuur & recreatie 
 Ontspan en geniet van de natuur.
 Parken & Bossen, recreatiedomeinen,  

natuurgebieden.
• Evenementen
 De leukste evenementen, theatervoorstellingen, 

tentoonstellingen.

-  Bezoek ons op www.scheldeland.be  -
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Naam en nummer van de wandelclub:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aantal deelnemers :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verwacht uur van aankomst :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verwacht uur van vertrek :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gebruik van bussen (omcirkel) JA  NEE

Contactpersoon:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon – Gsm : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na het verwerken van dit formulier zal u een ontvangstmelding krijgen, met meer info over onder andere het 

over te schrijven bedrag. Bij aankomst zal een omslag met de inschrijvingskaarten klaarliggen.

Inschrijving voor groepen

✁

Deze inschrijving mag overgemaakt worden aan:
Dhr. Hendrik Van Reck – Gsm. 0475 31 17 62 – e-mail: hendrik_11@hotmail.com

Aspergedorp
28 april 2019

Dorpsharttuin, Puurs

live-muziek
foodtrucks

lokale producten
...
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Parcoursen

4 km 

10 km 

7 km 

16 km 
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21 km 

42 km 

30 km 

Deze dag is mogelijk 
dankzij onze sponsors



Gelegen in het hartje van Klein-Brabant, een gemeente die vanuit alle windstreken zeer eenvoudig  
bereikbaar is met een brede waaier van wandelpaden. Stap doorheen het typische broekbos Tekbroek, of  
in het prachtige parkbos, het domein van het Hof van Coolhem en in het natuurgebied Hof ter Zielbeek. 
Wandel midden in het pas aangelegde landschapspark met het Fort van Liezele, dat deel uitmaakte van 
de voormalige verdedigingsgordel rond Antwerpen, tevens de bakermat van wsv IBIS PUURS vzw.  
Gelegen in een groene oase waar je met plezier je vrije tijd doorbrengt, vlakbij de controlepost JOC WIJland.
 
Wandel verder langs de oude spoorlijn waar de stoomlocomotief je een onvergetelijke tocht bezorgt door 
het Scheldeland en Klein-Brabant. Of sta oog in oog met de architecturale blikvanger van de gemeente, 
de Sint-Pieterskerk, ook wel de kathedraal van Klein-Brabant genoemd. Het is een indrukwekkend 
staaltje van verschillende bouwstijlen met zijn gloednieuwe beiaard in de 60m hoge barokke kerktoren.
 
En niet te vergeten, Puurs-Sint-Amands waar de edele dame onder de groenten, de “asperge” is ontstaan 
en wekenlang wordt gevierd tijdens het Aspergefestival.

 
Praktische info
Startuur: vrije start tussen 07.00 u en 15.00 u
Startplaats: Evenementenhal Binder
Forum 4 - 2870 Puurs-Sint-Amands
Info: www.wsv-ibispuurs.be
Arnold Plettinckx - gsm: 0472 94 19 85
arnold.plettinckx@skynet.be

 
www.vlaanderenwandelt.be
 
Afstanden: 4-7-10-16-21-30-42 km

Puurs-Sint-Amands, zoveel meer te beleven!

wsv IBIS PUURS vzw


