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Voorwoord
Beste wandelaar,

Voor velen onder u zal Brakel niet onbekend zijn.
Brakel kent immers een lange en rijke wandeltraditie.
Sedert decennia worden meerdere succesvolle wandeltochten in onze gemeente georganiseerd.
Onze partner in de organisatie van de Vlaamse wandeldag – de Everbeekse Wandeltochten – verwelkomde sedert 1980 tienduizenden wandelaars.

Daarnaast zijn er o.a. jaarlijks “Vlaanderens mooiste wandeltocht” opnieuw in samenwerking met
de Everbeekse wandeltochten, de “Kasseidorptocht” binnen het kader van de Kasseifeesten te Zegelsem en de Lenteklassieker van de Randstappers.
In het voorjaar is de kans groot dat u Brakel reeds heeft leren kennen via één van de vele rechtstreekse uitzendingen van de finale van een voorjaarsklassieker. Haaghoek, Pottenberg, Berendries,
Valkenberg, Tenbosse, Parikeberg… zijn maar enkele van de vele smaakmakers die hier te vinden
zijn. “50 tinten groen” is hier dan ook op zijn plaats.
De acht deelgemeenten zijn eigenlijk allemaal aanraders, allemaal dorpjes met een eigen charme
en een eigen verhaal. Allemaal hebben ze prachtige landerijen, zoals je ze elders nog zelden vindt,
heuvels, weiden en akkers met een verscheidenheid in fauna en flora die even gevarieerd en zeldzaam is als de sterk wisselende bodems die je alleen in deze streek aantreft.
Naast de prachtige wandelingen, is ook een programma met o.a. tal van optredens en een
afsluitend vuurwerk voorzien.
Voor meer info over dit alles verwijzen wij ook graag naar www.brakelwandelt2018.be
Wij hopen u dan ook massaal op zondag 29 april 2018 te mogen verwelkomen.

Alexander De Croo
Stefaan Devleeschouwer		
Johan Thomas
Titelvoerend burgemeester
Waarnemend burgemeester		
Schepen,
									belast met oa Toerisme
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30 jaar was er jaarlijks ook Dwars door Brakel, een organisatie die ooit 12.000 wandelaars ontving.
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Willy Mortier, voorzitter Everbeekse Wandeltochten
Namens onze wandelclub Everbeekse Wandeltochten vzw nodig ik alle
sportieve- en sympathiserende wandelaars uit naar Vlaanderen Wandelt
op 29 april 2018, een organisatie van de gemeente Brakel in samenwerking met de wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw en onze club.
Het is voor onze kleine, maar dynamische vereniging een grote eer betrokken te zijn bij de verwezenlijking van een dergelijk groots wandelgebeuren. Immers duizenden stappers uit gans Vlaanderen en velen uit het
naburige Wallonië worden er verwacht en zullen kunnen genieten van een tocht in het heuvelachtig gebied in en rond Brakel, een echte parel in de Vlaamse Ardennen.
Dankzij de loyale steun van het gemeentebestuur, en inzonderheid onder impuls van de gemeentesecretaris Jürgen De Mets en van schepen van toerisme Johan Thomas, wordt het een gedurfde
onderneming, die een grondige voorbereiding vereist. Wij mogen er prat op gaan dat onze lokale
overheid het gros van de organisatie op zich neemt, zorgt voor de uitgebreide logistiek en vanuit haar ervaring instaat voor alles wat komt kijken inzake toegankelijkheid, parkeergelegenheid,
circulatieplan, veiligheid enz…Bovendien zorgen zij na de wandeling voor het optreden van de
plaatselijke fanfares en van enkele populaire zangvedetten die op het onlangs gerestaureerde
marktplein en in het centrum van Brakel een echte feestelijke happening moeten van maken. Voor
het wandelpubliek staat die dag Brakel in het middelpunt van de belangstelling.
Het tweekerkendorp Everbeek, de thuishaven van onze wandelclub, maakt deel uit van de acht
deelgemeenten van Brakel, ligt in het uiterste zuiden ervan en vormt de taalgrens met Lessines
en Flobecq in Wallonië. Het behoort tot de regio Vlaamse Ardennen en is een stiltegebied met
een uitgesproken landelijk karakter: vruchtbare akkers, glooiende weilanden, bospartijen met een
uitzonderlijke fauna en flora, dat alles doorspekt met talrijke veldwegeltjes en panoramische vergezichten. Geen wonder dat hier destijds de wandelsport reeds aan zijn trekken kwam en leidde
tot het oprichten van onze lokale club “ Everbeekse Wandeltochten vzw.”
Onze vereniging vond haar oorsprong 37 jaar geleden bij de Chirobeweging die in het kader van
haar jaarlijks zomerfeest voor het eerst een wandeltocht organiseerde. Een 300 stappers namen
er toen aan deel. Bij het stopzetten van haar activiteiten in 1990 namen de plaatselijke BGJG en
de minivoetbalclub de organisatie ervan over. Wij waren van oordeel dat deze wandeltocht niet
mocht verloren gaan en zo werd de Everbeekse Wandeltochten een autonome club. Ik Willy Mortier werd de voorzitter en Jean-Pierre Vercleyen secretaris. Wij zorgen jaarlijks voor drie wandeltochten en mogen telkens rekenen op een totaal gemiddelde deelname van 3782 stappers. Met
die cijfers vormen wij momenteel de grootste wandelclub van Brakel.
Met de organisatie van Vlaanderen Wandelt willen wij de gemeente Brakel en zijn deelgemeenten
in de picture brengen bij het grote publiek. Onze streek heeft veel toeristische troeven. Wie hier
komt wandelen ademt nog gezonde lucht in en geniet van de landelijke rust. Talrijke B&B’s zorgen
voor onderdak en doen hun uiterste best om samen met gezellige restaurantjes en cafés de lokale
streekgerechten en dranken aan de gasten aan te bieden.
Langs deze weg doe ik dan ook een oproep aan onze talrijke leden om gewillig mee te werken aan
dit grootse wandelproject en er een onvergetelijke dag van te maken. Het komt onze gemeente
Brakel en onze wandelclub ten goede.
Willy Mortier
Voorzitter Everbeekse Wandeltochten vzw

Wandelsport Vlaanderen
Het klinkt zowat als het einde van een nieuwjaarsbrief, maar de naam
doet wandelaars ongetwijfeld terugdenken aan vele jaren terug, toen de
naam Brakel in wandelmiddens bekend stond als een organisatie waar
telkens duizenden wandelaars op af kwamen.

Al deze ingrediënten (parcours, sfeer, belevenis, kermis ...) zullen er opnieuw zijn op 29 april, daar
staan de organisatoren borg voor. Zij hebben al maanden voorbereiding achter de rug en staan
klaar om de wandelaars te ontvangen.
Brakel zal zich van zijn mooiste kant laten zien en zal de wandelaars verleiden en aantrekken met
een prachtorganisatie. De vele medewerkers steken de handen uit de mouwen om de duizenden
wandelaars een mooie dag te bezorgen. Als het weer mee zit, wordt het onvergetelijk!
Spring op de fiets, stap in de auto of neem de bus, en kom naar Brakel op 29 april.
Jef Joosten
Voorzitter Wandelsport Vlaanderen vzw

www.brakelwandelt2018.be
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Zij kwamen niet alleen voor de streek, want in Brakel was telkens iets te
beleven. Het was een organisatie, die aantrok als een magneet: het was
een feest voor de wandelaar, er werden ballonnen opgelaten en er waren natuurlijk de heuvels
van de Vlaamse Ardennen, echte kuitenbijters. Als het geregend had de voorbije dagen groeide
je letterlijk, want die vette modder bleef aan je schoenen plakken, wat het klimmen nog zwaarder
maakte, maar een hand van de burgemeester bij aankomst maakte dan weer alles goed.
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6 KM

Onder andere de “zwarte van Brakel” Peter Van
Petegem; maar ook Johan Museeuw, plaatste
hier een beslissende “jump” naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen.

www.brakelwandelt2018.be

Het recreatiepark de Rijdtmeersen is 5,5 ha
groot. Via een klepstuw komt de overloop van
de Molenbeek in de Rijdtmeersvijver terecht.
De vijver is dus niet alleen als visvijver voor de
hengelaars bestemd, maar ook als waterspaarbekken. Rond de vijver en het park werden
kronkelende wandelpaden aangelegd. Op diverse locaties werden rustbanken voorzien zodat het zalig vertoeven is in deze oase van rust
en groen.
Er werd ook aan de allerkleinsten gedacht : een
speelplein siert de bovenkant van het domein.
In 2015 werd het recreatiedomein grondig vernieuwd. De voetwegels werden volledig vernieuwd door middel van een betonverharding.
Daarnaast werd een Finse piste aangelegd.
Hierna keren we terug naar de start-aankomstplaats.
Meer info:
www.topbronnen.be
www.toepkapel.be

Vlaanderen wandelt | 9 |

Na het verlaten van de bosrijke omgeving komen we in een meer bebouwde omgeving.
Aan de rechterzijde ligt het centrum van Nederbrakel. Aan de kruising van de Stoktstraat
met de Wijnstraat komen sedert decennia
profrenners; u bent hier namelijk in de uitloper
van de Tenbossestraat, met een gemiddelde
stijging van 6,9% en met een maximum van
8,7%.

Via de Hoge Zavel – een straat die parallel
ligt met Tenbosse – zakken we letterlijk terug
af naar het centrum van Nederbrakel. Via de
Sint-Pieterswijk en het RVT Najaarszon, wordt
het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen bezocht.

route 6 km

Eerst wordt het volledig vernieuwde Marktplein (2017/2018) aangedaan.
Vrij snel komen wandelaars echter in het
groen. Na te zijn voorbij gestapt aan bottelarij
Top Bronnen, draaien we links af om via de Kokerbergstraat kennis te maken met het park (40
ha) van Top Bronnen waar sedert 1906 water
wordt gebotteld.
Een volgende “eyecatcher” is de Toepkapel. De
neogotische kapel ligt op een heuvel, de Kapelberg, en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede.
Rond de kapel bevinden zich de zeven staties
van de ommegang Jozefs Smart en Vreugde.
De kerk werd door dorpelingen opgericht in
1924 als dank omdat het dorp was gespaard
gebleven in de oorlog. Op 31 augustus werd
ze ingewijd door Mgr. Seghers. Het woord Toep
is een dialectnaam voor top of hoogste punt.
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10 KM

Na het verlaten van de bosrijke omgeving komen we in een meer bebouwde omgeving.
Aan de rechterzijde ligt het centrum van Nederbrakel. Aan de kruising van de Stoktstraat
met de Wijnstraat komen sedert decennia
profrenners; u bent hier namelijk in de uitloper
van de Tenbossestraat, met een gemiddelde
stijging van 6,9% en met een maximum van
8,7%.
Onder andere de “zwarte van Brakel” Peter Van
Petegem; maar ook Johan Museeuw, plaatste
hier een beslissende “jump” naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen.
Via de Hoge Zavel – een straat die parallel
ligt met Tenbosse – zakken we letterlijk terug
af naar het centrum van Nederbrakel. Hierop
gaan we via het Mijnwerkerspad richting Opbrakel. Het Mijnwerkerspad is het verharde
gedeelte van de vroegere spoorlijn Zottegem Brakel - Elzele (Ellezelles), welke deel uitmaakte
van de lijn 82 tussen Aalst en Elzele. De spoorlijn werd in 1963 afgeschaft. Tot dan bracht het
“Fosttreintje” mijnwerkers van Zottegem en
omstreken, naar de Borinage, de Henegouwse
steenkoolmijnen. Vandaar de naam Mijnwerkerspad.
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Bij het verlaten van het Mijnwerkerspad zal u
de monumentale Verrebeekmolen zien. Op
een kadasterplan uit 1825 is reeds een molen
te zien. De huidige molen is een getrouwe kopie van de vroegere molen die om diverse redenen werd afgebroken en weer opgebouwd
in 1996.
Hierna trekken we naar Opbrakel , waar een
eerste rustpunt is. Dit in de schaduw van de
Sint-Martinuskerk met haar laat-Romaanse
toren uit de 13e eeuw. Ter hoogte van het lokale voetbalveld draaien we rechtsaf. Bij de
volgende bocht naar rechts bevinden we ons
in Herenhof en – na het kruisen van de Ronsesestraat – Riebeke. We stappen hier op het
tracé van de oude Romeinse weg van Bavay
naar Velzeke. Vervolgens draaien we opnieuw
rechtsaf in de Leizemooie en komt het recreatiedomein De Rijdt in zicht.
Het recreatiepark de Rijdtmeersen is 5,5 ha
groot. Via een klepstuw komt de overloop van
de Molenbeek in de Rijdtmeersvijver terecht.
De vijver is dus niet alleen als visvijver voor de
hengelaars bestemd, maar ook als waterspaarbekken. Rond de vijver en het park werden
kronkelende wandelpaden aangelegd. Op diverse locaties werden rustbanken voorzien zodat het zalig vertoeven is in deze oase van rust
en groen.
Er werd ook aan de allerkleinsten gedacht : een
speelplein siert de bovenkant van het domein.
In 2015 werd het recreatiedomein grondig vernieuwd. De voetwegels werden volledig vernieuwd door middel van een betonverharding.
Daarnaast werd een Finse piste aangelegd.
Hierna keren we terug naar de start-aankomstplaats.
Meer info:
www.topbronnen.be
www.toepkapel.be
verrebeekmolen.be
opbrakel.be
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Eerst wordt het volledig vernieuwde Marktplein (2017/2018) aangedaan.
Vrij snel komen wandelaars echter in het
groen. Na te zijn voorbij gestapt aan bottelarij
Top Bronnen, draaien we links af om via de Kokerbergstraat kennis te maken met het park (40
ha) van Top Bronnen waar sedert 1906 water
wordt gebotteld.
Een volgende “eyecatcher” is de Toepkapel. De
neogotische kapel ligt op een heuvel, de Kapelberg, en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede.
Rond de kapel bevinden zich de zeven staties
van de ommegang Jozefs Smart en Vreugde.
De kerk werd door dorpelingen opgericht in
1924 als dank omdat het dorp was gespaard
gebleven in de oorlog. Op 31 augustus werd
ze ingewijd door Mgr. Seghers. Het woord Toep
is een dialectnaam voor top of hoogste punt.
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15 KM

Na het verlaten van de bosrijke omgeving komen we in een meer bebouwde omgeving.
Aan de rechterzijde ligt het centrum van Nederbrakel. Aan de kruising van de Stoktstraat
met de Wijnstraat komen sedert decennia
profrenners; u bent hier namelijk in de uitloper
van de Tenbossestraat, met een gemiddelde
stijging van 6,9% en een maximum van 8,7%.
Onder andere de “zwarte van Brakel” Peter Van
Petegem; maar ook Johan Museeuw, plaatste
hier een beslissende “jump” naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen.
Via de Hoge Zavel – een straat die parallel ligt
met Tenbosse – zakken we letterlijk terug af naar
het centrum van Nederbrakel. Hierop gaan we
via het Mijnwerkerspad richting Opbrakel. Het
Mijnwerkerspad is het verharde gedeelte van
de vroegere spoorlijn Zottegem - Brakel - Elzele (Ellezelles), welke deel uitmaakte van de lijn
82 tussen Aalst en Elzele. De spoorlijn werd in
1963 afgeschaft. Tot dan bracht het “Fosttreintje” mijnwerkers van Zottegem en omstreken,
naar de Borinage, de Henegouwse steenkoolmijnen. Vandaar de naam Mijnwerkerspad.
Bij het verlaten van het Mijnwerkerspad zal u
de monumentale Verrebeekmolen zien. Op
een kadasterplan uit 1825 is reeds een molen
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te zien. De huidige molen is een getrouwe kopie van de vroegere molen die om diverse redenen werd afgebroken en weer opgebouwd
in 1996.
Hierna trekken we naar Opbrakel , waar een
eerste rustpunt is. Dit in de schaduw van de
Sint-Martinuskerk met haar laat-Romaanse toren uit de 13e eeuw. Eens voorbij het lokale
voetbalveld draaien we linksaf richting “’t Gehucht in Opbrakel”. Dit is een kleine, oudere
kern van woningen die is gegroeid vanuit het
feit dat hier een stopplaats was voor de trein.
We flirten hier met de grens van Brakel en
Vlaanderen. Na enkele prachtige, onverharde
wegen komen we op de Brakelbosstraat met
vervolgens de Leinstraat en Herenhof. We stappen hier op het tracé van de oude Romeinse
weg van Bavay naar Velzeke. Vervolgens draaien we opnieuw rechtsaf in de Leizemooie en
komt het recreatiedomein De Rijdt in zicht.
Het recreatiepark de Rijdtmeersen is 5,5 ha
groot. Via een klepstuw komt de overloop van
de Molenbeek in de Rijdtmeersvijver terecht.
De vijver is dus niet alleen als visvijver voor de
hengelaars bestemd, maar ook als waterspaarbekken. Rond de vijver en het park werden
kronkelende wandelpaden aangelegd. Op diverse locaties werden rustbanken voorzien zodat het zalig vertoeven is in deze oase van rust
en groen. Er werd ook aan de allerkleinsten gedacht : een speelplein siert de bovenkant van
het domein.
In 2015 werd het recreatiedomein grondig vernieuwd. De voetwegels werden volledig vernieuwd door middel van een betonverharding.
Daarnaast werd een Finse piste aangelegd.
Hierna keren we terug naar de start-aankomstplaats.
Meer info:
www.topbronnen.be
www.toepkapel.be
verrebeekmolen.be
opbrakel.be
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Eerst wordt het volledig vernieuwde Marktplein (2017/2018) aangedaan. Vrij snel komen
wandelaars echter in het groen. Na te zijn voorbij gestapt aan bottelarij Top Bronnen, draaien
we links af om via de Kokerbergstraat kennis te
maken met het park (40 ha) van Top Bronnen
waar sedert 1906 water wordt gebotteld.
Een volgende “eyecatcher” is de Toepkapel. De
neogotische kapel ligt op een heuvel, de Kapelberg, en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede.
Rond de kapel bevinden zich de zeven staties
van de ommegang Jozefs Smart en Vreugde.
De kerk werd door dorpelingen opgericht in
1924 als dank omdat het dorp was gespaard
gebleven in de oorlog. Op 31 augustus werd
ze ingewijd door Mgr. Seghers. Het woord Toep
is een dialectnaam voor top of hoogste punt.
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22 KM

Na het verlaten van de bosrijke omgeving komen we in een meer bebouwde omgeving.
Aan de rechterzijde ligt het centrum van Nederbrakel. Aan de kruising van de Stoktstraat
met de Wijnstraat komen sedert decennia
profrenners; u bent hier namelijk in de uitloper
van de Tenbossestraat, met een gemiddelde
stijging van 6,9% en een maximum van 8,7%.
Onder andere de “zwarte van Brakel” Peter Van
Petegem; maar ook Johan Museeuw, plaatste
hier een beslissende “jump” naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen.
Na het kruisen van de Geraardsbergsestraat,
stappen we via de Galgestraat richting Everbeek-boven naar een eerste rustpunt ter hoogte van de gemeentelijke kleuterschool. Op het
einde van de Maandagstraat duiken we ditmaal voor langere tijd de ongerepte natuur in,
de Vlaamse Ardennen op hun best. We stappen
langs en door de Everbeekse Bossen – specifiek het Hayesbos – die aansluiten bij het Waalse Livierenbos enkele tientallen meters verder.
Daarna gaan we via het Mijnwerkerspad richting Opbrakel. Het Mijnwerkerspad is het verharde gedeelte van de vroegere spoorlijn Zottegem - Brakel - Elzele (Ellezelles), welke deel
uitmaakte van de lijn 82 tussen Aalst en Elzele.
De spoorlijn werd in 1963 afgeschaft. Tot dan
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bracht het “Fosttreintje” mijnwerkers van Zottegem en omstreken, naar de Borinage, de
Henegouwse steenkoolmijnen. Vandaar de
naam Mijnwerkerspad. Bij het verlaten van het
Mijnwerkerspad zal u de monumentale Verrebeekmolen zien. Op een kadasterplan uit 1825
is reeds een molen te zien. De huidige molen
is een getrouwe kopie van de vroegere molen
die om diverse redenen werd afgebroken en
weer opgebouwd in 1996.
Hierna trekken we naar Opbrakel , waar een
eerste rustpunt is. Dit in de schaduw van de
Sint-Martinuskerk met haar laat-Romaanse
toren uit de 13e eeuw. Na enige tijd komen
we op een kaarsrechte weg. We stappen hier
op het tracé van de oude Romeinse weg van
Bavay naar Velzeke. Juist voor het aankomen
aan het derde rustpunt stappen we op de onverharde “Romeinse Weg”.
Via de Kouterstraat zakken we ten slotte af naar
het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen. Het recreatiepark de Rijdtmeersen is
5,5 ha groot. Via een klepstuw komt de overloop van de Molenbeek in de Rijdtmeersvijver
terecht. De vijver is dus niet alleen als visvijver
voor de hengelaars bestemd, maar ook als
waterspaarbekken. Rond de vijver en het park
werden kronkelende wandelpaden aangelegd. Op diverse locaties werden rustbanken
voorzien zodat het zalig vertoeven is in deze
oase van rust en groen. Er werd ook aan de allerkleinsten gedacht : een speelplein siert de
bovenkant van het domein.
In 2015 werd het recreatiedomein grondig vernieuwd. De voetwegels werden volledig vernieuwd door middel van een betonverharding.
Daarnaast werd een Finse piste aangelegd.
Hierna keren we terug naar de start-aankomstplaats.
Meer info:
www.topbronnen.be
www.toepkapel.be
verrebeekmolen.be
opbrakel.be
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Eerst wordt het volledig vernieuwde Marktplein (2017/2018) aangedaan. Vrij snel komen
wandelaars echter in het groen. Na te zijn voorbij gestapt aan bottelarij Top Bronnen, draaien
we links af om via de Kokerbergstraat kennis te
maken met het park (40 ha) van Top Bronnen
waar sedert 1906 water wordt gebotteld.
Een volgende “eyecatcher” is de Toepkapel. De
neogotische kapel ligt op een heuvel, de Kapelberg, en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede.
Rond de kapel bevinden zich de zeven staties
van de ommegang Jozefs Smart en Vreugde.
De kerk werd door dorpelingen opgericht in
1924 als dank omdat het dorp was gespaard
gebleven in de oorlog. Op 31 augustus werd
ze ingewijd door Mgr. Seghers. Het woord Toep
is een dialectnaam voor top of hoogste punt.
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29 KM
Eerst wordt het volledig vernieuwde Marktplein (2017/2018) aangedaan. Vrij snel komen wandelaars echter in het groen. Na te zijn voorbij gestapt aan bottelarij Top Bronnen, draaien we links
af om via de Kokerbergstraat kennis te maken met het park (40 ha) van Top Bronnen waar sedert
1906 water wordt gebotteld.

Na het verlaten van de bosrijke omgeving komen we in een meer bebouwde omgeving. Aan de
rechterzijde ligt het centrum van Nederbrakel. Aan de kruising van de Stoktstraat met de Wijnstraat
komen sedert decennia profrenners; u bent hier namelijk in de uitloper van de Tenbossestraat, met
een gemiddelde stijging van 6,9% en een maximum van 8,7%.
Onder andere de “zwarte van Brakel” Peter Van Petegem; maar ook Johan Museeuw, plaatste hier
een beslissende “jump” naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen.
Na het kruisen van de Geraardsbergsestraat, stappen we via de Galgestraat richting Everbeek-boven naar een eerste rustpunt ter hoogte van de gemeentelijke kleuterschool.
Via de toegangsweg naar het lokale kerkhof stappen we richting het Steenbergbos. Via de Fayte
stappen we naar de Koestraat. Op de linkerkant zal u Parike zien liggen. De oudste vermelding van
Parike dateert van 866. In 1453 werd het dorp platgebrand door de Gentenaars ten gevolge van de
opstand tegen Filips de Goede. Het is aan dit voorval dat Parike zijn bijnaam “Het verbrande dorp”
te danken heeft. Vandaar dat hier ook het evenement “Walmken Brand” plaats heeft, op de laatste
zondag van februari.
Hierop zijn we ondertussen in Everbeek. Tot in 1963 was dit Waals grondgebied. Hier kom je volop
terecht in waardevolle, gevoelige en prachtig bewaarde natuur in de vallei van de Terkleppebeek
in Everbeek-Beneden. Dit is een van de meest beschermde gebieden in België met bijzondere
erkenning vanuit Europa.
Om de kuiten warm te houden, dienen we echter terug naar Everbeek-Boven te stappen en dit via
de toepasselijke Bergstraat. Terug aan de kerk gaan we linksaf naar de Maandagstraat. Wie wil, kan
echter nog even halt houden aan het rustpunt.
Op het einde van de Maandagstraat duiken we ditmaal voor langere tijd de ongerepte natuur in,
de Vlaamse Ardennen op hun best. We stappen langs en door de Everbeekse Bossen – specifiek
het Hayesbos – die aansluiten bij het Waalse Livierenbos enkele tientallen meters verder.

www.brakelwandelt2018.be
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Een volgende “eyecatcher” is de Toepkapel. De neogotische kapel ligt op een heuvel, de Kapelberg,
en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede. Rond de kapel
bevinden zich de zeven staties van de ommegang Jozefs Smart en Vreugde. De kerk werd door
dorpelingen opgericht in 1924 als dank omdat het dorp was gespaard gebleven in de oorlog. Op
31 augustus werd ze ingewijd door Mgr. Seghers. Het woord Toep is een dialectnaam voor top of
hoogste punt.

Daarna gaan we via het Mijnwerkerspad richting Opbrakel. Het Mijnwerkerspad is het verharde
gedeelte van de vroegere spoorlijn Zottegem - Brakel - Elzele (Ellezelles), welke deel uitmaakte van
de lijn 82 tussen Aalst en Elzele. De spoorlijn werd in 1963 afgeschaft. Tot dan bracht het “Fosttreintje” mijnwerkers van Zottegem en omstreken, naar de Borinage, de Henegouwse steenkoolmijnen.
Vandaar de naam Mijnwerkerspad. Bij het verlaten van het Mijnwerkerspad zal u de monumentale
Verrebeekmolen zien. Op een kadasterplan uit 1825 is reeds een molen te zien. De huidige molen
is een getrouwe kopie van de vroegere molen die om diverse redenen werd afgebroken en weer
opgebouwd in 1996.
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Hierna trekken we naar Opbrakel , waar een eerste rustpunt is. Dit in de schaduw van de Sint-Martinuskerk met haar laat-Romaanse toren uit de 13e eeuw. Na enige tijd komen we op een kaarsrechte weg. We stappen hier op het tracé van de oude Romeinse weg van Bavay naar Velzeke. Juist
voor het aankomen aan het derde rustpunt stappen we op de onverharde “Romeinse Weg”.
Via de Kouterstraat zakken we ten slotte af naar het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen. Het recreatiepark de Rijdtmeersen is 5,5 ha groot. Via een klepstuw komt de overloop van de
Molenbeek in de Rijdtmeersvijver terecht. De vijver is dus niet alleen als visvijver voor de hengelaars bestemd, maar ook als waterspaarbekken. Rond de vijver en het park werden kronkelende
wandelpaden aangelegd. Op diverse locaties werden rustbanken voorzien zodat het zalig vertoeven is in deze oase van rust en groen. Er werd ook aan de allerkleinsten gedacht : een speelplein
siert de bovenkant van het domein.
In 2015 werd het recreatiedomein grondig vernieuwd. De voetwegels werden volledig vernieuwd
door middel van een betonverharding. Daarnaast werd een Finse piste aangelegd.
Hierna keren we terug naar de start-aankomstplaats.
Meer info:
www.topbronnen.be
www.toepkapel.be
verrebeekmolen.be
opbrakel.be
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35 KM

Een volgende “eyecatcher” is de Toepkapel. De
neogotische kapel ligt op een heuvel, de Kapelberg, en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede.
Rond de kapel bevinden zich de zeven staties
van de ommegang Jozefs Smart en Vreugde.
De kerk werd door dorpelingen opgericht in
1924 als dank omdat het dorp was gespaard
gebleven in de oorlog. Op 31 augustus werd
ze ingewijd door Mgr. Seghers. Het woord Toep
is een dialectnaam voor top of hoogste punt.
Na het verlaten van de bosrijke omgeving komen we in een meer bebouwde omgeving.
Aan de rechterzijde ligt het centrum van Nederbrakel. Aan de kruising van de Stoktstraat
met de Wijnstraat komen sedert decennia
profrenners; u bent hier namelijk in de uitloper
van de Tenbossestraat, met een gemiddelde
stijging van 6,9% en een maximum van 8,7%.
Onder andere de “zwarte van Brakel” Peter Van
Petegem; maar ook Johan Museeuw, plaatste
hier een beslissende “jump” naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen.
Na het kruisen van de Geraardsbergsestraat,
stappen we via de Galgestraat richting Everbeek-boven naar een eerste rustpunt ter hoogte van de gemeentelijke kleuterschool.
Via de toegangsweg naar het lokale kerkhof
stappen we richting het Steenbergbos. Via de
Fayte stappen we naar de Koestraat. Op de
linkerkant zal u Parike zien liggen. De oudste
vermelding van Parike dateert van 866. In 1453
werd het dorp platgebrand door de Gentenaars ten gevolge van de opstand tegen Filips
de Goede. Het is aan dit voorval dat Parike zijn
bijnaam “Het verbrande dorp” te danken heeft.
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Vandaar dat hier ook het evenement “Walmken
Brand” plaats heeft, op de laatste zondag van
februari.
Hierop zijn we ondertussen in Everbeek. Tot
in 1963 was dit Waals grondgebied. Hier kom
je volop terecht in waardevolle, gevoelige en
prachtig bewaarde natuur in de vallei van de
Terkleppebeek in Everbeek-Beneden. Dit is een
van de meest beschermde gebieden in België
met bijzondere erkenning vanuit Europa.
Om de kuiten warm te houden, dienen we
echter terug naar Everbeek-Boven te stappen
en dit via de toepasselijke Bergstraat. Terug aan
de kerk gaan we linksaf naar de Maandagstraat.
Wie wil, kan echter nog even halt houden aan
het rustpunt.
Op het einde van de Maandagstraat duiken
we ditmaal voor langere tijd de ongerepte natuur in, de Vlaamse Ardennen op hun best. We
stappen langs en door de Everbeekse Bossen –
specifiek het Hayesbos – die aansluiten bij het
Waalse Livierenbos enkele tientallen meters
verder.
Daarna gaan we via het Mijnwerkerspad richting Opbrakel. Het Mijnwerkerspad is het verharde gedeelte van de vroegere spoorlijn Zottegem - Brakel - Elzele (Ellezelles), welke deel
uitmaakte van de lijn 82 tussen Aalst en Elzele.
De spoorlijn werd in 1963 afgeschaft. Tot dan
bracht het “Fosttreintje” mijnwerkers van Zottegem en omstreken, naar de Borinage, de
Henegouwse steenkoolmijnen. Vandaar de
naam Mijnwerkerspad. Bij het verlaten van het
Mijnwerkerspad zal u de monumentale Verrebeekmolen zien. Op een kadasterplan uit 1825
is reeds een molen te zien. De huidige molen
is een getrouwe kopie van de vroegere molen
die om diverse redenen werd afgebroken en
weer opgebouwd in 1996.
Hierna trekken we naar Opbrakel , waar een
eerste rustpunt is. Dit in de schaduw van de
Sint-Martinuskerk met haar laat-Romaanse
toren uit de 13e eeuw. Na enige tijd komen
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Eerst wordt het volledig vernieuwde Marktplein (2017/2018) aangedaan. Vrij snel komen
wandelaars echter in het groen. Na te zijn voorbij gestapt aan bottelarij Top Bronnen, draaien
we links af om via de Kokerbergstraat kennis te
maken met het park (40 ha) van Top Bronnen
waar sedert 1906 water wordt gebotteld.

we op een kaarsrechte weg. We stappen hier
op het tracé van de oude Romeinse weg van
Bavay naar Velzeke. Juist voor het aankomen
aan het derde rustpunt stappen we op de onverharde “Romeinse Weg”.
Een laatste lus vooraleer terug te keren naar
Nederbrakel ligt rond de Valkenberg. Na letterlijk over het “blauwe brugje” te zijn gestapt
komen we op de Twaalfbunderstraat.

Weidse vergezichten met mooie akkers zijn
in deze omgeving een streling voor het oog.
Hierna zakken we af naar de start-aankomstplaats in Nederbrakel.
Meer info:
www.topbronnen.be
www.toepkapel.be
verrebeekmolen.be
opbrakel.be
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Aan de linkerzijde is de gemeentelijke uitkijktoren te zien. Toegang tot deze uitkijktoren is
gratis; op het platform staan bezoekers op 133
meter boven de zeespiegel. Bij helder weer is
het mogelijk om de “skyline” van Gent en Brussel te zien.

www.brakelwandelt2018.be
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42 KM
Eerst wordt het volledig vernieuwde Marktplein (2017/2018) aangedaan. Vrij snel komen wandelaars echter in het groen. Na te zijn voorbij gestapt aan bottelarij Top Bronnen, draaien we links
af om via de Kokerbergstraat kennis te maken met het park (40 ha) van Top Bronnen waar sedert
1906 water wordt gebotteld.

Na het verlaten van de bosrijke omgeving komen we in een meer bebouwde omgeving. Aan de
rechterzijde ligt het centrum van Nederbrakel. Aan de kruising van de Stoktstraat met de Wijnstraat
komen sedert decennia profrenners; u bent hier namelijk in de uitloper van de Tenbossestraat, met
een gemiddelde stijging van 6,9% en een maximum van 8,7%.
Onder andere de “zwarte van Brakel” Peter Van Petegem; maar ook Johan Museeuw, plaatste hier
een beslissende “jump” naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen.
Na het kruisen van de Geraardsbergsestraat, stappen we via de Galgestraat richting Everbeek-boven naar een eerste rustpunt ter hoogte van de gemeentelijke kleuterschool.
Via de toegangsweg naar het lokale kerkhof stappen we richting het Steenbergbos. Via de Fayte
stappen we naar de Koestraat. Op de linkerkant zal u Parike zien liggen. De oudste vermelding van
Parike dateert van 866. In 1453 werd het dorp platgebrand door de Gentenaars ten gevolge van de
opstand tegen Filips de Goede. Het is aan dit voorval dat Parike zijn bijnaam “Het verbrande dorp”
te danken heeft. Vandaar dat hier ook het evenement “Walmken Brand” plaats heeft, op de laatste
zondag van februari.
Hierop zijn we ondertussen in Everbeek. Tot in 1963 was dit Waals grondgebied. Hier kom je volop
terecht in waardevolle, gevoelige en prachtig bewaarde natuur in de vallei van de Terkleppebeek
in Everbeek-Beneden. Dit is een van de meest beschermde gebieden in België met bijzondere
erkenning vanuit Europa.
Laat de zintuigen en spieren hier volop genieten langs idyllische landschappen, waar de tijd net
iets trager lijkt te lopen.
Om de kuiten warm te houden, dienen we echter terug naar Everbeek-Boven te stappen en dit via
de toepasselijke Bergstraat. Terug aan de kerk gaan we linksaf naar de Maandagstraat. Wie wil, kan
echter nog even halt houden aan het rustpunt.
Op het einde van de Maandagstraat duiken we ditmaal voor langere tijd de ongerepte natuur in,
de Vlaamse Ardennen op hun best. We stappen langs en door de Everbeekse Bossen – specifiek
het Hayesbos – die aansluiten bij het Waalse Livierenbos enkele tientallen meters verder.
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Een volgende “eyecatcher” is de Toepkapel. De neogotische kapel ligt op een heuvel, de Kapelberg,
en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede. Rond de kapel
bevinden zich de zeven staties van de ommegang Jozefs Smart en Vreugde. De kerk werd door
dorpelingen opgericht in 1924 als dank omdat het dorp was gespaard gebleven in de oorlog. Op
31 augustus werd ze ingewijd door Mgr. Seghers. Het woord Toep is een dialectnaam voor top of
hoogste punt.

Daarna gaan we via het Mijnwerkerspad richting Opbrakel. Het Mijnwerkerspad is het verharde
gedeelte van de vroegere spoorlijn Zottegem - Brakel - Elzele (Ellezelles), welke deel uitmaakte van
de lijn 82 tussen Aalst en Elzele. De spoorlijn werd in 1963 afgeschaft. Tot dan bracht het “Fosttreintje” mijnwerkers van Zottegem en omstreken, naar de Borinage, de Henegouwse steenkoolmijnen.
Vandaar de naam Mijnwerkerspad. Bij het verlaten van het Mijnwerkerspad zal u de monumentale
Verrebeekmolen zien. Op een kadasterplan uit 1825 is reeds een molen te zien. De huidige molen
is een getrouwe kopie van de vroegere molen die om diverse redenen werd afgebroken en weer
opgebouwd in 1996.
Hierna trekken we naar Opbrakel , waar een eerste rustpunt is. Dit in de schaduw van de Sint-Martinuskerk met haar laat-Romaanse toren uit de 13e eeuw. Na enige tijd komen we op een kaarsrechte weg. We stappen hier op het tracé van de oude Romeinse weg van Bavay naar Velzeke. Juist
voor het aankomen aan het derde rustpunt stappen we op de onverharde “Romeinse Weg”.
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Een laatste lus vooraleer terug te keren naar Nederbrakel ligt rond de Valkenberg. Na letterlijk over
het “blauwe brugje” te zijn gestapt komen we op de Twaalfbunderstraat.
Aan de linkerzijde is de gemeentelijke uitkijktoren te zien. Toegang tot deze uitkijktoren is gratis;
op het platform staan bezoekers op 133 meter boven de zeespiegel. Bij helder weer is het mogelijk
om de “skyline” van Gent en Brussel te zien.
Weidse vergezichten met mooie akkers zijn in deze omgeving een streling voor het oog. Hierna
zakken we af naar de start-aankomstplaats in Nederbrakel.
Weidse vergezichten met mooie akkers zijn in deze omgeving een streling voor het oog. Hierna
zakken we af naar de aankomstplaats in Nederbrakel.
Meer info:
www.topbronnen.be
www.toepkapel.be
verrebeekmolen.be
opbrakel.be

Afstandentabel
Afstand Rustpunt

6 km

35 km
7,18 km School Everbeek-boven
Geen halte			

10 km

7,57 km

Parking Opbrakel		

15,76 km School Everbeek-boven

15 km

7,46 km

Parking Opbrakel

23,36 km Parking Opbrakel
28,19 km Manege Nederbrakel

13,35 km Manege Nederbrakel		
22 km

29 km

7,18 km

School Everbeek-boven

42 km

7,18 km

School Everbeek-boven

14,67 km Parking Opbrakel

14,94 km Cordenuit Everbeek-beneden

19,51 km Manege Nederbrakel		

23,18 km School Everbeek-boven

7,18 km

30,59 km Parking Opbrakel

School Everbeek-boven

15,76 km School Everbeek-boven

35,43 km Manege Nederbrakel

23,36 km Parking Opbrakel
28,19 km Manege Nederbrakel

Randprogramma
De Sint-Augustinus basisschool zal als start- en aankomstplaats gebruikt worden. Op parking Tirse – die grenst aan Sint-Augustinus – is een grote tent voorzien met ongeveer 1500 zitplaatsen.
Bij slecht weer zullen de optredens in de tent doorgaan. Bij goed weer zullen de optredens op
het Marktplein, dat op wandelafstand van de school ligt, doorgaan.

16u - 17u: Oaf Field Band
17u - 18u: Koninklijke Harmonie De Eendracht
18u - 19u: Paul Severs
19u - 20u: Bart Kaëll
20u - 21.30u: Braglo
Afsluitend is er ten slotte vuurwerk.
www.brakelwandelt2018.be
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Afstand Rustpunt

Praktische info
Bereikbaarheid via wegen
Ninove: gewestweg N8
Zottegem: gewestweg N462
Oudenaarde: gewestweg N8
Geraardsbergen: gewestweg N493
Ronse: gewestweg N48
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Start en aankomst
Basisschool Sint-Augustinus, Driehoekstraat 42a, 9660 Brakel
Inschrijven
Inschrijven kan ter plaatse vanaf 6 uur ‘s morgens.
Vooraf inschrijven is ook mogelijk en wordt van harte aanbevolen voor groepen.
Dit kan via www.brakelwandelt2018.be, doorklikken naar contact en inschrijvingen of via het inschrijvingsformulier op pagina 31.
Kostprijs
2 euro (leden van Wandelsport Vlaanderen en andere erkende wandelfederaties
krijgen 0,50 euro korting).
Gratis deelname tot en met 12 jaar. Men krijgt wel een inschrijvingskaart.
Openbaar vervoer
In Brakel is er geen treinstation. Stations in de buurt zijn Zottegem en Lierde.
Op zondag is er ook beperkt openbaar vervoer van De Lijn vanuit deze stations naar Brakel.
Parkings
Auto’s
In en rond Nederbrakel liggen tal van parkings op wandelafstand van de start- en aankomstplaats.
Er zullen ook bussen rondrijden om wandelaars van en naar de start en aankomst te brengen.
Een te volgen circulatieplan zal die dag in Nederbrakel van kracht zijn en gesignaleerd worden.
Bestuurders zullen hierdoor eenvoudig langs de verschillende parkings kunnen rijden en snel
kunnen zien waar er nog plaats is.
Dit circulatieplan met aanduiding van de parkings is ook op de website te vinden.
Bussen
Bussen dienen zich eerst aan te melden op de Industrielaan. Met een begeleider zal dan naar de
startplaats worden gereden. Wanneer alle deelnemers na afloop opnieuw aanwezig zijn op het
verzamelpunt, zal de begeleider met de bus de wandelaars komen ophalen.

Verkeerssituatie en parkings te Nederbrakel
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Overzicht wandelroutes
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Met dank voor de logistieke medewerking van

Een organisatie van

Everbeekse
Wandeltochten
VZW - 3282

Vlaanderen
Wandelt
Brakel 29 april 2018

Inschrijving
Naam en nummer van de wandelclub:

Aantal deelnemers:
Verwacht uur van aankomst:
Verwacht uur van vertrek:
Gebruik van bussen (omcirkel):

JA 		

NEE

Voornaam en naam contactpersoon:

Telefoon – GSM:
E-mail:

Na het verwerken van dit formulier zal u een ontvangstmelding ontvangen, met meer info
over onder andere het over te schrijven bedrag. Bij aankomst zal een omslag met onder
andere de inschrijvingskaarten en stickers klaarliggen.

Deze inschrijving mag overgemaakt worden aan:
Gemeente Brakel -t.a.v. Jürgen De Mets - Marktplein 1, 9660 Brakel

www.brakelwandelt2018.be

Everbeekse
Wandeltochten
VZW - 3282

