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Een organisatie van Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw
Lid van WSVL nr. 3304
Start en aankomst: Feestzaal De Molen
Goeiingen 12 - 9940 Wippelgem-Evergem
Inschrijvingen en vrije start: van 7h00 tot 15h00
(laatste aankomst vóór 18h00)
Deelnamekosten: € 1,50 / € 1,10 voor federatieleden
Afstanden: 4 - 8 - 12 - 18 - 22 en 30 km
kortste afstand geschikt voor e en f - Joggen toegelaten
Parcours: Langs rustige en landelijke wegen
Alle afstanden gaan door “DOMEIN TEN BOSCH “
met het “KASTEEL van WIPPELGEM” en
“DOMEIN HEFFINK”.
De langere afstanden trekken door
het “WATERSPAARBEKKEN van KLUIZEN”

Aanrader !
(MAAR alle wandelaars kunnen er een bezoek brengen
op vertoon van hun controlekaart!)
http:/www.alkontent.be
Info: Ivan De Vliegher  09/345 93 06 - Gsm 0496/30 31 58
In de startplaats zijn er vanaf 11h00 frietjes met stoverij te verkrijgen.
Hoe startplaats bereiken:
Wagen: via industrieweg Gent (Mariakerke) - Zelzate (R4),
verder Wandelsport Vlaanderen-pijlen volgen (langs N458)
Bus: lijn 52 Gent/Assenede/Boekhoute halte “Kramershoek”
(op 300m van de startplaats)
Trein: voor afhalen station Evergem vanaf 8h00
→ belbus 09/211 91 91 (vooraf bellen!)
Met medewerking: Gemeentebestuur Evergem

v.u. Wandelclub AL KONTENT
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Geschiedenis onderweg

Het Kasteel van Wippelgem
Historiek
In Kramershoek in Wippelgem bevindt zich tegenover de parochiekerk (in de volksmond « De Boskapel »)
het grootste kasteelpark van Evergem: het « Goed ten Hulle », met het « Kasteel van Crombrugghe »
(sedert 1909 eigendom van de familie de Crombrugghe de Looringhe). Nu wordt het « Domein ten Bosch » of
het « Kasteel van Wippelgem » genoemd.
Rond 1892 werd het kasteel - oudste vermelding in 1375 - volledig heropgebouwd.
Het gemeentebestuur heeft in 2008 het kasteeldomein van Wippelgem gekocht. De gemeente heeft deze onverwachte
mogelijkheid tot aankoop met beide handen gegrepen. Hiermee garandeert het bestuur het voorbestaan van dit
bijzondere stuk Evergems erfgoed: versnippering wordt tegen gegaan 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. De gemeente kocht het
totale domein voor 2,4 miljoen euro. Sinds 1 mei 2009 is het park toegankelijk voor het publiek.
Sinds 1 januari 2010 worden alle Evergemse huwelijken voltrokken in het kasteel.
De gelijkvloerse verdieping van het kasteel is opgefrist. Die wordt voorbehouden voor huwelijken, jubilea en recepties.
De eerste verdieping blijft nog voorzien voor bewoning.
Een schat aan informatie over het kasteel vind je ook in de Erfgoedbank Meetjesland. De collectie over het Kasteel van
Wippelgem is de eerste die in de databank is opgenomen!

Te zien op alle afstanden
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Het Waterspaarbekken van Kluizen

Vanuit het waterproductiecentrum van Kluizen levert de VMW drinkwater aan een groot deel van
Noord-Oost-Vlaanderen, van het Meetjesland tot het Waasland. Het productiecentrum van Kluizen
kan tot 60 miljoen liter drinkwater per dag produceren op basis van oppervlaktewater.
Het waterproductiecentrum van Kluizen werd in 1974 in dienst genomen en in 1996 uitgebreid met een
tweede spaarbekken. De oorspronkelijke productiecapaciteit bedraagt 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 verhogen tot 80.000 kubieke meter per dag.
De spaarbekkens hebben een gezamelijke inhoud van 10,9 miljoen kubieke meter. Het oppervlaktewater dat
daarin wordt opgeslagen, is afkomstig van een waterwingebied van maar liefst 25.000 ha.
Het omvat de wateringen Burggravenstroom, Kale en Meirebeek, een deel van de watering
Lovendegem-Zomergem en het bekken van de Poekebeek.
Het waterproductiecentrum van Kluizen organiseert regelmatig opendeurdagen.
In 2011 werd op de dijken van de spaarbekkens in Kluizen
een zonnepark gerealiseerd. Op een oppervlakte van 7 hectare staan 14.600 zonnepanelen (10 voetbalvelden!) met
een vermogen van 4,2 MWp (Megawatt Piek) en wekt
3,8 miljoen kWh electriciteit per jaar op. De watergroep
gebruikt 80% van deze electriciteit in het waterproductiesysteem, het resterende deel wordt geïnjecteerd in het
electriciteitsnetwerk van ELIA. Met het zonnepark kan een
uitstoot van 2.550 ton CO2 per jaar vermeden worden.
Het nieuwe zonnepark toont aan dat ecologie, economie en spitstechnologie perfect kunnen samengaan.
Sinds oktober 2015 is er een nieuw administratief centrum gebouwd met een bezoekerscentrum.
Er hangt een gigantische luchtfoto van 45m2 groot
Op wandelingen met afstand 20, 23 en 27 km
Wie een kleine afstand wil afleggen en toch het Spaarbekken wil aandoen,
kan met de wagen naar Kluizen rijden op vertoon van zijn controlekaart.
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Gerardsmolen van Wippelgem
De Gerardsmolen is een korenmolen opgericht in 1645 aan de Burggravenstroom in Wippelgem.
Deze bergmolen verving een eerdere staakmolen op dezelfde plaats, waar al sinds 1645 een korenmolen
stond. De oude molen werd in 1864 in steen herbouwd door mulder Gerard Neyt, vanaf dat moment heette de
molen Gerardsmolen. Dit is de enige werkende Oost-Vlaamse kettingkruier. Het geklinknagelde gevlucht
heeft een lengte van 24 meter en kan twee natuursteenkoppels, een koppel basaltstenen en een haverbreker,
aandrijven. Tot in 1870 werd hij in tijden van windstilte bijgestaan door een rosmolen. In 1870 werd de rosmolen vervangen door een stoommachine. De Gerardsmolen is tot ca. 1940 in bedrijf geweest en raakte daarna in verval. De gemeente kocht de molen in de jaren 60 en een 1ste restauratie was in 1966. Nadat in november 1982 de noodkap van de molen werd geblazen, werd hij een 2de keer gerestaureerd van 1984 tot 1986. De
3de restauratie van 2002-2003 maakte de molen weer maalvaardig. De molen is regelmatig in bedrijf dankzij
vrijwilligers van de vereniging « De Gerardsmolen ».
Bezoeken kan je elke 2de zondag van de maand, op Vlaamse en Oost-Vlaamse molendagen,
op Wippelgemkermis en Open Monumentendag.
Op wandelingen met afstand 8, 12, 16, 20, 23 en 27 km.
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Beeld « Grote Zwier »

Midden op de rotonde Wippelgem-Evergem aan de
kruising van Droogte, Kramershoek en Moleneinde
staat het beeld « Grote Zwier ».
Het twee meter hoge beeld staat op een arduinen
sokkel van ongeveer anderhalve meter hoog. Het is
gemaakt uit brons.
Het is één van de beelden van De Keyzer die de gemeente liet plaatsen in diverse woonkernen om de
kunst dichter bij het volk te brengen. Het beeld werd
in 1996 door De Keyzer gemaakt en wordt traditioneel
bij het begin van de jaarlijkse kermis aangekleed door
een buurvrouw.
Van De Keyzer staan in Evergem ook nog De dorpswachters (hoek Langerbrugse- en Kapellestraat) en het
Koningspaar in de Kluizendorpstraat.
De Keyzer is een Belgisch kunstenaar, vervaardigd bronzen sculpturen, is geboren in Sleidinge en bracht zijn
jeugd door in Wippelgem.
Op wandelingen met afstand 8, 12, 16, 20, 23 en 27 km.

Watering De Bruggravenstroom en Avrijevaart - waterwinning
Op wandelingen met afstand 27 km.

