Zaterdag 2 september 2017 - Elfbergentocht – Westouter
Startplaats:

Ontmoetingscentrum ” Utendoale ”
Sulferbergstraat 11
8954 Westouter

Afstanden & Starturen:
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4,9 km & 9,6 km & 15,5 km
21,6 km
26,4 km
33,5 km
43 km & 50,1 km & 57,2 km

Deelname Trofee:

10,00 EUR (6 consumpties + Trappist inbegrepen) niet-federatieleden
8,00 EUR (6 consumpties + Trappist inbegrepen) federatieleden

Aankomst:

De aankomst dient bereikt vóór 18u00

Medische verzorging:

Het Vlaams Kruis

Inschrijvingsprijs:

1,50 EUR (0,40 EUR korting voor federatieleden)

30 ste Elfbergentocht – Westouter
We schrijven 3 oktober 1987 als voor de eerste maal de Elfbergentocht georganiseerd
werd. 808 deelnemers en 345 namen deel aan de 50km! Voor deze speciale editie van
2017 werd een extra zware afstand gemaakt, de 57,2km. En naar analogie met 1987
komt de Kemmelberg als extraatje erbij. Onderaan deze beschrijving vinden jullie een
wandelverslag van de 1ste versie.
De Wandel-

-per

‘Maar de hoogten blijven steeds lokken ... Of ge hier komt in de lente, als duizenden wilde
hyacinten de vochtige hellingen blauw als de hemel kleuren of de bremstruiken hun gele
vlammen tegen het eerste prille groen aftekenen, of in de zomer als van hoog op de top
het panorama van dat weidse amfitheater en van eindeloze korenvelden u betovert, of
zelfs koning winter zijn Brueghelse landschappen openvouwt, nooit zult ge hier vergeefs
gekomen zijn.’
Citaat uit De Westvlaamse Bergen van René Buckinx uit 1963.

4,9 km
We begeven ons richting de Sulferberg, een heuvel met de top op 88 meter. "Sulfer" is
in de streektaal een typische naam voor slechte grond. De grond wordt nog steeds
gebruikt om ongedierte te doden. De top van de Goeberg is gesitueerd net onder de top
van de Sulferberg. De naam Goeberg slaat op goede grond.. Via de Hellegatstraat komen
we aan het Woestenhof. We steken door tot aan de wijngaarden van Entre-Deux-Monts
en nemen de Vidaigneberg mee op ons parcours. De top van de Vidaigneberg ligt op
138 meter. De naam is afkomstig van de familienaam Vidaigne die in de 13e en 14e eeuw
de
berg
in
hun
bezit
hadden.
De
Vidaigneberg
grenst
aan
de Zwarteberg, Baneberg en Rodeberg. Tussen de Rodeberg en de Vidaigneberg ligt
de kabelbaan Cordoba. We volgen de Franse beek en passeren het Pools Kapelletje dat
ons naar de start leidt.
9,6 km
We starten met de 4,9km maar nemen al vlug een onverharde doorsteek naar het
Hellegatbos op de Rodeberg, 136m hoog. Dit Hellegat is sinds 1912 het eerste staatsbos,
met een weelderig bomenbestand en talrijke bloemen rond de vele bronnen. Kaal
geschoten in de oorlog, maar intussen bloeien hyacint, bosanemoon en witte klaverzuring
opnieuw. We gaan rusten in Loker. We gaan rond de Petruswegel en duiken de
Galooiestraat in. We glippen langs de wijngaarden van Entre-Deux-Monts. Via de vallei
van de Hellegatbeek naar de noordelijke flank van de Vidaigneberg. Het parcours leidt je
langs het natuurreservaat De Broekelzen en de Ponderosavijvers. In het spoor van de
kleinste afstand gaan we naar de start.
15,5 km
2 rustposten. Het parcours volgt de 9,6km maar splitst zich af naar de Douvevallei. Door
het domein Behaegel gaan we richting Sint-Jans-Cappel. Sint-Jans-Cappel ligt tegen De
Schreve en grenst aan de gemeenten Boeschepe, Westouter, Belle, Meteren en Berten.
Door het grondgebied van Sint-Janskappel vloeit de Grote Beke, die ontspringt aan de
Zwarteberg en in Steenwerk uitmondt in de Leie. Met de Hille als opwarming kunnen we
de Zwarteberg van 152m overmeesteren. De Zwarteberg of Mont Noir ligt op en over de
Schreve. Onder het motto 'stop and shop' is de grensovergang voor dagtoeristen een
spuuglelijke winkelstraat. Voorbij die vlek wacht de wandelaar de uitnodiging van de Site
Départemental Marguerite Yourcenar. We gaan naar het einde in het spoor van de andere
afstanden.
21,6 km
3 rustposten. De 21,6km volgt de 15,5km naar SintJans-Cappel maar verkent eerst nog grondig de
Douvevallei, met Vlaanderens dikste knotwilg, gevlijt
tegen het Franse land. De Zwarteberg met het park
Départemental Marguerite Yourcenar ligt op dit
parcours. Yourcenar vormde een pseudoniem van de
Amerikaanse
schrijfster
van
Frans-Belgische
oorsprong Marguerite Antoinette Jeanne Marie
Ghislaine Cleenewerck de Crayencour. Doordat de
schrijfster in spe haar vakanties doorbracht op de
Zwarteberg bij Belle (Bailleul) vlak op de grens van
Frans-Vlaanderen en West-Vlaanderen heeft dit
Vlaamse landschap haar voorgoed getekend. Volgens eigen zeggen keek zij graag naar de
wereld door een Vlaamse bril. Ze zei eens: ‘Hoewel ik Française ben en de Franse taal mij
van kindsbeen af vertrouwd is en het instrument van mijn schrijverschap is, kan ik mij
mezelf niet voorstellen zonder Vlaanderen, zonder de streek waar ik voor het eerst in mijn

bestaan werd geconfronteerd met de zuiverheid en de kracht van de grote dingen: het
water, de lucht en de aarde.’ Met romans als Mémoires d'Hadrien en L'Oeuvre au Noir is
ze de eerste vrouw in de Académie Française. Na de rust in Frans-Vlaams Berten en
Frans: Berthen krijgen we een 2de maal de Zwarteberg voorgeschoteld.
26,4 km
Deze afstand doet in Berthen een extra lus. De Kokereelberg met zijn 112m, een heuvel
van derde categorie maar toch goed genoeg om eventjes een tandje bij te zetten en vooral
de prachtige beelden op het Oud-Vlaams stadje Bailleul en het achterland van Picardie tot
ons te nemen. De voet van de Kokereelberg ligt vlak bij de voet van de Boeschepeberg en
de Katsberg. De naam van de berg is afgeleid van het Franse woord querelle dat staat
voor ruzie, twist. Op deze berg is in het verleden een ruzie uitgevochten. Het is niet de
meest klinkende naam, maar toch is de Kokereelberg in Frans-Vlaanderen de moeite
waard. Al was het maar om de rust, stilte en authenticiteit van een regio met een rijke
geschiedenis op te zoeken. Een gedegen veldwegel zet ons tenslotte weer af in Berthen
voor een 2de rust in het toepasselijke Rust’hof. Na de nodige rust stijgen we door het veld
richting Zwarteberg. We vervolgen het parcours met de andere afstanden.
33,5 km
We krijgen 4 rustposten. De 33,5km krijgen de Rodeberg, Baneberg, 2x Zwarteberg, flank
Katsberg, Kokereelberg en Haut Champ voor hun rekening. Terwijl de 26,4km in SintJans-Cappel rechtdoor gaat richting Berthen, doet deze afstand een ommetje. We
passeren de heere-hofstei of Manoir, ook wel eens le château de Berthen genoemd, 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. Al vanaf de prehistorie moeten hier mensen gewoond hebben. Bij
opgravingen in 1964 zijn vele bewerkte vuurstenen voorwerpen gevonden. Tot in 1900
werkten er twee windmolens op de Boeschepeberg. Eén daarvan, de Moulin Decanter,
werd in 1918 gedynamiteerd. Een lot dat vele windmolens in die droeve periode beschoren
was omdat ze konden dienen als uitkijkpost voor de „vijand“.
43 km
Bereid je voor op de Rodeberg, Baneberg, 2x zwarteberg,
Katsberg, Kokereelberg en Haut Champ.. Haut Champ
situeert zich in de gemeente Méteren en ligt in FransVlaanderen in de streek het Houtland tussen de stad
Belle en de Katsberg. Enkele plaatsnamen herinneren wel
aan Frans-Vlaanderen: “Fonteyne Houck”, “Vlaeminck
Straete” enz. We gaan recht naar de 166 meter hoge
Katsberg met de tweehonderd meter hoge zendmast, de
grootste wegwijzer in de streek, en het klooster van
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Berge. Een ahornblad op de
muren gedenkt zevenduizend gesneuvelde Canadezen.
Twee
andere
gedenkplaten dragen
de
namen
Passchendaele en Ypres. De derde zondag van oktober
zijn er ieder jaar op de flanken van de Katsberg SintHubertusfeesten
met
om
11u
de
traditionele
paardenwijding. De Abbaye de Ste-Marie de Mont des
Cats ligt op een mooie, groene heuvelrug. Vroeger werd
er in de abdij van de Catsberg ook bier gebrouwen, maar de installaties werden op het
eind van de Eerste Wereldoorlog gebombardeerd. Nu, een kleine 100 jaar later, is er naast
de trappistenkaas ook terug een bier: Mont des Cats. Maar in tegenstelling tot vroeger,
wordt het vandaag in België gebrouwen de abdij van Scourmont. Abdij van Scourmont?
Juist ja, dat is de abdij waar er ook Chimay gebrouwen wordt.

50,1 km
2x Rodeberg, Baneberg, Sulferberg, Goeberg, Katsberg, 2x Zwarteberg, Kokereelberg,
Haut Champ, Scherpenberg. De Scherpenberg ligt middenin een idyllisch landschap met
bosjes en weiden. Geniet van een lappendeken van oude akkers, valleigraslanden en een
prachtig bron-amfitheater. De Scherpenberg met zijn 125 m is wel een buitenbeentje.
Archeologen vonden er restanten van prehistorische landbouwnederzettingen met onder
andere silex voorwerpen en een hardstenen bijltje. Het materiaal waaruit dit bijltje
gemaakt werd, komt uit Bretagne, zo’n 1000 km hier vandaan. Dit bijltje is de meest
noordwestelijke gelegen vondst uit die tijd! (3000 vr. Chr.). De bodemstructuur
en -samenstelling heeft al menig geoloog geboeid. Fossielen in de zandlaag van onder
andere haaientanden bewijzen dat de zee hier ooit de streek heeft overspoeld.
57,2 km
De ultieme uitdaging van deze Elfbergentocht bereidt zich
voor op 2x Rodeberg, Baneberg, Sulferberg, Goeberg,
Katsberg, Kokereelberg, Haut Champ, Scherpenberg, 2x
Rodeberg en de Kemmelberg! Klimmers voor de Vlaamse
hellingen verlangen naar de Kemmelberg en andere knotsen
in de streek. Want ook wie nooit in het Heuvelland is geweest,
kent met de koersklassieker Gent-Wevelgem de steile
hellingen van de Kemmelberg, met zijn 156 meter het
hoogste punt in Vlaanderen.
Geniet zeker nog even na van een welverdiende Tongerlo, Keizer Karel, Heuvellandse wijn
of Picon!

