
KLUISBERGEN - ZULZEKE

De grote renners achterna langs trage wegen

Routegegevens
Aantal kilometer:     9,3 km

Parcours: enkele afdalingen en 
beklimmingen

Troeven: * Rampe
* Paterberg
* Trage wegen

Startplaats: Kerk van Zulzeke, Kluisbergen,
Zulzekestraat

Parking: Voldoende aan de kerk

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 
21/05 tot 20/06 oranje pijlen LG

Routebeschrijving

Vertrek aan de kerk van Zulzeke. De Zulzekestraat oversteken en het pad volgen tot aan de Kapoenstraat. Rechts afslaan, voor de
bocht eerste pad rechts, Zulzekestraat. Op de baan links en onmiddellijk eerste pad rechts. In de Kosterstraat links meevolgen. Op het
einde van de baan links afslaan Biesstraat. Eerste straat rechts nemen, Nophovestraat. Op het einde van deze straat rechts
Fonteinstraat in. Deze blijven volgen ook als die overgaat in een pad. Aan de Ter Boekerstraat links afslaan, de baan oversteken en de
Ter Boekerstraat blijven volgen. Bij de splitsing rechts naar de Kalovenstraat. Deze volgen tot de Rampe. De Rampe naar beneden en
blijven volgen de Watermolenstraat in. Bij de splitsing rechts naar de Middelloopstraat. De Middelloopstraat naar links verder volgen.
Eerste pad recht nemen tot aan de Lamontstraat, halverwege kan je eens rusten op de bank van de Landelijke Gilde en genieten van
het prachtige uitzicht. Boven links afslaan. Eerste straat links is de Paterberg (ter info). Na de splitsing met de Paterberg eerste pad
rechts. Op het kruispunt links Ter Boekerstraat. Volgen in de Dalstraat. In de Dalstraat eerste pad rechts, pad blijven volgen tot aan de
kerk.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar  
oostvlaanderen@landelijkegilden.be.  Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde 
van 25 euro.  We verloten onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro. 

Belangrijke richtlijnen!
De paden zijn vlot toegankelijk maar waterdichte schoenen 
zijn aan te raden bij minder weer. Het gras staat op 
sommige plaatsen lang. 

Met dank aan Landelijke Gilde Kluisbergen
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Enkele hoogtepunten
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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1. De kerk van Zulzeke
Het kerkje gewijd aan Sint-Jan in de Olie bezit een geklasseerd kerkorgel en
een mooie collectie zilverwerk.
Merkwaardig aan dit kerkgebouw is het "bellemanshuisje" dat in de
kerkhofmuur zit ingebouwd. In dit schuilhuisje werden de kerkgeboden en
andere berichten omgeroepen.

2. De Rampe
De Rampe is een korte gekasseide helling gelegen in Kluisbergen in de
Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Het is een deel van de kasseiweg
Watermolenstraat, die de Keuzelingestraat verbindt met de Kalkhovenstraat.
Het is een onderdeel van de Eddy Merckxroute , die de Rampe aandoet en
afdaalt. Een keuze omwille van de nabijheid van de Oude Kwaremont, de
Paterberg, de Kluisberg en de Hotondberg.

3. Wegkapel Ten Boeker
Wegkapel zogenaamd Ten Boeker, schuin ingeplant aan hoek Fonteinstraat op
een perk met heesters en jonge bomen omgeven door akkers en weiland en
waar voorheen een grote beuk stond. Volgens Liber memorialis werd op 13
september 1877 op deze plek, aan de heilige boom "den Bouker", binnen de
wijk Lamont, een kapelletje met beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
plechtig opgehangen en gewijd. Op dezelfde plaats werd in september 1894
een kapel gebouwd ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Vrij kleine
gewitte rechthoekige bakstenen kapel op gepikte plint, onder overstekend
pannen zadeldak. Naar verluidt circa 1982 gerenoveerd.

4. De Paterberg
In 1985 werd de klassieke helling op de Paterberg heraangelegd in kasseiën.
De welliswaar mooi effen aangelegde kasseien zijn bij nat weer zeer glad en
zorgen voor menig wielerliefhebber met zijn 20% steile helling een harde
dobber. Je gaat van een hoogte van 32 meter in de vallei naar 80m boven de
zeespiegel aan de top van de heuvel.
Intussen behoort dit deel kasseiwegdek tot het Vlaams beschermd erfgoed.

5. Typisch landschap Vlaamse Ardennen

https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten

