Bunkerwandeling (met gids)
Gijzenzele
Zondag 11 maart 2012

Programma :
Bijeenkomst aan de kerk van Gijzenzele, Sint Bavoplein; zondag 11 maart 2012 om 13u45.
Wandeling (totale afstand 13 km) :
De bunkerwandeling (met gids) loodst ons door een licht glooiend landschap met nu en dan een korte
nijdige helling. We zien kouterlandschappen met langgerekte akkers en weiden, aloude voetwegen
worden hier geherwaardeerd en in onze wandeling opgenomen. We wandelen langs de Molenbeekse
vallei. De Oosterzeelse Betsberg lonkt !!! bij helder weer zelfs naar de Gentse torens !!!
Rode draad zijn echter de bunkers die deel uitmaakten van het bruggenhoofd Gent dat rond 1930 werd
opgetrokken ter verdediging van de stad Gent.
Bunkers behoren toe aan de militaire bouwkunst. Naarmate de kanonnen en bommen steeds krachtiger
werden, werd het een zaak om de soldaten hier tegen te beschermen. Daarom werden grauwe,
constructies opgetrokken met dikke betonnen muren. Vaak zaten de grootste stukken beton onder de
grond. De gemeenten Gijzenzele, Landskouter en Moortsele tellen heel wat stille getuigen van het
oorlogsverleden. De “tête de pont de Gand” werd gepland reeds kort na W.O. I. maar pas rond 1930
uitgevoerd. Ze telt + 230 bunkers tussen Kwatrecht en Semmerzake.
Routebeschrijving :
Van Gent : E40 Brussel, afrit Wetteren, richting Zottegem, Oosterzele N42. Na 400 m rechtsaf
Gijzenzele. + 20 km.
Na de wandeling is er de mogelijkheid voor de geïntresseerden om iets te gaan eten in Resto “Onder
den Toren” aan de kerk van Gijzenzele.
Reservatie : wie mee gaat eten : graag een seintje vóór 03 maart 2012 voor het vastleggen van de
maaltijd (meer details volgen in het geheugensteuntje).
Kostprijs wandeling : 2,5 € per persoon (leden Finagent2) en 3,5 € per persoon (niet leden
Finagent2)
(inbegrepen : wandeling + gids)
Inlichtingen : Myriam tel. Werk 0257/92813 of 0499/41.37.73 . maria.maerrem@minfin.fed.be
Luc : 0497/94.55.23 – vanlimbergenluc@gmail.com

