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STROPERSBOS
STEKENE
ZONDAG 27 MEI 2018

Ria en Annemie nemen ons vandaag mee naar het Stropersbos gelegen in het Waasland. Het is op
een na grootste boscomplex.
Het is gekenmerkt door onder andere overblijfselenen reconstructie van de Staats Spaanse Linies
(www.natuurenbos.be/stropersbos ). Het Stropersbos kent ook een rijk cultuurhitorisch verleden. Een van
de meestt opvallende overblijfselenis ongetwijfeld de reconstructie van een stuk van de Bedmarlinie.
Deze werd aangelegd door de Markies Bedmar in 1702 als verdediging tijdens de Staats-Spaanse
successieoorlog. De linie bestaat uit een gracht met daarachter een verdedigingswal. Een knuppelpad
leidt naar de reconstructie.
Spoorlijn-Mechelen-Terneuzen.
Op 30 nov. 1870 reed de eerste trein op de spoorlijn Mechelen-Terrneuzen. Eigenlijk is die lijn te danken
aan Gustaaf-Eiffel- vader van de Eiffeltoren. Hij ontwierp immers de volledige ijzeren brud over de
Schelde in Temse, die op het traject van de spoorlijn lag. Reeds lang kunnen fietsers en wandelaars
genieten van het pad, dat inmiddels in de spoorbedding werd aangelegd. Het voert langs prachtige
natuur waarvan het Stropersbos de voornaamste component is.
Praktisch: De wandeling is ongeveer 8 à 9 km, goed begaanbare wegen bij droog weer!
Samenkomst op zondag 27 mei 2018 op de parking langs de N403 richting Hulst om 10 uur. Verlaat de
expressweg Knokke-Antwerpen in Kemzeke en ga richting Hulst. Juist voorbij de 2e rotonde ziet u zowel
links en rechts een parking en als alles mee zit ook Annemie en Ria. Bestemming bereikt!
(zie ook plan in bijlage).
We wandelen in de voormiddag door het prachtige Stropersbos waarna wij onze zelf meegebrachte
picknick kunnen eten in de omgeving van Foundation Verbeke (http://verbekefoundation.com ). Hier
kunnen wij wat drinken.
De Foundation Verbeke geeft ons de gelegenheid deze te bezoeken tegen de prijs van 10€ p.p. maar dan
wel voor een groep van minstens 12 personen.
Deelnameprijs: de gebruikelijke 2,00 € en 10,00 € voor het bezoek aan De Foundation Verbeke.
Zoals steeds en zonder enige verplichting kan wie wil na de wandeling iets mee gaan eten in Restaurrant
“Oude Statie”, De Klinge, Buitenstr. 7. Meer info volgt in het gebruikelijke geheugensteuntje.
Deelnemers en eters verwittigen tegen uiterlijk 20/5/2018 Ria (0497 46 11 04 – riavasco@telenet.be )
of Annemie (0474 27 99 02).

