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Vredeswandeling

Op je weg...

Het uitgestippelde parcours loopt langs panorama’s, monumenten... Denk eraan om ze te bewonderen.
> De Sint-Jan-de-Doperkerk
> De Bomart-weide
> Het pad “La voie du Reste”
> De kapel gewijd aan de vrede tussen de volkeren
> De Pas Roland & het hoevegebouw van de vroegere abdij
> Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie
> Het Vredesmonument

Charter van de wandelaar

Wandeling
Toeristische Dienst
Pevelenberg

¦

Respecteer de natuur en privé-eigendommen <
Laat geen afval achter <
Houd rekening met jachtperiodes en jachtgebieden <

Laat iemand weten dat je op stap gaat en neem een GSM-toestel mee <

Neem een eerstehulpkit mee <
Draag aangepaste kleding en schoenen <
Houd dieren aan de lijn <
TOERISTISCHE DIENST
Gemeentehuis – mediatheek
59246 PEVELENBERG
www.mairie-monsenpevele.fr
en
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Plaats van vertrek
Sint-Jan-de-Doperkerk

Pevelenberg

De geschiedenis van Pevelenberg is nauw verbonden
met die van de stad Brugge. Op 18 augustus 1304
kwam het in Pevelenberg tot een treffen tussen de
Vlamingen en het leger van de Franse koning, Filips IV
de Schone.
Zeven eeuwen later bundelen Bruggelingen en Pevelenaren, in gedeelde vriendschap en met vastberadenheid, hun krachten om aan een duurzame vrede te
bouwen.
Met deze wandeling nodigt de Toeristische Dienst van
Pevelenberg je uit om zowel de plaatsen te ontdekken
die de strijd van 1304 oproepen als de plaatsen die een
symbolische getuige zijn van de vaste wil om aan een
duurzame vrede te bouwen.
Het Vredesmonument

Moeilijkheidsgraad
| Heel gemakkelijk

Afstand :
| 1,5 of 3 km

Wandeling

N°

6

¦ Op stap
1

Plaats van vertrek: Sint-Jan-de-Doperkerk van Pevelenberg (zie aparte info)

2

Ga met je rug naar de kerk staan en ga naar rechts. Wandel 50 meter. Je staat nu
aan de Toeristische Dienst van Pevelenberg. Ga met je rug naar de Toeristische
Dienst staan en neem de “RUE DE LA PLACE” daar recht rechtover. Wandel 200
meter (je laat de bistro “Chez Flavien” en daarna het plein links van je liggen). Op
het plein bevindt zich de basisschool van Pevelenberg. Deze school is verbroederd met het Immaculata-instituut uit Sint-Michiels, Brugge.
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Je komt nu op het kruispunt van de “RUE DE LA PLACE” en de “RUE DU PAS ROLAND”. Steek de straat over (maak gebruik van de zebraoversteekplaats) en neem
het wandelpad rechtdoor (rechts van de kapel). Je wandelt nu door de Bomartweide; de gemeente Pevelenberg heeft deze weide aangekocht en zal er later een
vroegere boomgaard in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. Volg het smal
pad over ongeveer 150 meter; je kunt er van een prachtig panorama genieten.
In de verte zie je de terrils van het vroegere mijncomplex van de streek van Lens.
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Op het einde van het pad sla je rechtsaf; volg dit aarden pad tot op het einde
(200 meter).
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Op het einde van dit aarden pad sla je linksaf de “RUE DU CAWOIN” in (opgelet: het straatnaambord ontbreekt!). Kies vervolgens een van de volgende twee
routes:

a

De Pas Roland

b

Wandel 300 meter in de “RUE DU HUIT MAI” en sla de tweede straat rechts in.
Dit is de “RUE DU PAS ROLAND”. Wandel 150 meter tot het eerste kruispunt,
dicht bij het voetbalterrein. Je bent nu op het kruispunt van de “VOIE VERTE
DE LA PEVELE” links (dit is een wandel- en fietspad, aangeduid door een witte
wandelaar en fietser op groene achtergrond) en de “VOIE DU RESTE” recht
voor je (zie aparte info).
Kom 150 meter op je stappen terug tot op het kruispunt van de “RUE DU HUIT
MAI” en de “RUE DU PAS ROLAND”, vanwaar je komt.

Wandel 450 meter in de “RUE DU CAWOIN” en sla de tweede straat links in.
Volg de “VOIE VERTE DE LA PEVELE” (dit is een wandel- en fietspad, aangeduid door een witte wandelaar en fietser op groene achtergrond) over 450
meter. Je bent nu op het kruispunt van de “VOIE VERTE DE LA PEVELE” en de
“VOIE DU RESTE”.
Op het kruispunt sla je rechtsaf en wandel je tot op het einde van de “VOIE DU
RESTE” (600 meter) (zie aparte info). Op het einde bevindt zich een kapel (zie
aparte info). Maak rechtsomkeer en kom op je stappen terug (600 meter) tot
op het kruispunt van de “VOIE VERTE DE LA PEVELE” en de “VOIE DU RESTE”.
Ga 150 meter rechtdoor. Je komt nu op het kruispunt van de “RUE DU HUIT
MAI” en de “RUE DU PAS ROLAND”.
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Vanaf dit kruispunt wandel je 100 meter in de “RUE DU PAS ROLAND” naar boven;
sla dan rechtsaf en volg het pad dat langs de Pas Roland naar boven loopt (dit is
het pad op de foto hierboven). Als je boven komt, draai je dan om en geniet van
het panorama (zie aparte info). Wandel door de poort van de gerestaureerde
abdijhoeve. In de tuin, op de plaats van de vroegere paardendrenkplaats zie je
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie (zie aparte info).

7

Kom op je stappen terug, wandel terug door de poort van het hoevegebouw en
ga door het hek aan je rechterkant. In de tuin zie je het vredesmonument (zie
aparte info).

De kortere weg (de volledige lus is 1,5 km lang)
Wandel 150 meter in de “RUE DU CAWOIN” en sla de eerste straat links in, de
“RUE DU HUIT MAI”.

De langere weg (de volledige lus is 3 km lang)

De Toeristische Dienst van Pevelenberg wenst je een aangename wandeling. Ontdek
onze andere wandelingen; je vindt de brochures in het gemeentehuis en in de Toeristische Dienst.
Deze wandeling werd samengesteld naar aanleiding van de viering van 25 jaar vriendschapsbanden tussen Bruggelingen en Pevelenaren op 30 september 2012.
Nederlandse vertaling : Dirk Verstraete, gids Gidsenkring Brugge.

