Lidnr WSVL 4165

Airportwandeling
te Zaventem op zondag
10 mei 2020
Mogelijk om volgende afstanden:
5 – 8 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35km
af te leggen
Dit jaar staat onze Airportwandeling volledig in het teken van onze Nationale Luchthaven. De
start in zaal Sint-Maarten, ligt in hartje Zaventem met voldoende parkeergelegenheid op het
marktplein en aan het station. Ook is er een ruime parking voorzien voor bussen.
Inschrijven kan van 7u00 tot 15u.
Hoe kom je naar Zaventem? Via de NMBS ligt het station op 250m van de startplaats.
Bussen van ‘De Lijn’ stoppen op het marktplein van Zaventem, ongeveer op 100m van de
zaal. (272 Brussel-Noord, 282 Mechelen, 359 Roodebeek, 616
Leuven, 830 Groenendaal)
De 5km. De wandeling start in het centrum van Zaventem en
gaat richting ’t Imbroek. Het Imbroek is het oudste
groendomein van Zaventem. Vandaar uit gaan de wandelaars
langs mooie landelijke wegen naar Nossegem.

Kapelleke op het Imbroek

Schilderij Antoon van Dijck

De 5km komt langs de gekende Ikea-landingsbaan en loopt langs het ‘Noskoem-wegske’
terug naar de startzaal. Deze afstand is ook geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Bij

deze korte afstand kan de wandelaar ook eens
een kijkje gaan nemen in de Sint-Martinuskerk op
het marktplein te Zaventem (200m van de
startzaal). In deze kerk hangt het beroemde
schilderij van Antoon Van Dijck ‘Sint Maarten
verdeelt zijn mantel met een bedelaar’.
De 8-12-15km wandelingen gaan langs het
Imbroek richting Nossegem. Langs landelijke
wegen komen ze aan de mooie gerestaureerde
hoeve ‘Nothengem’, waar zich de eerste rustpost
bevindt. Na genoten te hebben van een hapje en een drankje gaan de wandelaars via de
Ikea-landingsbaan door het ‘Speelbos’ (Vliegbos), waar zich het vernieuwde
‘Spottersplatform van Brussels Airport’ bevindt. Daar heeft men een prachtig zicht op de
luchthaven. Dit panoramisch uitzichtpunt biedt de gelegenheid om mooie foto’s te nemen
van startende en landende vliegtuigen.
Dankzij de toelating van Sabena Aerospace, hebben we dit jaar een uitzonderlijke doorgang
verkregen via loods H-08, waar vliegtuigen worden hersteld en onderhouden. We kunnen
ook een kijkje nemen op de ‘Tarmac’, met de start- en landingsbanen. En we genieten van de
unieke kans om eens onder de indrukwekkende vleugels van een vliegtuig te mogen
wandelen. In deze loods is er een tweede rustpost
voorzien met broodjes, taart, soep en frisdranken.

Uniek om te bezoeken: Loods H-08

Noskoem-wegske & spottersplatform

Opgelet !!! Alle wandelaars die toegang willen verkrijgen tot deze loods en eventueel de
‘Tarmac’ op wensen, moeten aan de toegang hun controlekaart tonen. Dit wordt ons
omwille van veiligheidsmaatregelen opgelegd door de luchthavendirectie.
De wandeling wordt verder gezet via de brug naar Diegem-Lo waar het uitgestippeld
parcours je langs het mooie ‘Crown Plaza Park’ terug loodst naar de startplaats te Zaventem.
De wandeltracés van 20-25-30-35km lopen in een totaal andere richting. Via de
‘Stockmansmolen’ nemen de wandelaars het mooie en vernieuwde ‘Woluwewandelpad’
richting Sint-Stevens-Woluwe om dan via holle en veldwegen, door het gemeentelijke park
‘Mariadal’ te wandelen richting Nossegem. In het ‘Mariadal-park’ met zijn bronnen en vijvers
kan iedereen genieten van de mooie aangelegde paden en de fauna en flora. Dit
wandelparcours volgt nadien in grote lijnen de 12-15km-tracés naar de rustpost
‘Nothegemhoeve’.
Op de 25-30-35km-wandeltracés krijgt men ook het asielcentrum BIS 127 te zien waar zich
tevens ook het tweede ‘Spottersplatform’
bevindt.

Park Mariadal & Crown Plaza Park

De 30-35 km-wandelparcours maken een lus via Erps-Kwerps om een tweede maal terug te
keren in de rustpost ‘Nothegemhoeve’. Vervolgens sluiten deze wandelaars aan bij de 12-1520km. Voor deze afstanden is er ook een derde rustpost voorzien in de loods op de
luchthaven.
De mix van natuur en cultuur zal de wandelaar zeker weten te verrassen.

Praktische info:
Zondag 10 mei 2020
Startuur: vrije start tussen 7u00 en 15u00
Startplaats: Zaal Sint-Maarten, Veldeke 1 te 1930 Zaventem
Inschrijvingen: Leden 1,50€ - Niet leden 2,00€ - Kinderen -12 jaar GRATIS
Afstanden: 5 – 8 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35km
Ruime parking voor auto’s & bussen
Animatie in de zaal
Themawandeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar verzorgd door de vogelvrienden v/d.
Kille-Meutel.
Schuttledienst van/naar luchthaven voorzien voor de
wandelaars van de afstanden 5-8km
Meer info: Wandelclub De Parkvrienden Zaventem
Blanckaert William, Hoogstraat 80 te 1930
Zaventem
e-mail: christiane.meylemans@telenet.be
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