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Daar is de lente, daar is de zon, bijna 

Maar ik denk dat ze weldra zal komen 

De Fallus impidicus staat al in bloei 

En de blaadjes krijgen bomen. 

              Uit “Een vrolijk lentelied “  van Jan De  Wilde. 

Het was niet voorzien dat zware aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek de lente zouden 

inluiden. Deze twee locaties zullen in de geschiedenisboeken een bijzondere plaats toebedeeld 

krijgen. Onschuldige slachtoffers waren die dag niet op de juiste plaats. Nabestaanden blijven achter 

met de vraag: waarom wij? Hoe groot is de impact op het land? De toekomst zal het uitwijzen. Waar 

en wanneer stopt deze “oorlog”? Het leven gaat verder; minder dan 24 uur later spoort een horde 

van ruim 90 wandelaars richting Frankrijk. Wegeniswerken verhinderen de start bij de St- 

Wandrillekerk. Landelijk over asfalt, licht stijgend met doorkijkjes tot in het oneindige. Een stuk 

woeste grond waar de zachtgeel bloeiende gaspeldoorn zijn bedje heeft gespreid. We trekken voorbij 

de Ferme Notre Dame en de resten van een ontmantelde V2 lanceerbasis, triest oorlogsdelict. Voor 

we het Forêt Départementale d’Eperlecques induiken belet een waas in de verte haarscherpe zichten 

op Calais en Gravelines. De tocht door het bos, 5 km rechttoe rechtaan stelt niet veel voor, op enkele 

bosanemoontjes na. We komen even op adem bij de Chapelle Notre Dame des Trois Cayelles. In een 

vroegere cultus waren 3 godinnen belast met de bescherming van de 3 wegen die er samen kwamen. 

Op topografische kaarten van 1780 was deze plaats al bekend. In het Picardisch betekent Cayelle 

gewoon chaise (stoel). Zo spreekt men er van Cayelle préchoire (preekstoel) en Cayelle batilloire (de 

stenen stoel waar in de middeleeuwen recht werd gesproken). De “oudjes” onder ons weten maar al 

te best dat een biechtstoel niet de stoel was om op te zitten. In het bos bevindt zich ook nog het 

“Blockhaus d’Eperlecques “, een reuze betonnen bunker (22 m hoog, 5 m dik en gewelven van 7 m). 

Op 27-08-43 werd de bunker onder leiding van Commandant Mouchotte uitgeschakeld. De 

ontwerper van de GR-128 vond het niet de moeite een ommetje naar deze plaats te forceren. Eens 

uit het bos kuieren we voorbij een toren en waterstation, onder de D600 St-Omer – Dunkerque, 

verder over de spoorlijn tot de gekanaliseerde rivier de Aa. Deze rivier baant zich een weg tussen de 

heuvel van Eperlecques en de Wattenberg en maakt een smalle  verbinding  tussen de kuip van St- 

Omer en de poldervlakte. In 1072 liet Robbrecht De Vries op een hoogte van 72 m een abdij bouwen 

voor de Augustijnerorde. Alleen de gotische toren rest hedendaags en was lange tijd een baken voor 

de vissers. De brug over en langs mooi kort gesnoeide platanen richting centrum Watten. Bar “Le 

Buffy’s” is in het bezit van de gebruikelijke Belgische bieren, een vriendelijke service en meer moet 

dat niet zijn. De église St- Gilles met kleurrijke loodvensters torent als een belfort boven het stadje 

uit. Huisgevels met fiere leeuwen en straatnamen als Lindestraete, rue du Kruysbroere en route du 

Krom-Becke getuigen uit een ver verleden. We verlaten Watten met een blik op de viaduct van de 

TGV naar Calais. Klimmend klauteren we door het Bois Royal de Watten met zomereik als dominante 

soort. Boven het plateau zicht op de centrale van Gravelines. Vóór het centrum van Wulverdinghe 

een mooi panorama op de Vlaamse vlakte in het noorden en de beboste bult van Merckegem. Het 

eenvoudig St-Maartenkerkje stuurt richting Bois du Ham dat ons doorwijst naar Bois des Ombres. 

Sleedoornstruweel komt stilaan tot bloei en het fluitekruid wordt steeds groener. Landelijke paadjes 

laten ons genieten en afdalen richting Nieurlet dat nog echt in een winterslaap gewikkeld ligt. We 

staan aan de voordeur van het Parc Naturel Régional de l’ Audomarais, een harmonieus huwelijk 

tussen toerisme, recreatie en natuur. Een fijn netwerk van parallelle kanaaltjes laten de bewoners en 

tuinbouwers toe om zich in de watergangen te verplaatsen en om groenten van het veld te halen. 

Clairmarais, een uniek stukje waterland zal hopelijk voor de toekomst zijn. Ervaring hebben we 

genoeg met gammele bruggetjes, dansende vlotjes en roestige kettingbakken. En toch is 

voorzichtigheid geboden. Denk erom: un homme averti en vaut deux !!!! 


