Kompaswandeling:
De Lork - Lettenberg (of Kleine Berg) Kemmelberg
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VOORAF: Het kompas wijst bij iedere wegsplitsing de weg die je moet
volgen. We lopen niet door akkers en weiden maar blijven op de
paden.
afstand:
duur:
schoeisel:
benodigdheden:
kostprijs:

4,2 km
1,5 à 2 uur
laarzen of hoge schoenen bij nat weer
schrijfgerief en kompas
0,50 €.

Deze kompaswandeling is een uitgave van het jeugdvakantiehuis DE LORK, vzw
CJT, Kattekerkhofstraat 2, 8956 Heuvelland-Kemmel
De Lork is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
8/03/2019
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Bijgewerkt door Kristof, met dank aan Olaia.

Vooraf.
Zich oriënteren betekent letterlijk "het oosten zoeken". Oriëns is het
Latijnse woord voor oosten. Dit wil zeggen dat je aan de hand van de
windstreken je plaats gaat bepalen.
In deze tocht ga je je oriënteren aan de hand van het kompas.
Aangezien het kompas een magnetische naald heeft die aangetrokken
wordt door de magnetische noordpool, wijst de rode kant van de
kompasnaald steeds het noorden aan. Wanneer wij in deze
kompaswandeling spreken van oriënteren dan bedoelen wij het
noorden opzoeken.
Belangrijke voorwaarden:
* Het kompas moet horizontaal gehouden worden.
* Het kompas niet gebruiken onder of dichtbij een hoogspanningsveld
of metalen voorwerpen.
* Bij onweer kan de lucht zo zwaar elektrisch geladen zijn dat het
kompas onbruikbaar wordt en dan is het hoogtijd om te schuilen.
* Het is geen rechtdoor kompaswandeling, dat wil zeggen dat je op de
wandelpaden en rijwegen moet blijven. Door bossen, akkers of velden
trekken wekt alleen de woede van de boswachter en de landbouwer
op.
* Aan elk kruispunt neem je de weg in de richting die opgegeven
wordt.
De startplaats van deze kompaswandeling =
DE PARKING VAN DE LORK (bij de 2 linden).
1.

In de nabijheid van de 2 linden stel je het
kompas in op 80°.
Je wandelt tot aan het kleine wandelweggetje richting sporthal.
2.

Het kompas op 10° zetten en als je juist bent
stap je verder in de richting van de sporthal.
Aan de sporthal ga je links in de richting van de klimmuur.
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3.

Voorbij de klimmuur kom je aan een
wandelweggetje. Hier kun je naar links of naar
rechts gaan. Als je het kompas instelt op 260°
dan kom je te weten in welke richting je verder
moet gaan.

Als je in dalende richting gaat dan ga je de verkeerde kant op.
4.

Bij een houten paal met het bordje “Kemmelberg
wandelpad” aan de voordeur van het huisnummer
26 houd je halt.

Het huisnummer 26 is de woning van de huisbewaarder van De Lork.
Links op deze voorgevel kun je een geodetisch punt waarnemen, dat is
een metalen plaatje aan de gevel met een rond puntje/bolletje erop.
De landmeters gebruiken die punten als startpunt voor al hun
metingen. De exacte hoogte van dat punt t.o.v. de zeespiegel is 90,349
meter.

VRAAG 1

Bij die houten paal “Kemmelberg wandelpad” volg je de richting 310°.
Als je juist bent dan volg je de richting van het nummer 81 van het
wandelnetwerk.
Opgelet gevaar, bij het dwarsen van de Bergstraat. We blijven de
richting van nummer 81 van het wandelnetwerk volgen en lopen naar
boven, door het speelbos, zonder rekening te houden met de vele
kleine paadjes links en rechts. In een speelbos is het immers niet
mogelijk om het kompas op iedere wegsplitsing te gebruiken. Als je
juist bent dan kom je boven aan het speelbos terecht bij het
wandelknooppunt 81.
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5.

Aan het wandelknooppunt 81 neem je de
kompasrichting 80°.

Aan de asfaltweg 10 meter verder kom je bij een wit sprookjeshuisje.
Het witte huisje was vroeger één van de vele dorpscafeetjes en heette
toen “In de Bonte Os”.

VRAAG 1b

6.

Aan “In de Bonte Os” stel je het kompas in op
310°.

Als je de richting van het nummer 70 van het wandelnetwerk volgt dan
ben je goed bezig.
Panorama: even verder aan een weidepoort heb je rechts een
goed zicht op een prachtig keteldal . Dat keteldal ontstond
door de bron van de Willebeek.
De bron van de Willebeek die onderaan in het bosje van dit
keteldal gelegen is, heeft door de jaren heen heel wat grond
meegespoeld. Zo ontstond dit prachtige keteldal.
De weg wordt vanaf hier een holle weg. Een holle weg is een weg
waarbij het terrein langs weerskanten van de weg hoger ligt dan de
weg zelf. Als een holle weg niet verhard is, kan die zeer drassig zijn.

7.

VRAAG 2
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Iets verderop is er een wegsplitsing: een weg die
schuin naar rechts en een weg die schuin naar
links loopt, hier loop je ongeveer 20 meter
richting 0°.

Als je recht voor je uitkijkt dan bemerk je de Lettenberg of Kleine Berg
met een hoogte van 97m.
8.

Opgelet voor het verkeer aan de Lokerstraat
ofwel moet je naar links, naar rechts of rechtdoor
richting de Lettenberg. Je volgt nu de richting van
340°.

9.

Slechts 15 m voorbij de Lokerstraat die je net
overstak heb je een nieuwe wegsplitsing hier ga
je richting 290°.

Als je goed uitkijkt of goed gelezen hebt dan kan je zo de oplossing
van deze twee vragen.

VRAAG 3
VRAAG 4
Voorheen stond hier een tijdelijke kruisweg.
Deze is ondertussen vervangen door een
permanente kruisweg, gemaakt door
kunstenaar Bernard Sercue en ingehuldigd in
maart 2015.

VRAAG 4b VRAAG 4c
10.

Aan de trap aan je linkerkant neem je de richting
270°.

Je daalt de trap af tot aan de 4 bunkers van de Eerste Wereldoorlog.

VRAAG 5
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VRAAG 6

VRAAG 7

11.

Je keert op je stappen terug tot boven aan de
trap. Bovenaan de trap heb je 2 mogelijkheden:
ofwel keer je terug ofwel ga je verder de
Lettenberg omhoog. Om bovenaan de trap de
juiste richting te weten neem je het kompas en
volg je de richting van het noorden.

12.

In de nabijheid van het kruisbeeld op de top van
de Lettenberg houd je eventjes halt. Hier heb je
een prachtig panoramisch vergezicht.

Panorama: juist voorbij het kruisbeeld van de calavrieberg heb je een
prachtig zicht op Kemmel, Ieper en zelfs Diksmuide.

Het huis net voor de kerk met z'n zwart bijgebouwtje is de voormalige
pastorie, nu de nieuwe toeristische dienst.

VRAAG 8

VRAAG 9

In de nabijheid van het kruisbeeld, op de top van de Lettenberg, neem
je de richting 70°.
Deze prachtige wandelweg loopt naar beneden tot aan het knooppunt
71. Bij dat knooppunt 71 heb je een volgende vraag te beantwoorden.

VRAAG 10
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13.

Aan het wandelknooppunt 71 stel je het kompas
in op 20°.

Bij de ingang van de camping neem je even de tijd. Op de parking van
de camping kun je de antwoorden terugvinden op de 2 volgende
vragen. Stoor de uitbaters van de camping niet om het antwoord op
deze 2 vragen te weten te komen!

VRAAG 11 VRAAG 12
14.

Na het beantwoorden van deze 2 vragen bij de
camping zet je je weg gewoon verder dat wil
zeggen dat je de richting 20° aanhoudt.

15.

Opgelet aan de drukke weg Poperinge-Kemmel
neem je plaats op het voetpad van de
Reningelststraat hier stel je het kompas in op
310° en volg je verder de richting van het
wandelknooppunt 75 tot aan de Terrierstraat.

16.

Aan de Terrierstraat
kom je het verkeersbord
tegen, vooraleer het
kompas opnieuw in te
stellen los je volgende
vraag op

VRAAG 13
Zou de Terrierstraat je volgende weg zijn? Om dat te weten stel je het
kompas in op 260°.
Panorama: op deze rustige weg hebben we een goed zicht op 2
gekende “bergen”, in feite gaat het slechts om heuvels maar
met West-Vlaamse fierheid noemen we de heuvel recht
voor ons de Rodeberg en de heuvel iets meer aan de
rechterkant, de Scherpeberg.
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17.

Aan de Keerstraat moet je even halt houden bij
enkele grote stenen die de ingang van de
boerderij sieren. Deze stenen zijn ijzerhoudende
zandstenen. Uit dergelijke rotsstenen bestaan
onze bergen.

Je loopt vanaf hier richting 210°.
18.
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Bij het volgende kruispunt ben je opnieuw aan de
Lokerstraat, je neemt hier de oostelijke richting.

Opgelet hier rijdt het verkeer weer vlugger, je blijft dus goed na
elkaar aan de linkerkant van de weg lopen.
Boven op het hoogste punt van de Lokerstraat,
19.
loopt een klein paadje rechts de berg omhoog.
Moet je dat paadje volgen of niet? Stel je kompas
in op 160° en je weet het antwoord.
Aan je linkerkant juist voor het bos zie je opnieuw de Lettenberg met
zijn bunkers liggen.
Langs deze weg kom je een geheimzinnig (kijk maar naar de ramen)
stenen huis tegen aan de rand van het bos.

VRAAG 14
20.

Bij de volgende wegsplitsing, aan het
wandelknooppunt 83, volg je de zuidelijke
richting.

VRAAG 15
Zo kom je aan het hoogste punt van de Kemmelberg. Daar is een
kleine heuvel met een betonnen blok. Als je die betonnen blok goed
bekijkt dan bemerk je boven op die betonnen blok een klein metalen
bolletje, dat is ons 2de geodetisch punt. Dat punt is exact 154,789
meter hoog.

VRAAG 16
Naast de heuvel
bemerk je ook een
put. De legende van
het paardje
Malegijs gaat over
een verhaal van 3
meisjes, een
gevleugeld paard
en deze kinderput.
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70° is de weg die je moet volgen.
21.
Je loopt nu op de top van de Kemmelberg richting Uitkijktoren.
22.

Net voorbij de eerste kasseien, aan
wandelknooppunt 82 kan je naar 4 andere
wandelknooppunten (81 – 83 – 84 – 85) stappen.
Het kompas op 40° en je weet welk
wandelknooppunt we volgen.

Je blijft dalen tot aan knooppunt 81.
23.

Aan knooppunt 81 neem je de richting 160°. Vier
treden hoger vervolg je het wandelpad. Als je
goed rondkijkt dan zie je dat je opnieuw naar het
speelbos wandelt. Ook het wit sprookjesachtige
huisje wandel je (nu ligt het aan je linkerkant)
weer voorbij.

VRAAG 17
24.

OPGEPAST GEVAARLIJKE WEG: aan de Bergstraat
richting 130° kiezen. Nog even opletten bij het
dwarsen van de Bergstraat.

25.

Aan het wandelpaadje van De Lork richting 210°.
Zo kom je op de speelweide van De Lork terecht.
Nu nog vraag 18 beantwoorden en de
kompaswandeling zit er op!

VRAAG 18
HET KOMPAS.
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Drie richtlijnen om je kompas goed vast te houden:
* Het kompas vlak houden en vasthouden tussen duim en wijsvinger.
* Het touwtje moet steeds naar je buik gericht zijn.
* De richtingspijl wijst dan steeds recht voor je uit en die moet je
volgen.

Hoe werk je met een kompas?
Het kompasplaatje heeft een richtingspijl in het midden. De onderkant
van de richtingspijl kan je zien doorheen de rand van de kompasring.
Het aantal graden dat we wensen te stappen moeten we laten
samenvallen met die onderkant.
De kompasring kunnen we ronddraaien.
Op de kompasring staan de 4 windstreken vermeld:
N = North – Noord
E = East – Oost
S = South – Zuid
W = West - West.
Daarenboven is onze kompasring verdeeld in 360 graden. De letter N
kan zowel het getal 0 als het getal 360 bevatten. Als we nu 100° (100
graden) moeten lopen stellen we het kompas in op 100°, je zet het
getal 100 van de kompasring boven op de onderkant van onze
richtingspijl.
De kompasnaald is beweegbaar. Om die goed beweegbaar te hebben
moet je het kompas zeer vlak houden. De rode kant van de naald wijst
normaal steeds naar het noorden. Je moet nu het kompas draaien
zodat de rode kant van de naald wijst naar de letter N van de
kompasring ofwel dat de rode naald samenvalt met de rode pijl die het
noorden aanduidt van de kompasring.
De richtingspijl geeft nu aan waar je heen moet stappen.
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Antwoordformulier
Groep :
School:
Naam :
Datum:

VRAGEN
VRAAG 1

ANTWOORDEN
>

Er hangen nog 2 gelijkaardige bordjes aan de houten paal afkomstig
van het wandelnetwerk. Welke 2 getallen staan er op die bordjes?

VRAAG 1b

>

Hoeveel foutjes tel je in volgende foto… rara

VRAAG 2

>

0° staat niet op het kompas vermeld. Welke letter staat op de plaats
van 0°, en van welk woord is dat de afkorting?

VRAAG 3
hoe hoog is de Lettenberg?

>

VRAAG 4
hoe wordt deze berg nog genoemd?

>

VRAAG 4b
uit hoeveel staties bestaat een kruisweg? Deze kruisweg wordt tot op
heden nog steeds gedaan door de gelovigen van Kemmel op Goede
Vrijdag.
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VRAAG 4c
Wat hoort bij elkaar ? Verbinden maar…

AO

VRAAG 5

>

O 14

BO

O3

CO

O1

DO

O7

EO

O 11

>

hoeveel insecten (muggen, motjes, …) eet de vleermuis elke dag?
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VRAAG 6
hoe groot is zijn honger in verhouding tot
zijn gewicht?

VRAAG 7

>
>

wat was de functie van de bunkers in de Eerste Wereldoorlog?

VRAAG 8

>

bij het kruisbeeld zie je de kerk van Kemmel liggen. Ligt de kerk van
Kemmel in het Noorden, Oosten, Zuiden of het Westen?

VRAAG 9

>

Welke kerk kan je zien in de verte, rechts achter de kerk van Kemmel?

VRAAG 10

>

op deze paal prijken 3 bordjes van het wandelnetwerk. Welk bordje
heeft de grootste som?

VRAAG 11
hoeveel kost het om 1 nacht te kamperen
met … een caravan + een gezin met 2
volwassenen, een kind van 13 jaar, een kind
van 8 jaar & een hond?

>

VRAAG 12
wat hebben de meeste straatnamen op de
camping met elkaar gemeen?

>

VRAAG 13
welke van de onderstaande beweringen is
juist?
1. Deze weg mag altijd door zware camions
gebruikt worden.
2. Deze weg mag nooit door zware camions
gebruikt worden.
3. Deze weg mag soms door zware camions
gebruikt worden, bv. Als die camion ergens
in deze straat moet laden of lossen.
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>

VRAAG 14
wat is de functie van dit gebouw?

>

VRAAG 15
hoeveel treden telt deze trap?

>

VRAAG 16
welk hoogteverschil heb je overwonnen

>

VRAAG 17
hoe heette dit huisje vroeger?

>

VRAAG 18
Als je de cijfers van de foto's (zie voorpagina >
van de kompastocht) in de juiste volgorde
zet van de wandeling, welk getal bekom je
dan?
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