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2018 is een heus feestjaar voor Wervik! Sporen van bewo-

ning gaan terug tot 2050 jaar geleden. Van de Ijzertijd

tot nu passeerden menige overheersers de geschiedkun-

dige revue, van de Romeinen, over Habsburgers, Fransen

en Nederlanders tot de Duitsers… Wie er meer over wil

weten moet zeker de tentoonstelling ‘wèRvik! – meer dan

2050 jaar stadsgeschiedenis in 205 voorwerpen’ bezoe-

ken in het Nationaal Tabaksmuseum.

2050 JAAR

Kris Deronne, diensthoofd Toerisme, blikt 2050 jaar te-

rug… “Wervik en Wervicq-Sud (F) herdenken in 2018 de

50ste verjaardag van de viering van hun 2000-jarig be-

staan in 1968, onder de noemer #wervik2050. De blik-

vanger is een groot volksfeest in het weekend van 14 en

15 juli. Ook de tijdelijke tentoonstelling van het Tabaks-

museum staat dit jaar in het teken van die herdenking.

In 205 sprekende voorwerpen vertelt ‘wèRvik!’ over de

rijke geschiedenis van onze stad – die eigenlijk al meer

dan 2050 jaar oud is. Om te beginnen kijken we vol

nostalgie terug naar het feestgedruis in 1968. Maar we

keren nog verder terug in de tijd, om enkele belangrijke

episodes uit Werviks verleden voor het voetlicht te bren-

gen: Wereldoorlog II, De Groote Oorlog, de Franse perio-

de (1713-1815), de late middeleeuwen en de Gallo-Ro-

meinse tijd. Uiteraard ontbreekt het tabaksverhaal van

de grensstad niet. We blikken ook terug op de fusie van

Wervik en Geluwe op 1 januari 1977. En tonen je tot

slot waar we als Wervikaan en Geluwenaar vandaag

preus op zijn.”

14-15 JULI

Op 14 en 15 juli staat het stadsfestival ‘Wervik 2050’ op

de agenda. Een evenement waarmee beide stadsbestu-

ren meer dan 10.000 bezoekers naar Wervik en Wervicq-

Sud lokken! Op zaterdag 14 juli staan een internatio-

naal concours voor bellemannen, de loopwedstrijd Fran-

co Belge Run en een bal populaire in 2 bijzonder sfeer-

volle spiegeltenten op het menu. Op zondag 15 juli is er

de streekproductenmarkt, historische animatie, de ‘kun-

stenlaan’ KapSul, kinderanimatie, een theaterwandeling

en… een reuze Franco-Belge huwelijksceremonie.

Kris Deronne: “Op vier locaties zullen re-enactors aan

het werk zijn. Verschillende groepen schreven zich al in

voor de Gallo-Romeinse periode, de middeleeuwen en

de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De Gallo-Romeinen

vestigen zich in de tuin van het Nationaal Tabaksmuse-

um, de middeleeuwen nabij de Sint-Medarduskerk, WOI

op het sportterrein in Wervicq-Sud en WOII op de Place

Général de Gaulle. Bezoekers worden op deze locaties

‘teruggeflitst’ in de tijd en beleven de geschiedenis op

een bijzondere manier.”

Deze wandelzoektocht over vijf kilometer maakt de verbinding tussen Wervik en Wervicq-Sud,

tussen België en Frankrijk. Beide steden kennen een gezamenlijke geschiedenis die meer dan

2050 jaar terug in de tijd gaat… Meer nog, ooit waren ze één maar door het Verdrag van

Utrecht (1713) werden ze plotsklaps uiteengerukt met de Leie als grens: Wervik – dat vandaag

ruim 18.000 inwoners telt – als deel van de Oostenrijkse Nederlanden, Wervicq-Sud behoort

sindsdien tot Frankrijk. Deze zoektocht neemt je mee over de grens en laat je met volle teugen

genieten van de twee Wervikse werelden. 

Twee Wervikse werelden

Vanaf 1 juni verschijnt 11 weken lang een nieuwe

zoektochtopgave in volgende volgorde: Nieuw-

poort - Lochristi - Koekelare - Wervik -Terneuzen -

Izegem - Pays des Collines - Genval - Heuvelland -

Gent - Namen

11 zoektochten

Praktisch

Langs het parcours werden 8 foto’s genomen. Bij

elke foto hoort een vraag. De oplossing is terug te

vinden op de plaats die op de foto staat afgebeeld.

Let wel: de foto’s staan in een willekeurige volgorde

afgedrukt. De antwoorden zijn steeds in de onmid-

dellijke omgeving terug te vinden. Je hoeft dus geen

mensen aan te klampen voor extra informatie. No-

teer telkens het antwoord bij het corresponderende

cijfer op het deelnameformulier.

Fotovragen

Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde

routebeschrijving. De gebruikte afkortingen staan

voor L (links), R (rechts) en RD (rechtdoor). Indien

door onvoorziene omstandigheden de uitgestippelde

route wordt afgesloten (lokale wielerwedstrijd, weg-

versperring, …), dan achten wij de deelnemers in staat

de aangeduide weg iets verderop terug te vinden. 

Routebeschrijving

Om vlot het Nationaal Tabaksmuseum – waar de wan-

delzoektocht start – te bereiken vanaf de autosnelweg

A19 (Kortrijk-Ieper), volg je best volgende weg:

- komende vanuit Kortrijk: afslag 2A (Wervik-Geluwe)

- N58 volgen tot vierde rotonde waar je de derde afslag

neemt (Kruisekestraat / N303) richting Wervik.

- komende vanuit Ieper: afslag 3A (Beselare) - Wervik

volgen (Kruisekestraat / N303 steeds rechtdoor).

Aan het einde van de Kruisekestraat (rotonde Lege

Kruisse) rechtsaf slaan (Komenstraat) en 500 meter

verder (voorbij de verkeerslichten) aan de begraafplaats

linksaf slaan (Barrierestraat). Op het eind van de straat

ga je naar links (Koestraat). Meteen aan je rechterkant

zie het Nationaal Tabaksmuseum. Er is gratis parkeer-

gelegenheid voor het museum of op de hoek van de

Koestraat en Barrierestraat.

Met de trein: Het station van Wervik ligt op de lijn

Kortrijk-Ieper/Poperinge en bevindt zich op wandelaf-

stand (circa 1,3 km) van het museum. 

Met de fiets: Het museum ligt vlakbij knooppunt 12 van

het Fietsnetwerk Leiestreek & Westhoek.

Hoe te bereiken?



Route

Deze stadswandelroute die door Wervik en West-

toer werd uitgetekend, wordt aangeduid met klink-

nagels waarvan je hieronder een afbeelding ziet.

Heel gemakkelijk te volgen dus. Toch geven wij

ook nog wat straatnamen mee.

De wandelzoektocht start aan het Nationaal Ta-

baksmuseum in de Koestraat 63 waar de Dienst

voor Toerisme gehuisvest is. Op pagina 1 vind je

hoe die locatie te bereiken is.

Als je in de Koestraat staat en kijkt naar het Natio-

naal Tabaksmuseum dan zie je links van het ge-

bouw een grindpad. Dat pad neem je en zo stap je

door de tuin van het museum naar de brug over de

Leie.

Die steek je over naar De Balokken. Eenmaal je het

eiland verlaat, kom je in de Avenue du Rivage, L

Rue de l’Industrie, Vrijdagmarkt, R Leiestraat, RD

Vlamingenstraat, RD Molenstraat, L Gasstraat, L

Steenakker, R Groenstraat, L Nieuwstraat, R Sint-

Medardusstraat, RD Koestraat, L Akademiestraat, R

Jaagpad en R Nationaal Tabaksmuseum (aan mo-

len).

Over de brug

Deze wandelzoektocht verbindt Wervik en Wervicq-

Sud. Vandaag aparte steden maar tot 1713 vorm-

den beide een geheel. Wandelen doe je over en

naast de Leie wat je sowieso een aangename erva-

ring oplevert. Steden aan een rivier hebben iets.

En als die dan nog pal op de grens met het buur-

land gelegen zijn, meer zelfs met de rivier als

grens, wordt het helemaal spannend. Daarom moet

je ook echt de tijd nemen om onderweg te genie-

ten. De wandeltocht is amper vijf kilometer en dus

heb je alle tijd om even een terrasje te doen. Dat

kan in België maar ook in Frankrijk. En nu je toch

in Wervik bent, kan je net zo goed wat geschiede-

nis opdoen. Daarom loop je vóór de start van de

tocht even binnen in het Nationaal Tabaksmuseum

waar de Dienst voor Toerisme huist. Daar kom je

alles te weten over de bezienswaardigheden in

Wervik.

Van Wervik naar Wervicq-Sud en terug

Afstand: 5 kilometer

Parkeren: in de Koestraat of de omgeving

daarvan. (Zie ‘Hoe te bereiken?’)

Start: Nationaal Tabaksmuseum, Koestraat

63, Wervik.

Kaart: Stadswandelroute Wervik- Wervicq-

Sud (€2 - te koop bij Toerisme Wervik)

Info: www.westtoer.be; www.wervik. Be/

toerisme

Parcours: hoofdzakelijk vlak. Bruggen zorgen

voor hoogteverschil.

Aard van de weg: Je wandelt meestal in de

stadskern, zij het nu in België of in Frankrijk.

Het gaat dus meestal over verharde wegen. In

het begin stap je door een natuurgebied over

onverharde paden. Er is ook een alternatief

voor rolstoelgebruikers mogelijk. En het

jaagpad langs de Leie is verhard maar autovrij. 

Wandelfiche

Van hieruit kan je perfect de grensregio ontdekken.

Vlakbij ligt ook een aanlegkade, jachthaven en cafetaria.

Het stadscentrum en de dienst Toerisme liggen hier op

wandelafstand. Misschien nog meegeven dat dit gebied

ontstond bij het rechttrekken van een Leiemeander in

1992. Op die manier werd de waterloop bevaarbaar

gemaakt voor schepen tot 1.350 ton. Hier kan je puur

genieten van alles wat natuur is. 

BIJ WELK SPECIFIEK TERREIN EN
BIJ WELK DOMEIN STAAN DEZE
TWEE LEUKE HUISJES?

Vraag 1

Over het ontstaan van deze nijverheid in de stad hangt

nog een zweem van mysterie. Zeker is dat de oudste

vermeldingen van productie dateren uit de dertiende

eeuw. Die productie bereikte zijn hoogtepunt tijdens de

eerste helft van de vijftiende eeuw. Wervik voerde toen

uit naar onder meer Hamburg, Danzig, Novgorod,

Marseille, Aragon, Catalonië, Italië, Sardinië en Noord-

Afrika. Tijdens de tweede helft van de vijftiende eeuw

werden de Wervikse keuren opgemaakt. Dit register

vinden we nu terug in Leiden (NL). 

WAT IS DE NAAM VAN HET
GEBOUW WAARVAN DEZE
CONSTRUCTIE DEEL UITMAAKT
EN WAARNAAR VERWIJST HET?

Vraag 5

DE LEIE ALS GRENS



Van Wervik naar Wervicq-Sud en terug

Deze wandelzoektocht laat je met volle teugen genie-

ten van Wervik. Je trekt op verkenning door het verle-

den en het heden. Alsof men het tijdige met het eeuwi-

ge verwisselt. Nu ja als een stad 2050 jaar bestaat dan

mag men al eens een hoge borst opzetten. En daar

mag best wat aandacht worden aan besteed. Vandaar

deze internationale belangstelling. Met Barcelona,

Peking en Sydney zal Wervik wel nooit kunnen wedijve-

ren maar toch…

WAT IS DE DATUM DIE BIJ DE
HOOFDSTAD STAAT VAN HET
LAND WAAR JE DIT VOORWERP
VINDT?

Vraag 2

Charles ligt hier vlakbij. Maar daar gaat het niet om. Ook

niet om industrie en bijpassend erfgoed. Uiteraard heeft

het met het verleden te maken. Wie de geschiedenis

van Wervik erop naslaat, weet dat er hier meer dan eens

gevochten werd. Van knots tot kanon…Twee gemeen-

ten… twee kerken die elk op hun manier domineren.

Deze wandelzoektocht slaat letterlijk een brug tussen

beide steden. 

WAT IS DE SOM VAN ALLE
GETALLEN DIE JE ONDER DIT
TEKEN ZIET STAAN?

Vraag 3

Dit maakt uiteraard deel uit van een groter geheel dat al

een hele geschiedenis achter de rug heeft. Wie ge-

schiedenis zegt, zegt verval, oorlog en wederopbouw.

Wij zijn op zoek naar het jaartal wanneer dit geheel

werd aangepast. Je vindt het terug in één van de oudste

straten van Wervik. Maar het verwijst wel niet naar de

oudste periode uit de geschiedenis van Wervik. De

aanpassingen werden uitgetekend door een Brugse

architect die bij het uitbreken van WOI naar Nederland

vluchtte en zich daar duidelijk door de functionele

architectuur en stedenbouwkunde liet beïnvloeden. 

WANNEER AANGEPAST?

Vraag 7

Op de Romeinse wegenkaarten uit de 3de-4de eeuw is

Wervik te vinden onder de naam Viroviacum. De neder-

zetting was een halteplaats op de Romeinse heirweg van

Bavay over Doornik en Cassel naar Boulogne. Het stra-

tenpatroon van het oudste gedeelte van het Wervikse

stadscentrum (Nieuwstraat - Groenstraat - Donkerstraat)

vertoont een opmerkelijk dambordpatroon vergelijkbaar

met Romeinse steden. In de stad zijn in de loop van de

geschiedenis verschillende opmerkelijke vondsten uit de

Romeinse tijd gedaan: verschillende munten, een aarde-

werken duifje, een beeldje van Mercurius, een weeg-

schaal en wat terra sigillata. De vondsten zijn te zien in

het Wervikse Erfgoedhuis René Defrancq. 

OP WELK GEBOUW VIND JE
DEZE PLAQUETTE?

Vraag 6

Onderweg kom je dit tegen. Dit is uiteraard een detail

van het groter geheel. De materie waaruit het gemaakt

is: brons. Het kreeg vorm door middel van de verloren

wastechniek en werd officieel voorgesteld in 1997. Het

is een ode aan het verleden van de stad. Een schenking

van een serviceclub aan de Wervikse bevolking. Op

hetzelfde ogenblik werd ook een taart gelanceerd en

recent volgden trouwens ook nog gelijknamige 

pralines. 

WAARVAN IS DIT EEN
ONDERDEEL?

Vraag 4

Bij knooppunt 12 van het Fietsnetwerk Leiestreek/West-

hoek vind je meerdere richtingaanwijzers met kilomete-

raanduidingen. Wij zijn op zoek naar het cijfer dat aan-

duidt hoeveel keer de som van het aantal aangeduide

kilometers met Wervikse bestemmingen gaat in het

verschil van de som van de kilometers naar Belgische

bestemmingen min het aantal kilometers naar Franse

bestemmingen. 

Dus: X = som kilometers naar Belgische bestemmingen

min de som kilometers naar Franse bestemmingen.

Y = som aantal kilometers naar Wervikse bestem-

mingen. 

Oplossing = X gedeeld door Y

HOEVEEL MAAL?

Vraag 8

 GRENS EN ALS BINDMIDDEL



Deelnemen is gratis en kan dage-

lijks tot en met 28 september

2018. Enkel originele deelname-

formulieren komen in aanmer-

king. Het volledige reglement kan

je nalezen op www.kw.be/zo-

merzoektochten.

Deelnameformulieren moeten

ons tegen uiterlijk 28 september

2018 bereiken op volgend adres: 

KW, Zomerzoektochten 2018,

Postbus 320, 8800 Roeselare. De

correcte antwoorden vind je

terug in KW van 12 oktober 2018.

De winnaars maken we bekend in

de krant van 19 oktober 2018.

Reglement

Als lezer kan je uiteraard aan alle

elf de zoektochten deelnemen,

telkens met meerdere inzendin-

gen. Zo verhoog je je winstkan-

sen. Met je deelname maak je

kans op een prijzenpot van meer

dan € 6.500 die wordt verdeeld

onder 55 winnaars. Per zoektocht

verloten wij onder de correcte

inzendingen volgende prijzen:

1 waardebon van € 300

bij Gaverzicht,

1 kledingcheque van € 150 

bij Deleye,

1 waardebon van € 100

bij Multi-Bazar

1 waardebon van € 50 

bij Gaverzicht,

1 waardebon van € 25 

bij Multi-Bazar

De prijzen

Merk je als deelnemer tijdens het

afleggen van de zoektocht onre-

gelmatigheden op of ondervind

je problemen? Meld het ons via

promotie@kw.be

Vragen?

1. DE BALOKKEN

Het 36 hectare grote recreatiedomein De

Balokken vormt de ideale plaats om te ont-

haasten. Het zit tussen de nieuwe en de

oude Leie geklemd. De Balokken is een jong

park in volle ontwikkeling waar je van een

bijzondere rijke fauna en flora kunt genie-

ten. Graslanden, loofbomen en een rietveld,

gecombineerd met wandelpaden en zithoek-

jes, maken van het eiland een charmante

plek om even tot rust te komen. In de moe-

raszone (4,5 hectare) met houten vlonder-

pad waan je je in een groot natuurgebied,

ver weg van de stad maar toch dichtbij.

Avonturiers kunnen er blijven overnachten

in één van de trekkershutjes of op het kam-

peerautoterrein.

2. NATIONAAL TABAKSMUSEUM

Wervik en Wervicq-Sud (F) herdenken in

2018 de 50ste verjaardag van de viering van

het 2000-jarig bestaan van beide steden in

1968, onder de noemer #wervik2050. De

blikvanger is een groot volksfeest in het

weekend van 14 en 15 juli. Ook de tijdelijke

tentoonstelling van het Tabaksmuseum

staat dit jaar in het teken van die herden-

king. In 205 sprekende voorwerpen vertelt

wèRvik! over de rijke geschiedenis van de

stad – die eigenlijk al meer dan 2050 jaar

oud is.

3. STADSFESTIVAL WERVIK 2050

Op 14 en 15 juli staat het stadsfestival ‘Wer-

vik 2050’ op de agenda. Daarbij wil men

meer dan 10.000 bezoekers naar Wervik en

Wervicq-Sud lokken! Op zaterdag 14 juli

staan een internationaal concours voor bel-

lemannen, de loopwedstrijd Franco-Belge

Run, twee bals populaire in spiegeltenten

en vuurwerk op het menu. Op zondag 15 juli

is er de streekproductenmarkt, historische

animatie, de ‘kunstenlaan’ KapSul, een reu-

ze Franco-Belge huwelijksceremonie en kin-

deranimatie. Kortom: Wervik en Wervicq-

Sud worden the place to be!

Het volledige programma vind je op www.

wervik.be/wervik2050.

4. BOOTTOCHTEN OP DE LEIE

Zin om de Leiestreek eens vanop het water

te ontdekken? Vaar dan van juli tot begin

september mee met de zomerboottochten!

Kies uit een gevarieerd aanbod van kind-

vriendelijke tochten, over smakelijke noc-

turnes tot ‘ontdekkingstochten’ richting

Noord-Frankrijk… Wie mee aan boord gaat,

mag zich verwachten aan een totaalpakket:

je geniet niet enkel van de beweging op en

langs het water, maar veelal ook van een

maaltijd aan boord en daar bovenop vaak

nog een (facultatieve) excursie op de be-

stemming. (Foto David Samyn)

Meer info en reserveren: 

www.toerisme-leiestreek.be/boottochten

5. ROCK OP ’T PLEIN

Ook dit jaar vindt het gezellig stadsfestival-

letje Rock op het Plein plaats. Het evolueer-

de van klein en fijn tot iets minder klein

maar toch nog altijd reuzefijn. Afspraak op

vrijdag 17 augustus 2018 op het Sint-Maar-

tensplein en dat voor de 36ste keer.

De inkom is helemaal gratis. Als je ziet wie

je daarvoor tussen de boterhammen krijgt,

ga je toch wel even neerzitten…:

- Robert 

- Chackie Jam

- SONS

- Raymond van het Groenewoud

- The Van Jets

- DJ Shizzle le Sauvage

6. ETEN EN DRINKEN…

Cafeetjes, restaurantjes en terrassen vind je

in de Leiestreek bij overvloed en in Wervik

zeker ook! Leuke etablissementen op het

parcours (of vlakbij): Bistro/tea-room Vredig

Gerecht, Fonduehuis De Savatte, Bistro-bras-

serie Kapittel 1755, Bistro De Waterkant en

museumherberg In den Grooten Moriaen. En

natuurlijk zijn er ook nog cafetaria De Balok-

ken en ‘t Leiezicht met hun gezellige terras

met zicht op het water.

T I P S

WERVIK

*Je gegevens worden in het bestand van Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, opgenomen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kunt je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen.

Indien je dit niet wenst, kruis dit hokje aan ¨.

www.wervik.be/toerisme
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