20e Bursitiatocht te Burst
Zaterdag 4 april
Start: Parochiaal Centrum St.-Martinus, Kerkstraat 2
Afstanden: 7-10-14-18- 21 km
Inschrijving: Leden wandelclub €1.50, niet leden €2.00,
-12 jaar: gratis
Starten: 7.00 tot 15.00 uur
Afstempeling tot 18.00 uur
Dit jaar trekken we richting Vlekkem met de 10-14-18 en 21 km, de 7 km
blijft in de omgeving van de startplaats.
Zij maken eerst een
ee lusje van 3,8 km richting Bambrugge om even te rusten in de startzaal,
nadien verkennen zij de omgeving van het station in Burst om langs een aantal pittoreske
paadjes terug te keren naar de startzaal.
De overige afstanden
afstand starten samen met de 6 km tot aan de eerste splitsing na 1 km.
De 10 km gaat hier
hi nog even samen met de 6 km tot de 2e splitsing in Bambrugge, zij gaan
natuurgebied van de Smoorbeek.
richting het natuu
De 14-18 en 21 km
k gaan aan de eerste splitsing richting Oude Steenbakkerij en Zonnegem
Steenberg en Diepenborg tot aan het natuurgebied van de Smoorbeek te
om langs de Stee
komen.Vanaf hier
hie gaan de 10-14-18 en 21 km samen door het Smoorbeekbekken naar
Vlekkem waar ze de rustpost bereiken na respectievelijk 4,8 en 7,3 km.
De 18 en 21 km maken nu samen een lus van 6,8 km over heel veel onverharde paden
richting Koningsdries, Hoeksken en Kattenbos om naast de E40 terug te keren naar de
rustpost.
Vanaf de rustpost in Vlekkem keren de wandelaars terug naar Burst naast de E40 en gaan
rechts onder de snelweg om het bospad te nemen richting Bambrugge, in Prinsdaal dwarsen
ze de N46 tot Dries. Hier is er een splitsing aan de spoorweg.
De 10 en 18 km nemen de kortste weg om na 4,8 km het eindpunt te bereiken. De 14 en 21
km maken nog een ommetje om te eindigen met nog heel wat kleine paadjes alvorens de
start te bereiken na 7,1 km.
Het is voor allen een rustige en landelijke wandeling waar er ten volle kan genoten worden
van de lente in volle bloei.
Na de wandeling kan elke wandelaar genieten van onze vers gebakken wafels.
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Onze 20 ste Bursitiatocht gaat door op zaterdag 4 april in Burst.
Burst is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Erpe-Mere.
Het ligt in de Denderstreek aan de Molenbeek en wordt omringd door Bambrugge, Aaigem,
Ressegem, Borsbeke Vlierzele en Zonnegem. Aan Burstenaren gaf men de bijnaam "De Stro-zekers"
(stroeizjikers). De naam van Burst werd voor het eerst gevonden in een oorkonde van de
Sint-Pietersabdij in Gent. In dit document uit 1042 werd vermeld dat het dorp Burste gelegen lag aan
een gelijknamige rivier, de Bursitia juxta fluviolum Burste. Pas een eeuw later, in 1151, werd Burst
voor het eerst onder de huidige naam genoemd. Daarnaast werd het dorp in de daaropvolgende
decennia als Borst, Bost en Bust in enkele documenten genoemd.
In 1846 telde het dorp 125 boerderijen, waaronder
enkele grote. Toentertijd waren er in het dorp onder
andere een korenwindmolen, drie brouwerijen en drie
stokerijen. Rond begin 1800 telde het dorp 304
inwoners, aan het begin van de 20ste eeuw was dit
aantal gestegen tot 963. En momenteel zijn er rond de
3000. De vallei van de Molenbeek en de Serskampse
beek vormt een verbinding tussen de Scheldevallei en
Vlaamse Ardennen via oa. de Serskampse bossen en
de Geelstervallei. In Erpe-Mere gaat het om de vallei
van de Molenbeek die door de deelgemeenten Burst,
Bambrugge, Ottergem en Vlekkem vloeit.

BEZIENSWAARDIGHEDEN
In Burst kan je nogal wat kapelletjes aantreffen. In de
Gentsestraat staat er eentje halfweg en nog eentje op
het einde van de straat. Ook in de Dorent tref je er
drie aan, aan het begin, het midden en het einde.
Verder nog eentje in de Kerkstraat, in de Stationsstraat, in de Stokt en in de Akkerstraat.

DE SINT MARTINUSKERK

De Sint-Martinuskerk is een kerkgebouw, toegewijd
aan Martinus van Tours. In 1117 stond hier al een
gebedshuis. Deze neogotische kerk is een ontwerp
van Gentse architect Louis Minard, opgetrokken
tussen 1852 en 1855. In 1117 ver-kregen De Benedictinessen van de abdij van Vorst het
patronaatsrecht over Burst, Bam-brugge en Vlek-kem.
. De oude kerk, hoogst-waarschijnlijk in hun opdracht
gebouwd, werd in 1852 afgebroken. Ze is afgebeeld
op het schilderij Sint-Elooi van A. Van Der Eecken op
het rechterzijaltaar in de huidige kerk.
In 1908 werd het omringde kerkhof en de bijhorende
kerkhofmuur afgebroken voor de verbreding van de
Oudenaardsesteenweg.

LOURDESGROT
Achteraan in de Sint-Martinuskerk van Burst, bevindt
zich, naast het portaal tegen de achterwand van de
kerk, de Lourdesgrot. Het is een in reliëf aangebrachte
rots met een typisch Mariabeeld van Lourdes en een
H. Bernadette. Zij werd plechtig ingewijd op 14 juni
1942.

OORLOGSMONUMENT BURST
Dit monument, gelegen in de kerkstraat, herdenkt de
inwoners van Burst die zijn omgekomen in de Eerste
en Tweede Wereldoorlog.
Dit monument is opgericht na de Eerste Wereldoorlog.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de namen van de
omgekomenen uit deze oorlog er aan toegevoegd.

STATION BURST
Station Burst is een spoorwegstation langs spoorlijn
82 (Aalst-Burst-Zottegem) en spoorlijn 89
(Denderleeuw-Kortrijk).
In Burst stopte voor het eerst een trein toen in 1868 de
spoorlijn Denderleeuw-Kortrijk werd geopend. Het
toen aanwezige stationsgebouw was identiek aan de
andere stationsgebouwen op de lijn. Het bestond uit
een hoog middendeel vergezeld van twee lagere
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vleugels. Men kan dit ontwerp nog steeds zien onder
andere te Herzele en Haaltert.
In 1876 werd de aftakking naar Aalst geopend. Toen
in 1885 de verbinding Zottegem-Elzele klaar was, lag
Burst plots op de kruising van de lijnen
Denderleeuw-Kortrijk en Aalst-Elzele. Dit knooppunt
vervult haar functie vandaag nog steeds, maar in iets
mindere mate dan vroeger daar de sectie
Zottegem-Elzele sinds 1964 alweer gesloten is. De
spoorlijn 82 (Aalst-Burst) wordt enkel tijdens de spits
bediend en wordt gesloten tijdens de zomervakantie,
dit gebeurt omdat de spoorlijn voornamelijk gebruikt
wordt door studenten die hun opleiding volgen in
Aalst. Het station Burst telt vandaag de dag nog altijd
dubbel zoveel reizigers als andere stations in de buurt.
Het station Burst is een van de grootste stations van
de buurt: het telt drie sporen. Het derde spoor is een
uitwijkspoor en wordt enkel gebruikt tijdens de
schooljaarperiode door de P-trein naar Aalst. Om het
eilandperron te bereiken dient de tunnel gebruikt te
worden. Deze is zowel vanaf het station als vanaf de
parking toegankelijk. De perrons zijn grotendeels
verhard, maar wel nog niet op de moderne
standaardhoogte: dit bemoeilijkt het instappen op
sommige treintypes.
Op beide perrons zijn
schuilhuisjes geplaatst.

opdracht van pastoor Guillelmus Aerts. Het complex
bestond bovendien uit een woonhuis en een losstaand
bijgebouw, vermoedelijk koetshuis of een stalling
zoals typisch was in de 18de eeuw. Omstreeks Pasen
1886 werd de stallingen in de 'voortuin' afgebroken en
werd de pastorie links uitgebreid met een nieuw
aanbouwsel en meteen ook gerotseerd. Het is in deze
fase dat de oriëntatie van de pastorie moet omgekeerd
zijn. Zowel elementen in het interieur als aan het
exterieur (oa. zandsteenfragmenten) wijzen erop dat
de huidige achtergevel oorspronkelijk de voorgevel
was. De pastorie sloot aan bij het verdwenen kerkhof
rond de kerk.

HET KLOOSTER
Vo o r ma l ig kloosterhuis van de zusters
franciscanessen van Burst, thans twee woningen.
Oprichting van de kleine kloostergemeenschap en
aanpalende school in 1921. Volgens gegevens van het
kadaster lieten de zusters franciscanessen aan de straat
naast hun aanpalende lagere school in 1926 een
kloosterhuis oprichten. Begin de jaren 1970 werd het
klooster verlaten door de zusters en sloot de school
haar deuren.

HOF TEN BREMT
VERDWENEN MOLENS TE BURST
De Dorentmolen
De Dorentmolen (naar het leengoed Dorent), de molen
Van Nygem of molen De Smet (naar 19de-eeuwse
molenaars) was een houten korenwindmolen op de
Molenkouter, aan de zuidoostzijde van Molenveld (nr
36) tegenover een af takking van de
Oudenaardsesteenweg.
De molen brandde af in het begin van 1857 als gevolg
van een onweer.
Burgemeester Charles Dooreman; grondeigenaar,
stoker en pachter van het Hof ten Bremt besloot om
een nieuwe stenen koren - en oliemolen te bouwen aan
de Gentstraat, dicht bij het genoemde hof.
Op 30 mei 1857 kreeg hij toestemming tot de opbouw.
De windmolen kon in 1858 in werking gesteld
worden. Na in 1959 te zijn ontmanteld en een tijdlang
nog te zijn gebruikt als maalderij, werd de romp in
1970 gesloopt.

DE PASTORIE
De pastorie aan de Kerkstraat in Burst is een
dubbelhuis met een 19de-eeuws uitzicht, maar met een
oudere kern. Het bakstenen gebouw met klokkeruiter
ligt in een ommuurde tuin. In 2003 werd de pastorie
beschermd als monument.
De huidige pastorie werd opgetrokken in 1768 in

Het "Hof ten Brempt" is een gesloten hoeve gelegen
in een open landschap; bakstenen gebouwen van
diverse volumes onder pannen zadeldaken,
gegroepeerd rondom een gekasseide binnen koer met
vaalt. Voorheen omwalde hoeve, vermeld in 1570 als
eigendom van de abdij van Drongen. Toegankelijk via
deels gekasseid wegje met recent Onze-LieveVrouwe-kapel aan de baan.

Op 18 maart 2004, in late namiddag, ontstond brand
op de bovenverdieping van de historische herenhoeve
Hof Ten Bremt - ook bekend onder de naam
Doremans Hof - aan de Gentsestraat in Burst. De
familie Reygaerts die de hoeve bewoont, merkte de
vuurhaard tijdig op maar een felle wind bemoeilijkte
de bluswerken.
De bovenverdieping brandde
helemaal uit en de rest van de recentelijk vernieuwde
woning liep ernstige waterschade op.
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