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Excursie:   “In de voetsporen van de Guldensporenslag” naar Kortrijk, 
Oudenaarde en Le Grand-Hornu  

Wanneer: Zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2022 

Opstapplaatsen: 8:00 uur Geleen en 8:30 uur Heerlen 

 

 

 

Aan de leden van de kringen De Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg en overige 
belangstellenden, 
 
Graag nodigen wij U uit voor de tweedaagse excursie: “In de voetsporen van de 
Guldensporenslag” naar Kortrijk, Oudenaarde en Le Grand-Hornu (België) op zaterdag 21 
mei en zondag 22 mei 2022 met opstapplaatsen in Geleen en Heerlen. 
 
Dagindeling 
 
De op dat moment geldende regels in België gelden m.b.t. corona worden in acht genomen. 
Zorg voor passende schoenen vanwege de kasseien in een deel van de historische 
binnensteden.  
 
Zaterdag 21 mei 

• 08:00 uur → Vertrek In Geleen vanaf het parkeerterrein gelegen aan een zijweg van de 
Jos Kleynenlaan. Komende van de Rijksweg, direct na het tankstation de toegangsweg 
rechts inrijden; na 100 meter ligt het grote parkeerterrein.   

• 08:30 uur → Vertrek in Heerlen, parkeerplaats hoek Heerlerbaan en Dr. 
Meulemanstraat. 

• 11:00 uur → Aankomst Le Grand-Hornu. Lunch en bezoek van het historische complex. 
• 14:00 uur → Vertrek naar Kortrijk. 
• 15:00 uur → Aankomst bij het Parkhotel Kortrijk. 
• 16:00 uur → Stadswandeling met gids “Kortrijk ontdekken”, langs de belangrijkste 

historische bezienswaardigheden. Vanaf 18:00 uur vrije tijd  
 



 
Zondag 22 mei 

• 09:00 uur → Stadswandeling met gids “Guldensporenwandeling” langs de plaatsen die 
van belang waren bij de Guldensporenslag en de latere romantisering van de slag. Vóór 
de wandeling worden de koffers naar de bus gebracht.   

• 11:00 uur → Lunch.  
• 13:00 uur → Vertrek naar Oudenaarde. 
• 14:00 uur → “Klassieke monumentenwandeling” met gids door het historische 

centrum. 
• 16:00 uur → Koffie. 
• 17:00 uur → Vertrek naar Geleen/Heerlen. 
• 19:30 uur → Aankomst Heerlen.  
• 20:00 uur → Aankomst Geleen.  

 
Kosten en aanmelding  
 
Wij overnachten in het Parkhotel Kortrijk, Stationsplein 2. Bij een grote aanmelding voor deze 
reis bestaat de mogelijkheid dat een klein aantal deelnemers ondergebracht wordt in een 
ander gelijkwaardig hotel elders in Kortrijk. Bij gebruik van een tweepersoonskamers vragen 
wij voor leden € 181,- en voor niet leden € 210,- per persoon. Bij gebruik van een 
éénpersoonskamer kost deelname voor leden € 236,- en voor niet leden € 265,-. In de prijs 
zijn begrepen: kosten bus, fooi chauffeur, overnachting en ontbijt, entree en audioguide Le 
grand-Hornu, de rondleidingen in Kortrijk en Oudenaarde. Lunch (2 maal) en diner zijn voor 
eigen rekening. U dient zelf voor verzekering tijdens de reis te zorgen.  
 
De aanmelding geschiedt per email aan mwvdweerden@ziggo.nl  en is definitief wanneer het 
verschuldigde bedrag is overgemaakt op bankrekening (IBAN) NL84INGB0005378710 t.n.v. 
LGOG kring Parkstad onder vermelding van “Kortrijk”, de gewenste opstapplaats en een- of 
tweepersoonskamer. Het is eveneens van belang bij uw aanmelding het 06 nummer te 
vermelden waarop u bereikbaar bent tijdens de excursie.  
 
Aanmelding uiterlijk 11 maart. Deze tijdige aanmelding is nodig vanwege de hotelreservering. 
Mocht uw inschrijving binnenkomen wanneer de bus is volgeboekt, dan ontvangt u daarvan 
meteen bericht en wordt uw geld teruggestort. Bij afmelding waarvoor geen vervanging 
gevonden wordt, kan helaas geen terugbetaling plaatsvinden. Afmelding dient te geschieden 
bij Martin van der Weerden per email (mwvdweerden@ziggo.nl) of telefoon (045-5325094 
of 06-15894406).   
 
Namens beide besturen, met vriendelijke groet, 
 
Rob Pernot, voorzitter Kring De Westelijke Mijnstreek 
Martin van der Weerden, voorzitter Kring Parkstad Limburg 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage: Le Grand Hornu, Kortrijk, de Guldensporenslag en Oudenaarde 
 
Le Grand-Hornu 
 
Le Grand-Hornu is een historisch industrieel 
mijnbouwcomplex in de Borinage niet ver van 
de stad Bergen (Mons), bij het plaatsje Hornu. 
De site is een waardevol restant van de 
Industriële Revolutie en een vroeg voorbeeld 
van functionele stedenbouw aan het begin van 
de 19e eeuw. Henri de Gorge (1774 – 1832) liet 
er tussen 1810 en 1830 de stadswijk, de 
werkplaatsen, de kantoren en de 
eigenaarswoning “Kasteel de Gorge” bouwen. 
De hier gebruikte neoklassieke stijl maakt veelvuldig gebruik van booggewelven, 
geveldriehoeken en halfronde vensters. Het complex is inmiddels als werelderfgoed door 
UNESCO erkend.  
 
Henri de Gorge, kolenhandelaar en filantroop uit Rijssel, kocht de concessie in 1810 en wist 
de kolenproductie winstgevend te maken. De ligging van het complex bij het kanaal Bergen-
Condé maakte transport richting Parijs en Antwerpen via de Schelde mogelijk en bevorderde 
sterk de verkoop. Omdat het moeilijk was om arbeiders te vinden en te houden, liet De Gorge 
aanvankelijk een slaapzaal en in 1816 een complete arbeiderswijk bouwen. Hij kreeg te 
maken met een forse opstand van de arbeiders die de installaties vernielden en zijn woning 
plunderden. De Gorge verstopte zich, verkleed als mijnwerker, in een duiventil boven de 
stallen. Aanleiding was de aanleg van de eerste sporen, waarop de wagens nog door paarden 
voortgetrokken werden. De mijnwerkers voelden zich bedreigd door de mechanisatie. Henri 
de Gorge stierf in 1832, net als een deel van zijn arbeiders, aan de cholera.  
 
Omstreeks 1970 dreigde de sloop van het hele complex. Het is gelukkig behouden gebleven 
als museum en locatie voor moderne kunst. De bovengrondse mijngebouwen, de 
arbeiderswijk met 425 bakstenen huizen en het “kasteel” zijn een populaire attractie 
geworden.  
 
Kortrijk  
 
Deze historische stad ligt in West 
Vlaanderen, niet ver van het Franse Lille 
(Rijssel) en telt momenteel 77.000 
inwoners. Kortrijk (in het Frans Courtrai) 
wordt doorsneden door de rivier de Leie. 
Een inwoner wordt Kortrijkzaan of 
Kortrijkzane genoemd.  
 
Kortrijk ontstond uit een Romeinse 
woonkern op een kruising van de Leie en 
twee Romeinse heirbanen. In de 
Middeleeuwen groeide Kortrijk uit tot een 
van de welvarendste steden van Vlaanderen, vooral door de textielnijverheid en daaruit 



voortvloeiende handel, onder andere met Engeland. Tegenwoordig heeft deze populaire stad 
met zijn vele winkels en de universiteit een groot deel van de historische binnenstad 
omgevormd tot een verkeersvrij voetgangersgebied. De stad is rijk aan cultureel erfgoed. Het 
straatbeeld van Kortrijk wordt bepaald door de vele waardevolle gevels, molens, 
standbeelden en soms sprookjesachtige doorkijkjes. 
 
Het Belfort en het Begijnhof staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Sint-
Elisabethbegijnhof werd in 1238 gesticht door Johanna van Constantinopel. Het werd 
meerdere malen verwoest, onder andere in 1302 en in de 17e eeuw herbouwd in barokke stijl. 
Het Baggaertshof met 13 huisjes en een kapelletje, gelegen rond een medicinale kruidentuin, 
wordt vaak het tweede Kortrijkse begijnhof genoemd. De Broeltorens zijn twee bijna 
identieke, middeleeuwse vestingtorens aan de oude Leie. De beide torens zijn met elkaar 
verbonden door middel van de Broelbrug, met in het midden het beeld van de heilige Johannes 
Nepomucenus, patroonheilige van de drenkelingen.  
 
Een van de oudste gebouwen van Kortrijk is de onze Lieve Vrouwekerk. Ze werd gebouwd 
binnen de muren van het eerste grafelijke kasteel, waarvan restanten te zien zijn naast de 
kerk. De Gravenkapel werd gebouwd naar het voorbeeld van de Sainte Chapelle te Parijs als 
mausoleum voor Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen. Enkele andere beeldbepalende 
gebouwen zijn het gotische stadhuis, de stadswaag en het Onze Lieve Vrouwehospitaal 
(1204).  
 
De Guldensporenslag (1302) en de Gouden Eeuw van Vlaanderen 
 
De Slag bij Kortrijk, beter bekend als de 
Guldensporenslag, vond plaats op 11 juli 
1302 tussen milities uit Vlaanderen en het 
leger van de Franse koning Filips IV. De 
slag was in militair opzicht opmerkelijk 
omdat de uit de burgerij afkomstige 
piekeniers en boogschutters in staat 
bleken het adellijke ridderleger te 
weerstaan. Het Franse leger gold in die tijd 
als het sterkste leger van Europa. 
Vlaanderen was toen een economisch 
zwaargewicht vanwege de 
lakennijverheid en wolhandel met vele internationale contacten en een rijke cultuur.  
 
In de negentiende eeuw speelde de slag een belangrijke rol bij het ontstaan van een Belgisch 
zelfbewustzijn en de groei van de Vlaamse Beweging. Van groot belang hierin was Hendrik 
Consciences roman De Leeuw van Vlaanderen uit 1838, die een geromantiseerd beeld van de 
strijd schetst. Tijdgenoten hadden het aanvankelijk over de Slag bij Kortrijk. De kronieken 
vermeldden de dood van talrijke “vergulde sporen”, als synoniem van ridders. Jean Froissart 
vertelde over de aanwezigheid van 500 vergulde sporen in de Onze Lieve Vrouwekerk te 
Kortrijk. Later werden die sporen verbonden aan de naam van de slag. De definitieve 
doorbraak van de naam Guldensporenslag was er aan te danken dat de roman “De Leeuw van 
Vlaanderen”, de ondertitel droeg “De Slag der Gulden Sporen”.  
 



Het slagveld, de Groeningekouter, bevindt zich tegenwoordig in het centrum van de stad 
Kortrijk. Hier bevinden zich de Groeningepoort en het Groeningemonument, in 1902 
opgericht naar aanleiding van de 600e verjaardag van de guldensporenslag.  
 
Oudenaarde 
 
Zo’n 30 kilometer van Kortrijk ligt 
Oudenaarde; een andere Vlaamse topper. De 
stad met 31.000 inwoners ligt aan de 
Schelde, die eeuwenlang de grens vormde 
tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk. 
In het jaar 1030 gelastte graaf Boudewijn IV 
van Vlaanderen er op de linkeroever een 
burcht te bouwen, als tegenhanger van de 
vestiging die de Duitse keizer aan de 
overzijde van de rivier had laten bouwen. De 
Vlaamse vestiging kreeg in 1150 
stadsrechten. De beide steden versmolten in 
de 16e eeuw tot één stad. 
 
Oudenaarde is ook de geschiedenis ingegaan als de geboorteplaats van Margaretha van 
Parma. Keizer Karel V verwekte er een kind bij de weversdochter Johanna van der Gheynst. 
Hun kind zou van 1559 tot 1567 als landvoogdes over de Nederlanden regeren.  
 
Vanaf de late Middeleeuwen was de stad in heel Europa bekend om haar 
wandtapijtenproductie. Aan het einde van de 18e eeuw komt een einde aan een eeuwenlagen 
bloeiperiode. Vanwege het imposante behouden erfgoed en de mooie ligging wordt 
Oudenaarde “de parel van de Vlaamse Ardennen” genoemd.  
 
Op het Oudenaardse wapenschild staat een afbeelding van een bril. Volgens een zestiende-
eeuwse legende zou keizer Karel V hebben opgedragen om die bril er op te zetten, omdat de 
dienstdoende stadswachter de keizer niet had zien aankomen. De stadswachter met de naam 
Hanske de Krijger, volgens anderen Thyl Ulenspiegel, zou in slaap gevallen zijn omdat hij te 
veel gedronken had. In werkelijkheid is het embleem in het wapenschild geen bril, maar een 
gestileerde A van Audenaerde. 
 
Het stadhuis staat bekend als een schoolvoorbeeld van de Brabantse laat gotiek en is erkend 
werelderfgoed. Op de spits van het stadhuis staat een bronzen beeld van de plaatselijke 
volksheld Hanske de Krijger.  
 
De gotische Sint Walburgakerk werd omstreeks 1150 herbouwd, nadat een eerdere kerk deels 
verwoest werd door brand. Aan de oorspronkelijke kerk herinnert alleen nog het koor in 
Scheldegotiek, dat van de ramp gespaard bleef. Omstreeks 1620 vonden belangrijke 
aanpassingen plaats in barokke stijl. 
 
Tegenover de kerk ligt de stadsbibliotheek. Dit classicistische bouwwerk dateert uit de 
achttiende eeuw en wordt ook wel het Vleeshuis genoemd, omdat het Oudenaardse 
slagersgilde er haar onderkomen had. Het Vleeshuis werd gebouwd ter vervanging van een 
oudere overdekte vleesmarkt uit de veertiende eeuw. 



 
Op de rechteroever van de Schelde staat de Onze Lieve Vrouwekerk van Pamele die tussen 
1234 en 1300 werd opgetrokken. Deze kerk heeft nog zeer romaans aandoende vensters en 
kooromgang, terwijl het middenschip al duidelijke gotische kenmerken vertoont 
 
De stad telt acht bruggen over de Schelde, waarvan de Ohiobrug de meest opmerkelijke is. Ze 
werd gebouwd in opdracht van de Amerikaanse staat Ohio als compensatie voor de 
oorspronkelijke brug, die verwoest werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook een 
herdenkingszuil voor gevallen Amerikaanse infanteristen herinnert aan de Grote Oorlog. 
 
Andere bezienswaardigheden zijn onder meer de Boudewijnstoren, het huis van Margaretha 
van Parma, het middeleeuwse begijnhof, Het bisschopskwartier, het huis Lalaing en het 
spoorwegstation in de stijl van de belle époque.  

 

 


