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Vertrekpunt van de wandeling:
station van Lens
Dit dorpje, van peis en vrede, laat je tot rust komen
zodra je in het station aankomt. Ideaal om aan de
grote stadsdrukte te ontsnappen! Lens, dat voornamelijk een landbouwfunctie heeft, verwelkomt
je met open armen voor een wandeling in de natuur. Bericht aan de wandelaars die rust willen, ver
van het massatoerisme: deze wandeling is op jouw
maat geschreven!
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Onmiddellijk rechts zie je een gebouw met een
gestileerde architectuur beneden aan de pastorie, een oud lijkenhuis. Vandaag is het een bibliotheek-speelotheek en een postkantoor. Op die
plaats bevinden zich ook het gemeentehuis en het
standbeeld van de soldaat, ter herinnering aan de
gesneuvelden voor het vaderland, aan het einde
rechts van de gemeentelijke gebouwen. Hou gezellig
even pauze in het aangelegde bloemenperkje.

Verlaat het station en neem de straat recht voor je
(Rue de la Station). Neem de eerste straat links (Rue
de la Baille), ga dan onmiddellijk naar rechts bij het
ING-kantoor (Rue Vallaville) en neem de eerste
straat links, je komt in de Rue de l’Eglise. De kerk
van Lens bevindt zich in de eerste doodlopende
straat, op je linkerkant.

Neem daarna het paadje (je bent terug in de
Rue Fontaine à Regrets) naast het gedenkteken,
aan het einde links en recht voor je staat de oude
elektriciteitscentrale bovenaan de straat.

L’Eglise Saint Martin
(de Sint-Martinuskerk)

De oude elektriciteitscentrale
De in 1914 gebouwde elektriciteitscentrale maakte
de elektrificatie van de stad en de naburige gemeenten mogelijk. Zes jaar later, hebben nieuwe
verbeteringen de kracht van deze elektriciteitsmaatschappij uit Lens vergroot en bedient maar
liefst 18 gemeenten rond Lens.
De vraag naar elektriciteit wordt echter al snel te
groot voor de maatschappij alleen. Zij besluit te fusioneren met de elektriciteitsmaatschappij Dendre
de Lessines. Vanaf 1922, stopt het filiaal uit Lens
al haar activiteiten. Momenteel zijn de gemeentediensten hier gevestigd.

De huidige kerk dateert uit 1863. Ze is uit baksteen
gebouwd in neoromaanse stijl en heeft twee klokkentorens. Ga voor de kerk naar links. Het stenen
kruis aan uw rechterkant dateert uit de 18e eeuw, is
afkomstig uit het vroegere kerkhof en in laag-reliëf
gebeeldhouwd.
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Ga naar beneden van de kerk tot aan de Pastorie,
Rue Fontaine à Regrets. Neem de straat recht
tegenover de Pastorie (aan de rechterkant) die
rechtstreeks naar het Marktplein leidt.

La Place du Marché (Marktplein)
Het huidige plein verschilt van dat van vroeger.
Waar er nu een opticien is, was er vroeger een
belastingslokaal en later de industriële school
van Lens, daarna een juwelier en een boekhandel
gevolgd door een snoep- en lingeriewinkel. Op
dit plein was er ook een schoenenwinkel en een
huisje voor vrouwen die linnenbundels gingen
verkopen. Er was ten slotte ook een schilder die
tapijten verkocht en een groot huis waarin er een
bankbediende en een hoedenmaakster woonden.

Ga daarna naar links (Rue du Séwoir), en vervolgens
onmiddellijk naar links. In deze straat (Rue Edgard
Pierman) vind je bij nummer 6 het Musée de la Vie
Lensoise (Museum van het leven in Lens). Bewonder de gevel met de oude verroeste fiets die er is
opgehangen, iets heel atypisch. Nu ben je reeds op
de Place de la Trinité.

De oude Pastorie van 1604 moest
worden herbouwd. Zijn huidige
versie uit 1760 heeft twee identieke gevels. De Pastorie bevindt
zich in de Rue Fontaine à Regrets
(of Fontein van Nagedachtenis)
die zo genoemd werd omdat er
een kind in deze straat verdronken zou zijn.
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Sla bij de centrale rechts af en neem het straatje
voor je. Ga aan het einde naar rechts. Ga verder en
steek de Planche de fer of “ijzeren plank” over, een
metalen brugje over de oostelijke Dender. Ga verder over het paadje en over de treden, rechtdoor en
wat verder onder de Pont d’Amour of Liefdesbrug.
Charme verzekerd!

Le Pont d’Amour (Liefdesbrug)
Door de jaren heen, werd deze brug de geliefde
ontmoetingsplaats van verliefde koppeltjes, vandaar zijn huidige naam.

In 1915 was de centrale in bedrijf
en draaide op volle toeren. Tijdens
de oorlog kreeg het echter al
snel te maken met managementproblemen. De centrale was nog
slechts een paar uur per dag
operationeel (de stroom werd
onderbroken van 22.00 uur tot de
ochtend).

Bij de aanleg van de spoorweg
werd er een berm gebouwd waardoor de landbouwers die aan de
rechterkant woonden, hun eigendommen, velden en weiden die
aan de linkerkant lagen, niet meer
konden bereiken. In de jaren 1850
werd er dan een nauwe en donkere tunnel geboord om het vee
doorgang te verschaffen.
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Ga verder temidden van de velden. Het platteland
ligt helemaal voor je open! Een horizon zover het
oog reikt, waar je je alleen op de wereld waant! Je
komt aan de Rue du Pont Gigot, wandel verder tot
aan de brug. Over de Pont Gigot, ga je onmiddellijk
links langs de mooie oever van de Dender. Talrijke
vogels begeleiden je met hun mooiste liederen en
ook geiten doorkruisen je wegen. Vervolgens steek
je schuin een weide over via een draaihek aan de
in- en uitgang. Groet de koeien die er op hun dooie
gemak liggen, ze doen geen vlieg kwaad!
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Le Calvaire (de kruisweg)
Je kan in Lens talrijke vogels
(mussen, meesjes, merels, heggenmussen, enz.) zien die veel in
België voorkomen. Ook de witte
kwikstaart is een vaste bewoner.
Met je verrekijker maak je veel
kans om deze prachtige vogeltjes van onze streken te zien.

Volg deze weg tot het einde, in de Rue des Chauffours. Deze straat verwijst naar de kalkovens die
zich hier vroeger bevonden. Steek het zebrapad
over, ga naar links en ga naar rechts net voor de
Pont Mandine (een NMBS-brug die zo genoemd
werd ter ere van een vrouw die in de straat woonde),
volg dit nauwe steegje en neem halverwege voor
het station een dwarsweg met rode grind langs de
spoorweg. Neem deze dwarsweg om verder op de
weg naar Cambron (Rue de Cambron) te komen, ga
naar links en sla rechts af achter de overweg (Rue
de la Baille).

Je komt voorbij de oude Engrais Semaille-industriegebouwen (momenteel SCAM, Landbouwcoöperatieve Vennootschap van de Maas) op een asfaltweg
met oude spoorwegen. Sla rechtsaf op een met
gras begroeide aardeweg, langs lijn 90 van de
NMBS. Aan het einde van de weg kom je aan de
Rue de la Haye. Ga naar links.

Verder aan je rechterkant, in de verte zie je de
toren van Pairi Daiza en aan je linkerkant een
eerder sympathiek zicht op het centrum en de
kerk van Lens. Je komt aan een kruising met de
weg Cambron-Casteau, neem de linkerweg (Rue
de Cambron-Casteau). Verder aan je rechterkant
ligt het kerkhof en juist daarachter aan het einde
ervan de kruisweg.
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De kruisweg, gebouwd in 1749, bestaat uit een
groep stenen standbeelden: Jezus Christus aan het
kruis, een eeuw later gerestaureerd, met aan zijn
voeten de geknielde Maria Magdalena. Rondom
hem, op voetstukken, de Maagd Maria, Mozes
en zijn stenen tafelen met de 10 geboden, de
H. Johannes en koning David die een harp vasthoudt.
Sta gerust een tijdje stil bij het gedetailleerde
opschrift van dit werk in naïeve stijl.
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Neem na de kruisweg de berm aan je linkerkant in
de wijk achter de afrasteringen en voor de huizen
(Rue du Calvaire). Geniet van het open en beveiligde speelplein, je kinderen zullen zich uitleven en jij
kan op een bankje uitrusten.
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Daarna zet je je wandeling links verder achter
de huizen en voor de garage van tweedehandswagens. Je komt bij het voetbalveld van de stad
(rechts) en op een ander speelplein. Neem de eerste straat rechts (Résidence de la Baille) naar het
speelplein en naar de verboden richting (eerste
rechts) om langs de parking te gaan. Hou je van een
spelletje voetbal? Neem dan zeker een bal mee om
te scoren op de terreinen naast de voetbalclub. Het
speelplein is een leuke halte voor de allerkleinsten!
Achter de parking rechts, ga je naar de N56 (Rue
Vallaville) en stop je voor de nummers 110 en 112 van
deze straat.

Oud gebouw nummer 112,
Rue Vallaville

Rechts vind je de “Baraque
Noret”, die oorspronkelijk deel
uitmaakte van de houten barakken waarin een beambte toezicht
hield op het spoorwegverkeer.
Daarna werden deze barakken
tot privéwoningen omgevormd.

Dit huis is een vierhoekige hoeve uit de 18e en 19e
eeuw. De woning dateert uit 1810. De voorgevel
bestaat uit 9 traveeën en vensters uit steen met
aanslaglijsten. De deur is in Lodewijk XVI-stijl. Naar
het binnenhof toe bevindt er zich een andere gevel
van het Doornikse type die dateert uit de 18e eeuw
en op nummer 110 een oud hoevegebouw.
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Keer vervolgens terug en steek het zebrapad
over. Neem de straat aan de linkerkant tot aan de
Rue Amédée Gain, ga rechtdoor (langs de Grote
Markt) en zodra je opnieuw in de Rue du Séwoir
komt, sla je onmiddellijk links af (Rue des Trois
Ruelles), voor je duikt fier de watermolen op.

Sommigen bezoeken en vereren
vandaag nog de kruisweg ter
ere van de Heilige Johannes.
Hij wordt aanroepen om kleine
kinderen beter te doen stappen
waarbij er een paar schoenen bij
het standbeeld wordt gelegd. Er
worden ook schoenen van zieke
kinderen bij gelegd zodat ze zouden genezen.

Niet ver daarvandaan, rue du Thy
nummer 10, werd Paul Cuvelier
geboren (1923-1978). Hij was vooral
bekend als ontwerper van verschillende strips.
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L’ancien moulin (de oude molen)
De molen van Lens staat in een steegje (Rue des
Trois Ruelles, 4).
De molenaar was vroeger verantwoordelijk voor
het onderhoud van de molen en, onder andere,
voor het openen en sluiten van de sluisdeuren (een
essentiële activiteit bij hevige regenval om te vermijden dat in deze straat de vijvers overstroomden
die zich achter de meeste woningen in de omgeving bevonden). De gevel van dit rechthoekig gebouw is bijzonder interessant om zien. De brede
rode deuren zijn immers openingen die vroeger
intens gebruikt werden om goederen of oogsten te
laden en te lossen.

12

De molen van Lens is een ronde
watermolen. Het is de enige en
eerste watermolen (16e eeuw) die
in Henegouwen gekend is en die
tot aan het begin van de jaren
2000 nog werkte. Vroeger was
er geen vijver of rivier zichtbaar
achter de molen. Er was enkel een
moeras dat door de waterloop van
Erbaut gevoed werd. Vandaag zien
we er de oostelijke Dender aan de
rechterkant.

Steek de brug over en bewonder de Dender van
onder de brug aan het prille begin van zijn loop.
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De weg eindigt op een driewegskruispunt. Neem
de weg in het midden met het rode grind (de
smalste die licht stijgt). Volg het pad om uit te
komen op de N56, steek het zebrapad over en ga
voor de vuilnisbak naar links langs de winkel om
het paadje achteraan te vervoegen dat op de Rue
de Masnuy uitgeeft. Steek de straat over naar het
pad dat aan de overkant verdergaat. Wat verder
zie je aan je linkerkant een afgrond met een vijver.
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Volg dit pad tot aan de bank en neem de brug naar
links (de weg vormt een Y). Je gaat enkele treden
af die je aan het begin van de wandeling op bent
gegaan. Ga terug over de “ijzeren plank” en ga
aan het einde van dit pad rechtdoor naar de Pont
Mandine met voor je een geplaveid pad dat daarna
een grindpad wordt om zo het station te bereiken.

Ga aan de molen naar rechts en neem het paadje
voor je, rechtdoor tot in de Rue du Beaufosse. Sla
het paadje in dat voor je ligt. Je ontdekt het oude
klooster op het einde van dit paadje (links van je
ligt de Rue des Carmélites) maar je gaat vervolgens
naar rechts verder.

L’ancien couvent des Carmélites
(het oude Karmelietenklooster)
Aan het begin van de vorige eeuw (in februari 1902)
kwamen Karmelietenzusters uit Frankrijk zich in Lens
vestigen om te ontsnappen aan de vervolging waarvan ze in hun regio van oorsprong, Aix-en-Provence,
het slachtoffer waren. Het gekozen gebouw wordt
uitgebreid en verbeterd. Er worden met name een
klooster en een kapel gebouwd. De zusters leefden
afgezonderd van de buitenwereld. Slechts enkelen
van hen werden aangeduid als kloosterportiersters
en hielden contact met de buitenwereld. Ze verlieten deze plaats na de oorlog van 1914-18. Vandaag is
het klooster een privéwoning.
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Neem het linkerpad in de Rue des Carmélites en
volg het tot aan het einde, sla daarna het pad in
dat naar rechts leidt. Ga links aan het Y-kruispunt.
Je doorkruist het platteland via een paadje dat
uit stenen bestaat en dan weer goed afgebakend
wordt door akkerranden. Je komt in de Chemin de
l’Usine. Neem de asfaltweg naar links juist na het
eerste veld en de eerste huizen. Sla links af voor het
verkeersbord dat het einde van de snelheidsbeperking 50km/u aangeeft. Dit pad ligt dichtbij de bron
van de Dender, gekend als « le pâchi à carottes ».

Iets eten of drinken:
Een kloosterportierster was verantwoordelijk voor de draaikast.
Dit is een rond en draaibaar meubel in de ontvangkamer van het
klooster, waarin voorwerpen van
de buitenwereld in de autarkische
(zelfvoorzienende) zone van het
klooster binnengebracht konden
worden.



Aux 3 Ruelles (achter de oude molen), duurzame keuken:
zie hun Facebook-pagina AUX TROIS RUELLES



Be Well Bar (Rue du Sabot 2), chique cocktail & wine bar:
zie hun Facebook-pagina BEWELLBAR



La Toile à Beurre (Place de la Trinité, 3), rijke en verfijnde
Franse keuken:
zie hun Facebook-pagina LA TOILE A BEURRE

Op je weg kom je oog in oog te
staan met boomstronken en
boomstammen die weelderig met
klimop omhuld zijn. In tegenstelling tot de heersende opvatting
dat deze klimplant schadelijk is
voor zijn gastheer, is deze plant die
onterecht “bomenbeul” genoemd
wordt, een echte bondgenoot van
de bomen maar ook van heel wat
dieren. Ze is de vriendin van de
tuinier en van de biodiversiteit!
Klimop is een thermische isolator
en beschermt de boom zowel tegen
de koude als tegen de warmte.
Bovendien houdt het vocht vast
tijdens extreme droogte. De dode
bladeren zijn ook prima compost
voor aarde en bomen. Ten slotte is
klimop een hotel voor insekten, net
zoals het onderdak biedt aan vele
vogels. Zoogdieren maken er ook
gebruik van als schuilplaats tegen
roofdieren om hun wintervoorraden
aan te leggen.

Hier was vroeger een kalkgroeve
die een drama heeft veroorzaakt.
Het verhaal gaat dat de werkers
op de site werden verrast door het
water dat materiaal en arbeiders
ter plaatse heeft meegesleurd.

Een laatste tip:
Plan je reis en koop je tickets waar en wanneer je wil via de NMBS app of
op nmbs.be.

