
 
 

LIBBRECHTgenootschap vzw 

is een vereniging van vrijwilligers die het gedachte-
goed van Ulrich Libbrecht levendig wil houden en 
het toegankelijk wil maken voor de samenleving. 
We zien de filosofie van Ulrich Libbrecht als een 
inspiratiebron die kan bijdragen tot een meer har-
monische wereld. 

Voor meer informatie: 

www. libbrechtgenootschap.org
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VZW

De natuur is de weg

De natuur hee� in het �loso�sch werk van
Ulrich Libbrecht een centrale plaats.
Ze is de ganse kosmos waarin het wonder van
de energie zich openbaart. Zo toont ze ons de
fundamentele weg van groei en a�akeling die
eigen is aan alle leven. De fundamentele waar-
de van de natuur ligt in dit onpeilbare wonder
dat zich onvermoeibaar manifesteert en waar
de mens slechts een klein onderdeel van is.

Mir ist alles Wunder

De mens overs�jgt het leven als pure overle-
vingsstrategie door zijn verwondering. Deze
leidt tot kennis en inzicht, maar ook tot een
innerlijk bewogen zijn door de grootsheid er-
van. Deze vormen van kennis en beleving zijn
gelijkwaardige bronnen van informa�e in het
werk van Libbrecht. Ze leiden uiteindelijk tot
wetenschap en technologie en tot de mys�eke
ervaring van eenheid.

Zowel kennis als ontroering ontstaan uit het
aandach�g aanwezig zijn in het wonder van de
natuur. Hiervoor wordt u langs deze wandeling
uitgenodigd.

Welkom
De Ulrich Libbrechtwandeling is een herinne-
ring aan �losoof en natuurbeschermer Ulrich
Libbrecht (1928-2017). Van 1975 tot aan zijn
dood in 2017 woonde hij in Zulzeke en deed
er zijn dagelijkse wandelingen.

In 2008 werd Ulrich Libbrecht ereburger van
Kluisbergen en werd deze wandeling hem
aangeboden ter gelegenheid van zijn 80ste
verjaardag. Ze is een eerbetoon uit dankbaar-
heid voor zijn inzet voor de bescherming van
het landschap van de Vlaamse Ardennen en
uit waardering voor zijn �loso�sch werk waar-
in de natuur een centrale plaats hee�.

De wandeling leidt u langs zijn geliefde wan-
delpaden vanuit het s�lle dorp doorheen het
inspirerende landschap. Langs het pad staan
tekstborden die toegang geven tot zijn ge-
dachtewereld.

Burger van de wereld

Ulrich Libbrecht was hoogleraar sinologie en
doceerde compara�eve �loso�e aan verschil-
lende Vlaamse universiteiten. Als �losoof ont-
wikkelde hij een unieke wereldvisie waarin hij
waardevolle ideeën uit Oost en West integreer-
de. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van
een mondiaal bewustzijn door een denkkader
te ontwerpen dat inzicht biedt in de mondiale
levensbeschouwelijke diversiteit.
Hierover schreef hij een 30-tal boeken en gaf
hij lezingen voor een zeer ruim publiek. Hij
rich�e de School voor Compara�eve Filoso�e
Antwerpen en Filoso�e Oost-West (Utrecht) op
om aan iedereen de mogelijkheid te bieden
zich �loso�sch te vormen vanuit verschillende
denktradi�es.

Ulrich Libbrecht en de natuur

Doordrongen van de Chinese natuur�loso�e,
ze�e Ulrich Libbrecht zich daadwerkelijk in
voor natuurbescherming en voor het behoud
van het landschap van de Vlaamse Ardennen.
Op zijn ini�a�ef werd de S�ch�ng Omer Wa�ez
opgericht (nu Milieufront Omer Wa�ez) en hij
was lang voorzi�er van de Wielewaalafdeling
(nu Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus). Naast
zijn ac�eve inzet voor milieuac�es, inspireerde
hij velen met zijn lezingen en teksten.
Zo trach�e hij het groene engagement te wor-
telen in een �loso�sche basis en in een spiritu-
ele natuurbeleving.

De aarde is heilig
omdat ze een expressie is van het Mysterie;

de aarde is wijs
omdat ze een dynamisch evenwichtssysteem is,

dat elke storing uitbalanceert;
de aarde is goed

omdat ze alle leven draagt
en alle dood weer in zich opneemt.

U. Libbrecht

Ulrich Libbrecht-
WANDELING

LIBBRECHTgenootschap ��� is een vereniging
van vrijwilligers die het gedachtegoed van
Ulrich Libbrecht levendig wil houden en het
toegankelijk wil maken voor de samenleving.
We zien de �loso�e van Ulrich Libbrecht als
een inspira�ebron die kan bijdragen tot een
meer harmonische wereld.

Voor meer informa�e:
www.libbrechtgenootschap.org

De Ulrich Libbrechtwandeling kwam in 2008 tot
stand dank zij het Libbrechtcomité, de gemeenten

Kluisbergen en Maarkedal, Milieufront Omer
Wa�ez, Natuurpunt VA plus, Rotary Oudenaarde,

���/��� Oudenaarde, ��� de Ast, ��� Trage wegen,
Ecologisch bouwbedrijf De Noordboom, Drukkerij

De Grote Arend en veel sympathisanten.

Sinds 2017 neemt het LIBBRECHTgenootschap ���
de zorg voor de wandeling op zich.
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Men moet het Mysterie niet be-grijpen,
maar er zich door laten grijpen.
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De Ulrich Libbrechtwandeling 

is een herinne ring aan filosoof en natuurbescher-
mer Ulrich Libbrecht (1928-2017). Van 1975 tot 
aan zijn dood in 2017 woonde hij in Zulzeke en 
deed er zijn dagelijkse wandelingen. 

In 2008 werd Ulrich Libbrecht ereburger van 
Kluisbergen en werd deze wandeling met de steun 
van de Gemeente Kluisbergen, Maarkedal en vele 
sponsors aan hem aangeboden ter gelegenheid 
van zijn 80ste verjaardag. Ze is een eerbetoon uit 
dankbaar heid voor zijn inzet voor de bescherming 
van het landschap van de Vlaamse Ardennen en 
uit waardering voor zijn filosofisch werk waar in de 
natuur een centrale plaats heeft. 

De wandeling leidt u langs zijn geliefde wan del- 
paden vanuit het stille dorp doorheen het inspire-
rende landschap. Langs het pad staan tekstborden 
die toegang geven tot zijn ge dachtewereld. 

Podcast

Via een podcast kan u kennismaken
met de filosofie van Ulrich Libbrecht waarin 
verschillende perspectieven uit de wereld-
filosofie een bijzondere kijk op 
natuur en landschap bieden. 

De podcast is verbonden met het 
rood-groene traject van de wandeling en 
beschikbaar via de FARO ErfgoedApp.

Burger van de wereld
 
Ulrich Libbrecht was hoogleraar sinologie en 
doceerde comparatieve filosofie aan verschil lende 
Vlaamse universiteiten. Als filosoof ont wikkelde 
hij een unieke wereldvisie waarin hij waardevolle 
ideeën uit Oost en West integreer de. Hij werkte 
mee aan de ontwikkeling van een mondiaal 
bewustzijn door een denkkader te ontwerpen dat 
inzicht biedt in de mondiale levensbeschouwelijke 
diversiteit. 
Hierover schreef hij een 30-tal boeken en gaf hij 
lezingen voor een zeer ruim publiek. Hij richtte de 
School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen en 
Filosofie Oost-West (Utrecht) op om aan iedereen 
de mogelijkheid te bieden zich filosofisch te vor-
men vanuit verschillende denktradities. 

Ulrich Libbrecht en de natuur 

Doordrongen van de Chinese natuurfilosofie, 
zette Ulrich Libbrecht zich daadwerkelijk in voor 
natuurbescherming en voor het behoud van het 
landschap van de Vlaamse Ardennen. Op zijn initi-
atief werd de Stichting Omer Wattez opgericht (nu 
Milieufront Omer Wattez) en hij was lang voorzitter 
van de Wielewaalafdeling (nu Natuurpunt Vlaam-
se Ardennen plus). Naast zijn actieve inzet voor 
milieuacties, inspireerde hij velen met zijn lezingen 
en teksten. 
Zo trachtte hij het groene engagement te wor telen 
in een filosofische basis en in een spiritu ele natuur-
beleving.

De natuur is de weg 

De natuur heeft in het filosofisch werk van Ulrich 
Libbrecht een centrale plaats. 
Ze is de ganse kosmos waarin het wonder van de 
energie zich openbaart. Zo toont ze ons de funda-
mentele weg van groei en aftakeling die eigen is 
aan alle leven. De fundamentele waar de van de 
natuur ligt in dit onpeilbare wonder dat zich onver-
moeibaar manifesteert en waar de mens slechts 
een klein onderdeel van is. 

Mir ist alles Wunder 

De mens overstijgt het leven als pure overle vings-
strategie door zijn verwondering. Deze leidt tot 
kennis en inzicht, maar ook tot een innerlijk bewo-
gen zijn door de grootsheid er van. Deze vormen 
van kennis en beleving zijn gelijkwaardige bronnen 
van informatie in het werk van Libbrecht. Ze leiden 
uiteindelijk tot wetenschap en technologie en tot de 
mystieke ervaring van eenheid. 

Zowel kennis als ontroering ontstaan uit het aan-
dachtig aanwezig zijn in het wonder van de natuur. 
Hiervoor wordt u langs deze wandeling uitgeno-
digd.

Men moet het Mysterie niet be-grijpen, 
maar er zich door laten grijpen.

Ulrich Libbrecht -
WANDELING

De aarde is heilig 
omdat ze een expressie is van het Mysterie; 

de aarde is wijs 
omdat ze een dynamisch evenwichtssysteem is, 

dat elke storing uitbalanceert; 

de aarde is goed 
omdat ze alle leven draagt 

en alle dood weer in zich opneemt. 
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Tekst over podcast.                                                                                                           
 
 

 
Podcast 
Via een podcast kan u kennismaken met de 
filosofie van Ulrich Libbrecht waarin 
verschillende perspectieven uit de wereld-
filosofie een bijzondere kijk op natuur en 
landschap bieden. De podcast is verbonden met 
het rood-groene traject van de wandeling en 
beschikbaar via de faro erfgoedapp.       

                                                         
                          

 

 



Vanaf de kerk van Zulzeke volgen we de weg 
naar knooppunt 80. We volgen daarbij eerst 
een kerkwegel en kort daarna ook het bospad 
door het Elenebos. Aan knooppunt 80 kiezen 
we de weg naar knoop punt 78. Even na het 
verlaten van het bos kun nen we van op een 
rustbank onze ogen de kost geven aan een 
prachtig vergezicht op Zulzeke en ons laten 
inspireren door het eerste tekst bord. 

Aan knooppunt 78 moeten we kiezen voor de 
wandeling van 5,5 km (rood-groen traject) of 
voor de wandeling van 8 km (rood-blauw tra-
ject).

Afstand: 5,5 km (rood-groen traject) of 
 8 km (rood-blauw traject). 
Vertrekpunt: kerk Zulzeke, Zulzekestraat,
 9690 Kluisbergen. 
 50° 47’ 20.23” NB en 3° 34’ 14.84” OL
Bereikbaarheid: Lijnbus nr. 65 Melden -
 Oudenaarde of Kluisbergen-Ronse
 Halte kerk Zulzeke, Belbus 460 en 470.

Ulrich Libbrechtwandeling
Locatie en parcours

Wandeling - 5,5 km 
We slaan rechts af en nemen de voetweg rich-
ting knooppunt 97. Na ongeveer 500 meter pas-
seren we de historische hoeve Hof ten Broecke. 
Een 100 meter verder in de Kapoenstraat nemen 
we links de half verharde buurtweg tussen de 
akkers tot de Zulzekestraat, waar we links af-
slaan. Kort daarna steken we de straat over naar 
het Pad van de oosterse wijsheid (voetweg 30, 
tussen de tuin van huisnummer 32 en de voor-
malige gemeenteschool). Het tekstbord geeft 
ons enkele oosterse fragmenten uit het werk 
van Libbrecht. Twee draaimolens loodsen ons 
door de weide en een brug over de Beiaardbeek 
geeft ons toegang tot de Kosterstraat. Recht 
voor ons ligt de hoeve Waterkasteel. We slaan 
rechts af en volgen de Kosterstraat richting 
knooppunt 98. Aan het tweede kruispunt slaan 
we rechts af en volgen we de Kalverstraat. 
Even verder sluiten we terug aan bij de wande-
ling van 8 km. 
Ga verder: zie * 

Wandeling - 8 km 
Aan knooppunt 78 vervolgen we onze weg naar 
knooppunt 81. Hierbij klimmen we langs een 
steile, soms glibberige, holle weg tot aan de 
Smisstraat en verder tot aan het Leo Pironpad. 
We volgen dit pad tot aan knooppunt 95. Eerst 
is dit pad wat vlak, een paar honderd meter ver-
der wordt het een holle weg en duiken we langs 
de bosrand naar beneden. Eens we het bos 
achter ons hebben gelaten kunnen we genieten 
van een mooi uitzicht op Zulzeke. Aan knoop-
punt 95 gaan we rechtdoor tot knooppunt 96: 
enkele draaimolens en een brug over de beek 
brengen ons tot aan de Zulzekestraat.    
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Nu moeten we naar knooppunt 15: we slaan links af en volgen de wegberm en de buurtweg door de ak-
kers. Aan knooppunt 15 slaan we rechts af en even verder volgen we de Fonteinstraat tot de Beiaardbeek 
(knooppunt 18). We blijven de Fonteinstraat volgen (richting knoop punt 38). Ongeveer 400 meter verder 
nemen we rechts voetweg 63 (op de perceelsgrens tussen twee akkers), daarna buurtweg 45, tot aan de 
Kalverstraat, waar we links afslaan. 

* Na een steile klim kunnen we op de bank van Ulrich Libbrecht genieten van een mooi vergezicht op de 
dorpskern van Zulzeke, het achterliggend Elenebos en de Koppenberg. Op het tekstbord vinden we een 
fragment dat verwijst naar deze plek. We vervolgen onze weg tot aan knooppunt 98, slaan rechts af en 
wandelen tot aan knooppunt 26. Aan dit knooppunt slaan we rechts af en volgen het tegelpad tot aan de 
kerk. Op het kerkhof, onder de lindeboom, ligt Ulrich Libbrecht begraven.

U. Libbrecht
Voor meer wandelingen:
www.milieufrontomerwattez.be/wandelingen


