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Gent is niet alleen een universiteitsstad, maar ook een

echte caféstad – wat trouwens meestal samengaat. Dat

merk je meteen al bij de startplaats van deze wandelzoek-

tocht. Aan de Korenmarkt, het hart van het historische

centrum, is het niet lang zoeken naar een plekje waar ze

een ruim assortiment aan lekkere bieren schenken. Overi-

gens zullen zythologen je er graag op wijzen dat eeuwenou-

de steden en brouwerijen onlosmakelijk met elkaar verbon-

den zijn. Want bier heeft de mens letterlijk en figuurlijk

door de middeleeuwen gesleept. Het was veel gezonder dan

water drinken. Door de bereidingswijze bevatte bier immers

geen ziektekiemen, in tegenstelling tot water, dat vaak de

oorzaak was van het overbrengen van epidemieën.

GENT IS GENIETEN

Al vanaf het jaar 1000 groeide Gent, dankzij een bloeiende

wolnijverheid, uit tot een van de grootste steden van Euro-

pa. De Gentenaars leefden in weelde en genoten van het

gerstenat dat er rijkelijk uit de tonnen werd getapt. In de

loop der eeuwen zijn er minstens honderd brouwerijen ge-

weest. Die mogen dan wel allemaal verdwenen zijn, er kwa-

men intussen enkele nieuwe voor in de plaats. Zo kun je in

de Stadsbrouwerij Gruut sedert enkele jaren letterlijk naast

de brouwketels een biertje proeven. En recent zijn ook

Hal16 (in Dok Noord) en Brouwbar (in Oudburg) de ‘trendy

places’ van de nieuwe Gentse biercultuur. Kortom, het mid-

deleeuwse Gent staat met beide voeten in de 21ste eeuw,

evenzeer wat het brouwen betreft. Tegelijk is de Bourgondi-

sche sfeer gebleven. Wie vandaag aan Gent denkt, denkt

nog altijd aan genieten. Het is er goed toeven: in een

prachtig decor, op een terrasje langs het water, met een

lekker biertje...

VRIE WEIS(SE)!

Wie Gent van zijn bierrijkste kant wil leren kennen, moet

dus vooral ook bereid zijn om eens wat nieuws te proeven.

Tussen de klassieke bieren op de kaart merk je in de meeste

horecazaken een duidelijke opmars van lokaal gebrouwen

‘craftbeers’, met bijzondere namen als l’Arogante, 13, Ou-

wen Duiker, Suzanne, Louis XVIII, Ne Veurvechter en een

Vrie Weisse. En dan zijn er natuurlijk de vele biercafés, al

dan niet met stevige doorzakreputatie. Een beroemd plekje

in Gent is bijvoorbeeld het Waterhuis aan de Bierkant,

gelegen aan de Groentenmarkt. ... waar frisdrank op de

kaart wordt voorgesteld als ‘slap spel’! Een ruim assortiment

aan nieuwe bieren hebben ze bijvoorbeeld ook in De Dulle

Griet (Vrijdagmarkt 50), Groot Vleeshuis (Groentenmarkt 7),

De Planck (Ter Platen 10a), de Trollekelder (Bij Sint-Jacobs

17), Den Afsnis (Bij Sint-Jacobs 10) en In ’t Floere Foefken

(Molenaarsstraat 3). Wie zich verder wil verdiepen in de

Gentse en Oost-Vlaamse brouwsels, zal zich zeker de ‘Bier-

gids Oost-Vlaanderen’ aanschaffen. Daarin worden fietsers

en wandelaars getrakteerd op 6 nieuwe routes, goed voor

even vele uitstappen van hoge gisting ... en goesting! 

Tijdens deze zoektocht laten we je graag kennismaken met de Gentse bier- en cafécultuur. Al

is ‘zoeken’ in deze context niet meteen het juiste woord, want de cafés vind je als vanzelf. In de

binnenstad alleen al zijn er méér dan driehonderd, en dat in alle mogelijke varianten. Wie langs

het parcours van deze tocht alle dranklokalen, kroegen, herbergen en stamineetjes binnen-

stapt, is voor donker niet thuis. Je leert Gent dus van zijn bierrijkste kant kennen. Tegelijk ont-

dek je leuke alternatieven, voor de momenten dat een biertje (even) niet hoeft.

Gent van zijn bierrijkste kant
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

De startplaats van deze zomerzoektocht bevindt

zich in hartje Gent, bij de Sint-Michielsbrug en de

Korenmarkt. Parkeren kan ondergronds, in de

Parking Sint-Michiels, Sint-Michielsplein 8. Maar

veel makkelijker is het met het openbaar vervoer.

Vanuit West-Vlaanderen zijn heel wat rechtstreek-

se verbindingen naar Gent-Sint-Pieters. Daar heb

je ongeveer om de 6 minuten een tram. Kies op

het perron 2 voor tram 1 (richting Evergem). Stap

af bij de zevende halte: Korenmarkt perron 5. 

Hoe te bereiken?
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START

Stap aan de Korenmarkt, met de Sint-Niklaaskerk in

de rug, naar de Sint-Michielsbrug en daal net voor de

Leie L de trappen af naar de Predikherenlei. Het

parcours gaat verder als volgt: R brugje van de

Hoornstraat en meteen L Ajuinlei. L brugje aan het

Koophandelsplein en voorbij het Gerechtshof R (ver-

der Koophandelsplein). Net voorbij brugje over de

Ketelvaart R naar de Ketelpoort, waar je rechts langs

de blauwe reling de trapjes naar het water neemt.

Stap naar R en volg het ‘jaagpad’ langs de Ketel-

vaart.

Voorbij de tweede brug over de Ketelvaart neem je

de helling naar de Grote Huidevettershoek. Keer in

deze straat terug naar de brug en neem R de Korte-

dagsteeg. Wandel vervolgens RD naar de Vogel-

markt, aan de Brabantdam. Ga RD (eigenlijk schuin

rechts) naar de Gouvernementstraat, tot bij het drie-

hoekig pleintje aan de Sint-Baafskathedraal. Kies er

in de verste hoek R (links van De Wijnaert HO Gent)

voor de Maaseikstraat en L de Bisdomkaai. Vervol-

gens kies je L de Sint-Jacobsnieuwstraat en stap je

RD naar de Vlasmarkt en bij de rotonde R de Steen-

dam. Net voorbij het Sint-Lievenscollege en de voor-

gevel van Brouwerij Gruut moet je in de ‘poort’ naar

L de Rembert Dodoensdreef in en RD naar het Bau-

delopark.

In het Baudelopark wandel je R naar de waterkant

en RD in de Baudelokaai. Dan neem je bij het MIAT

R de brug en volg je meteen L verder de Leie. De

Huidevetterskaai wordt de Achterleie, daarna (in de

gaanderij, onder het gebouw door) de Sluizekens-

straat. Aan de fietsenwinkel naar R (ook Sluizekens-

straat) en meteen L (Sluizeken). Je vervolgt de rou-

te R naar het Drongenhof, L in de Lange Steen-

straat, bij café De Lieve R naar de Sint-Margriete-

straat en L in de Academiestraat. Voorbij het brugje

over de Lieve volg je L de Lievekaai en RD de

Sint-Widostraat. Aan het eind stap je L naar het

Gewad en weer L via de Rekelingestraat naar het

Sint-Veerleplein.

Op het Sint-Veerleplein kies je voor de verste hoek R,

richting Kraanlei. Je volgt deze kasseiweg langs de

Leie en stapt dan R over het brugje in de Zuivelbrug-

straat, daarna RD in de Meerseniersstraat, tot op de

Vrijdagmarkt. Daar moet je R (bij het All Ways Cruise

Center) de Serpentstraat in. Het gaat vervolgens naar

R (Onderstraat), net voorbij huisnummer 12 naar L

de doorgang naar de Werregarenstraat of het graffiti-

straatje in, dan R (Hoogpoort) en L, tot op de Groen-

tenmarkt. Op dit plein wandel je L naar de Kortemunt

en (aan de Wasbar) meteen R, de Hooiaard in. Voor-

bij de brug over de Leie, neem je L de Korenlei. Hou

links aan, bij de waterkant, en neem aan de Sint-

Michielsbrug de trappen. Eenmaal boven stap je rich-

ting Korenmarkt, waar je eerder bent gestart.

Cafeetje links, cafeetje rechts

Afstand: 5,75 km

Openbaar vervoer: Neem tram 1 aan station

Sint-Pieters en stap af aan de Korenmarkt.

Wie met de wagen komt, kan ondergronds

parkeren op de Parking Sint-Michiels, Sint-

Michielsplein 8 (5,50 euro voor drie uren,

9,50 euro voor vijf uren). 

Start: hoek Sint-Michielshelling met de Ko-

renmarkt, aan de tramhalte.

Kaart: Deze route komt uit de Biergids Oost-

Vlaanderen, te bestellen via www.planbier.be.

Stopplaats: Stadsbrouwerij Gruut in de Rem-

bert Dodoensdreef, dat is ongeveer halfweg

het parcours. Vrij te bezoeken vanaf 11 uur,

de zondag vanaf 14 uur. Groepsbezoek voor

+8 personen na afspraak. 

Info: Visit Gent, Sint-Veerleplein 5, dagelijks

open van 10 tot 18 uur, 09 266 56 60, visit.

gent.be. 

Parcours: vlak. 

Aard van de weg: overal verhard. Aan de

Sint-Michielsbrug moet je telkens enkele

trappen nemen.

FICHE

Op de hoek van Limburgstraat en Geraard de Duivelhof

zitten de broers Hubert en Jan Van Eyck met hun rug

naar de Sint-Baafskathedraal, waar normaal hun retabel

'De aanbidding van het Lam Gods' uit 1432 hangt, maar

momenteel in het MSK gerestaureerd wordt. Het is een

meesterwerk uit de schilderkunst, weliswaar ook 'we-

reldberoemd' geworden door een van de strafste

kunstroven ooit in ons land gepleegd. In 1934 werden

namelijk twee panelen gestolen, waarvan één - De

Rechtvaardige Rechters - nooit meer werd terugge-

vonden

IN HOEVEEL WAPENSCHILDEN
ROND HET HULDEMONUMENT
VOOR DE BROERS VAN EYCK
KOMT GEEN DIER VOOR? 

vraag 1

Cafés zijn er in Gent in alle mogelijke variaties: van dag-

tot nachtkroeg, van volks tot hip, van authentiek tot

eigenzinnig, van echt biercafé, tot praat-, eet-, mu-

ziek-, coctail-, dreupel- of 'een beetje van dat alles

tegelijk'-café. Allemaal 'vree wijs', dat spreekt voor zich.

Zeer trendy zijn tegenwoordig ook de 'conceptbars',

zoals de Wasbar (wasserette/(eet)café) of het Paard van

Troje (boekhandel/koffiebar). Nieuwe hotspot is de

combinatie met fietsen, zoals bij Bar Bidon, op de hoek

van Bisdomkaai en Sint-Jacobsnieuwstraat. 

WELKE EXPRESSOMACHINE
HEBBEN ZE BIJ BIDON IN HUIS? 

vraag 5

Z O M E R Z O E K T O C H T E N

VAN DE DULLE GRIET TOT 'T FLOERE FOEFKEN 

Op de Vrijdagmarkt kun je niet naast het beeld van

Jacob Van Artevelde kijken. De volksleider (1290-1340),

die tijdens de Honderdjarige Oorlog opkwam voor de

Gentse lakennijverheid, wordt omringd door een twin-

tigtal cafés. De bekendste is allicht De Dulle Griet, waar

ze het grootste assortiment van Belgische bieren (zo'n

500!) op de kaart hebben. Het huisbier heet er Max en

wordt geserveerd in een koetsiersglas. Als 'waarborg'

voor dit indrukwekkende glas moet je wel een schoen

inleveren! Dat zorgt vaak voor hilariteit, zeker bij de vele

buitenlandse (bier)toeristen. 

WAT IS DE TITEL VAN HET SUSKE
& WISKE-ALBUM IN DE VITRINE
VAN DE DULLE GRIET? 

vraag 2

Aan de Huidevetterskaai lees je op de gevel van een

fraai gerestaureerd pand van eind 18de eeuw 'Van

Crombrugghe's Genootschap'. Dat werd opgericht in

1857 door enkele leerkrachten en oud-leerlingen van

het stedelijk onderwijs en is van grote betekenis ge-

weest voor de sociale ontvoogding van de toen sterk

aangroeiende arbeidersbevolking in Gent. De naam

verwijst naar Joseph van Crombrugghe, ooit burge-

meester en provincieraadslid. Er is tegenwoordig een

bekend bierrestaurant gevestigd, dat niet toevallig

'Multatuli' heet. De Nederlandse auteur was namelijk

zowel in 1867 als in 1869 bij het genootschap te gast. 

WELKE WEERMAN WAS OOIT LID
VAN VAN CROMBRUGGHE'S
GENOOTSCHAP? 

vraag 3

Ook Gent heeft zijn Manneken Pis. De legende wil dat

het als vondeling werd meegebracht door graaf Filips

van de Elzas, van zijn kruistocht naar het Heilig Land.

Bijgevolg zou het dus ouder zijn dan dat van Brussel.

Het Gentse Manneken, dat weinig verhullend boven de

deur van een sparerib caffee langs de Kraanlei staat te

pronken, is weliswaar niet het originele. Dat was ver-

vaardigd in terracotta maar viel na een krachtige wind-

stoot in 1965 op de grond, waarna het hersteld werd en

een plaatsje vond in het nabije Huis van Alijn. Op de

lege plek boven de voordeur kwam een bronzen exem-

plaar. In 2014 kreeg het gezelschap van twee Meiskens

Pis, Lena en Luna. 

WELKE NV ONTVANGT ONDER HET
GENTSE MANNEKEN PIS DE POST? 

vraag 7

Wie van nabij wil zien hoe bier gebrouwen wordt, moet

zeker binnenstappen bij Gruut. De gelijknamige stads-

brouwerij, in 2009 opgestart door Annick De Splenter -

telg van een bekende brouwersfamilie uit Dentergem -

tref je aan in de Rembert Dodoensdreef. De plaats waar

de (kleine) brouwinstallatie, gist- en lagertanks zich be-

vinden is tegelijk ook een prachtig café. Gruut is één van

de zeldzame brouwerijen die in plaats van de gebruikelij-

ke hoppe een kruidenmengsel (gruut) gebruikt. Het bier

is er in vijf varianten: een witte, blonde, amber, bruine en

Inferno. In het café staan ook verscheidene Gentse spe-

cialiteiten op de kaart, zoals uuflacke en Gruut paté. 

HOEVEEL KNOPEN TEL JE OP 
DE LINKERMOUW VAN 
DE GESCHILDERDE ZEEMAN OP 
DE GEVEL VAN GRUUT? 

vraag 6

Via de brug over de Leie kom je bij het Oud Gerechts-

gebouw - zo genoemd om onderscheid te maken met

het Nieuw (modern) Gerechtsgebouw in de wijk Rabot.

In het imposante bouwwerk aan het Koophandelsplein

(1846) huist nu enkel nog het Hof van Beroep. Het

standbeeld op het plein is dat van Hippolyte-Désiré

Metdepenningen (1799-1881), stafhouder aan de Gent-

se balie en de eerste die in ons land afstudeerde als

doctor in de Rechten. 

VOOR WELKE WIELRENNER
SUPPORTEREN ZE IN 
HET CAFE TEGENOVER 
HET GERECHTSGEBOUW? 

vraag 4

Dit pleintje mag dan wel Groentenmarkt heten, het zijn

vooral de fameuze Gentse neuzen en de mosterd van

Tierenteyn die er in trek zijn. Zeer opvallend is natuurlijk

ook het Groot Vleeshuis, een voormalig gildehuis met

overdekte markt. Het dateert uit de 15de eeuw, toen

vlees enkel in door de overheid gecontroleerde vlees-

hallen mocht worden verkocht. Vandaag is het promo-

tiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten en

-bieren er gevestigd. In ’t Galgenhuis, dat als het ware

tegen het Groot Vleeshuis 'aanleunt', is het sinds 1776

non-stop café. De bruine kroeg geldt als de kleinste van

Gent en heeft een selectie historische bieren in huis.

WIE WAS BEGIN 15DE EEUW DE
GENTSE 'ERFSCHEEDER'? 

vraag 8



Z O M E R Z O E K T O C H T E N

Deelnameformulier
<<NAAM ZOEKTOCHT>>
Noteer telkens het antwoord op elke vraag bij het cijfer dat met de vraag correspondeert.

1.  ................................................................................................... 5. ...........................................................................................................

2. ..................................................................................................  6. ...........................................................................................................

3. ................................................................................................... 7. ............................................................................................................

4.  .................................................................................................. 8. ...........................................................................................................

Naam: ............................................................................................................................  Voornaam:.................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................  Postcode + gemeente: ..........................................................................................................

Tel.: .................................................................................................................................  E-mail*:  ................................................................................................................

Stuur uw volledig ingevuld deelnameformulier tegen uiterlijk 28 september 2018 naar:

KW - Zomerzoektochten 2018, Postbus 320 – 8800 Roeselare

"

Deelnemen is gratis en kan elke dag tot en met 28

september 2018. Enkel originele deelnameformu-

lieren komen in aanmerking. Het volledige regle-

ment kunt u nalezen op www.kw.be/zomerzoek-

tochten.

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 zoektoch-

ten deelnemen, telkens met meerdere inzendin-

gen. Zo verhoog je je winstkansen. Met je deelna-

me 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 onregelmatigheden op of ondervind je

problemen? Meld het ons via promotie@kw.be

Vragen?

In Oost-Vlaanderen vloeit

het bier rijkelijk uit de kra-

nen. De provincie telt 30

brouwerijen en meer dan

1000 cafés. Om 'the best of'

van die bierkroegen af te

schuimen, stippelde Toeris-

me Oost-Vlaanderen in elk

van de fietsregio's een route

uit. Samen met een wandel-

lus in de Gentse binnenstad zijn ze gebun-

deld in een belevingsgids. 

Deze bier- en fietsgids telt 108 p., 
kost 9,95 euro en is verkrijgbaar via
www.planbier.be, bij de diensten voor 
toerisme in Oost-Vlaanderen en in 
de betere boekhandel. Een aanrader!

Fietsen langs brouwerijen
en topcafés

1. CULINAIR MET BIER

In het fraaie pand van Van Crombrugghe’s Genootschap

langs de Huidevetterskaai is restaurant Multatuli geves-

tigd, een gezellig eetkaffee waar veel aandacht wordt

besteed aan food pairing, met bier dus. Hier vind je

klassieke Vlaamse gerechten met biersuggesties erbij

van de biersommelier. Zeer lekker en niet duur!

Info: multatuli.gent

2. GENTSE BIERFESTIVAL

Op zaterdag 18 augustus is er (vanaf 12 uur) het Gent-

se Bierfestival. De negende editie vindt andermaal

plaats in de gezellige tuin en de refter van de VIP-

school, Martelaarslaan 13. De Gentse Biervereniging

zorgt er voor een toffe sfeer, lekkere hapjes, een tom-

bola met mooie (bier)prijzen en - uiteraard! - een uit-

gebreide bierlijst met klassiekers en primeurs, eigen

streekbieren en buitenlandse pareltjes, lichtere bieren

of het zware werk…

Info: www.gentsbierfestival.be

3. DERTIG TAPKRANEN!

Een nieuwe culinaire hotspot voor liefhebbers van het

betere, ambachtelijke eten en bier is Hal16, gevestigd

in een beschermd industrieel gebouw, op de vroegere

Acec-site aan het Gentse Dok Noord. Het werd omgeto-

verd tot een ambachtshal voor zes zaken, met als blik-

vanger de DOK Brewing Company, een taproom met

maar liefst dertig bieren op vat. Bovendien kun je uit

enkele kranen bier tappen dat ter plekke gebrouwen

wordt. Verder zijn er ook een Italiaans restaurant, een

artisanale patisserie, een biobakker, toastbar en

Texaans barbecuerestaurant. De zes concepten bevin-

den zich allemaal rond één centrale toog.

Info: hipsteadresjes.gent/hal16

4. NIEUWE MICROBROUWERIJ

Aan de Oudburg - het verlengde van de Kraanlei - is

sedert begin dit jaar de Brouwbar gevestigd, een

nieuwe microbrouwerij waar er bieren gebrouwen

worden met een Gents karakter: rebels en tegelijk

geworteld in de Belgische biercultuur. Er staan zes

eigen creaties op de kaart: van een sprankelende

saison tot een krachtige hopbom. Je kunt de brouw-

sels dus proeven en keuren op dezelfde plek waar ze

gebrouwen worden.

Info: hipsteadresjes.gent/oudburg

5. GROOT VLEESHUIS

Het Groot Vleeshuis biedt in een 15de-eeuw decor

Oost-Vlaamse lekkernijen aan. In totaal gaat het om

liefst 175 streekproducten, waaronder uiteraard heel

wat bieren. Verder ook koffie, jenever, advocaat,

chocolade, cuberdons, peperkoek, mosterd enz. Er is

een terras met zicht op de Groentenmarkt.

Info: www.grootvleeshuis.be

T I P S

GENT

*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 ¨.


