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Koekelare vormt de geruisloze overgang van de Westhoek

en de Polders naar het Houtland en ligt binnen de drie-

hoek Diksmuide, Gistel, Torhout. Dat ga je perfect vast-

stellen tijdens deze fietszoektocht. In het noorden van

Koekelare tref je een vlak en open polderlandschap aan,

ten zuiden van de dorpskern is het bebost en heuvelachtig

en word je verwend met prachtige panorama’s. Koekelare

kan bogen op 70 hectare bos, beheerd door het Agent-

schap voor Natuur en Bos, met maar liefst acht kilometer

dreven als wandelmogelijkheid en een educatief waardevol

arboretum dat tot een parkbos werd omgevormd. 

Koekelare is een landelijke gemeente van 3918 hectare

met de belangrijke deelkern De Mokker en deelgemeenten

Bovekerke en Zande. Zande doen we met deze fietszoek-

tocht evenwel niet aan. 

GESCHIEDENIS

De eerste vermeldingen van de naam gaan terug tot 847

na Christus, de Noormannen en de Geuzen passeerden er,

maar wie de recente geschiedenis van Koekelare wil ken-

nen, moet naar de brouwerijsite gaan. Daar vind je de

dienst Toerisme maar ook het Fransmanmuseum en het

Käthe Kollwitz Museum. Het eerste is een eerbetoon aan

de vele Vlaamse seizoenarbeiders die tot in 1960 in Frank-

rijk op de vlas- en bietenvelden, in de chicoreiasten, 

suikerfabrieken en steenbakkerijen gingen werken. Meteen

kan je ook vaststellen dat dit een arme regio was die door

hard labeur een wat ‘rijker Vlaanderen’ vormde. De Wereld-

oorlogen en zeker Wereldoorlog I was een grote spelbreker

in deze evolutie. In het Käthe Kollwitz Museum maak je

kennis met het onmetelijke verdriet dat oorlogen met zich

meebrengen. Wie de organisatie van het leven achter het

front beter wil begrijpen, loopt best eens binnen in het

Lange Max Museum dat je onderweg ook passeert.

ARCHITECTUUR, NATUUR EN KUNST

Met respect voor het verleden werd de voormalige brouwe-

rij-mouterij Christiaen omgevormd van industrieel naar

cultureel erfgoed. De brouwerij dateert oorspronkelijk van

1790, werd door de gemeente aangekocht in 1985 en

volledig gerestaureerd. In september 1993 ontving 

Koekelare daarvoor de prijs Vlaams Monument. Niet de

eerste keer dat Koekelare in de prijzen viel voor zijn ge-

waagde architectuur met accent op kunst die je onder meer

op het Sint-Maartensplein en het Concertplein zelf kan

vaststellen. De Mote (bereikbaar net naast het gemeente-

huis), het wandelbos, de visvijver en het speelplein met

terras zorgen dan weer voor veel groen in het centrum van

de gemeente. Datzelfde groen vind je ook onderweg veel-

vuldig terug. Kortom: een hemels dagje Koekelare!

Deze fietszoektocht neemt je mee doorheen Koekelare en omgeving. Starten doe je uiteraard

in het centrum van Koekelare. Begin zeker met de verkenning van de voormalige brouwerijsite

waar nu de dienst cultuur en toerisme zijn ondergebracht, maar ook het Käthe Kollwitz

Museum en het Fransmansmuseum. Deze site -en het hele Sint-Maartensplein overigens

weerspiegelen een perfecte harmonie tussen erfgoed en hedendaagse architectuur. 

Gedurfd maar geslaagd! Geniet vooral ook van de rust onderweg. Ware rijkdom!

De rijkdom van rust

Vanaf 1 juni verschijnt 11 weken lang een nieuwe

zoektochtopgave in volgende volgorde: 

Nieuwpoort - 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. 

Noteer telkens het antwoord bij het corresponde-

rende 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

In samenwerking met

Koekelare ligt op de rand van de polders, op

amper 20 kilometer van de Kust (Middelkerke,

Nieuwpoort en Oostende) en op 10 kilometer van

de E40. De steden Brugge en Ieper zijn respectie-

velijk 25 en 35 km van Koekelare verwijderd. 

De N363 verbindt Koekelare met Diksmuide en

Torhout. 

Dichtstbijzijnde afritten via de autosnelweg zijn die

van Gistel (E40) en Nieuwpoort (E40).

Je kan Koekelare ook bereiken per bus, vaste

ritten van lijnbussen, of belbus.

Hoe te bereiken?



Route

We vertrekken aan knooppunt 65 dat gelegen is

net naast het gemeentehuis als je uit de richting

van De Mote (pad naar de groenzone) komt. We

komen zo op de Ichtegemstraat die we links vol-

gen. Zo komen we bij de brouwerij waar we zeker

halt houden en waar je naast de verschillende 

musea ook alle informatie kan krijgen over 

Koekelare in de dienst toerisme. Na ons bezoek

aan de brouwerijsite gaan we verder via het Sint-

Maartensplein en vervolgens de Moerestraat tot we

links de Noordomstraat inslaan. Op deze manier

maken we kennis met de moderne architectuur die

onder andere op het Concertplein aanwezig is en

kunnen we genieten van het gerestaureerde Huis

Proot. In de Oostmeetstraat nemen we links de

Nieuwstraat en daarna nemen we rechts de Sterre-

straat. Op die manier gaan we weer richting

knooppunt 62 en volgen we verder de knoop-

punten die bij het kaartje van het parcours staan.

Zeker een namiddag

De route bedraagt 42,5 kilometer, dus voorzie 

zeker een volle namiddag. Of er een dagje uit van

maken, mag uiteraard ook. Dan kan je zeker de tijd

nemen om bezienswaardigheden als het Lange Max

Museum, het Fransmansmuseum, het Käthe 

Kollwitz Museum, de Duitse militaire begraafplaats

in Vladslo en kerken en kerkhoven te bezichtigen

en uitgebreid te genieten van de bossen. Breng

zeker het nodige proviand (wat eten en/of drank)

mee want onderweg zijn er maar enkele gelegen-

heden waar je iets kan kopen om te drinken of te

eten. We fietsen letterlijk en figuurlijk door bos en

boerenbuiten… Het landschap is gevarieerd. Zo

fietsen we doorheen polders en bijna onmetelijke

akkers maar klimmen we ook gezwind de 42 meter

hoge Ruidenberg op die je laat genieten van

prachtige vergezichten. En om ons eventjes hele-

maal een echte Flandrien te wanen, krijg je er in

het slot van de fietszoektocht ook nog een stukje

kassei bovenop.

Opgepast

Onderweg moet je enkele keren de drukke baan

Torhout- Diksmuide, de N363, dwarsen. Let daarbij

heel goed op. De wegen die je moet volgen voor

de fietszoektocht zijn echter heel autoluw maar

bijna nooit autovrij. Alles is dus aanwezig om er

een echt dagje genieten van te maken. En daar

hoort inderdaad ook even duwen bij…

Knooppuntenroute (42,5 km)
65 Aanpassingen omwille van

wegenwerken! L Ichtegemstraat, 

R Sint-Maartensplein, RD Moere-

straat, L Noordomstraat, Oostmee-

tstraat 4L Nieuwstraat, R Sterre-

straat en borden 62 volgen 62

72 26 36 49 9 3

61 31 92 32 97 83

82 22 98 58 14 12

6 93 65

Koekelare en omgeving

Afstand: 42,5 km.

Parkeren: Kom je met de auto, parkeer dan

op het Sint-Maartensplein.

Start: knooppunt 65, vlakbij het Sint-Maar-

tensplein.

Kaart: fietsnetwerk Westhoek

Info: www.koekelare.be, www.westtoer.be

Parcours: hoofdzakelijk vlak maar toch een

beetje klimmen.

Aard van de weg: hoofdzakelijk asfalt, soms

alleen toegelaten voor fietsers, kasseistrook

en onverhard helemaal op het eind (De

Mote).

Fietsfiche Koekelare

Dit ietwat bizarre hekken sluit een mooi stukje natuur

af. Alhoewel afsluiten een verkeerd woord is want het is

wel degelijk toegankelijk. Of de gele pracht nog aanwe-

zig zal zijn op het ogenblik dat u passeert, weten we

ook niet. Wat we wel weten is dat het gaat over een

landelijke straat met weiden en een weg die is afge-

zoomd door knotwilgen. Koekelareberg is niet ver weg

van deze vochtige hooiweide…

WAT IS DE NAAM VAN 
DIT GEBIED EN SEDERT
WANNEER IS HET EIGENDOM
VAN KOEKELARE?

Vraag 1

Ergens te velde kwamen we deze beeltenis tegen. Een

verstandige lezer zal wel weten waar je dergelijke zaken

moet zoeken. Je treft er uiteraard ook nog andere

zaken aan die daarmee connecteren. Wij zijn echter op

zoek naar de tekst die in het smeedijzeren hekken werd

gezet in het vlakbij gelegen kapelletje. Het is geen vol-

slagen volzin en dat vragen we dus ook niet. Gewoon

noteren wat je leest!

WELKE TEKST VIND JE 
EVEN VERDER IN HET NABIJ
GELEGEN KAPELLETJE?

Vraag 5

OVER BERG & DAL



Koekelare en omgeving

Wij kunnen jullie wel vertellen dat het hier over een

geklasseerd monument gaat met romaanse toren en

prachtig houtsnijwerk binnenin. De kerk is toegewijd

aan de Heilige Gertrudis. De neoromaanse kerk heeft

nog haar 12de eeuwse romaanse toren en er ligt ook

nog een kerkhof. De veldstenen toren – het enige

restant van de vroegere kerk trouwens- is de oudst

bewaarde constructie in Koekelare. In welk dorp tref je

dit gebouw aan?

VAN WELK DORP
IS DIT DE KERK?

Vraag 2

Koekelare kreeg meerdere prijzen voor zijn architectu-

rale merkwaardige en verrassende vernieuwingen. Met

de dorpskernvernieuwing raakte Koekelare over heel

Vlaanderen bekend als pilootgemeente. Zowel tal van

gebouwen als hat landschap vormen een belangrijk

aspect van het materieel erfgoed. In Koekelare slaan ze

duidelijk een brug tussen heden en verleden. Moderne

architectuur en kunst gaan hand in hand, dus vind je

ook op de meest ongewone plaatsen een kunstige

toets terug.

HOE HETEN DEZE BEELDEN
IN HET DUITS?

Vraag 3

Vlamingen zijn geboren met een baksteen in de maag.

Hoewel je het op het eerste gezicht niet zou zeggen, is

dit hier toch een voorbeeld van. Een leuk tussendoortje

en voorwaar een leuke locatie om een feestje te geven.

Op het gebouwtje staan twee namen, wij willen die

allebei weten. Je hoeft daarvoor echt niet tot aan de

voordeur te gaan…Of de twee namen een diepere

betekenis hebben, weten we ook niet.

WELKE TWEE NAMEN LEES JE
OP DIT GEBOUWTJE?

Vraag 7

Vlaanderen is gekend voor zijn vele levenswijsheden.

En die worden ook veelvuldig naar buiten (of binnen)

gebracht. Deze ‘Doe wel, en , zie niet om’ mag onge-

twijfeld in de reeks ‘God ziet ons, hier vloekt men niet’,

worden geplaatst. Overal langs Vlaamse wegen komt

men ze tegen…spreuken. Let wel: de spreuk die je hier

ziet, mag je vooral niet te letterlijk nemen. Al is het

uiteraard afhankelijk van de positie die je inneemt. En ja,

het zou kunnen dat de persoon waar we naar op zoek

zijn, dat ook wel eens heeft gezegd!

WELKE BEKENDE PERSOON
WORDT IN VERBAND GEBRACHT
MET DEZE SPREUK?

Vraag 6

Ja, dit mag je ook onder de noemer kunst rangschik-

ken. Op onze trektocht doorheen de weidse velden,

botsten we plots op dit geschilderd fragment. Het is

zeker niet enig in zijn soort. Maar het is wel leuk en

verfrissend. Het blijft ons een raadsel of de voorstelling

iets te maken heeft met de bestemming van het ge-

bouw waarop het aangebracht is. En het is juist dat wat

we willen weten. 

OP DE MUUR VAN WELK GEBOUW
VIND JE DIT TAFEREEL?

Vraag 4

Onze fietszoektocht neemt je mee doorheen de regio

rond Koekelare. Soms bleef de tijd daar wel even stil-

staan. Dit is duidelijk het geval met dit vliegtuigje dat we

onderweg aantroffen. Misschien niet de gemakkelijkste

opdracht maar laten we zeggen dat het de monotonie

doorbreekt. Vlakbij dit vliegtuigje hangt ook een getal.

Daar zijn we naar op zoek. 

WELK GETAL HANGT ER
IN DE BUURT?

Vraag 8

 DAL EN… KASSEIEN



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?

Op de voormalige Brouwerijsite, volledig 

gerenoveerd met respect voor het verleden,

vind je het Käthe Kollwitz Museum. 

Het museum vertelt het verhaal van Peter, een

jonge Duitse frontsoldaat die enkele dagen na

zijn aankomst in Diksmuide sneuvelt. Om haar

verdriet te verwerken, maakte zijn moeder twee

beelden van treurende ouders. Een meester-

werk dat nu in Vladslo staat. Het museum stelt

het werk van Käthe Kollwitz voor, een groot

kunstenares met een pacifistische boodschap in

het Duitsland van de jaren 1930-1940. 

Het bekendste werk van Kollwitz, ‘Het Treurend

Ouderpaar’, vind je sinds 1956 terug op de

Duitse militaire begraafplaats in Vladslo. Op dat

militair kerkhof rusten ruim 25.000 front-

soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

Info: www.toerismekoekelare.be 

Käthe Kollwitz: 
museum en kerkhof

1. ZOMERTENTOONSTELLING 2018

‘EEN LACH… EEN TRAAN’

‘Een lach & een traan’ is anno 2018 het thema van de

tweejaarlijkse zomertentoonstelling in juli en augustus.

Kunst met een lach en een traan als metafoor voor het

leven, want vreugde en verdriet maken er onlosmakelijk

deel van uit en beïnvloeden dus ook kunstenaars. Een

lach en een traan, de essentie van het leven én van

kunst. Alle kunstwerken staan bovendien op unieke

locaties: een gerestaureerde brouwerij (CC De Brouwerij),

een gerenoveerde dokterswoning in Belle Epoquestijl

(Huis Proot) of een voormalig boerenerf dat werd om-

getoverd tot een niet te missen site voor de WOI-toerist

(Lange Max Museum). Of je komt op plaatsen die 

normaal gezien niet voor het publiek toegankelijk zijn. 

2. ‘BOTER BIJ DE VIS’ CC DE BROUWERIJ

De rondreizende expo ‘Boter bij de vis’ houdt vanaf

zaterdag 4 augustus tot en met eind september halt in

CC De Brouwerij. Je ontdekt er meer over de problemati-

sche voedselsituatie tijdens WOI en de creativiteit van

de Belgische bevolking om toch wat monden te vullen.

Al bij het begin van de Eerste Wereldoorlog is er een

tekort aan voedsel. De schaarse voedingsmiddelen wor-

den duur verkocht. Voedselproducenten en handelaars

willen ‘boter bij de vis’. Deze bekende uitdrukking slaat

op de directe betaling bij levering. Voor 10- tot 

14-jarigen is er ook een educatief pakket voorhanden. 

CC De Brouwerij Koekelare • 3 euro • 

www.toerismekoekelare.be • 051 61 04 94 •

cultuurentoerisme@koekelare.be

3. NAZOMERFESTIVAL ‘KOEKELARE LEEFT’

Het nazomerfestival staat elk jaar in het eerste weekend

van september garant voor live muziek van de bovenste

plank op ‘Koekelare Leeft’. Dit festival met klinkende en

ronkende namen zet de tent nabij het marktplein achter

het gemeentehuis meermaals in vuur en vlam. Dit jaar

onder meer op de affiche: Coco Jr. XL, Je Broer, 

Meskens in Motown, Les Truttes, Luc Steeno, Willy 

Sommers, Sergio, De Kreuners…

Feesttent achter het gemeentehuis Koekelare •

verschillende tarieven • www.koekelareleeft.be

4. LANGE MAX MUSEUM

In een gloednieuw eigentijds museum verneemt de

bezoeker alles over het reusachtig kanon dat Duinkerke

beschoot. Een unieke tentoonstelling geeft je tevens

een beeld van de organisatie achter het front. 

De productie van goederen voor het front draaide in

Koekelare op volle toeren. Het museum is visueel heel

aantrekkelijk. Elk onderwerp is duidelijk geïllustreerd.

Bovendien vind je op amper 300 meter wandelafstand

van het Lange Max Museum de indrukwekkende geschut-

bedding. Het bakhuisje bevat nog sporen van de Duitse

aanwezigheid en is ingericht als multimediazaal. En…

er is ook een cafetaria. 

Info: www.langemaxmuseum.be

T I P S

KOEKELARE

*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 ¨.


