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Blikvanger in Laarne is het sublieme 14de-eeuwse kasteel,

waar deze fietslus trouwens start en aankomt. De al iets

rijpere wielerliefhebber zal het dorp evenzeer linken aan

Albert – Berten – Van Damme, de wereldkampioen cyclo-

cross van 1974. De ‘Leeuw van Laarne’ was ’s winters

wielrenner en ’s zomers bloemist. Een zeer bijzondere

combinatie, maar toch ook weer niet, want in deze streek

leeft zowat iederéén van en voor de bloementeelt. En dat

is geen toeval.

PIONIERS

Eind 18de, begin 19de eeuw was planten verzamelen nog

een dure hobby, die alleen de adel en de Gentse textielba-

ronnen zich konden permitteren. Velen van hen lieten in

de groene rand van de stad een zomerverblijf – zeg maar

een kasteeltje – optrekken. In de bijhorende oranjerieën

pronkten ze wat graag met hun collectie, niet zelden met

bloemen en planten die ze uit het Verre Oosten hadden

laten overkomen. Die werden hier verder gekweekt, ge-

kruist met andere variëteiten en ook tentoongesteld. 

Op die manier engageerden vele van die aristocraten zich

voor de promotie van de bloementeelt, onder andere als

gangmakers van de Gentse Floraliën. Ze experimenteerden

met sierteelt in heuse verwarmde serres en toen in 1849

in Gentbrugge (nu Melle) een tuinbouwschool werd opge-

start – de eerste in heel Europa! – was het hek helemáál

van de dam. In navolging van de pioniers begonnen ook

de leerlingen uit de buurt hun eigen bloemisterij of

boomkwekerij en gonsde het in de streek van de bedrij-

vigheid. 

BLOEIENDE DORPEN

Mede dankzij het succes van de Floraliën kreeg de Oost-

Vlaamse sierteelt naam en faam, ook in het buitenland.

Vandaag wordt zelfs het overgrote deel van de productie –

in het bijzonder die van de azalea’s en begonia’s – geëx-

porteerd, en dat naar alle uithoeken van de wereld.

De komst van de sierteelt hertekende de voorbije 200 jaar

grondig het landschap; de streek rond Gent, Lokeren en

Wetteren werd ingekleurd met velden vol bloemen en

planten. Plekjes als Laarne en Heusden werden – letterlijk

en figuurlijk – bloeiende dorpen en tussen de kasteeltjes,

vaak omringd door schitterende parken en oranjerieën,

verschenen typisch 19de-eeuwse bloemistenvilla’s. Tij-

dens deze zoektocht zul je het onderweg zeker merken:

deze streek ‘ademt’ als het ware sierteelt. Daarbovenop

geniet je ook van een mooie passage langs de Schelde én

fiets je door de Kalkense Meersen, een uniek natuur- en

stiltegebied. 

Info: www.bloeiendoostvlaanderen.be 

Al ruim twee eeuwen is de regio ten oosten en ten zuiden van Gent bekend voor zijn

sierteelt, in het bijzonder van azalea’s en begonia’s. Opvallend in het landschap zijn dan

ook de vele bloemisterijen, serres en waterreservoirs. Liefst 80% van de Europese

azalea’s wordt hier geteeld. Méér zelfs: de Gentse azalea schopte het tot het eerste niet

eetbare streekproduct met beschermde geografische aanduiding. Deze zoektocht in

en om Laarne is er bijgevolg een met een fleurig tintje. 

Zeg het met een bloemetje

Vanaf 1 juni verschijnt 11 weken lang een nieuwe

zoektochtopgave in volgende volgorde: Nieuw-

poort - Laarne - 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

In samenwerking met

Deze zoektocht start je bij het kasteel van Laarne,

aan het T-punt van de Kasteeldreef met de Eek-

hoekstraat. Bereikbaar vanuit West-Vlaanderen via

de E17 en de E40 naar Merelbeke. Daar kies je

voor de R4 rond Gent, vervolgens voor de afrit 5.

Aan het eind van de afrit rijd je links meteen al de

Eekhoekstraat in. Overigens wijzen bruine pijltjes

je daar al de weg naar het kasteel van Laarne. In

de buurt van het kasteel is voldoende plaats voor

gratis langparkeren.

Hoe te bereiken?



ROUTE

Start met het kasteel in de rug naar rechts,

meteen richting knooppunt 21. De eerste kilome-

ters gaan door landelijk gebied. Eenmaal de brug

over de R4 voorbij fiets je in de Hooistraat langs

het Damslootmeer. Op weg naar Heusden krijg je

een onverharde single track onder de wielen, in

alle omstandigheden goed berijdbaar.

Door fraaie villawijken fiets je naar het cen-

trum van Heusden. Je moet er rechts het fietspad

volgen, maar steek zeker eens de weg over tot bij

de kerk. Via de Molenweidestraat bereik je de

linkeroever van de Schelde. Vanaf daar volg je

het jaagpad en fiets je 5,5 km zonder autover-

keer.

Eenmaal op het grondgebied Wetteren let je

in de Hoogkasterstraat goed op de pijltjes. Ach-

ter een haag moet je een onverharde wegel in tot

aan de Kasterstraat (150 m). Even verder, bij

knooppunt 36, begin je aan een lang onverhard

traject. Vooral aan het slot, bij de Oude Schelde,

kan het er drassig zijn.

Terug in Laarne fiets je bij het knooppunt 24

best eens tot bij de kerk en het dorpsplein. Keer

eventueel terug naar voornoemd knooppunt of

fiets gewoon naar rechts de Dorpsstraat in. In

beide gevallen kom je in de Kasteeldreef, rich-

ting het kasteel, waar je eerder bent gestart.

Knooppuntenroute (32,5 km)

21 14 11 12 22

66 28 36 29 25

24 richting 21

Fleurig ritje rond Laarne 

Afstand: 32,5 km

Parkeren: Laarne, (gratis) parking bij het

kasteel, Eekhoekstraat.

Kaart: fietskaart Gent en omgeving of

Scheldeland (6 euro), verkrijgbaar via

www.tov.be/webshop

Info: Dienst Toerisme Laarne, Dorps-

straat 2, 09-365 46 25, www.laarne.be.

Infokantoor Toerisme Wetteren, Markt 1,

09-366 31 04, www.wegvanwetteren.be

Parcours: vlak.

Aard van de weg: vier keer een stuk

onverharde weg. De laatste, richting Kalken-

se Meersen, is bij of na regenweer niet 

geschikt voor racefietsen. 

FIETSFICHE

Heusden, deelgemeente van Destelbergen, is gelegen

tussen de Schelde en de Gentse ringweg R4. Het is in

de loop van de jaren een typisch residentieel dorp

geworden, waar stadsbewoners het groen kwamen

opzoeken. In de dorpskern bevindt zich de neogotische

Heilig Kruiskerk, gebouwd in 1844, allicht op de plek

waar in de 17de eeuw ook al een kerk stond. De schil-

derijen binnen van Antoon van den Heuvel uit 1664

komen alleszins uit die vroegere kerk.

HOE OUD WERD 
DE HEUSDENSE PASTOOR
PETRUS DE BUYSSCHER? 

vraag 1

Aan het eind van de Hoorlingstraat vang je rechts, bo-

ven de haag, een glimp op van het Kasteel Soupart. Het

is genoemd naar de Gentse universiteitsprofessor die

het er in 1876 als 'maison de plaisance' of buitenverblijf

liet bouwen. Het neoclassicistisch optrekje - met kas-

teelallures - is omgeven door een prachtig park. Wél

goed zichtbaar, want langs de straatkant, is het zoge-

heten kapelletje van het Klaveren, toegewijd aan de

Onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria. Het neogo-

tische gebedshuisje dateert van 1855. 

HOE HEETTE DE
ACHTERKLEINNEEF VAN
JONKVROUW FELICIE D'HOOP
DE SYNGEM? 

vraag 5

FIETSEN DOOR HET HART VAN DE



Fleurig ritje rond Laarne 

Op een domein waar ooit serres stonden en vooral

begonia's werden gekweekt, legde Paul Van Damme

een mooie parktuin aan met vier verschillende bloe-

menweiden en plantenborders. Het tuinconcept is

opgebouwd met herbruikbare materialen, waaronder

terrasmeubilair van scheepshout, een oranjerie van een

oude druivenserre, een bakovengebouw en een buiten-

keuken anno 1950. De landschapstuin is toegankelijk

tijdens het Open Tuinenweekend eind juni of na af-

spraak (voor groepen vanaf 15 personen).

HOEVEEL BUXUSBOLLEN TEL JE
LANGS WEERSZIJDEN VAN 
DE OPRIT VAN DE BREMDERS? 

vraag 2

Het kasteel van Laarne is zondermeer één van de best bewaarde

waterburchten van Vlaanderen. Het werd opgetrokken in de 11de

of 12de eeuw, als 'voorpost' bij de verdediging van Gent. Het

wisselde regelmatig van eigenaar en kreeg zijn huidige uitzicht

toen het domein in 1656 in handen kwam van de uit Zwolle af-

komstige familie van Vilsteren. De hoofdingang werd verlegd in de

richting van het dorpscentrum en er kwam een kaarsrechte dreef

naar de kerk. Na WO I raakte het slot van Laarne danig in verval.

Om het van de ondergang te redden, schonk de laatste privé-

eigenaar, graaf de Ribaucourt, het aan de vzw Koninklijke Vereni-

ging der Historische Woonsteden van België. Die nam de restaura-

tiewerken op zich. Bij de afscheidswedstrijd van de lokale wereld-

kampioen Albert Van Damme kregen de organisatoren de toelating

om hun veldritparcours uit te tekenen... dwars door het kasteel!

WELK BEROEP HAD JACQUES DE RUDDER? 

vraag 3

Bij deze beschermde Sint-Annakerk (1753) kom je in

Ten Ede, een gehuchtje van Wetteren. Eeuwen geleden

was dit een woest en verlaten gebied, een niemands-

land van moeras en heide, onderhevig aan de wispeltu-

rige Schelde. In deze parochie start de bewegwijzerde

Palullen-wandelroute. Het dialectwoord staat voor

'pannenkoek', maar evenzeer voor 'een lap grond van

weinig waarde', iets wat voor deze parochie destijds

zeer van toepassing was. 

VOOR WAT STAAT DE '4' 
OP HET PLAN VAN 
DE PALULLEN-WANDELROUTE? 

vraag 7

Naar de betekenis van straatnamen hoef je soms niet

ver te zoeken. Zo staat deze Berlindekapel op de hoek

van de... Berlinde- en de Kapellestraat. In deze groene

omgeving is het een rustplaats voor gelovigen, fietsers

en wandelaars. In het interieur tref je beelden van o.a.

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, de Heilige Theresia en de

Heilige Antonius aan. De geklasseerde Berlindekapel

met klokkentorentje dateert van 1670 en is een van de

grootste die uit die periode in ons land zijn overgeble-

ven. In 2012 werd ze nog grondig gerestaureerd.

WAT IS DE FAMILIENAAM VAN
RITA DIE LANGS HET LAND- EN
TUINBOUWLEERPAD MEE 
HET 'BEDRIJF 9' UITBAAT? 

vraag 6

Vanaf Heusden fiets je op het jaagpad langs de Boven-

schelde. Even verder krijgt ze het gezelschap van de

Gentse Ringvaart en wordt ze vanaf daar eigenlijk de

Zeeschelde, omdat ze onder invloed staat van het

zeetij. Aan de overkant ligt Melle, waar bij het begin van

de Eerste Wereldoorlog hevig werd gevochten. De brug

naar dit dorp is relatief nieuw, want de vorige stortte op

18 maart 1992 in. Aan het voorval is een bijzondere

anekdote verbonden. Net op het moment van de in-

storting reed namelijk een tankwagen met 28.000 liter

benzine op de brug. Die zette de rivier letterlijk 'in

brand'. 

WELKE KLEUREN HEBBEN 
DE BUITENSTE RUITEN AAN
WEERSZIJDEN VAN DEZE BRUG? 

vraag 4

Fiets bij knooppunt 24 zeker eens naar links, tot bij de

Sint-Machariuskerk, die een vieringtoren uit de 15de

eeuw heeft. In het dorp is er trouwens jaarlijks nog een

Sint-Machariusommegang. Vlakbij is ook het fraaie

gemeentehuis, recent volledig gerestaureerd. Het oor-

spronkelijke gebouw werd opgetrokken in 1767 op

initiatief van de plaatselijke kasteelheer Theodoor van

Vilsteren. Tegelijk bood het onderdak aan de vierschaar

(het gerechtelijk bestuur) en een herberg. Pas in 1921

werd Laarne effectief eigenaar van zijn gemeentehuis.

Het bijhorende café werd nog uitgebaat tot in 1967. 

HOEVEEL SOLDATEN,
AFKOMSTIG UIT LAARNE,
SNEUVELDEN TIJDENS 
DE EERSTE WERELDOORLOG? 

vraag 8

 DE OOST-VLAAMSE BLOEMENSTREEK



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?

Het slot van Laarne is deels ingericht als

museum, met onder andere 17de-eeuwse

meubelen, wandtapijten en unieke muur-

schilderingen. Als 'parel aan de kroon' is er

vooral de wereldvermaarde zilvercollectie

van Claude d'Allemagne. Het oudste stuk

dateert van 1550 en de kunstvoorwerpen

komen uit heel Europa. Voor individuele

bezoekers is het kasteel van mei tot en met

september elke zondag (in juli en augustus

ook elke donderdag) toegankelijk om 15 uur,

voor een rondleiding met gids. Groepsbe-

zoeken zijn mogelijk alle dagen van het jaar,

zij het enkel na reservatie.

Een imposant kasteel!

Info: www.slotvanlaarne.be.

1. LEUK CAFEETJE ONDERWEG

Aan het eind van de Kapellestraat

en een ‘vijfarmen’-kruispunt kom je

bij het populaire fietscafé ’t Steen-

tje, met speeltuin en zonneterras. ‘t

Steentje is trouwens Horeca-ambas-

sadeur voor Bloeiend Oost-Vlaande-

ren. Je kunt hier terecht voor toe-

ristische tips over de sierteeltstreek.

Ze bieden er niet alleen een frisse

pint, maar ook dagverse soep, pas-

ta's... Tussen 15 en 18 uur serveren

ze er bovendien pannenkoeken,

wafels en ijsjes.

Steentjestraat 40 in Laarne,

09 324 59 82, 

www.eetcafesteentje.be (gesloten

op maandag en dinsdag).

2. B&B ’T GROENE GENOEGEN

Overnachten in een vroegere bloe-

misterij? Het kan in B&B ’t Groene

Genoegen in Laarne, officieel erkend

als ‘fietsvriendelijke logies’. Groen

zijn de weilanden en bossen rond-

om, groen is ook de weelderige

tuin. Niet toevallig zijn de vier

gastenkamers genoemd naar vier

begoniavariëteiten die er destijds

werden geteeld: de Bouton de

Rose, Cascade, Marmorata en Pen-

dula.

Termstraat 43 in Laarne, 

09 366 66 16, groenegenoegen.be

3. LEAP OF FAITH

Vlak tegenover het kasteel van

Laarne staat een bijzonder kunst-

werk van Sofie Muller. Het heet

‘Leap of Faith’ en is een zachte

aanklacht naar het feit dat kinde-

ren alsmaar moeten inboeten aan

publieke speelruimte. De Sint-

Niklase kunstenares brengt het

hinkelspel in beeld, een iconisch

tafereel uit vervlogen tijden.

4. DEN BLAKKEN

In Wetteren, niet zo ver van Laar-

ne, is er het provinciaal domein

Den Blakken. In het 9,7 ha ha

groot park rond de voormalige villa

Les Mélèzes zijn een aantal thema-

perken waarin zowat alle sierplan-

ten en rozen aan bod komen die

de tuinbouwers uit Wetteren en

omgeving kweken. Er is ook een

doolhof samengesteld uit verschei-

dene soorten haagplanten. Van op

het terras van brasserie Villa

Wetthra heb je een schitterend

uitzicht op het domein.

Wegvoeringstraat 308 

in Wetteren, 09 366 31 04, 

www.wegvanwetteren.be

5. SIERTEELTMUSEUM

Wil je méér weten over het ont-

staan van de sierteelt in deze

regio? In het nabije Zaffelare ont-

dek je in het LoS (Lochristi Sier-

teeltmuseum) het botanisch verhaal

achter de voornaamste succesbloe-

men: azalea’s, begonia’s, camellia’s

en orchideeën. Het museum is

ondergebracht in een vroegere

pastorie en omringd door een in-

drukwekkende bloementuin. De tuin

is dagelijks open, het museum elk

laatste volledig weekend van de

maand.

Zaffelare-Dorp 83 in Zaffelare

(Lochristi), 0475 48 46 18, 

www.sierteeltmuseum-los.be

T I P S

REGIO LAARNE

*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 ¨.


