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Beste fietser, 
 
Welkom in de Bloemenstreek. 
 
We hebben voor je een fietszoektocht samengesteld met vragen en foto’s. Er zijn 28 vragen 
op te lossen en 8 foto’s in de juiste volgorde te plaatsen tijdens een bepaald traject.  
De afstand bedraagt ongeveer 38km. 
 
De wegbeschrijving is gebaseerd op de fietsknooppunten maar soms wijkt die daar vanaf. 
 

Bij dit icoon naast de vraag, vind je het antwoord niet ter plaatse maar moet je dit 
opzoeken.  

 

 ∞   Wannneer de wegbeschrijving afwijkt van de knooppunten dan duiden we dit aan 

met deze afbeelding en beschrijven we de weg volledig.  

 
We hebben zoveel mogelijk de drukte van de grote wegen vermeden, hier en daar passeren 
we daar wel. Wees voorzichtig en houd je aan de verkeersregels. Het traject bevat ook 
onverharde wegen, dus hou hier rekening mee.  
 
Als de corona-maatregelen het toelaten zijn er twee mogelijke drankgelegenheden: 

• Na ongeveer 6 à 7 km 

• Na ongeveer 33 km 
 
De antwoordformulieren kunnen uiterlijk tot en met maandag 21 juni 2021 via e-mail 

doorgestuurd worden naar oost-vlaanderen@vtbKultuur.be  

 

Gelieve per antwoordformulier €5 (vtbKultuur-lid)/€7 (niet-lid) te storten op 

rekeningnummer BE61-7512-0036-0917 van vtbKultuur Oost-Vlaanderen met de vermelding 

van “Fiets-Lo – je naam of vtbKultuur lidnr”. Pas dan is je deelname geldig.  

 

Wat valt er  te winnen? Een waardevolle mand streekproducten en enkele kleinere, maar 

overheerlijke prijzen door ondersteuning van EROV en vtbKultuur. Winnaars zullen 

telefonisch of per mail gecontacteerd worden. 

 
Heb je het antwoordformulier liever in een brievenbus te deponeren of op te sturen? Dit kan op het volgend 

adres: vtbKultuur Oost-Vlaanderen p/a Paul Denis, Kasteeldreef 18, 9080 Lochristi.    

 

Veel fietsplezier en succes!!! 

 

Team vtbKultuur “Provinciale Stuurgroep Oost-Vlaanderen” i.s.m. met vtbKultuur Lochristi. 

mailto:oost-vlaanderen@vtbKultuur.be
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ALGEMENE VRAAG: 

 
Plaats de volgende foto’s in de juiste volgorde tijdens het fietstraject langs de Schelde  

  A     B           C 

 

   D     E     F 

  

 

 

 

 

 

 

 

   G       H 
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Wegbeschrijving  
Vertrek aan de parking van het voetbalterrein SK Lochristi complex, Bosdreef 57 te Lochristi. 

Zet je kilometerteller op nul en we zijn vertrokken! 

 

Lochristi is vooral bekend voor zijn azalea’s en begonia’s, vandaar dat we het “Azaleapad” 

volgen. Volg dus in het begin deze borden.  

 

 

VRAAG 1: Welke Lijnbus (nummer) heeft een halte op de hoek van deze fietswegel? 

 

 

VRAAG 2: Op welke dagen zijn Magda & Rudi Bogaert gesloten? 

 

 

In de 13de eeuw stond hier een kasteel dat dienst deed als buitenverblijf voor de abten van de Gentse Sint-

Baafsabdij. De Tsjechische prins-bisschop Ferdinand von Lobkowitz voegde er eind 18de eeuw paardenstallen, 

twee oranjerieën en een dure collectie exotische planten aan toe. Het oorspronkelijk kasteel werd vernietigd 

tijdens de Franse Revolutie, waarvan twee torentjes overblijven. Huidig kasteel in empirestijl werd gebouwd 

(architect Minard, 1840) op de plaats van de vroegere paardestallen. Hier werd op de gronden rond dit 

kasteeldomein in 1867 een eigen sierteeltbedrijf opgestart. Naast de teelt van azalea’s, rododendrons, palmen, 

camellia’s, araucaria’s en amarylissen specialiseerde de tuinbouwer zich ook in de orchideeënteelt. In 1895 telde 

het bedrijf, dat zich ondertussen ook buiten het kasteeldomein had ontwikkeld, 29 serres en 19 broeikassen met 

verwarming. Het bedrijf besloeg 7 ha en ’s zomers werkten er 22 werknemers en ’s winters 18. Veel van zijn 

werknemers stimuleerde hij tot het opstarten met een eigen sierteeltbedrijf. Dit gaf de aanzet tot wat wij 

vandaag kennen als belangrijkste sierteeltcentrum in Vlaanderen, met name Lochristi. 

 

• Fiets naar de Bosdreef en sla rechts af. 

• Sla na huisnummer 54 de fietswegel in.  

 

• Volg verder de fietswegel en blijf op de betonstrook tot op de 
Kerkwegelakker. 

• Sla links af en rij rechtdoor naar de Dekenijstraat. 

• Vanaf nu volg je dit bord niet meer. 

• Rij voorbij Aveve (en rij dus niet naar de Kerk van Lochristi). 

 

• Volg nu de richting van het fietsknooppunt 10. 

• Op het einde van de Dekenijstraat kom je in de Kasteeldreef. 

• Sla links af. 

10 • Je bent nu aan Kasteel Rozelaar. 



Provinciale vtbKultuur “Lente-fietszoektocht - Lo”  
Bloemenstreek Lochristi-Destelbergen-Laarne-Lochristi   
 

Pagina 4 van 14 

 

 

VRAAG 3: Hoeveel hekpunten vind je terug op de twee hekken aan de ingang van het kasteel 

Rozelaar? 

VRAAG 4:  Wie heeft het eerste tuinbouwbedrijf van Lochristi opgericht op de gronden 

van dit kasteel? (voornaam en naam) 

 

 

VRAAG 5: Wat was de functie van het gebouw op de hoek van deze fietswegel (aan de 

spoorweg)? 

 

VRAAG 6: In deze straat bevond zich vroeger een teler. Voor welke tuinplant was hij vooral 

gekend? Geef de Latijnse benaming. 

 

Indien de corona-maatregelen het toelaten, kan je hier op een terras een lekker bier drinken. 

 

• Aan het kasteel volg je fietsknooppunt 9 (rechts als je naar het kasteel 
kijkt). 

• Sla op het einde van de dreef links af (let op: gevaarlijke baan) en rij op het 
fietspad rechts van de Stationsstraat. 

• Rij de Stationsstraat verder. Vanaf Destelbergen wordt dit de Burgstraat. 

• Rij tot de spoorweg, maar fiets ze niet over. 

9 • Volg nu richting knooppunt 8. 

 

• Sla net vóór de spoorweg rechts de Winkelputrede in. 

• Op het einde van de Winkelputrede, sla je rechts af de Groenstraat in en 
daarna onmiddellijk links de Hoenderstraat in. 

• Fiets over de spoorweg en sla de eerste straat de Bonsgrachtstraat rechts 
in. Fiets de Bonsgrachtstraat tot het einde.  

8 • Volg op het kruispunt rechts fietsOstrade F4 (Houtstraat). 

 

• Blijf rechtdoor fietsen in de Houtstraat (voorbij Culinor) en fiets onder de 
autosnelweg door. Let op: volg nu fietsOstrade F4 NIET meer. 

∞ • Sla onmiddellijk rechtsaf aan de draai in de Houtwegel die versmalt in een 
fietspad (aardeweg) en verder weer verbreedt. Volg dus NIET fietsOstrade 
F4. 

∞ 
• Op het einde, sla op het kruispunt rechtsaf in de Houtstraat en fiets 

onmiddellijk links vóór de spoorweg de Alfons Braeckmanlaan in. 

• Fiets de parking op van Brouwerij Haeseveld. 
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 VRAAG 7: Wat werd er vroeger bedreven op deze site? 

 VRAAG 8: Waar komt de benaming HAEZEVELD vandaan? 

VRAAG 9: Wat vind je hier terug van de late-ijzertijdnederzetting? 

 

LET OP: fietsknooppunt 7 is opgesplitst in fietsknooppunt 35 – 52 – 7.  

Niet alle fietsknooppuntborden zijn aangepast aan de nieuwe indicatie vandaar dat we 

tussenhaakjes ook fietsknooppunt 7 zullen vermelden bij fietsknooppunt 35 en 52. 

 

 

Honderden gelovigen nemen op Hemelvaartdag deel aan de jaarlijkse bedevaart naar Bergenkruis. De traditie 
gaat minstens terug tot 1871, toen er voor het eerst officiël een bedevaart werd georganiseerd. Sindsdien 
wordt de traditie in ere gehouden door de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwparochie in Destelbergen.   
 
De traditie van de verering in Bergenkruis gaat terug tot het begin van de 11de eeuw, toen een stoet er in 1007 
halt hield tijdens het overbrengen van relikwieën van de Heilige Livinus naar Gent. Een oudheidkundige 
inventaris van Oost-Vlaanderen (1911) vermeldt Bergenkruis als een der oudste bekende bedevaartplaatsen 
van het bisdom Gent. Het plaatsen van de hortensia’s gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog. Een gezin uit het 
Westveld plaatste toen hortensia’s uit dankbaarheid omdat hun zoon levend van het front was teruggekeerd. 
Sindsdien wordt de traditie jaarlijks in ere gehouden. 
 
In geschriften was er in 1768 voor het eerst sprake van het kruis op de huidige plaats. Omstreeks 1860 zouden 
al bedevaarten plaats gevonden hebben, maar de eerste officiële bedevaart dateert van 1871.  De houten 
kruisweg werd in november 1898 door Vital Moreels van Tiegem geschonken als eerherstel, nadat het 
Christusbeeld in de nacht van 26 op 27 Juni 1898 door vandalen in brand werd gestoken.  

 

VRAAG 10: Wie beschermde dit heiligdom in de periode 1894 – 1941? 

VRAAG 11: Wat wordt er uitgebeeld bij het kruiswegtafereel VII op de bedevaartsplaats 

Bergenkruis?  

∞ 
• Fiets rechtdoor op de parking van het Hazeveld op een verhard fietspad 

tot het einde, dus NIET de Alfons Braekmanlaan verder volgen. 

• Zo kom je in de Volderrede en sla rechts af. 

 

• Volg nu richting fietsknooppunt 35 (7). 

• LET OP: fietsknooppunt 35 was vroeger fietsknooppunt 7, dus er kunnen 
nog verwijzingen staan naar 7 i.p.v. 35.  

• Je passeert het bedevaartsoord Bergenkruis. 
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VRAAG 12: Hoeveel banken staan van dit type (zie foto) in de bedevaartsplaats Bergenkruis?  

  

  

  

  

  

  

  

  

Enkel de banken tellen binnen de muur en het hekken. 

 

 

VRAAG 13: Hoeveel km staat er op jouw teller? M.a.w. vanaf het voetbalterrein SK Lochristi 

tot aan de eerste ingang van het kerkhof van Destelbergen die je tegenkomt. 

 

 

De grote blikvanger in deze omgeving is het Damvalleimeer, een kunstmatige waterpartij die ontstond door 

zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg E17. De lokale afdeling van de vereniging Natuurpunt vzw liet 

de steile oevers afvlakken om een brede modderige oeverzone te creëren, waarin zich een riet- en 

moerasvegetatie kan ontwikkelen met libellen, kikkers en salamanders. Grotere vissen vinden hier een nieuwe 

paaiplaats en ook watervogels komen er broeden. In de winterperiode dobberen slobeend, kuif- en tafeleend en 

enkele koppeltjes pijlstaart op het meer rond. 

 

VRAAG 14: Rond de Damvallei zijn er twee loopcircuits voorzien. Hoeveel km is de afstand 

van de groene omloop? 

 

VRAAG 15: In welke gemeente woont Hub. Rouckhout? 

 

VRAAG 16: Waarom mag je niet zwemmen in het Damvalleimeer? 

 
 

35 • Volg nu richting fietsknooppunt 52 (7). 

• LET OP: fietsknooppunt 52 was vroeger fietsknooppunt 7 , dus er kunnen 
nog verwijzingen staan naar 7 i.p.v. 52. 

• Je passeert het kerkhof van Destelbergen.  

 

• Volg verder fietsknooppunt 52 (7). 

• Links zie je de Damvallei op het grondgebied van Destelbergen. 
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VRAAG 17 : Geef de naam van het gesloten café dat je passeert vóór je de Scheldedijk op 

rijdt. 

 

 

Plaats de 8 foto’s (zie p.2) in de volgorde zoals je ze tegenkomt tijdens dit fietstraject langs 

de Schelde. 
De foto’s zijn gemaakt vanop de openbare weg. Het is dus niet nodig om op privéterrein te gaan. 

 
Tot hier zijn de foto’s genomen. 
 

 

VRAAG 18: Welke dieren staan er op het toegangshek van het familiepark Harry Malter? 

 

 

 

• Volg verder richting fietsknooppunt 52 (7).  
Let op: sla na 200m rechts af, dus fiets niet verder langs de Damvallei.  

• Fiets tot aan de Schelde fietsknooppunt 52 (7). 

52 • Volg nu richting fietsknooppunt 7.  

 

• Sla aan de Schelde links af en fiets tot fietsknooppunt 7.   

7  

 

• Fiets tot fietsknooppunt 12. 

12  

 

• Volg nu richting fietsknooppunt 22. 

22  

 

• Je komt langs het Familiepark Harry Malter. 
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Het Kasteel van Laarne stamt uit de 11e of 12e eeuw. Het kasteel was van oorsprong een waterburcht. Na een 
restauratie in 1962 doet het nu dienst als museum. 

Van de originele burcht rest nu slechts de vierhoekige donjon-toren. De donjon van Kasteel Laarne is 
opgetrokken uit Balegemse steen en heeft twee kleine hoektorens met stenen spitsen. De donjon was via muren 
verbonden met verdedigingstorens. Die laatsten waren rond en hadden ook weer stenen spitsen. 

Het spitse dak van de donjon stamt uit de tweede helft van de 17e eeuw. In de loop der tijd verdwenen 
de kantelen, de valbrug en valhekken. Een vaste brug met drie bogen en een barok voorgebouw kwamen ervoor 
in de plaats. Daarnaast werden de verbindingsmuren tussen de verdedigingstorens vervangen door 
woongedeelten. Die worden gekenmerkt door grote ramen met kruiskozijnen. 

 

VRAAG 19: Wie was de laatste privé-eigenaar van het Kasteel van Laarne? Wat was zijn titel? 

VRAAG 20: Wie won de Radio2-wedstrijd “Thuis voor een beeld” in 2010? (voornaam en 

naam) 

 

 

• Fiets tot fietsknooppunt 21. 

21 • Volg richting fietsknooppunt 24. 

 

• Je passeert het Kasteel van Laarne. 

 

• Fiets op het fietspad in het midden van de Kasteeldreef. 

• Fiets verder tot fietsknooppunt 24. 

24 • Volg richting fietsknooppunt 25. 

 

• Let op: tot het kruispunt Schoolstraat-Lepelstraat-Kleempstraat. 
 

∞ 
• Volg hier de richting fietsknooppunt 25 niet meer en fiets rechtdoor de 

Kleempstraat in.  

• Volg verder de Kleempstraat en sla de eerste straat links in nl. de 
Bochtenstraat. 
LET OP: sla onmiddellijk de aardeweg rechts in waar het verkeersbord 
“verboden voor auto’s en moto’s” staat. 
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Vraag 21: In deze straat bevindt zich een restaurant. Welke afbeelding wordt hier afgebeeld 

op de gevel? 

 

 

Vraag 22: Wat wordt er bedoeld met “De Sprankel” in deze straat? 

Vraag 23: Welk Mountainbikenetwerk wordt getoond bij het overzichtsbord in deze straat? 

 

 

• De aardewegel komt uit op de Maanbeekstraat. Volg deze tot de 
Bochtenstraat en sla rechts af. 
 

∞ 
• Bij de volgende T-splitsing sla je links af en gaat over naar een aardeweg 

“Bochtenwegel”. 

• Op het einde van de Bochtenwegel: blijf rechtdoor rijden tot T-splitsing.  
Sla de Zevensterstraat links af tot de T-splitsing met de Kerkstraat. 

• Sla daar rechts af de Kerkstraat in.  

• Sla de eerste straat links “Ascopstraat” in.   

∞ 
• Rij deze straat tot het einde, tot aan de Heirweg. 

• Let op: steek de Heirweg NIET over (Gevaarlijke baan !!) en rij links  de 
Lagen Heirweg in die overgaat naar een aardewegel. 

• Op het kruispunt stopt het onverhard gedeelte. Je fiets rechtdoor verder 
op de Lagen Heirweg.  

• Sla de eerste straat Heidestraat rechts in en op de T-splitsing sla je rechts af 
de Brandemanstraat in. 

• Let op: steek de Heirweg nu wel over (Gevaarlijke baan !!). Je komt in de 
Breestraat. 

18 • Volg nu verder richting fietsknooppunt 18.  

• Sla rechts de Zevestraat in en dan onmiddellijk de eerste straat links (de 
brug van de E17 over).  

• Na de brug onmiddellijk rechts en zo kom je in de Magretstraat. 

18 • Aan het schooltje blijf je rechtdoor fietsen in de Rietveldstraat. 

13 • Fiets nu de eerste straat rechts af, dit is de Zijstraat. 

∞ 
• Op het einde van de Zijstraat kom je in de Brandstraat. 

• Sla rechts af. 

∞ 
• Fiets verder rechtdoor. De Brandstraat gaat over naar de Kloosterstraat. 

• Je fietst voorbij twee scholen en een Kerkhof. 

∞ 
• Op het einde van de Kloosterstraat sla je links af en fiets tot aan het 

Beervelde-dorp. 

• Hier bevindt zicht het Kasteel van Beervelde. 
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Het prachtige kasteelpark van Beervelde bestaat uit een geometrische Franse tuin en een 20 hectare grote 
romantisch Engelse landschapstuin. Het park bevat niet alleen verschillende landschapsstijlen maar ook enkele 
opmerkelijke gebouwen. Hier volgt een opsomming van de belangrijkste gebouwen van het park: 

- Witte villa: deze villa staat op de plaats van het oorspronkelijke kasteel. In de kelder van de kasteelvilla vind je 
verbluffende wandschilderingen.  
- Koetshuis: hier stonden vroeger de verschillende voertuigen van de bewoners. 
- Paviljoen: de functie van dit gebouw is een soort van uitkijkpunt over het domein. Van hieruit heb je zicht op de 
vijver en de villa.  

 Vraag 24: Vier bekende kunstenaars hebben de kelders van het kasteel verfraaid. Geef 

de voornaam en naam van de twee Oost-Vlaamse kunstenaars. 

 

Vraag 25: Wie is de huidige eigenaar van dit kasteel? (voornaam, naam en titel) 

 

  Vraag 26: Wat wordt er hier tweemaal per jaar georganiseerd? 

 

 

 Vraag 27: Wat is de betekenis van de statiën rond de kapel?  

 Vraag 28: Van welke abdij was dit oud bedevaartsoord afhankelijk?  

 

Je hebt het eindpunt bereikt. Hopelijk heb je ervan genoten.  

 

Veel succes met het invullen van het antwoordformulier.    

 

• Rij het dorp van Beervelde in en sla de tweede straat “Ledeakkerstraat” in. 

• Volg de richting van knooppunt 10 tot over de spoorweg en neem het rode 
fietspad links. 

  

• Volg de richting fietsknooppunt 10 niet meer. Blijf op het fietspad richting 
“Fiets -Lochristi” tot je links inslaat op het betonnen fietspad bij het 
richtingsbord “Fiets – Lochristi”.  

• Bij het einde van het fietspad fiets je links en onmiddellijk rechts de 
Boskapellaan in. 

• Je fietst voorbij de kapel Lobos. Los hier de laatste twee vragen op. 

∞ 
• Sla onmiddellijk rechts af de Loboslaan in.  

• Fiets verder in de Loboslaan. 

 

• Volg nu opnieuw het bord met het wandelpad “Azaleapad”.  

• Op het einde van de Loboslaan, draai je links mee. Nadien onmiddellijk 
rechts “Bosakkers”.  

• Blijf rechtdoor fietsen tot die overgaat naar een fietspad. 

• Je ziet de parking van het voetbalterrein SK Lochristi terug. 
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ANTWOORDformulier p.1/4:  
 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon- of gsm-nummer: ………………………….. 

vtbKultuur-lidnummer:…………………………………………… 

vtbKultuur-afdeling:………………………………………………………………………………………… 

Vraag 1:  

Vraag 2:  

Vraag 3:  

Vraag 4:  

Vraag 5:  

Vraag 6:  

Vraag 7:  

Vraag 8:  

Vraag 9:  

Vraag 10:  
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ANTWOORDformulier p.2/4:  
 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vraag 11:  

Vraag 12:  

Vraag 13:  

Vraag 14:  

Vraag 15:  

Vraag 16:  

Vraag 17:  

Vraag 18:  

Vraag 19:  

Vraag 20:  
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ANTWOORDformulier p.3/4:  
 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vraag 21:  

Vraag 22:  

Vraag 23:  

Vraag 24:  

Vraag 25:  

Vraag 26:  

Vraag 27:  

Vraag 28:  
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ANTWOORDformulier p.4/4:  
 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Volgorde foto’s: 

 

Plaats de letter van de 8 foto’s in de juiste volgorde zoals je ze tegenkwam op 

de fietszoektocht (zie p.2 met de foto’s):   

 

A – B – D – E – F – G – H – I  

 

Foto 1  

Foto 2  

Foto 3  

Foto 4  

Foto 5  

Foto 6  

Foto 7  

Foto 8  

 

Schiftingsvraag :  

Maak de som van de lottogetallen (reservegetal inbegrepen) van de 

lottotrekking op zaterdag 26 juni 2021.  

 

Antwoord op schiftingsvraag:     

 

 

Gesponsord door 


