
ZOEKTOCHT UITKERKE & GROENWAECKE 

 

Verwittiging: deze zoektocht is een stevige wandeling: ongeveer 

15km. (de wandeling die je nog kan doen op het domein van 

Groenwaecke zelf, niet inbegrepen). Je kan deze tocht ook met de 

fiets doen, maar wellicht merk je dan enkele infoborden niet op en 

die heb je soms nodig om de vragen te beantwoorden. Lees ook 

steeds de zuilen over Blankenberge 750 jaar. Hou ook rekening met 

de gewijzigde openingsuren van Groenwaecke: Wo/Do/Za en Zondag 

telkens van 13.30u tot 17.30u 

We starten, zoals gewoonlijk aan het station. Binnen vind je de gids 

‘750 jaar Blankenberge’ met het stadsplan en heel wat informatie! 

Neem die mee. 

We begeven ons naar de Kerkstraat, richting Uitkerke. Rechts zien we 

de Sint Antoniuskerk. Op een van de kleine torentjes zie je een 

windvaan. Het is een kunstwerk van wijlen Georges Riemaker, 

kunstsmid, die in Uitkerke woonde. Wat stelt het voor? 

1. …………….. 

 

Op de hoek rechts zien we een gebouw waar nu het Sociaal Huis 

onderdak heeft gevonden. Voorheen was de Rijkswacht daar. En nu 

misschien de moeilijkste vraag van deze zoektocht: Boven de 

vensters op de eerste verdieping, vind je het bouwjaar. In Romeinse 

cijfers. Goed kijken! Als de zon op de gevel schijnt is het best te lezen. 

Noteer de datum in Romeinse cijfers én in Arabische cijfers. 

2. …………………….. 

 

Aan de verkeerslichten hebben we rechts de Zuidlaan en de Vrede-

laan. Zij markeren de grens tussen Blankenberge en Uitkerke.  



We wandelen verder aan de linkerkant van de straat (pare nummers) 

Aan de rechterzijde zien we twee Belle Epoque villa’s. De nummers 

239 en 241. In Villa Jeanne woont een dierenarts. Hoeveel 

hanenkoppen staan in de gevel? 

3. …………. 

 

Vlak bij de ‘Werkwinkel’ staat een beeld van een motorrijder. Wat 

staat er op de sokkel? 

4. …………… 

 

Op Google vind je er alles over. Rechts weer 3 prachtige villa’s (261, 

263, 265) Ze zijn het werk van architect Jules Heyneman. Hij is een 

van de allergrootste architecten van Blankenberge en bouwde zowel 

in de Belle Epoque periode als in het Interbellum.  

Op het nummer 292 hebben we een bloemenzaak. Hoe noemt de 

winkel? 

5. ……………. 

 

En enkele huizen verder moet je zeker stoppen aan wat ik graag ‘het 

mooiste tuintje van Blankenberge’ noem. Geniet ervan. 

Rechts wordt een nieuw appartement gebouwd. Daar stond vroeger 

café ’t Putje. Een van de oudste café s van ‘t steedje. Je moest drie 

treden naar beneden gaan om binnen te gaan. Dit wees  erop dat het 

daar al stond van voor de aanleg van de steenweg (1723) 

Aan frituur ‘De Cottages’ wandelen wij deze bijzondere plaats binnen. 

Het was een realisatie van Jules Heyneman. Hij woonde met zijn 

familie in het eerste huis dat je links ziet. Dat huis heeft een naam: 



6. ………….. 

 

Wandel rond in deze oase van rust. Oorspronkelijk stonden er maar 

zeven huizen, telkens met een grote tuin. (kijk naar het nummer 

344). Ook de ronde in het midden was niet bebouwd. De statige villa 

met toren heeft zeker jouw aandacht getrokken. De Villa heet  

7. ……………. 

 

Aan de verkeerslichten nemen wij links de Zeebruggelaan. Enkele 

meters verder slaan we rechts het steegje in dat ons naar het Park De 

Craene brengt. Wie was Alexander De Craene? 

8. ……………. 

 
Als we links gaan komen we aan ’t charmant kasteeltje van Uitkerke.  
Het heeft een lange geschiedenis. Wanneer werd het kasteel 
gebouwd dat we nu zien? 
 

9. ……….. 
 
In een ‘normale’ zomer gaan in dit park steeds de ‘Parkies’ – gratis 
concerten- door. Dat moeten we nu missen. 
 
We begeven ons richting Sint Amanduskerk. Als je voor het portaal 
staat en je kijkt naar de linkerbeuk, dan zie je daar de oude ingang 
van de kerk. Deze kerk werd inderdaad grondig verbouwd. De 
middenbeuk werd linkerbeuk, de rechterbeuk werd middenbeuk en 
rechts werd een nieuwe beuk bijgebouwd. Wanneer gebeurde 
laatste grote verbouwing? 
 

10. …………… 
 
 



Vroeger was er een kerkhof rond deze kerk. Een van de graven was 
een indrukwekkend monument voor een bekende persoon van 
Uitkerke. Zijn naam vind je ergens op de kerk. 
 

11. ………………. 
 
 
Wij zullen hem verder nog tegenkomen. Lees ook de info op de Zuil 
met informatie over WO I. Verder zullen wij nog overblijfselen van de 
£Grote Oorlog vinden. 
 
Rechtover de kerk bevindt zich de jeugdherberg ‘De Wullok’. Het is 
ook een Fair Trade Café. Als je binnen eens gaat kijken, vind je nog 
een kunstwerk van Georges Riemaker. Hoeveel moet je opleggen, per 
nacht, als je een éénpersoons kamer wil? 
 

12. ……….. 
 
We volgen nu de Ruiterstraat tot aan de Blankenbergse Dijk waar we 
links afslaan en zo het gebied van de ‘Uitkerkse Polder’ betreden. 
Welke typische ganzen komen in dit natuurgebied broeden? 
 

13. …………….. 
 
Wat verder zie je het kerkhof dat al sinds de fusie van 1 januari 1971 
niet meer in gebruik is. Maar er zijn nog steeds graven met ‘eeuwige 
vergunning’ en familiegraven.  De laatste concessie loop echter af in 
 

14. ……………… 
 
Rechts kan je een prachtige herenboerderij bewonden. Het is een 
paardenstalling en manège. Wat is de naam van het domein? 
 

15. ……………… 
 



 
We blijven de baan volgen en genieten van het weidse polderland. 
Bij de elektriciteitscabine (ik zou beter zeggen ‘kapel’) staat een 
wegwijzer naar rechts, naar het bezoekerscentrum. Maar eerst gaan 
we nog anderhalve km. verder tot de plaats waar vroeger de 
parochie Sint Jan-op-den-dijk was. In 1575 (Geuzentijd) werd de kerk 
verwoest en nooit meer terug opgebouwd. We vinden er nu de Sint 
Job kapel. Schrijf het gebed op dat boven de ingangsdeur staat. 
 

16. …………………………………………………………………………………… 
    
     …………………………………………………………………………………… 
 

Achter de kapel, in het veld, vind je een betonnen constructie. Het was 
de sokkel voor een batterij die er in 1918 werd geplaatst. Wat was de 
naam van die batterij? 

 
17. …………………….. 

 
De hoeve ‘In de laatste stuiver’ (laat niets aan de verbeelding over!) 
was vroeger een café, net als het huis rechts van de kapel, Café Sint 
Jan en verderop, een pand dat onlangs vernieuwd werd, was café ‘In 
de teele’ (daar drinkt men geen halve maar een hele, zei men) 
 
We keren op onze stappen terug. Merk de amfibietunnels op in de 
weg om kikkers en padden veilig aan de overkant te brengen in de 
paartijd. Als je goed rondkijkt, vind je het jaartal wanneer men deze 
tunnels gemaakt heeft: 
 

18. …………………. 
 
Op naar het bezoekerscentrum van de Uitkerkse Polder. Hoe groot is 
het natuurgebied? 
 

19. ……………. 



 
Je gelooft het misschien niet maar het natuurgebied ligt bovenop een 
afgedekt stort. Een wandeling op het domein is een aanrader. Je hebt 
er een panoramisch zicht op de kustlijn tot aan Oostende.  
 
We verlaten het bezoekerscentrum en wandelen links verder op de 
Kuiperscheeweg tot de volgende splitsing. We nemen nu rechts de 
Hooistraat. Vlakbij is de vogelkijkhut ‘Grutto’. Binnen hangt een 
poster met alle vogels die je hier kan observeren. Iemand schreef er 
in potlood de Franse benamingen bij. Wat is de Franse naam voor 
Brandgans? 
 

20. ……………………. 
 
Bij de volgende splitsing nemen we de Scharebrugstraat. Maar eerst 
kan je misschien nog even kijken naar de hoeve ‘De Blauwe 
Duivenkeet’ links. Het is een beschermd gebouw maar al jaren helaas 
in verval. Wat verder loopt het Blankenbergs vaartje, scheiding 
tussen Blankenberge en Wenduine. 
 
Ga verder langs de Scharebrugstraat tot aan het kapelletje van 
‘Maantjes’ opgericht in 1933 als bedanking voor de genezing van de 
dochter van ‘Maantjes’. Ter ere van welke heilige werd de kapel 
opgericht? 
 

21. ………………. 
 
We blijven de Scharebrugstraat volgen en komen terug in de 
bewoning. Rechts zien we nog een restant van WO I, een bunker. 
 
Even verder rechts is de ingang van de stedelijke begraafplaats. Die 
gaan we niet zomaar voorbij. Wist je dat men nu een graf kan 
‘adopteren’ of ‘hergebruiken’? Langs de hoofdweg van het kerkhof 
zien we rechts het graf van Jozef Hoste, waar de Vriendenkring 
Stadsgidsen voor zorgt. De vereniging adopteerde dit praalgraf.  Aan 



de linkerkant, zien we een graf met mooi beeld van een kindje. Dit 
graf werd ‘hergebruikt’. Aan de rotonde nabij het ereperk van de 
oorlogsslachtoffers van WO I, adopteerde vtbKultuur het graf van…. 
Juliaan Vandepitte! Wat staat er op de steen? 
 

22. ………………………………………………………………… 
 
 

Kijk nog even naar het prachtige beeldhouwwerk ‘Moedersmart’ op 
het ereperk. Wie was de beeldhouwer? 
 

23. ………………………………… 
 
Er zijn ook twee begraafplaatsen van het Britse Commonwealth. Op 
die van WO I liggen vooral de slachtoffers van de Raid op Zeebrugge 
in 1918. Geef de exacte datum van die zeeslag. 
 

24. …………………………. 
 
We verlaten de begraafplaats en gaan rechtdoor, de Karel 
Deswertlaan in. 
Aan de verkeerslichten blijven rechtdoor gaan. Links zien we enkele 
prachtige Interbellum villa’s. Een ervan, villa Berkenhof,  heeft in zijn 
tuin (je kan het nog net zien) een heus vissershuisje gebouwd! 
 
Hoeveel rozen tel je op de gevel van Villa ‘Pourquoi pas’ ? 
 

25. ……………….. 
 
 
Antwoorden op de vragen op 31/08/2020 op de site vtbKultuur 
Blankenberge. 
 
 
Samengesteld door Rita Van Stalle, stadsgids 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

 

 

  

 


