
Op (be)zoek bij de West Vlaamse buren 

Afstand parcours 38,4 km. 
 

Voor iedere gemeente (Zulte-Olsene-Machelen) vanaf het centrum ± 2 km om het parcours te bereiken. 
 

Vanaf Zulte: Via Oeselgemstraat naar KP22(Kerkplein Oeselgem)  KP18 KP8 KP3 KP63 KP4 KP9 KP50 KP57  

KP1 KP81 KP83 KP80 KP82 (Leie Linkeroever Machelen) KP86 KP88 KP2 KP74 KP78 KP5 KP22     
 

Vanaf Machelen: (KP85Dorpstraat Machelen) (KP84) KP82 KP86 KP88 KP2 KP74 KP78 KP5 KP22(Kerkplein Oeselgem)  

KP18 KP8 KP3 KP63 KP4 KP9 KP50 KP57 KP1 KP81 KP83 KP80 KP82(Leie Linkeroever (KP84 KP85) 
 

Vanaf Olsene  (KP94Leie Linker Oever Olsene) KP5 KP22(Kerkplein Oeselgem) KP18 KP8 KP3 KP63 KP4 KP9 KP50 

KP57 KP1 KP81 KP83 KP80 KP82(Leie Linkeroever Machelen) KP86  KP88 KP2 KP74 KP78 KP5 (KP94Leie Linker Oever) 
 

De te klasseren foto’s liggen tussen KP22 en KP82 
 

Het weten waard 
Kerk Wakken 

De classicistische parochiekerk van Wakken werd tussen 1790 en 1794 gebouwd met achthoekige toren op de plaats van een romaans 
bedehuis. Een reeks gevelstenen geven zowel de bouwdatum als de weldoeners van de kerk aan. Het is een naar het westen georiënteerde 
driebeukige kerk, onder n zadeldak, met ingebouwde toren op vierkant grondplan. De ingang van de kerk wordt geaccentueerd door twee 

arduinen zuilen die een driehoekig fronton dragen. Het bepleisterde en classicistische interieur bleef vrij gaaf bewaard.  
Tegen de noordgevel van de kerk is een calvarie onder baldakijn opgesteld.  

Aan weerszijden van de kerk is er een smeedijzeren hek dat toegang biedt tot het omliggend kerkhof. 
 

Kasteel van Wakken 

Het kasteel van Wakken was een echt met parken omgeven paleis, waar grootse feesten en ontvangsten plaats vonden. Antoon I ,de tweede 
zoon van Filips de Goede, en van één van zijn maîtresses Jeanne de Presle de Lizy koos in 1480 het kasteel van Wakken als residentie.  

Het kasteel is privébezit. 

 
Provinciedomein Baliekouter Wakken 

Dit in 2004 opengestelde wandeldomein heeft naast 45 hectare bos ook veel open ruimte. Het wordt gedomineerd door weiden met 
knotwilgrijen, bloemrijke hooilanden, de Mandelvallei en het open landbouwlandschap. In het bezoekerscentrum leer je alles over het 

provinciedomein en de ruime omgeving en in de bijbehorende tearoom kan je iets drinken of een hapje eten.  
Er zijn hier ook speeltoestellen rond het thema ‘boerderij’. Het gaat om een speeltractor, een speelhuisje en een dubbele schommel.  

Bovendien is er een fietsherstelplaats waar je zelf aan de slag kan om je stalen ros terug op te lappen 
 

Koortskapel Dentergem 

Deze Koortskapel (lokaal dialect: kutskapelle) is gebouwd in 1864.  
Het was de bedoeling er een parochiekerkje van te maken omdat die van Tielt en Dentergem te ver gelegen waren. Ze is echter nooit in 

gebruik genomen omdat de toenmalige bisschop van Brugge er het nut niet van inzag. De kapel zou gewijd worden aan de H. Anna. 

 
Vierendeelbrug Grammene (de Lorenzobrug) 

In 1846 werd de eerste spoorbrug over de Leie te Grammene gebouwd. Die brug was de eerste volledig metalen vakwerkbrug ooit. De eerste 
Vierendeelbrug te Grammene werd in 1922 gebouwd. Ze had een overspanning van 56,16m en woog 360 ton. Herbouwd na de tweede 

wereldoorlog in 19xx. 1992: start van de strijd voor het behoud van de brug. De NMBS had plannen om de Vierendeelbrug brug over de oude 
Leiearm in Grammene-Deinze op de spoorlijn 73 van Gent naar Adinkerke te vervangen door een nieuwe betonnen brug. In Februari 2001 

starten renovatiewerken aan de brug om de stabiliteit, het draagvermogen en het uitzicht van de brug weer voor jarenlang te waarborgen. 15 
ton ijzer werden verwerkt en ook de sporen werden vernieuwd. Het zandstralen verbruikte ongeveer 160.000 kilogram zand, maar dit werd 

zoveel mogelijk gerecupereerd. 6.000 liter verf, allemaal uitgestreken met de borstel, zette de brug in een fris kleurtje. Jammerlijk gebeurde bij 
dit werk een dodelijk arbeidsongeval. Een nieuwe loopvloer werd aangelegd, zowel langs het spoor als voor het fietspad, het laatste kreeg ook 

een nieuwe borstwering. Het overgrote deel van de renovatiekosten werden gedragen door de NMBS, de gemeenten Deinze en Zulte 
bekostigden het fietspad langsheen de brug. Op zaterdag14-12-2002 kwam de brug weer in gebruik. 

 
'De heksenput' in Gottem 

Tanneken Sconynckx (Anna De Coninck) werd rond 1560 geboren in Gottem.  
Zij werd tijdens de godsdienstperikelen in 1602 - 1603 beschuldigd van hekserij door haar neef baljuw Meganck.  

Tanneken overleed in Tielt in 1603 tijdens een foltering die vier dagen en nachten duurde. 
Omdat ze geen vergiffenis had gevraagd voor haar zonden werd Tanneken in ongewijde grond begraven in haar geboorteplaats Gottem.  

Zij zou begraven zijn dicht bij een vijver vlakbij de Pontstraat, de huidige Ardense Jagersstraat.  
De vijver wordt nog altijd 'de heksenput' genoemd. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

               

Kom ook eens “UIT UW KOT” maar dan volgens alle regels van de corona-kunst. 
 

Wij hadden voor 2020 twaalf mooie activiteiten gepland. Covid-19 beschikte daar anders over. 
We hebben er 2 uitgevoerd, 7 zijn er afgevoerd en er resten er nog 3 (hopelijk). 

 

Ook op verlof gaan wordt dit jaar problematisch! Waarschijnlijk dit jaar geen verre strand of bergvakantie. 
Dan maar vakantie in eigen kot. En daarbij willen wij u een handje toesteken. 

Wij ontwierpen een fietsroute bij onze West-Vlaamse  buren, en koppelden daar een foto-zoektocht aan. De gekozen route is de trip 
zeker waard en het zoeken is een speels element om het een beetje “kruidiger” te maken. Wij verbinden daar geen wedstrijd aan vast, 

maar wilt u toch controleren  of uw zoekresultaten een beetje in de juiste richting liggen mag u de oplossing binnensteken bij Eric. 
Wij geven u dan de juiste oplossing, uiteraard na de verstreken tij. 

Deelnameformulier vindt u op onze webside: PASAR.be/Zulte 

U kunt de tocht fietsen tussen 15 juni en 15 september. 
 

Om uw blad niet steeds te hoeven draaien, geven wij hier nog even de knooppunten van het stuk zoektocht: 

KP22  KP18  KP8  KP3  KP63  KP4  KP9  KP50  KP57  KP1  KP81  KP83  KP80  KP82 
 

Oplossing : van L (1) naar R (15)                                                   E-mail ………………………………………………………..……….                                                   
……..……………………..…………….………….adres………………………………………………………………… 


