
NEGEN ZOEKTOCHTEN
Vanaf 1 juni verschijnt 9 weken lang een nieuwe
zoektochtopgave in volgende volgorde:
Beernem – Torhout/Gistel – Bossuit – Roeselare –
Pittem – Meetjesland/Sint-Laureins – Woumen/Diks-
muide – Scheldeland – Wingene.

FOTOVRAGEN
Langs het parcours werden 10 foto’s genomen. Bij
elke foto hoort een vraag. De oplossing is terug te
vinden op de plaats die op de foto staat afgebeeld.
Als je aan één van de afgebeelde foto’s voorbijkomt,
is het dus tijd voor een halte en de speurtocht naar
een antwoord. Let wel: de foto’s staan in een wille-
keurige volgorde afgedrukt. Het is tevens mogelijk
dat er meerdere foto’s in eenzelfde zone voorkomen.
De antwoorden zijn steeds in de onmiddellijke omge-
ving terug te vinden. Je hoeft dus geen mensen aan
te klampen voor extra informatie. Noteer telkens het
antwoord bij het corresponderende cijfer op het
deelnameformulier.

ROUTEBESCHRIJVING
Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde
routebeschrijving, die jou moet toelaten vlot het
parcours af leggen. 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 vin-
den.

START
Aan het Oude Pompgebouw van Bossuit (knooppunt
86). Dit infopunt is de ideale vertrekplaats voor een
wandel- of fietstocht. Je vindt hier alles wat je moet
weten over de streek en de routes die je kan volgen.
Ben je op zoek naar een leuke picknickplek of wil je
een fiets huren (best op voorhand reserveren)? Ook
dan is het oude pompgebouw de place to be! Bos-
suit bereik je via de oude baan Kortrijk-Doornik of
via de E403, afrit Dottenijs. Daar volg je de Canade-
zenlaan tot je aan het kruispunt van de Doornikse-
rijksweg en het Ijzeren Bareel komt. Hier rijd je
rechtdoor de Jean Lefebvre straat in die je tot Spiere
aan de Oudenaardseweg brengt. Die volg je links tot
je aan de rechterkant het Oude Pompgebouw (nr.
402) tegenkomt.

AFSTAND 
31,4 kilometer. Vlot te doen in een namiddag maar je
kan er uiteraard een dagje uit van maken om zo
perfect te kunnen genieten van de natuur.

INFO 
VVV West-Vlaamse Scheldestreek 
Pompgebouw Bossuit 
Doorniksesteenweg 402 - 8583 Bossuit (Avelgem)
056 45 72 82 - vvv.scheldestreek@skynet.be 
www.westvlaamsescheldestreek.be

PRAKTISCH

Deze groene regio tussen de ‘gouden rivier’ de Leie en de
machtige stroom, de Schelde, spreidt zich uit over de
gemeentes Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zweve-
gem. De Schelde vormt hier de grens met Henegouwen en
Oost-Vlaanderen. De Scheldestreek is een recreatieve
subregio van de Leiestreek waar actief ontspannen troef is.
Wij beginnen alvast onze verkenningstocht door de streek
in het oude Pompgebouw van Bossuit waar de VVV West-
Vlaamse Scheldestreek met infokantoor en bezoekerscen-
trum gevestigd is.

TROEVEN
Wie een dagje wil genieten, een namiddag wil onthaasten
of een korte vakantie op de buiten wil doormaken, vindt
hier de beste ingrediënten. Een opsomming : pittoreske
dorpjes, groene weiden, open vlakten, glooiende land-
schappen, verre panorama’s, golvende heuvels, eeuwen-
oude hoeves en imposante kastelen, idyllische plekjes,
groene oevers, een ongerepte natuur, gezellige cafeetjes,
leuke restaurantjes, zonnige terrasjes, rustige veldwegen,
…Dit bijzonder aantrekkelijke landschap tussen Schelde
en Leie bekoort fietsers, wandelaars en ruiters. Voor ple-
zier op en rond het water moet u hier zijn. Ontspanning,
sport en natuur treffen elkaar in deze meer dan charmante
streek.

MOGELIJKHEDEN
Fietsen kan je doen via het fietsnetwerk Leiestreek West
waarbij je zelf je parcours kan samenstellen. Onze fiets-
zoektocht werd trouwens ook geënt op dat knooppunten-
netwerk. Maar fietsers en mountainbikers krijgen ook nog
een rits andere uitgestippelde routes aangeboden. Datzelf-

de geldt overigens ook voor de wandelaars. Zelfs de rui-
ters hebben hun eigen route. Uiteraard is er in dit waterrij-
ke gebied plaats voor riviertoerisme, waterrecreatie en
boottochten. En je kan de regio ook per scooter en zelfs
met de huifkar ontdekken. En naast een aantal interessan-
te musea vinden er elk jaar leuke evenementen (zie laatste
pagina) plaats.

AMBASSADEURS VAN DE WEST-VLAAMSE SCHELDESTREEK
VVV West-Vlaamse Scheldestreek leidde, samen met Ho-
reca Vorming Vlaanderen, een twintigtal “ambassadeurs
van de West-Vlaamse Scheldestreek” op. Logies, restau-
rants en cafés worden op die manier een essentiële scha-
kel in het onthaal van toeristen. In de volgende horecaza-
ken vindt u dus ook toeristische informatie over de regio :
Spijshuis Coco (Zwevegem), Bistro Aan de Waterkant
(Moen – Zwevegem), B&B Passa Dia (Zwevegem), 
@terras (Spiere-Helkijn), De Maraille (Outrijve – Avelgem),
Vakantiewoning De Raaptorf (Avelgem), Lindenhof (Deer-
lijk), Hof ́'t Klokhuis (Sint-Denijs – Zwevegem), B&B
Ovaertine (Zwevegem), Villa Scaldis (Spiere-Helkijn), De
Bouvriehoeve (Bossuit – Avelgem), Brasserie Beaufort
(Bossuit – Avelgem), Restaurant Marcus (Deerlijk), La
Descente du Pont (Spiere-Helkijn), ’t Slietje (Outrijve –
Avelgem), De Welriekende Dreef (Ingooigem – Anze-
gem), ‘t Oud Gemeentehuis (Moen – Zwevegem), Sint-
Pietershof (Moen – Zwevegem).

Actief ontspannen in een groene regio
Gelegen in het uiterste zuidoosten van West-Vlaanderen en grenzend aan de pro-

vincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen, is de West-Vlaamse Scheldestreek een

ideale uitvalsbasis voor een dagje uit met het gezin, familie of vrienden. Deze fiets-

zoektocht met vertrekpunt in Bossuit toont je de pracht en de kracht van de regio.

Vakantiezoektocht in de West-Vlaamse Scheldestreek
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Het kanaal Bossuit-Kortrijk werd met de hand
gegraven vanaf 1857. Het was hoger gelegen dan Leie
en Schelde en dat hoogteverschil werd overbrugd
door elf sluizen, een souterrain (ondergrondse tunnel)
en een pompstation, dat het nodige water voor het
kanaal uit de Schelde pompte. Aanvankelijk werden
de pompen aangedreven door enorme stoommachines
op steenkool maar later werden die vervangen door
elektrische pompen. Door groter wordende schepen
was het rond 1970 noodzakelijk om het kanaal te
verdiepen en te verbreden, ook een nieuwe, sterkere
pompinstallatie was nodig. Het pompgebouw verloor
zijn functie en geraakte in verval. Eind de jaren 1990
werd het gebouw gerenoveerd en omgebouwd tot
een toeristisch recreatief centrum.
· Knooppunt 86 naar knooppunt 2
· Knooppunt 2 naar knooppunt 12
· Knooppunt 12 naar knooppunt 9
· Knooppunt 9 naar knooppunt 99
· Knooppunt 99 naar knooppunt 72
· Knooppunt 72 naar knooppunt 73 – Water en bos.
In dit Orveytbos kan je een prachtige wandeling
maken.
· Knooppunt 73 naar knooppunt 74
· Knooppunt 74 naar knooppunt 71
· Knooppunt 71 naar knooppunt 60
· Bergop van knooppunt 60 naar knooppunt 61
· Zalig dalen naar Spiere-Helkijn van knooppunt 61
naar knooppunt 76
· Knooppunt 76 naar knooppunt 77. We passeren hier
aan het Nieuw Centrum van Spiere-Helkijn waar alle
administratieve diensten van de gemeente, de school,
de kinderopvang, de sporthal en de sportvelden op
een site verzameld zijn. Vanaf eind juni vind je hier
ook digitale toeristische informatieborden die je zelf
kan bedienen. Net voor knooppunt 77 rij je even L
RD naar de manege en ruiterclub Denric. Hier kan je
de reductiebon voor de Omer inwisselen.
· Knooppunt 77 naar knooppunt 86 (eindpunt). Het
kan dat je hier een kleine omleiding moet volgen
wegens werken aan een aanlegsteiger.

WEGBESCHRIJVING

We starten aan het voormalig pompgebouw in

Bossuit (Doorniksesteenweg 402) op het kanaal

Bossuit-Kortrijk dat nu de thuisbasis is van VVV

West-Vlaamse Scheldestreek met taverne Beaufort

en een bezoekerscentrum (Knooppunt 86)

1. Wat is de naam van de boerderij waar je recht
op af rijdt ? (Je hoeft hiervoor niet binnen te
rijden)

HISTORISCHE HOEVE Er zijn wel meer van dergelijke
fraaie historische hoeves te vinden in deze regio. 
We zijn op zoek naar de naam van deze boerderij waar
je recht op af rijdt. Je hoeft daarvoor niet binnen te rij-
den. De oudste vermelding gaat terug tot 1365. Impo-
sante herenhoeve met rechthoekige aanleg rond gekas-
seid erf. Bakstenen complex onder pannen zadeldaken
met verschillende nokhoogte. Ten oosten van het erf
poortgebouw, rechts geflankeerd door stallingen en
links door een vleugel van het boerenhuis. Sierlijsten en
windborden. Ten zuiden van het erf, door de tijd heen
sterk gewijzigd boerenhuis waarvan de oudste delen
opklimmen tot 1632, o. m. bewaarde houten kozijncon-
structies. Verbouwingen en uitbreidingen volgden o. m.
op het eind van de 19de eeuw en in de 20ste eeuw.

2. Welke drie fietsroutes vertrekken of passeren
hier en wat is het totaal aantal kilometers van die
drie routes samen ?

KANAAL Dit gedicht is een ode aan het kanaal Bossuit-
Kortrijk. Een kanaal met een roemrijk verleden maar
ook nu nog erg nuttig. Het verbindt de Schelde in Bos-
suit met de Leie in Kortrijk. Maximale tonnenmaat : 1350
ton. Van Bossuit tot de grens met Kortrijk telt het drie
sluizen, namelijk in Bossuit, in Moen en in Zwevegem.
Het kanaal wordt gevoed met water van de Schelde via
pompstations in Bossuit en Moen. De bouwwerken

werden aangevat in 1857 en het werd in gebruik geno-
men op 7 februari 1861. In de onmiddellijke nabijheid van
dit gedicht vertrekken of passeren drie fietsroutes. Welke
en wat is het totaal aantal kilometers van die drie routes
samen ?

3. Wat is de naam van de gemeente waar deze
kerk staat ?

KERK MET CASINO Overal langs Vlaamse wegen, komt
men God tegen. In deze regio is dat niet anders. Vanuit
de bijna volmaakte rust en met de schitterende panora-
ma’s en oude hoeves nog op ons netvlies gebrand, rijden
we deze gemeente binnen. 
Café Sint-Laurentius is beslist de moeite waard voor een
bezoekje maar wij houden het vroom en zijn op zoek
naar de naam van de gemeente waar deze kerk staat. Een
kerk met een casino erbij.

4. Welke vier woorden staan onder het woord
'gevoelig plekje' in het groene vlak ?

BOS Natuurlijk sturen wij jullie het bos in. Letterlijk, niet
figuurlijk. Alhoewel. Juist omdat dit zo een schitterende
regio is, doet men er alles aan om de natuur te bescher-
men. Kijken mag, aankomen niet. Natuurpunt noemt dat
een gevoelig plekje. 
Welke vier woorden staan onder het woord ‘Gevoelig
plekje’ in het groene vlak ?

5. Welke bestemming geven Westtoer en de
provincie West-Vlaanderen aan dit merkwaardig
bouwwerk ?
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DEELNAMEFORMULIER

Noteer telkens het antwoord op 
elke vraag bij het cijfer dat met 
de vraag correspondeert.

1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................
5. ......................................................................................
6. ......................................................................................
7. ......................................................................................
8. ......................................................................................
9. ......................................................................................
10.  .................................................................................

NAAM ................................................................................................

VOORNAAM .................................................................................

ADRES  ............................................................................................

POSTCODE + GEMEENTE .................................................

................................................................................................................

TEL  .....................................................................................................

E-MAIL  ...........................................................................................

Stuur uw volledig ingevuld deelnameformulier 
tegen uiterlijk 15 september naar: 

Krant van West-Vlaanderen 
Zomerzoektocht 2012 
Postbus 315 - 8800 Roeselare

BOSSUIT
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6. Geef de naam en afmetingen van deze sluis.

SLUIZEN Water genoeg in deze regio : de Schelde, de
Leie, het Spierekanaal, het kanaal Bossuit-Kortrijk…Om-
dat er nogal wat hoogteverschillen moeten worden
overwonnen, rijd je regelmatig een sluis voorbij. Niet ver
van dit complex ligt het oude openluchtzwembad van
Spiere-Helkijn. In 1937 kwam koning Leopold III het
waterzuiveringsstation bezoeken. Het gebruikte proces
was niet efficiënt en het station werd omgebouwd tot
één van de eerste openluchtzwembaden van België. Na
1958 raakte het in onbruik. Wij zijn echter op zoek naar
de naam en de afmetingen van deze sluis.

7. Hoeveel kilo kan deze kraan torsen ?

WATERTRANSPORT Waterlopen zijn niet alleen lieflijk
om naar te kijken maar ze brengen ook industrie en
handel met zich mee. Om de transportkosten en –pro-
blemen te beperken, opteren bedrijven die kunnen voor
vervoer over water. Dat vraagt natuurlijk een stevige
infrastructuur. Dat het geen klein bier is, bewijst het
aantal kilo’s dat deze containerkraan kan dragen. Hoe-
veel kilo kan deze kraan torsen ?

8. Wat is de naam van deze brug ?

DORSTLESSER Niet ver van deze brug vind je de manege
waar je de reductiebon voor een Omer kan uitwisselen.
Daar komt ook het Trimard ruiterpad voorbij dat ruiters
dertig kilometer laat genieten van de natuur. Als we
straks weer vertrekken, rijden we onder deze brug en
passeren we aan de achterkant van de manege.

Wat is de naam van deze brug ?

9. Wat is de naam van dit ophaalbruggetje ?

MINIATUUR Niet ver van de sluis van Moen op het ka-
naal Bossuit-Kortrijk, vind je een metalen ophaalbrugje
over een oude arm van het kanaal. Het ophaalbrugje,
dat dateert uit het laatste kwart van de negentiende
eeuw, is een zeldzaam geworden exemplaar van een
ijzeren hefbrug met open vakwerkconstructie. Illustratief
voor een bepaalde fase in de evolutie van de bruggen-
bouw. De brug, inclusief de houten geleiders en dukdal-
ven, geeft een beeld van het kanaal Kortrijk-Bossuit in
die tijd. Wat is de naam van deze brug ?

10. Van welk jaar dateert de originele hoeve ?

DEUGDZONDE Deze authentieke vierkantshoeve, ver-
scholen in een licht glooiend landschap, brengt je terug
naar de tijd toen de mens in het landschap nog nietig
was. Tijd om terug te gaan naar de basis, om te genieten
van rust en het groen van de omliggende landerijen. De
eeuwenoude Zandbeekhoeve werd verbouwd met een
hart voor het werk van opeenvolgende generaties. Het
stille gebaar van de binnenplaats en de beschermende
mantel van gebouwen vormt een welkome beschutting
tegen de drukte van alledag. Tijd om te genieten, tijd
voor een ,,deugdzonde’’, genieten van wat deugd doet
en ook een beetje zonde is. De Deugdzonde staat niet
meer voor landbouw maar wel voor hoevetoerisme en
werd volledig gerestaureerd. Van welk jaar dateert de
originele hoeve ?
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Het doel van deze zoektocht blijft uiteraard aan de
hand van een uitgestippeld parcours, een stukje van
onze provincie beter te leren kennen.
Deelnemen is gratis en kan elke dag tot 15 september.
Aan deze wedstrijd kan iedereen deelnemen, met uit-
zondering van de vaste en tijdelijke medewerkers van
Krant van West-Vlaanderen, de firma’s en instanties die
deelnemen aan de organisatie van de wedstrijd, alsook
hun gezinsleden.
Enkel originele deelnameformulieren komen in aanmer-
king. Er wordt over alle zoektochten heen slechts 1 prijs
toegekend per gezin en adres. De prijzen worden auto-
matisch toegekend aan het gezin woonachtig op het
opgegeven adres. De prijzen zijn niet omruilbaar of
uitkeerbaar in speciën. Bij de overhandiging van de
prijzen dienen de winnaars hun identiteit te rechtvaardi-
gen. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen. Na het verstrij-
ken van een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen
vanaf de verschijning van de resultaten, zal geen enkele
vordering meer onderzocht worden. De prijzen die
gedurende deze termijn niet afgehaald werden, worden
bovendien automatisch het bezit van de wedstrijdorga-
nisatoren. Deelnameformulieren moeten ons tegen
uiterlijk 15 september bereiken op volgend adres:
Krant van West-Vlaanderen, Zomerzoektocht 2012,
Postbus 315, 8800 Roeselare. De correcte antwoorden
vind je terug in Krant van West-Vlaanderen van 21
september 2012. De winnaars maken we bekend in de
krant van 28 september 2012.

DE PRIJZEN

Als lezer kan je uiteraard aan alle negen de zoektochten
deelnemen, telkens met meerdere inzendingen. Zo
verhoog je je winstkansen. Met je deelname maak je
kans op een prijzenpot van meer dan 5.600 euro die
wordt verdeeld onder 45 winnaars. Per zoektocht verlo-
ten wij onder de correcte inzendingen volgende prijzen:
1 kledingcheque van 250 euro bij Deleye,
1 waardebon van 150 euro bij Euroshop,
1 waardebon van 100 euro bij Multi Bazar,
1 waardebon van 75 euro bij Deleye en
1 waardebon van 50 euro bij Multi Bazar

TOEVOEGINGEN EN KLACHTEN

Aan het reglement kunnen door beslissing van de orga-
nisatie toevoegingen gebeuren. Deze toevoegingen
zullen in Krant van West-Vlaanderen gepubliceerd
worden. De beslissingen van de organisatie zijn onge-
acht de omstandigheden steeds onherroepelijk. De
organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd,
of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzi-
gen, over te dragen of te annuleren, indien de omstan-
digheden dit vereisen. Zij kunnen hiervoor niet aanspra-
kelijk gesteld worden. Er wordt geen correspondentie
gevoerd over het reglement, de vragen en/of antwoor-
den en de modaliteiten van de selectie, noch telefonisch
noch schriftelijk.
Deelnemers die zich hieraan niet houden, worden
automatisch van verdere deelname uitgesloten. Voort-
vloeiend uit de inning van hun prijs, geven de winnaars
hun stilzwijgende toestemming voor publicatie en ge-
bruik van hun naam, adres en voorkomen, en verzaken
daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schade-
loosstelling in dat opzicht.

VRAGEN?

Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de zoek-
tocht onregelmatigheden op of ondervind je problemen?
Wij zouden het ten zeerste appreciëren indien je ons 
deze meldt via 051 26 61 52 of promotie@kw.be

REGLEMENT

PICKNICK OP DE HOEVE
Ontdek de West-Vlaamse Scheldestreek met al je zintui-
gen en laat je verleiden door de pure smaken van het
platteland : verse hoevelekkernijen gebundeld in een
verrassend rijk picknickpakket.
Neem je tijd voor instant genieten in dit landelijke decor…
VVV West-Vlaamse Scheldestreek bied je de mogelijkheid
om vanaf 1 mei tot 31 oktober te picknicken in schitteren-
de hoeves :
G Sterhoekhoeve, Landergemstraat 30, 8570 Anzegem,
Tel 056/68 10 77
G Hoeve Freezebeeze, Sint-Denijsstraat 23, 8550 Zweve-
gem, Tel 056/75 83 09
G Bouvriehoeve, Bouvriestraat 11, 8583 Bossuit, 
T el 056/45 53 62
Zij hebben voor jullie het mooiste plekje op de hoeve
gereserveerd, op de weide, het erf, het zomerterras…

ZONDAG 24 JUNI : FIETSFEEST LEIESTREEK
Op zondag 24 juni organiseert Toerisme Leiestreek i. s. m.
Pasar en een aantal Leiestreekgemeenten het 9de Fiets-
feest Leiestreek. Je kan starten in Dadizele, Deinze, Ingel-
munster en Spiere-Helkijn. Tijdens jouw verkenningstocht
op het fietsnetwerk geniet je op de verschillende halte-
plaatsen van de couleur locale, een lekker hapje, drankje
of een leuk animatieprogramma.
Vanuit de startplaats vertrekken er 3 verschillende lussen.
De kindvriendelijke tocht is volledig op kindermaat. De 
recreatieve lus is een ontspannende tocht voor een leuk
namiddagje weg. 
De fikse lus is voor de fietsers die net iets meer willen
ontdekken en nog een aantal extra kilometers op de trap-
pers aankunnen. Deelname aan het Fietsfeest is volledig 
gratis. Vanuit Spiere-Helkijn maak je in avant-première
kennis met het gloednieuwe fietsnetwerk in de regio ‘Wal-
lonie Picarde’!

BOOTTOCHTEN VANUIT BOSSUIT
Op vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 juli en vrijdag 10,
zaterdag 11 en zondag 12 augustus. Boottochten met Jan
Plezier op de Schelde : naar Oudenaarde, Doornik of
Sint-Martens-Latem.
De tochten naar Oudenaarde en Doornik op de Schelde,

combineren een ontspannende boottocht met een bezoek
aan de mooie historische steden Oudenaarde en Doornik.
Met de tocht naar Sint-Martens-Latem ga je de Schelde af ..
tot je aan het idyllische dorp langs de Leie komt.

BOOTTOCHTEN MET DE OUDE TJALK
Op 7 en 8 juli, 31 augustus, 1 en 2 september
De Oude Tjalk is het oudste schip dat momenteel onder
Belgische vlag vaart. Tijdens korte tochtjes kan je genieten
van het vele lekkers dat aan boord gebracht wordt. Je kan
kiezen uit : ontbijttocht (22 euro), picknicktocht (28 euro),
verwenkoffie (22 euro) of heerlijke bubbels (28 euro).
(alles is inbegrepen in de prijs : de boottocht, het eten, de
drankjes). De tochtjes duren telkens twee uur. Halfweg is
er gelegenheid tot uitstappen om de omgeving van het
Sint-Pietersbrugje en het Orveytbos te verkennen. Er kun-
nen telkens 12 personen mee.

ALLE INFO OVER DEZE DRIE ACTIVITEITEN
VVV West-Vlaamse Scheldestreek
Doorniksesteenweg 402
8583 Avelgem-Bossuit, Tel 056 45 72 82
vvv.scheldestreek@skynet.be;
www.westvlaamsescheldestreek.be

Evenementen 2012
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