ROUTEBESCHRIJVING FIETSROUTE BEERVELDE 100.
Je kan de weg volgen via deze routebeschrijving of via de pijltjes op de oude kaart
van Beervelde.
Startplaats : De Bonte Koe, Beervelde-dorp, 58.

De Bonte Koe was reeds een café 1719 of misschien zelfs vroeger; voor 1800 was de naam
Sente Danneel. Tot 1968 was het ook een dorpsboerderij met als laatste uitbater Jozef Van Rysselberghe
(Jef Cabeke). Huidige café-uitbater is Gert Stevens.

U start de tocht in westelijke richting.

Het eerste straatje rechts (Toverstraat) leidt u naar het Park van Beervelde.
Je kan gerust tot aan de achteringang rijden om een kijkje te nemen. Je komt aan het vroeger Neerhof
- dat zijn de gebouwen van de vroegere boerderij die bij het kasteel hoorde en een belangrijke
bedrijvigheid kende tussen 1875 en 1900. Mits (eventueel ter plaatse)
maar liefst vooraf via rdk@parkvanbeervelde.be contact op te nemen met het secretariaat kan je een
wandeling maken in het 25 ha grote park. Dat is gratis maar betoon wel het nodige respect voor de
omgeving.

Neem echter de 2e straat rechts (Ledeakkerstraat) en volg deze tot de spoorweg. Daar
vervolg je uw weg in westelijke richting.
Aan de overzijde van de spoorweg ziet u wat verder de vroegere hoeve Hof ter Poelen, reeds vermeld
in een document van 1349 als “Het goed te Poelaer”. Het was een boerderij tot 1980 en werd later
gerestaureerd met behoud van de oorspronkelijke gebouwen.

Kruis de straat Terpoelen en volg verder de fietssnelweg tot de eerstvolgende weg
links. Sla links af in de Pensionaatstraat en volg deze weg tot aan de Haanhoutstraat.
Aan het einde van de lange bocht in de Pensionaatstraat zie je rechts de toegang tot de hoeve
De Clercq: je kan er boter, yoghurt en andere melkproducten kopen, geproduceerd op het bedrijf.
Van 1471 tot 1785 was hier een belangrijk hoevecomplex: “Het Steentje”; in 1783 werd het aangekocht door voorzaten van de familie de Kerchove.
Links van de bocht is in het landschap nog goed de omwalling te zien van wat vroeger de vestiging
was van een school met pensionaat. Dit pensionaat was er van 1793 tot 1845 waarna het werd
afgebroken.

Sla rechtsaf en volg de Haanhoutstraat.

Even verderop aan het kapelletje met bank heb je de dreef die leidt naar de Hoeve Thienpont. De
historische naam is het Sint-Janshuisgoed waarvan al sprake was in 1736. De hoeve is mooi gerestaureerd door de familie Cocquyt. Aan het einde van de dreef is de monumentale toegangspoort
te bewonderen.

Waar de Haanhoutstraat overgaat in Haenhoutstraat (grondgebied Destelbergen)
rij je links de Bochtenstraat in. In de Bochtenstraat neem je de eerste straat links,
de Draaiboomstraat en volg deze tot in de Hoogstraat.

Je rijdt hier voortdurend op de gemeentegrens: de rechterkant van de weg is grondgebied Destelbergen.

Aan de Hoogstraat sla je linksaf.

Aan uw linkerzijde vind je aan de linkerkant achter een groene poort nog een pareltje van een
vroeger hoevetje dat erkend is als bouwkundig erfgoed. Als de poort openstaat kan je er een
glimp van opvangen.

Voor huisnummer 2 in de Hoogstraat sla je rechtsaf en volg je verder een smalle
wegel. Ook hier volgt deze wegel de gemeentegrens.

Aan het einde van de wegel kom je in de Brandstraat, waar je rechts afslaat en de
weg volgt om verder eerste straat links (Reigerstraat) in te slaan.

Geniet op dit traject van de kleurrijke begoniavelden, de enige overblijvende in Beervelde, die
wellicht voor het laatste jaar te zien zijn, want Luc Verschraegen gaat met pensioen. Vroeger
waren er meer dan 60 begoniakwekers in Beervelde.
In de Reigerstraat kan je nog aardbeien kopen bij de familie Van Poecke. Zij herdoopten hun hoeve
in de Fruithoeve, maar de historische naam is De Belderik.

Aan het einde van de Reigerstraat ga je links de Dendermondesteenweg op; eventueel
kan je misschien links van de weg blijven want even verder sla je links de Moststraat in.
Bemerk hier links het befaamde restaurant Renard, vroeger de Renardeau genoemd.
Even verderop 2 historische hoeven, links de Grote Most en rechts de Kleine Most. Enkel de Kleine
Most wordt nog verder als hoeve uitgebaat door de familie Poppe en heeft moderne gebouwen.
Links zie je de zandwinning door de familie Meganck.

Rij de Moststraat door tot op het einde en sla dan rechtsaf en volg de Ertbuerhoek.
Aan het eind van Ertbuerhoek sla je rechtsaf en volg de Rietveldstraat.
Rij de brug niet over maar hou links aan en zo kom je in de Magretstraat.

In de Magretstraat zie je aan uw rechterzijde het Restaurant Le Magret, gevestigd in de gerestaureeerde
gebouwen van wat eerder de boerderij was van de ‘Ciskens” (van Fraciscus Van Rysselberghe)
Even verderop maakt de Magretstraat een scherpe bocht naar rechts. Aan deze hoek was
het vroegere schooltje van ’t Klein Gent, waar de jeugd van de wijk zijn eerste schoojaren beleefde,
maar nu toch leegstaand. Het is eigendom van de gemeente en we wachten af welke herbestemming dit
eventueel zal krijgen.

Hou de weg links aan en zo kom je terug in de Rietveldstraat. Sla even verder
rechts de Zijstraat in.

Op de hoek bemerk je de hoeve die officieel erkend is als monument wegens de typische stijl
met dakkapel en deuromlijsting.
In de Zijstraat valt de mooie tuin op van de familie Eric en Lieve Vandevyvere.

Aan het einde van de Zijstraat sla je rechts de Brandstraat in en volg deze tot ze,
aan de “Kalvarieberg”, overgaat in de Kloosterstraat. Volg de Kloosterstraat
tot het einde.

In de Kloosterstraat heb je rechts de vrije school De Sprankel en wat verder aan je linkerkant
de Gemeenteschool. Op het einde van de Kloosterstraat heb je recht voor u de vroegere
“Eugenia’s school’, in 1875 opgericht door gravin Eugénie de Kerchove ; later was hier ook vele
jaren de eerste meubelwinkel van de gebroeders Prosper en Cyriel Neyt de stichters van Meubelfabriek Neyt, de belangrijkste werkgever van Beervelde.

Hier kan je een einde maken aan je tocht en dan sla je links de Kasteelstraat in
tot Beervelde-dorp waar je De Bonte Koe als eindbestemming vindt.
Het tweede deel kan je dan op een ander moment doen.
Als je wil deelnemen aan de zoekwedstrijd dan dien je wel beide delen te doen.
Aan het einde van de Kloosterstraat sla je rechts de Kasteelstraat in en kruis
de Rivierstraat om de Heistraat in te rijden.
Op de plaats waar nu de Proxy Delhaize gevestigd is, was vroeger de houtzagerij van de
familie Schepens ‘Peer”, en kinderen Edgard, Herman, Rosa en Lena een vertrouwd beeld.
In de Heistraat aan nr 11 stond vroeger de oude graanmolen van de familie De Clercq; het
huis, waar vroeger dokter Van Assche woonde, staat nog op de vroegere molenberg.

Tot 50 jaar geleden zag je van hieruit op uw rechterkant reeds de hoeve Van Rie tussen de weilanden.

Volg de Heistraat tot huisnummer 36 en sla hier rechtsaf. Kruis de Molenberglaan en rij
de kerkwegel in.
Deze weg was de vroegere toegangsweg naar Hoeve Van Rie, die momenteel leegstaand is.

Volg het fietspad tot aan de Raveschootweg. Sla hier Links af.

Wil je een blik werpen op de hoeve Raveschoot sla dan eerst rechts af. Raveschoot is de hoeve met de
mooiste omwalling in Beervelde. Er is al sprake van Raveschoot in een oorkonde van 1228.

Volg de Raveschootweg tot in de Hanselaarstraat; sla daar rechts af en hou verder links
aan (rij de vernieuwde brug over de E17 niet over). U komt dan in het Cootveld.
Volg het Cootveld en hou verder ook links aan: volg dus de weg steeds links tot u aan de
straatkapel van het Cootveld komt. Daar sla je links de kerkwegel in.
De kapel van het Cootveld wordt verzorgd door de familie Arsène Van de Sompel. Verdere informatie
vind je in en rond de kapel.

Volg de gebetonneerde kerkwegel tot je aan het Toleindebos in de Toleindestraat komt.
Sla hier links af.
Even verder, ter hoogte van nr 183 zie de toegangsweg tot de hoeve Boeckxgaevere, een van de
mooiste hoeves van Beervelde die nog in haar oorspronkelijke staat is bewaard gebleven. Zij dateert
van de 17e of 18e eeuw en er zijn nog de dakkapellen, de buitenpomp, de oude boomgaard en de
omwalling met rietkraag. Vanaf het vroegere toegangshekken krijg je een kijk op de hoeve maar
respecteer de privacy van de bewoners.

Vervolg uw weg langs de Toleindestraat.

Aan uw rechterkant heb je het pittoreske en stemmige café “La Mazure”, uitgebaat door Gino Bogaert.
Veel vroeger werd het uitgebaat door Sennesael, “de gareelmaker”.

Even voorbij La Mazure sla je rechts de Volderstraat in en volg die tot aan de spoorweg.

In de Voldersstraat vind je aan uw linkerkant hoeve “Het Blauwhof”. Het is een historische hoeve die
vroeger tot een groter geheel behoorde die reeds in de 15e eeuw vermeld werd als het “Goed ter Voldersstrate”, nu bewoond door de familie De Vos.

Sla links af en volg de F4 fietssnelweg tot aan de Beerveldsebaan.

Aan de Beerveldsebaan zie je het leegstaande stationsgebouw met nog de oude benaming van
Beirvelde. Vlakbij vind je er ook Feestzaal Breughel, Café Esther, vroeger bewoond
door Maurice en Esther Blancquaert en nu verder gerund door kleinzoon Tom Mestdagh die ook
l’ Autre Coté uitbaat.

OF. Sla linksaf en volg de Beerveldsebaan. Aan de verkeerslichten sla je rechts af tot
De Bonte Koe.
OF: hou je het liever veiliger en rustiger, vervolg dan de fietssnelweg F4 en keer terug
naar het beginpunt via de Ledeakkerstraat.

FIETSROUTE en FOTOZOEKTOCHT BEERVELDE 100
U kan aan deze fiets(zoek)tocht deelnemen op het moment dat het u past. U kan gewoon de fietstocht
doen zonder deel te nemen aan de zoektocht – u krijgt een routebeschrijving
aangevuld met weetjes over sommige plekken die je passeert.
Wil je echter aan de wedstrijd deelnemen, dan dienen de antwoorden binnen te zijn tegen 24
september 2021. De zoektocht is niet moeilijk en bevat geen strikvragen; het hoofddoel is u te laten
genieten. De antwoordbladen kunnen enkel binnen gebracht worden in café De Bonte Koe of er in de
brievenbus (deur) gedeponeerd worden (Beervelde-dorp, 58). De deelneming is gratis en er zijn enkele
mooie prijzen te winnen.
De routebeschrijving, de vragen en een antwoordblad kan je zelf downloaden (Beervelde 100) of kan je
verkrijgen in De Bonte Koe. De route start aan De Bonte Koe.
Reglement fietszoektocht.
-Elk te vinden antwoord kan waargenomen worden zonder dat men privé-gronden hoeft te betreden
om een oplossing te vinden.
-Deelname aan deze zoektocht is vrij. Alle daden die in het kader hiervan gesteld worden gebeuren op
eigen risico en verantwoordelijkheid, zonder verhaal ten overstaan van de inrichters.
-De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Iedereen dient de verkeersregels
te kennen en deze op te volgen.
-Foto’s kunnen genomen zijn langs beide zijden van de weg.
-Elke persoon kan maar met één formulier deelnemen aan de wedstrijd.
-De schiftingsvraag dient om uitsluitsel te geven bij gelijke stand.
-Noteer je antwoorden duidelijk.
- Wie zijn mailadres doorgeeft zal op de hoogte gebracht worden van de uitslag. Wie een prijs
gewonnen heeft wordt zeker verwittigd.
Bij vragen of opmerkingen over de zoektocht kan je contact opnemen met
Daniël Van Rijsselberghe, 0496 068397 of via mail: danvanrij@gmail.com

FOTOZOEKTOCHT BEERVELDE 100
Van 15/08 tot 27/09/2021.

Thema: Deuren - ramen - poorten - andere. (de foto’s zijn niet in verhouding tot de ware grootte van het voorwerp).
De opdracht is simpel:
1) Plaats onder elke foto het huisnummer van het huis waar de foto bij hoort
of (indien niet van toepassing) van het huis dat er het dichtst bij gelegen is.
2) Plaats de nummers in volgorde volgens de fietsroute.
_______________________________________________________________________
De schiftingsvraag zal zo nodig de winnaar(s) bepalen.
Schiftingsvraag: Hoeveel “knikkers” zitten er in de bokaal die aan het raam staat achteraan
De Bonte Koe ?
------------------Uw oplossing is af te geven in De Bonte Koe of er te deponeren in de brievenbus (in de deur).
U kan maar één keer deelnemen.
Naam en voornaam:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emailadres:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Wie zijn mailadres doorgeeft zal verwittigd worden van de oplossing en de uitslag). De uitslag zal ook
verschijnen op de website van Beervelde 100.)

