
150 jaar na de geboorte van Stijn 

Streuvels verrijzen vijf monumenten in 

het Streuveliaanse landschap tussen 

Leie en Schelde. Een fietslus van +/- 

60 km brengt je in het wiel van Stijn 

Streuvels - hij was zelf een fervent 

lie�ebber van het rijwiel - langs 5 artis-

tieke interventies. Het zijn vijf tijdelijke 

“vensters”, die Stijn Streuvels’ kijk op 

landschap en mensheid confronteren 

met onze hedendaagse blik. 

Streuvels peilde in zijn typerende kleur-

rijke en beeldende taal naar de zin van 

het leven en behandelde universele the-

ma’s als natuurbehoud, vakmanschap, 

migratie en psychologische kwetsbaar-

heid. Deze veelzijdigheid biedt een 

schat aan aanknopingspunten om zijn 

‘wegen’ naar een hedendaagse context 

te hertalen. 

5 artistieke interventies

D AMBACHT-
VENSTER

In een wereld die steeds sneller draait, 

worden vakmanschap en ambachten 

opnieuw naar waarde geschat. Ambachten 

kunnen immers de brug slaan tussen 

verleden en toekomst. In de werkplaats 

van nieuwe makers worden oude vaardig-

heden gecombineerd met een nieuw 

arsenaal aan tools. Op die manier worden 

ze steeds belangrijker om een antwoord 

te bieden op de maatschappelijke en 

ecologische uitdagingen van morgen. 

Deze installatie vertelt het verhaal van 

lokale ambachtslui en nieuwe makers 

van vandaag. Fotograaf Hans Verscheure 

zocht ze op en portretteerde hun handen. 

Want wie ambacht zegt, denkt natuurlijk 

aan handwerk. Ambassadeur: Bolwerk te Kortrijk,  een 
culturele vrijhaven die inzet op creatie, 
ontmoeting, verwondering en ecologieLocatie: Millennium park, 

Sluislaan, 8552 Zwevegem

Luister: ‘Handwerken’ door
Pieter Theuns

SC
A

N
 &

 O
N

T
D

E
K

B

Vensterlanden: de fietsroute 
die 150 jaar Stijn Streuvels viert

www.vensterlanden.be

Auteurs:  Jonas Vandeghinste, Thomas Jacques, 

Karel Platteau en anderen

Grafische vormgeving: Ti�any Devos

Productie: Bolwerk

Projectoördinatie: Jonas Vandeghinste

Coverbeeld: ‘Zonsopgang boven het Streuvelsland’ door © Picluv 

Copyright: Stijn Streuvelsgenootschap vzw

VU: Karel Platteau, Stijn Streuvelsgenootschap,  

Etienne Sabbelaan 53,  8500 Kortrijk

Ontdek Vensterlanden van 23.04 tot 25.09.2022

27 Egelantier: Bloemenwinkel/atelier. 

Regelmatig organiseert de 

Egelantier tentoonstellingen met 

kunstenaars die in hun werk een 

link leggen met de natuur. Die 

tentoonstellingen gaan door in 

de tuin en in de orangerieruimte. 

Het zijn telkens inspirerende en 

boeiende ontmoetingen. 

28 Bosbar: Tijdens de maanden juli 

en augustus opent BosBar in tuin 

van Kasteel Banhout. 

29 De Blinde Kapel: Een bedevaarts-

oord waar O-L-Vrouw aangeroep-

en wordt voor oog-, hoofd- en 

hartepijn, in de Pontstraat in 

Heestert, staat midden in de 

velden. Vanaf hier heeft men een 

prachtig vergezicht over Otegem, 

Tiegem en de Vlaamse Ardennen.

VENSTERLANDEN is een initiatief van het Stijn Streuvelsgenootschap, 

maar zou niet mogelijk zijn zonder de medewerking van de vele partners. 

Bedankt!

Parkeren?

26 Orveytbos: Mooi en divers 

groengebied vol wandelingen.

De Gavers Parking Zuid (300+)
Eikenstraat, 8530 Harelbeke

Parking Kerk Ingooigem (20)
Stijn Streuvelsstraat 1, 
8570 Anzegem

Parking Kerk Avelgem (75+)
Daniël Vermandereplein 
8580 Avelgem

Parking aan Centrum De Brug (75+)
Otegemstraat 238, 
8550 Zwevegem

Parking Broeltorens Kortrijk (300+)
IJzerkaai 16, 8500 Kortrijk
www.parko.be 

Makkelijk parkeren langs de Vensterlanden-

route, doe je op één van onderstaande 

parkings. De precieze locaties staan  

aangeduid op de kaart op de omzijde.

P1

P2

P3

P4

P5
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Vanuit een co-creatie traject met 

diverse ambassadeurs ontstonden 5 

‘monumenten’, telkens rond één van 

de aangegeven universele thema’s. 

Elk venster wordt van een passende 

soundtrack voorzien, gecreëerd door 

vijf toonaangevende muzikanten. De 

muziekfragmenten kunnen beluisterd 

worden via de QR-codes (te vinden bij 

elke interventie of op deze kaart).

Via www.vensterlanden.be vind je alle 

info over dit project en de verhalen 

achter deze interventies. Plan je 

een meerdaags verblijf of wens je 

de lokale horeca en mooie streek te 

ontdekken? Neem dan zeker een kijkje 

op www.toerisme-leiestreek.be 

Monumenten in het Streuveliaanse landschap 

Locatie: Vlindertuin Beukenhof 
Kerkdreef 64, 8570 Anzegem

Luister:  ‘Prosodie’ door 
Gert-Jan Loobuyck

Dit ‘venster’ is een ode aan de taalkunste-

naar Streuvels, een monument voor de 

Streuveliaanse taal. Wanneer Streuvels op 

de grenzen van het Nederlands stuitte, 

bleef hij niet bij de pakken neerzitten 

en creëerde hij zijn eigen woorden. En 

net zoals voor Streuvels het omliggende 

landschap een niet te onderschatten 

invloed had op zijn schrijven, maakt het 

omliggend landschap ook integraal deel 

uit van dit monument. Tevens wil deze 

installatie de taal als spiegel van de ziel 

verwerkelijken.

Ambassadeur: Stedelijke Kunstacademie 
Waregem

A

Zijsprongetjes

Op de kaart vind je naast de fietsroute 

ook zijsprongetjes naar terrasjes, erfgoed, 

landschap, kunst en cultuur.

22 Oude Pompgebouw: Gebouwd in 

Bossuit in de 19de eeuw om het 

Kanaal Bossuit-Kortrijk van water 

te voorzien. Sinds kort werd het 

pompgebouw als "The Spirits Valley" 

omgedoopt tot een hedendaagse 

ambachtelijke stokerij.

23 Vespabar Bossuit: Naast de verhuur 

van vespa’s is er tijdens de zomer-

maanden ook een gezellig terras.

24 Transfo: Deze oude elektriciteits-

centrale transformeerde tot een 

bruisende plek met tal van activiteiten. 

Avontuur in de unieke duiktank en 

op het touwenparcours, een escape 

room, De Circus Brouwerij, glamping, 

tentoonstellingen, zomerbar ...

25 Sint-Pietersbrug: Gelegen aan een 

oude arm van het kanaal Bossuit-

Kortrijk, in de Kraaibosstraat 

te Moen, is een rustoase voor 

wandelaars en fietsers. Deze ijzeren 

ophaalbrug werd beschermd voor 

haar industrieel archeologische 

waarde.  De brug dateert uit het 

laatste kwart van de 19de eeuw. 

Naast het brugje is er een zomerbar.

E NATUURVENSTER

Een kijkhut op een verrassende locatie, 

geprangd tussen betonnen pijlers met 

oorverdovende geluidshinder. Hier valt 

toch helemaal niets te zien? Of toch? 

Deze interventie wil een confronterende 

blik geven op het steeds verder 

evoluerende landschap, waarbij open 

ruimte met een natuurlijk en ecologisch 

karakter steeds schaarser wordt. Tegelijk 

wil het een lichtpuntje bieden, het is nog 

niet te laat om het tij te keren. Hoe groot 

de impact van de mens op de planeet en 

het milieu ook is, natuurherstel kan zich 

snel manifesteren.

Bewijs? Achter en rond de pijlers van de 

brug ligt een verborgen wild natuurplek-

je, waar de natuur volop kansen krijgt om 

zich te ontwikkelen. Voor tal van vogels is 

het een rustige habitat om te overwinter-

en en te broeden. 

Ambassadeur: Natuurpunt

Locatie: Jaagpad, onder viaduct R8, 
8500 Kortrijk. 

Luister: ‘Stille opstand’ door 
Patricia Vanneste

Doe gelijk de 
bomen doen. 
Groeien en laten 
groeien.

Elk venster wordt van een passende 

soundtrack voorzien. De muziekfragmen-

ten werden speciaal gecomponeerd voor 

Vensterlanden door vijf toonaangevende 

muzikanten. Beluisteren doe je door de 

QR-codes (te vinden bij elke interventie of 

op deze kaart) te scannen. Voor de beste 

kwaliteit, is het aangeraden om goede 

oortjes of  een koptelefoon mee te nemen.

Infopunt & soundtrack

Infopunt Het Lijsternest in Ingooigem is 

de mooie, authentiek bewaard gebleven 

woning en werkplek van de schrijver 

Stijn Streuvels. 

Stijn Streuvelsstraat 25, 8570 Ingooigem

Open telkens van woensdag tot zondag, 

van 11h tot 12h30 en van 13h tot 17h.

www.streuvelshuis.be

HET LIJSTERNEST SOUNDTRACK

Stijn Streuvels  | Tekst in herinneringsboek Pieter G. Buckinx

Nog meer Streuvels?

Colofon

Ontdek enkele Streuvels wandel- en fietsroutes

Streuvels en de stad - perelkes 

pakken: De Stijn Streuvelswandeling 

in het centrum van Kortrijk met start 

aan de OLV Kerk, Kortrijk.

De Waterhoekwandeling: Literaire 

wandeling met startpunt aan het 

Daniël Vermandereplein in Avelgem.

Streuvelen door Heule met start 

Heuleplaats, Heule.

Heule, door de ogen van de kleine 

Streuvels: Te boeken groepswande-

ling met start in centrum Heule.

Streuvels Wandelroute Ingooigem 

met start aan de kerk van 

Ingooigem. 

Van Het Lijsternest naar Landergem 

Ast en verder: Literaire wandeling met 

startpunt aan Het Lijsternest.

Landloper, zweet langs 't lijf: Een 

luisterfietstocht rond 'Het leven 

en de dood in Den Ast' van Stijn 

Streuvels, gemaakt door Anneleen 

Van O�el. Startpunt Het Lijsternest.
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ROUWVENSTER

TAALVENSTER

De Herdenkingsheuvel in Anzegem. Ooit 

een Duits militair kerkhof en nu ingericht 

als vredespark en troostplek, is dé ideale 

locatie voor onze troostinstallatie. De 

installatie biedt een mooi uitzicht op het 

omliggende landschap, maar zet, door de 

besloten vorm, tegelijk aan tot stilstaan en 

introspectie. De installatie is opgevat als 

een klein labyrint maar biedt tegelijk ook 

beschutting. Het nodigt uit tot herdenken, 

mijmeren, rouwen en overpeinzen. Het 

open landschap zorgt voor de nodige rust, 

stilte en zuurstof. Bezoekers kunnen ook 

een boodschap achterlaten.

© Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis – Collectie Vlaamse Gemeenschap

Locatie: Herdenkingsheuvel
Landergemstraat 45, 8570 Anzegem

Luister:  ‘Overeinde’ door
Sander Verstraete

Ambassadeur: De MaRe, Psychosociaal
Revalidatiecentrum te Kortrijk

B

MIGRATIE-
VENSTER

Een poëtische ingreep, kledingstukken 

hangend in de lucht, de waslijn als sym-

bool voor migratie en seizoensarbeid. De 

kledingstukken vertellen vele unieke ver-

halen, en worden met elkaar verbonden 

door één grote aaneensluitende waslijn, 

een levenslijn. De waslijn representeert 

zowel diversiteit als verbondenheid van 

mensen. De verwevenheid van culturen 

is immers van alle tijden.

Ambassadeur: Magnolia Collective Kortrijk, 
een multicultureel collectief van creatieve en 
ondernemende vrouwen uit Kortrijk.

Locatie: Scheldemeersen, 
Scheldelaan, 8580 Avelgem

Luister:  ‘Verandering’ door 
Siga X Tokalah
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Moord in de Meersen: Een mysterieus 

erfgoedspel in de Avelgemse Schelde-

meersen, gebaseerd op “De teleurgang 

van de Waterhoek” van Stijn Streuvels. 

Start aan Spikkerelle, Avelgem

01 Café Dudu: Gezellige, bruine 

kroeg, waar iedereen welkom 

is voor een drankje of lekkere 

hap. Hier woonde de familie van 

Camiel Lateur, met de jonge Stijn 

Streuvels, van circa 1880 tot 1887.

02 Streuvelsmonument: Honderd jaar 

na zijn geboorte kreeg Streuvels 

zijn Streuvelsmonument in het 

gemeentepark van Heule. Frank 

Lateur (Heule, 1871 - Ingooigem, 

1969), alias Stijn Streuvels, bracht 

immers een groot deel van zijn 

jeugd in Heule door. De kunstenaar 

Jan Van de Kerckhove creëerde er 

een monument ter nagedachtenis. 

04 Pand A: Een gezellig, open stads-

café met lekkere dranken, heerlijke 

muziek en een inspirerende 

vinylshop. Het is een huis voor 

creativiteit waar kunstenaars een 

podium vinden en om met kinderen 

naartoe te gaan. Kortom, een oase 

waar altijd wel iets te beleven valt. 

03 Museum Texture: Museum van vlas 

en textiel vlakbij het Buda-eiland.

05 Tip Buda: Het nieuwe stadspark op 

tip Buda is gelegen aan de splitsing 

tussen de oude en de nieuwe Leie en 

vormt een unieke plek in de stad.

06 Verlaagde Leieboorden: Dit stukje 

Kortrijk bij de Broeltorens is één van 

dé trekpleisters in Vlaanderen.

07 Buda Beach: Zalig zomers genieten 

aan de rand van de Leieboorden en 

in de schaduw van de College- en 

Groeningebrug met een fris drankje.

08 Bolwerk: Routine? No way! Bij de 

creatieve zielen van Bolwerk ziet geen 

dag er hetzelfde uit. Dáár swingt een

festivalletje, ginder groeit de ecolo-

gische parktuin en hier rollen inven-

tieve bouwwerken naar buiten. Deze 

culturele vrijhaven is een heerlijke plek 

langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk.

09 Provinciedomein De Gavers: Je kan 

er terecht om te wandelen en te 

fietsen, maar ook voor waterspor-

ten zoals zeilen, surfen en kajakken. 

In de zomermaanden kan je er zalig 

zwemmen onder bewaking.

10 Kerkdreef: Deze mooie knoteiken-

dreef vormt een groene verbinding 

tussen Beukenhofpark, de Oude 

Kerk en het Kasteel van Vichte. Ze 

bestaat uit een 70-tal knoteiken of  

‘tronckeecken’. Deze inheemse 

zomereiken zijn een zeldzaam voor-

beeld van een oude dree³eplanting 

in eigendom van feodale heren die 

georiënteerd werd op kerken.

11 Oude Kerk Vichte: Dit vrij goed be-

waard romaans kerkje is gebouwd 

in Doornikse steen. Het mooie 

portaaltje in Vlaamse barokstijl 

dateert van 1779. Deze kerk is nu 

beschermd als cultureel patri-

monium en blijft in gebruik voor 

allerlei culturele activiteiten zoals 

tentoonstellingen en concerten. 

12

Den Ast: In deze droogoven ver-

werkte men cichorei, de wortel 

van witlof, die in de 19de en vroege 

20ste eeuw populair was ter 

vervanging van ko´e voor minder 

gegoede mensen. Veel asten zijn 

nu afgebroken of verbouwd, maar 

die van de familie Delezie is goed 

bewaard gebleven. Stijn Streuvels 

snoof vanuit zijn nabijgelegen 

Lijsternest de pittige geur op van 

gebrande cichoreiwortel-schijµes. 

De schrijver vond er in 1926 de 

inspiratie voor zijn meesterwerk 

“Het leven en de dood in den ast”. 

14

Landergemmolen: Houten staakmo-

len waar tot 1942 graan werd ge-

malen. De molen is beschermd als 

monument en kan je niet bezoeken.

13 Hoeve Sterhoek: Dé boerderij waar 

de verse koeienmelk nog dagelijks 

verwerkt wordt tot (h)eerlijke 

hoeveproducten en waar de 

aardappel en de courgette een 

ereplaats krijgen. Je kan hier tussen 

1 mei en 30 september genieten 

van een heerlijke hoevepicknick.

15 Sint-Arnolduspark: Eind 19de 

eeuws aangelegd park en bede-

vaartsoord. Vandaag wordt het 

park nog altijd bezocht door bede-

vaarders, maar ook wandelaars en 

natuurlie¸ebbers komen er zeker 

aan hun trekken. Er is een zomerbar 

en een speeltuin voor de kinderen.

16 In D’ Halve Maan: In deze kroeg voel 

je het echte dorpsleven. Al meer 

dan 120 jaar. Vroeger kwam Stijn 

Streuvels hier over de vloer, toen 

hij wat verderop in zijn Lijsternest 

woonde. Ook vandaag komen er 

schrijvers voorlezen, kunstenaars 

tentoonstellen en muzikanten het 

podium bezetten.

17 Grafmonument van Stijn Streuvels

en echtgenote Alida Staelens.

18 Spikkerelle: Dit cultureel centrum is 

architecturaal gezien een pareltje.   

De naam Spikkerelle verwijst naar 

Stijn Streuvels en zijn bekende werk 

'De Teleurgang van de Waterhoek' 

waarin Spikkerelle de dorpsnar 

van het gehucht Rugge is. Hij is de 

‘kluchtigaard’, rijmelaar en zanger 

van de Waterhoek. Naast Spikkerelle 

is een evenementenweide voorzien 

met een speelplein, publieke barbe-

cue en picknickzone. Gedurende 

de zomermaanden is hier opnieuw 

Zomerplein (zie nummer 19).

19 Zomerplein: Van 28 juni t.e.m. 

4 september 2022 wordt het 

evenemententerrein omgetoverd 

tot een sfeervolle buitenlocatie in 

het verlengde van Spikkerelle.

21 Brug van de Waterhoek: Gebouwd 

in 1904. De brug moest Rugge met 

Ruien, ofwel West-Vlaanderen met 

Oost-Vlaanderen verbinden. Voor-

heen werd dit door een veerpont 

gedaan. De brug raakte bekend uit 

de roman "De teleurgang van den 

Waterhoek" van Stijn Streuvels.

20 Avelgemse Scheldemeersen:

De meersen zijn ontstaan bij het 

rechttrekken van de Schelde 

omstreeks 1973, waarbij er enkele 

afgesneden Schelde-armen ofwel 

coupures ontstonden. De meersen 

ofwel beemden zijn soortenrijke 

graslanden waar heel wat 

grassoorten te vinden zijn.

i
TIP! SCAN DE CODES. ZO BELEEF JE DÉ EXTRA ERVARING. JE ONTDEKT 
PER VENSTER DE LINK MET STREUVELS, ADDITIONELE INFO EN HET BIJPASSENDE
MUZIEKFRAGMENT VAN EEN VAN ONZE TOONAANGEVENDE MUZIKANTEN.

          23.04 
— 25.09.2022 60 KM
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Parking
Info & adressen
op keerzijde

Zijsprongetjes 
Bijzondere locaties & horeca
Info op keerzijde

KNOOPPUNTENROUTE
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Infopunt Het Lijsternest
Stijn streuvelsstraat 25, Ingooigem
www.streuvelshuis.be

Kunstlocaties
Volg de signalisatie
www.vensterlanden.be
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