
 

 

 

 

 

  

Fietszoektocht 

8020 

 

Start zoektocht: Bibliotheek Oostkamp 

Lengte: 7km 
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Op vakantie in Oostkamp? Deze fietszoektocht is je leidraad voor een 
verrassend bezoek langs tien opmerkelijke bouwkundig erfgoedplaatsen. 
Het parcours van 7km start en eindigt bij de bibliotheek van Oostkamp.  

Wat is bouwkundig erfgoed? 
Bouwkundig erfgoed is de verzamelnaam voor gebouwen en 
monumenten die we overerven van vorige generaties en we de moeite 
vinden om te bewaren. 

 

Praktisch: 

Volg de route via de Route You, op de kaart online of achteraan. Hou 
tijdens de fietstocht je ogen goed open zodat je geen enkel detail over het 
hoofd ziet. Maak er een fijne zomerdag van! 

 

Scan de QR code, bekijk de route op kaart of 

download de weg op jouw gps via ROUTE YOU.  

www.routeyou.com/route/view/9151746  

 
 

 
▪ Hou rekening met de verkeersregels en wees vriendelijk voor 

andere weggebruikers. 
▪ Hou je aan de afspraken van de overheid.  
▪ Neem een balpen of potlood mee. 
▪ Stel je problemen vast langs het parcours, of is één en ander niet 

duidelijk, geef dan gerust een seintje: info@raakvlak.be.  
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Wie zijn wij? 
Raakvlak, IOED Brugge en Ommeland 
Raakvlak is de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst van Brugge en 
het Ommeland. Ons werkingsgebied omvat Beernem, Brugge, Damme, 
Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zedelgem. Met het hele 
team van Raakvlak staan we altijd klaar om onze passie voor archeologie, 
depotwerking, bouwkundig en landschappelijk erfgoed te delen met het 
brede publiek.  
 
Meer informatie over Raakvlak kan je vinden op de website 
www.raakvlak.be.  

Volg Raakvlak op Facebook en Instagram (@raakvlak.publiek) of schrijf je 
in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten!  

 

Erfgoedraad Oostkamp 
De erfgoedraad Oostkamp is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
Oostkampse erfgoedverenigingen en deskundigen die professioneel actief 
zijn in het brede erfgoeddomein. De Erfgoedraad gaat actief aan de slag 
rond erfgoed op Oostkampse bodem.  
Heb je interesse om mee te werken? Neem contact met voorzitter Jan 
Demulder op demulderj@gmail.com. 
 

 
 

  

http://www.raakvlak.be/
mailto:demulderj@gmail.com
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Stop 1: Kasteel Beukenpark 

De start van je fietstocht begint in het Beukenpark bij ‘Kasteel 

Beukenpark’. Dit gebouw had vroeger de naam ‘Kasteel Les Aubépines’ en 

is vandaag het administratieve centrum van Oostkamp. 

Het Kasteel Beukenpark is gebouwd in het begin van de 19de eeuw (bijna 

200 jaar geleden) in een stijl die neoclassicisme heet. Deze stijl werd 

populair door de archeologische opgravingen van Griekse en Romeinse 

tempels in die periode. Daarom hebben neoklassieke gebouwen veel valse 

zuilen, ook pilasters genoemd. Deze valse zuilen kunnen rond of vierkant 

van vorm zijn en komen licht naar voor uit de muur. Wandel of fiets rond 

het gebouw en tel het aantal valse zuilen op de muren van het kasteel.  

Er zijn          valse zuilen op de muren van het ‘Kasteel Beukenpark’. 

Herken jij een tempel in het kasteel? Zijn er nog dingen die je aan een 

tempel doen denken? Noteer het hieronder. 
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Stop 2: Gruuthuuse 

Het eerste kasteel dat op deze locatie stond, dateert zeker al van 1128, 

bijna 900 jaar geleden. Sindsdien is er al veel veranderd. In de 19de eeuw 

werden tijdens het graven van de parkvijver wapens en 

gevechtsuitrustingen gevonden van de belegering van het kasteel in 1128.         

Waar denk jij dat de naam Gruuthuuse vandaan komt?  

 

 

Misschien dacht je dat de naam ‘Groot Huis’ betekend, maar dat is niet zo. 

‘Gruut’ is een smaakstof die vroeger aan bier werd toegevoegd, gemaakt 

van een kruid. De naam ‘Gruuthuuse’ verwijst naar de plek waar vroeger 

belasting moest betaald worden op dit kruid ‘gruut’.  

Doorheen de eeuwen is er veel veranderd en bijgebouwd op het domein. 

Dit kan je duidelijk zien vanaf de straatkant. De gebouwen die je vandaag 

kan zien, werden in de 19de eeuw gebouwd. Kijk goed naar het 

poortgebouw en koetshuis op de rechterkant en de conciërgewoning op 

de linkerkant. Zoek drie verschillen en drie gelijkenissen tussen de 

verschillende stijlen van de gebouwen. Noteer ze hieronder. 

Verschil Gelijkenis 
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Stop 3: Station Oostkamp 

Het stationsgebouw van Oostkamp werd in 1889 gebouwd naar een 

ontwerp van de bekende architect Henri Fouquet. Hij heeft ook de 

stations in Leuven, Harelbeke en Oudenaarde ontworpen. Het 

stationsgebouw is beschermd bouwkundig erfgoed. 

In 2018 stond het stationsgebouw in de weg voor de twee extra 

treinsporen die langs de spoorlijn moesten komen. Maar het gebouw is 

beschermd en mocht niet zomaar afgebroken worden. Daarom werd 

beslist het gebouw voorzichtig af te breken en steen per steen langs de 

andere kant van de sporen opnieuw te bouwen, waar het sinds 2020 staat. 

Een echt huzarenstukje!  

Kunnen jullie dit ook? Bewijs het met een spel. 

Stap 1: Laat 1 persoon model spelen en een speciale lichaamspose 

aannemen. Doe bijvoorbeeld een standbeeld na, maak een brug of trek 

een gekke bek.  

Stap 2: Maak een foto van je model. Heb je geen fototoestel? Maak dan 

een mentale foto of tekening.  

Stap 3: Het model schudt het hele lichaam los en zet 5 grote stappen opzij.  

Stap 4: Het is aan de fotograaf om het model exact dezelfde speciale 

lichaamspose te laten aannemen op basis van de (mentale) foto of 

tekening.  

Heb je aan alle details gedacht? Niet zo makkelijk hé!  
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Stop 4: Everaertstraat 

Op het einde van de Everaertstraat staat een bakstenen boerenhuis met 

witte muren, rood beschilderd houtwerk en een zadeldak. Deze 18de-

eeuwse hoeve kreeg in 1975 een nieuwe naam van de Heemkundige Kring 

van Oostkamp. Deze naam werd gekozen op basis van de locatie van de 

hoeve.  

Ken jij de naam? Ga op zoek naar de naam van de hoeve langs de 

buitenkant van de gebouwen en schrijf het hier op. Vind je dit een goede 

naam? Of kan je een betere verzinnen?  

 

 

 

Stop 5: Erkegemstraat 104 

Aan het einde van een lange opritlaan staat een 18de-eeuwse hoeve. Je 

kan de wit beschilderde bakstenen muren goed zien vanaf de straatkant, 

met daarboven een indrukwekkend pannen zadeldak. De hoeve bestaat 

uit verschillende gebouwen rond een centraal erf. Vanaf de straatkant kan 

je drie historische gebouwen zien. Waarvoor zouden die bijgebouwen 

dienen? Schrijf het hieronder op. 
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Stop 6: Kapel van Erkegem  

Deze kleine veldkapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Maria. 

Veldkapellen vind je overal in Vlaanderen. Sommige kapellen werden door 

de kerk gebouwd, sommige door particulieren. Deze kapel werd gebouwd 

op vraag van de familie Taveirne. De familie beloofde een kapel te bouwen 

in ruil voor de genezing van een ziekte. Daarom lees je vooraan op de 

metalen banderol “Oh Maria, wees onze toevlucht in alle kwalen”. De 

veldkapel werd gebouwd in 1888, dat lees je ook op de houten band aan 

de binnenkant van de kapel.  

De plattegrond van de kapel is rechthoekig met een afgerond achterzijde. 

Maar wat is omtrek van de kapel? Bereken de omtrek in voetstappen door 

rond de kapel te wandelen en schrijf het hieronder op. 

     

 

Stop 7: Kasteel Erkegem  

Het Kasteel “Erkegem”, ook wel gekend als Kasteel “De Herten”, is 

gebouwd in 1907 in neo-Vlaamse renaissancestijl. Typisch voor de 19de-

eeuwse neo-renaissancestijl zijn de vele trapgevels, speklagen (horizontale 

banden) en rondbogen.  

Al in de 16de eeuw stond er in Erkegem een kasteel, maar de locatie ervan 

is (nog) niet bekend. Kijk even goed rondom je heen. Wat is volgens jou de 

beste plaats om een kasteel te bouwen en waarom?  
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Stop 8: Herdenkingsmonument 

Deze grote witte obelisk of pilaar is een herdenkingsmonument voor de 

burgers en soldaten die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Het 

monument is opgedragen aan de 10de Canadese infanteriebrigade, die 

Oostkamp heeft bevrijd in september 1944.  

Het monument is 8,15 meter hoog met langs alle zijden opschriften en 

tekeningen. Langs de ene zijde zie je een zwevende figuur in bas-reliëf en 

langs de andere zijde een figuur met een olijftak als vredesteken. Bas-

reliëf is een beeldhouwtechniek waarbij de tekening vrij ondiep is 

uitgewerkt, zoals ook op munten. De techniek wordt ook wel laag reliëf 

genoemd.  

Maak hier je eigen tekening om de oorlog en slachtoffers te herdenken.  
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Stop 9: Burgerhuis ‘Porters Cottage’ 

In de Kapellestraat 27 staat een woning met de naam ‘Porters Cottage’. De 

naam van het huis verwijst naar de bouwstijl waarop het geïnspireerd is: 

de cottagestijl. Deze bouwstijl kwam in het begin van de 20ste eeuw 

overgewaaid uit Engeland, als romantische reactie op de strakke lijnen van 

eerdere bouwstijlen. Hoe goed is jouw Engels? Waan je even op het 

platteland in Engeland en zeg “Oh hello house, how nice to see you on this 

beautiful summer’s day!”.  

Met welke Engelse woorden zou je het huis nog kunnen beschrijven? 

 

 

Stop 10: Vrijstaand Herenhuis  

In de Kapellestraat 32 staat een vrijstaand herenhuis van het 

dubbelhuistype. Dit huis werd gebouwd in 1908 in opdracht van dokter C. 

Verschuere. Het gebouw is langs alle kanten versierd met sierankers, 

decoratief metselwerk en nog veel meer. Speel “ik zie, ik zie…de 

versiering”.  

Stap 1: Kies een decoratief element uit van het huis. Kijk er goed naar en 

zeg “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…”. Vul zelf de kleur aan. 

Stap 2: De andere persoon probeert te raden over welk decoratief 

element je het hebt en mag ja/nee-vragen stellen. Lukt het niet om te 

raden? Dan mag je tips geven. 

Stap 3: Heb je het decoratief element gevonden? Wissel dan wie moet 

“zien” en wie moet raden. 
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Einde 

De fietstocht zit erop. Je hebt 7 km in de benen en een heleboel nieuwe 

kennis in je hoofd. Hopelijk heb je een fijne zomerdag gehad.  

Bedankt om samen met ons tien opmerkelijke erfgoedplekken in 

Oostkamp te ontdekken! 

 

 

 

 

 

 

Fietszoektocht 8020 is een samenwerking tussen 

 

 

 

Erfgoedraad Oostkamp 
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