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Het is nog niet druk in Leuven ...

Eeuwenoud erfgoed verbonden
door Kunststedenroute
Onder een lentezonnetje enkele dagen van stad naar stad cruisen leek ons wel wat
voor de ‘paaspauze’, maar aprilse grillen staken stokken in onze fietswielen. Toen het
lentegevoel terugkeerde, splitsten we de route op in drie lange fietsdagen. Onderweg
kregen we het gezelschap van enkele muzikale metgezellen.
Æ Tekst Katrien Seynaeve & Bart Van Santvliet – Foto’s Jaco Van de Maarel, Katrien Seynaeve & Bart Van Santvliet.

‘C’était ou temps ou Bruxelles
bruxellait’

Vraag ons niet wat het precies betekent, maar
het ritme waarop Jacques Brel over onze veelzijdige hoofdstad zingt, brengt ons meteen in
de juiste cadans. Alvorens van start te gaan,
hobbelen we even over de kinderkopjes van
de Grote Markt. Die ligt er opvallend rustig bij:
de terrassen zijn gesloten en van buitenlandse
bezoekers geen spoor. Dat Brussel niet vlak
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is voelen we onmiddellijk richting Centraal
Station en Warandepark en dat zal zo blijven
tot we het park van Tervuren bereiken. In de
Wetstraat, waar het anders op elk uur van de
dag file is, rijden de auto’s vlotjes door en voelen
wij ons even ‘Koning Fiets’ op de recent aangelegde fietsstrook. We zijn wel benieuwd hoe de
aanduidingen van de Kunststedenroute er gaan
uitzien in Brussel, wetende dat onze hoofdstad
(nog) geen fietsknooppunten heeft.

‘Het is weer druk in Leuven’

Stijn Meuris schreef dit nummer wellicht in de
meer roemrijke tijden van het studentenleven. De
‘langste toog’ op de Oude Markt ligt er vandaag
stil en ‘droog’ bij, op een paar takeawayadresjes
na. Het traject tussen Tervuren en Leuven staat
trouwens unaniem op nummer 1 als één van
de meest aantrekkelijke passages. Mechelen
bereiken we gedeeltelijk na een snel traject
langs het kaarsrechte kanaal Leuven-Dijle. In

Afrikamuseum.
Het park van Tervuren met het

De Sint-Piete
r-e

veemarkt.
De Lierenaars kozen voor een

Tildonk wijkt de route gelukkig af om in de buurt
van Werchter de mooi meanderende Dijle op te
pikken, die ons verder langsheen Planckendael
en het uitgestrekte Mechels Broek leidt. De
Sint-Romboutstoren piekt al van ver als ‘landmark’, maar de stad telt nog een aantal andere
historische pareltjes zoals het Begijnhof, het Hof
Van Busleyden en het paleis van Margareta van
Oostenrijk. De Dossinkazerne herinnert aan een
minder fraaie episode uit de recente geschiedenis.

‘Wel van Lier tot Tokio… dus
dans ik met mezelf’

Van Mechelen gaat het niet rechtstreeks naar
Antwerpen, maar maken we een ommetje via
het mooie Lier. Ooit begonnen de Kreuners
hier vanuit café ’t Kruiske in de schaduw van
de imposante Sint-Gummaruskerk aan hun
veroveringstocht door Vlaanderen. De route
volgt de stadsvesten, maar het is geen grote
omweg naar het gezellige historische centrum
met zijn Zimmertoren en Begijnhof. In de
14de eeuw wilde Hertog Jan II de Lierenaars
bedanken voor hun bijdrage aan de strijd tegen
de Mechelaars. Ze mochten kiezen uit twee
beloningen: een universiteit of een veemarkt.
De Lierenaars kozen voor het stapelrecht op
vee. Een keuze die Lier geen windeieren legde,
omdat per regio maar één stad zo’n recht werd
toegestaan. Hertog Jan II zou daarbij al zuch-

tend gezegd hebben: “O, die schapenkoppen”.
De eerste universiteit van de Lage Landen ging
uiteindelijk naar … Leuven.

De Lierenaars
mochten kiezen uit
twee beloningen:
een universiteit of
een veemarkt.

‘Zien we de lichtjes van de
Schelde’

Van Lier naar Antwerpen maken we gebruik
van enkele stukjes fiets-o-strade langs het spoor,
niet meteen het meest aantrekkelijke traject.
Een verplichte stop is het openlucht beeldenpark van Middelheim. Kunst en natuur gaan
hier hand in hand. De tentoongestelde werken
bieden een overzicht van meer dan honderd jaar
beeldhouwkunst. Het park is bovendien een sterk
staaltje landschapskunst. Aan de Schelde aangekomen – ooit zo mooi bezongen door Bobbejaan
Schoepen – belet niets je om de Antwerpse binnenstad te verkennen. Via het nieuw aangelegde
fietspad langs het water liggen de Grote Markt, de

n-Paulkerk in
Mechelen.

kathedraal, de Groenplaats en het MAS op een
steenworp van elkaar.
De volgende dag pikken we de route terug op
aan de fietstunnel. Als de lift niet werkt moet je
hier via een smalle trap afdalen en terug omhoog,
geen sinecure met een zwaardere trekfiets. Laat
die fietsersbrug of kabellift over de Schelde dus
maar vlug komen. Alternatieven zijn voorlopig de
roltrappen van de Sint-Annavoetgangerstunnel
of het veer (vertrek aan het Steen).
Via Linkeroever en Burcht bereiken we de
Kruibeekse polder, ook één van de mooiere
stukken van de route. Het wandel- en fietsparadijs met slikken en schorren, elzenbroekbossen,
talloze watervogels en andere dieren, bevindt
zich pal voor een decor van havenindustrie.
De Schelde zal ons verder gezelschap houden
tot we Gent bereiken, waarbij we een aantal keer
van oever wisselen, onder meer door gebruik te
maken van het veer in Sint-Amands. Het traject
tussen Dendermonde en Gentbrugge is minder
schilderachtig. Of zoals een collega-fietser het
beschreef: “Een monotoon en lang stuk, dat
meer in de smaak zal vallen bij triatlonadepten
dan bij minder geoefende fietsers. De wind
heeft er overal vrij spel.”

‘En in Gent, en in Gent…’

De verkeersarme binnenstad klinkt net als het
nummer van De Mens als muziek in de oren

Eindpunt aan het
standbeeld van Cha
rles Buls.
Het kasteel Hof
Ter Linden in Ede
gem.

Langs de Nete.
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Fiets- en voetgangersbrug Lier.
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‘Aan het strand van Oostende’
fietsreportage Kunststedenroute
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k Damme.
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartker

De ‘schaapskooi’ in Gent.

van ons fietsers. Kasseien en tramsporen spelen
soms stoorzender in het historisch centrum,
maar je krijgt er wel een grote concentratie
aan recent en minder recent erfgoed op kleine
oppervlakte voor in ruil: het Gravensteen, de
Vrijdagmarkt, de Sint-Baafskathedraal, de open
stadshal – bij Gentenaars beter bekend als ‘de
schaapskooi’ – en de bibliotheek De Krook.
Aan het Sint-Pietersstation, met één van de
grootste fietsparkings van het land, eindigen we
deze etappe. Overnachten in de jeugdherberg
zit er deze keer niet in, want hij is nog gesloten.

‘Zieje van Brugge, zetje vanachtre (je moet vanvoaren in de
reeke nie goan stoan)’

Katriens grootmoeder zong dit volksliedje vaak.
Vrij vertaald gaat het over de ‘bescheidenheid’
van de ‘noeste’ West-Vlaming. Met een strakke
wind op kop is het anders ook zwoegen langsheen het kanaal Gent-Brugge. Afwijken doen
we pas in de omgeving van Aalter om ver-

derop door het mooie Bulskampveld te fietsen.
Heel even gaat het terug langs het kanaal om
in Moerbrugge opnieuw het binnenland op te
zoeken. De route kiest voor een zijstapje langs
Damme, net als Redu een echt boekendorp. Via
de idyllische Damse Vaart bereiken we ‘Brugge
Die Scone’. De route volgt er de vesten, waarbij
we een aantal oude molens passeren. Om de
historische binnenstad te verkennen, kan je één
van de vele toegangswegen naar het centrum
inslaan. Na Brugge gaat het langs de vaart
naar Plassendaele om vervolgens de polders te
worden ingestuurd. In Mariakerke houden we
halt aan de O-L-V- ter-Duinenkerk om er een
blik te werpen op het graf van James Ensor, een
van de belangrijkste iconen van de Belgische
schilderkunst.

Naast Brussel is Oostende de stad die het meest
de urbanistische stempel van Leopold II gekregen heeft. Van de Venetiaanse en Koninklijke
Gaanderijen, de paardenrenbaan, het MariaHendrikapark tot de Koninklijke Stallingen, het
zijn maar enkele voorbeelden van projecten die
met ‘Kongogeld’ zijn gerealiseerd.
Met het nummer van Louis Neefs komt ook een
einde aan onze Kunststedenroute. We hebben
genoten van de driedaagse fietstocht, maar wat
ons betreft zou de route best wat meer door de
stadscentra mogen gaan. Ook tussen de steden
zou een grotere afwisseling een meerwaarde
bieden, nu gaat het wel heel erg vaak langs
rivieren. Voor een langeafstandsfietser maken
die extra kilometers echt niet uit…
De tekst is aangevuld met tips en ervaringen
van Marc Janssens, Wim Vandamme, Jaco van
de Maarel en Luc Schulpen

PRAKTISCHE INFO

De Kunststedenroute bedraagt 332 km.

de trein terug naar huis namen: Brussel –

Je fietst overwegend vlak vanuit Brussel

Antwerpen (120 km), Antwerpen – Gent

naar Oostende of omgekeerd. De tocht

(95 km), en Gent-Oostende (117 km). Op

combineert het eeuwenoude erfgoed van

www.vlaanderenmetdefiets.be vind je alle

de steden met natuurgebieden, water-

info over de negen Vlaamse icoonroutes.

wegen (véél waterwegen) en markante
landschappen. Wij splitsten de tocht op in
Sint-A mands.
De veervrouw van
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drie etappes, waarbij we ’s avonds telkens
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