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DE AZALEAROUTE 40,6 KM1

DE RHODODENDRONROUTE 52,6 KM4

DE BEGONIAROUTE 32,3 KM3

DE BOMENROUTE 51,3 KM5

DE WITLOOFROUTE6

DE LAURIERROUTE7

DE ROZENROUTE 34 KM2

DE FLORAROUTE 5,7 KM8

DE LAURIERROUTE 8 KM7

DE WITLOOFROUTE 5,6 KM6
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LEGENDE

Deze legende is voor elke route geldig, uiteraard is het 
kleur hier dat van de Begoniaroute, op de kaart vind je 
de symbolen terug in de verschillende routekleuren.

Route
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De Azalearoute  
— LOCHRISTI
START 
LoS Sierteeltmuseum (Zaffelare Dorp)

KNOOPPUNTEN

94   71   90   92   91   30   23   19   10   8   9   10   99   98   94  

We starten aan de oude pastorij in Zaffelare Dorp. Hier brengt het 
Sierteeltmuseum een ode aan de pioniers van de sierteelt. De bloe-
mentuin rond het museum is zo’n 6.500 m2 groot en absoluut een 
bezoekje waard. Onderweg fiets je langs het Park van Beervelde 
dat eind 19de eeuw als uitstalraam voor de toen nog prille Gentse 
sierteelt diende. De familie de Kerchove de Denterghem is vandaag 
nog steeds nauw betrokken bij de promotie van onze sierteelt. Zo 
organiseert de graaf twee keer per jaar de internationaal befaamde 
Tuindagen van Beervelde.

PS, dorst of honger? Rond je tocht in stijl af met een drankje of 
hapje in één van de oude bloemistenvilla’s die nu fungeren als café 
of restaurant. 

De Rozenroute 
— WETTEREN - WICHELEN
START 
Wetteren (parking Aard) 

KNOOPPUNTEN

35   40   43   47   53   54   56   57   62   65   72   73   67   61   40   35   

Je fietst tussen boomkwekerijen en komt de boom van het jaar 
2016 tegen! In het Provinciaal domein Den Blakken vind je dan weer 
8 thematuinen. Zo heb je er o.a. een fruittuin met oude en nieuwe 
variëteiten, een rosarium, een blindentuin en zelfs een labyrint van 
haagplanten. Vlak ernaast groeien zowel zeldzame plantensoor-
ten als hakhoutstoven van eik en beuk in het natuurreservaat de 
Warandeduinen.

De streek rond Wetteren is ook gekend voor haar rozen. Eind 19de 
eeuw ontwikkelde Constant Kerkvoorde hier de schildgriffelmetho-
de, een vermeerderingstechniek waarbij je in de wilde onderstam 
van houtachtige planten een T-snee maakt en zo variëteiten kan 
kweken. Na WOII kwam de rozenkweek hier volop op gang en 
tijdens je tocht zal je heel wat rozenkwekerijen zien. Wil je tussen-
door ook even afstappen? Dan vind je het Boomkwekerijpad in het 
centrum van Serskamp (knooppunt 57) en het Blotevoetenpad op 
Halven Akker (tussen knooppunten 61 en 40).

De Begoniaroute 
— LAARNE - DESTELBERGEN
START 
Kasteel van Laarne (Eekhoekstraat 5) 

KNOOPPUNTEN

24   25   29   36   28   66   22   12   11   14   21   24  

Laarne ligt in het epicentrum van de begonia. In de zomer kan je 
hier de veelkleurige, uitgestrekte begoniavelden in al hun pracht 
aanschouwen. In opdracht van de Zonnekoning Lodewijk XIV 
bracht de Franse monnik Charles Plumier begin 17de eeuw de 
exotische bloem vanuit de Antillen naar onze streek. Als eerbetoon 
aan de gouverneur van de toenmalige Franse kolonie Haïti, Michel 
Bégon, gaf Plumier zijn ontdekking de naam Begonia. 

PS, in Bloeiend Oost-Vlaanderen is vooral de knolbegonia bekend 
(naast de blad- en struikbegonia). Begonia’s vind je in talloze varië-
teiten en zijn lange bloeiers: van half juni tot aan de eerste vorst!

De Bomenroute 
— MERELBEKE - MELLE - OOSTERZELE
START 
Infopunt Munte (Munteplein 6)

KNOOPPUNTEN

84   83   93   80   81   82   98   99   79   78   16   17   74   75   76   92   
94   96   98   49   48   95   96   84   

Voor wie in Bloeiend Oost-Vlaanderen alle vlakke wegen al verkend 
heeft, is er deze route. Vanuit Merelbeke fiets je zuidwaarts richting 
Oosterzele en blijf je ten oosten van de Schelde in een licht glooiend 
landschap. Onderweg passeer je heel wat kwekerijen en bloemis-
terijen met thuisverkoop. Vergeet je fietszakken dus niet, wie weet 
krijg je er een mooie plant in kwijt om thuis je interieur mee op te 
fleuren.

De Witloofroute 
— SINT-LIEVENS-HOUTEM
START 
Letterhoutem (Letterhoutemdorp)

Hier worden niet zozeer struiken of bloemen gekweekt, maar wit 
goud! De pionier van het witloof kweken, Jan Baptist De Pauw, 
zocht hier in het begin van de vorige eeuw verwoed naar betere 
teeltwijzen. Het zware ploeterwerk, het vele zaaien, zetten, rooien, 
afsnijden, inleggen en afdekken met paardenmest wierp uiteindelijk 
ook voor de streek zijn vruchten af. De witloofteelt werd voor heel 
wat landbouwers een rijkelijke bron van inkomsten. Opgelet, het 
pad loopt deels over verharde en steenslagwegen, maar ook over 
onverharde wegen. Draag dus zeker aangepast schoeisel. Hier en 
daar is er ook een stevige klim. 

De Laurierroute  
— DESTELBERGEN
START 
Reinaertpark (Kerkham)

Starten doe je aan het Reinaertpark waar je maar liefst 500 
hoogstammige bomen vindt en meteen ook een audioverhaal kan 
beluisteren. Zo duik je meteen in het rijke sierteeltverleden van 
Destelbergen. Het kasteel vlakbij - nu het gemeentehuis - werd 
in 1913 in opdracht van de toenmalige burgemeester Theophilius 
Libbrecht gebouwd. Het Reinaertpark zelf werd in 1975 ingehuldigd 
als openbare groene ruimte. Van hieruit wandel je richting het 
Damvalleimeer en brengt de route je nog langs tal van kwekerijen. 
Tijdens de zomer zie je de begonia’s iets verderop ook in al hun 
kleurenpracht op de velden bloeien.

De Floraroute 
— MERELBEKE
START 
Liedermeerspark (Verlorenbroodstraat)

Toen de sierteelt tussen 1860 en 1880 een enorme expansie kende, 
vestigden heel wat Gentse bloemisterijen en tuinbouwbedrijven 
zich hier in de wijken Flora en Vogelhoek. Er verrezen snel ook im-
posante villa’s met grote serres en zo werd Flora ook wel ‘de Glazen 
Wijk’ genoemd. Tijdens WOII werd een groot deel van de wijk echter 
vernietigd door geallieerde bombardementen gericht op de nabij-
gelegen spoorweginfrastructuur. Enkele grote villa’s herinneren 
nog aan het bloeiende verleden.

De Rhododendronroute 
— WACHTEBEKE - MOERBEKE - LOKEREN

START 
Provinciaal Domein Puyenbroeck (Puyenbrug 1)

KNOOPPUNTEN

84   82   83   67   78   79   19   80   81   20   23   24   27   28   78   70   
86   87   20   81   80   88   84   

In het noordelijk deel van Bloeiend Oost-Vlaanderen ligt de focus 
vooral op het kweken van de rhododendron, maar ook buxuskwe-
kerijen zal je regelmatig op je tocht tegenkomen. Vanaf knooppunt 
20 fiets je een schitterende lus rond Lokeren. De route brengt je 
van aan de Daknamse Meersen langs het Bospark en Molsbroek, 
via Heiende, richting Doorslaar terug naar de oevers van de Durme. 
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MEI
12, 13 & 14

Tuindagen Beervelde
— Park van Beervelde

Jaarlijks terugkerend evenement in 
het Park van Beervelde. Zie ook de 
najaarseditie in oktober. 

— 10u - 18u.   
Reservatie niet nodig 
parkvanbeervelde.be

20 & 21
Opendeurdagen 
Scheppersinstituut
— Cooppallaan 128, Wetteren 

Technisch en beroepsonderwijs 
voor nijverheid en tuinbouw. 

— 14u - 18u.   
scheppers-wetteren.be

JUNI
3 & 4

Velt Ecotuindagen
— Verschillende locaties

Ontdek de geheimen van ecolo-
gisch tuinieren. Kijk op de site en 
bezoek de ecotuinen van Bloeiend 
Oost-Vlaanderen! Overal gratis 
toegang.

— 10u - 18u.  
velt.nu/ecotuindagen

4 & 5
Open Tuin Waasland 2017
— Verschillende locaties

Bezoek 10 unieke Wase tuinen. 
Overal gratis toegang.  

— 10u - 18u. 
opentuin-waasland.be

15
Lezing over vergeten  
groenten
— Blauw Kasteel Oosterzele

Elke maand kent haar eigen 
seizoensgroenten. De ene al 
bekender dan de andere. Vergeten 
groenten? Hoog tijd voor eerher-
stel!

— 19u - 21u.   
Inschrijven via 09 362 87 19 
of info@4sprong.be 
erfgoedcelviersprong.be

24 & 25
Open tuinenweekend  
Landelijke Gilden
— Verschillende locaties

Bestel de Open tuinen-gids via de 
Landelijke Gilden of bij Aveve (4 
euro) en ontdek 201 bijzondere 
tuinen. Onze aanraders? Parktuin 
De Bremders! (Mellestraat 25a, 
Laarne)

— landelijkegilden.be

JULI
8 & 9 

Open Tuindagen  
‘t Voskeshof
— Victor van Sandelaan 95, 
Wetteren

20ste editie waarbij je alles te 
weten komt over de voeding, 
het opkweken, overwinteren en 
stekken van de planten in deze 
schitterende privé-tuin.  Gratis 
toegang.

— 14u - 18u. 
Info via 0473 39 20 13

AUGUSTUS
27 

Opendeurdag azaleashop.be
— Lochristi

Gun jezelf een unieke blik achter de 
schermen van deze webshop. PS, 
ook de begeleide fietstocht vanuit 
Lochristi houdt hier halt. 

— 16u. Inschrijven via  
bezoeklochristi@lochristi.be. 
azaleashop.be

SEPTEMBER
8, 9 & 10

Bloementapijt
— Merelbeke Flora

Op het Floraplein en in de kerk 
verschijnt een bloementapijt ter 
nagedachtenis aan de bombarde-
menten tijdens WOII, met tentoon-
stelling, film en randanimatie.

— merelbeke.be/vrije-tijd/erfgoed

14, 15, 16 & 17
Bloementapijt
— Wetteren

Vijf jaar na Tuin 2012 pakt Wetteren 
opnieuw uit met een bloementapijt 
van maar liefst 750 m2. Deze keer 

zal het driedimensionale bloe-
mentapijt het gestolen paneel van 
de Rechtvaardige Rechters naar 
Wetteren brengen. De Rechters 
worden ingevuld met begonia’s, de 
bossen en heuvels gaan de hoogte 
in, torens en kastelen zullen 
meters hoog in de lucht prijken. 
Gratis te bezoeken. Ook een uniek 
groepsaanbod waarbij een gids je 2 
uur lang in en achter het bloemen-
tapijt meeneemt. Maximum 30 
personen, 70 euro per groep.

— beleefwetteren.be

17
Plantenbeurs & lancering Uit 
Goeie Grond
— Destelbergen

Sierteeltliefhebbers toveren 
het Reinaertpark om tot een 
heuse plantenbeurs. Erfgoedcel 
Viersprong lanceert het project Uit 
Goeie Grond en onthult het audio-
punt (zie kaderstuk). Met sierlijke 
activiteiten voor de kleinsten.

— 10u - 18u.  
destelbergen.be en erfgoedcelvier-
sprong.be/uitgoeiegrond

Geleide wandeling
— Destelbergen

Ervaren dorpsgids Raymond Van 
Doorselaere gidst je langs verdwe-
nen en bestaande bloemisterijen 

in Destelbergen. Vertrek aan het 
gemeentehuis. Gratis, maar 
reserveren verplicht (max. 30 
personen). 

— 14u - 16u. 
Inschrijven via 09 362 87 19 
of info@4sprong.be 
erfgoedcelviersprong.be

30
Bezoek azaleakwekerij  
Stijn De Clercq
— Lochristi

Unieke bedrijfsrondleiding. Start 
om 14u of 15u30. Deelname 5 euro.  

— Inschrijven via  
bezoeklochristi@lochristi.be 
stijndeclercq.be

30 & 1 OKTOBER
Gentse azalea siert het  
Kasteel van Laarne
— Laarne

Dit weekend is de Gentse azalea 
in de vele kamers van het kasteel 
te bewonderen. Ook in de openge-
stelde tuinen is er een markt met 
Oost-Vlaamse streekproducten.

— 10u - 18u. Ingang is 5 euro voor 
volwassenen (kinderen tot 12 jaar 
gratis).

OKTOBER
5, 6 & 7

Tuindagen van Beervelde
— Park van Beervelde

Ook in het najaar wordt het 
prachtige Park van Beervelde om-
getoverd tot één groot feest van de 
tuin, met meer dan 220 zorgvuldig 

geselecteerde deelnemers en 
exposanten.

— 10u - 18u. Reservatie niet nodig. 
parkvanbeervelde.be

15
Geleide witloofwandeling
— Sint-Lievens-Houtem

Op de Dag van de Trage Weg 
neemt een heemkundige en 
natuurkundige gids je mee op de 
Witloofroute. Een unieke cultuur-
historische natuurwandeling in de 
bakermat van de witloofteelt.

— 14u - 17u.  
Inschrijven via 09 362 87 19 
of info@4sprong.be 
erfgoedcelviersprong.be

Herfstverkoop
— Tuinbouwschool Melle

— tuinbouwschool-melle.be

Boeren-, bloemen- en  
ambachtenmarkt
— Laarne

— laarne.be

26 & 27
Herfstplantenverkoop 
— Scheppers Instituut  
Wetteren 
— scheppers-wetteren.be

KALENDER

HERKENNINGSPUNTEN

➊ LoS Sierteeltmuseum

Zaffelare-Dorp 83, Lochristi 
sierteeltmuseum-los.be

— De tuin is het ganse jaar dagelijks 
gratis open, vanaf 12u. Het museum 
enkel de laatste zaterdag van de 
maand. Toegang 3 euro. Groepsbe-
zoek op aanvraag.

➋ Audiopunt Uit Goeie Grond

Zaffelare-Dorp 83, Lochristi

— Vanaf september 2017 vind je in 
de tuin van het museum ook een 
audiopunt rond het sierteeltverleden 
van Lochristi (zie kaderstuk).

➌ Restaurant Kasteel van 
Saffelaere

Kerkstraat 37, Lochristi
kasteelvansaffelaere.com 

➍ Kasteel van Beervelde

Beervelde-Dorp 75, Beervelde 
parkvanbeervelde.be

TIP: Een wandelaar is er altijd welkom, 
mits aanmelding op het secretariaat. 
In april bloeien de narcissen, in mei de 
azalea’s.

➎ Kasteel Rozelaar

Stationsstraat 105a, Lochristi
kasteelrozelaar.be

— Op dit domein richtte Charles 
Vuylsteke in 1867 één van de eerste 
commerciële tuinbouwbedrijven uit de 
streek op. Het park kan je op afspraak 
en met een gids bezoeken.

➏ KWEKERIJ  
Guy Van Rysseghem- 
Reynvoet

Stationsstraat 94, Lochristi
camellia.be

— Groepsbezoek mogelijk. 
Verkoop aan particulieren. Recht 
tegenover Kasteel Rozelaar, vind 
je deze kwekerij van camellia’s of 
Japanse roos. Van september tot 
eind maart kan je hier als particu-
lier elke zaterdag terecht. 

➐ Proefcentrum voor Sierteelt

Schaessestraat 18, Destelbergen
pcsierteelt.be

— Het Proefcentrum bouwt bruggen 
tussen de wetenschappelijke en com-
merciële takken uit de sierteeltsector. 

➑ Beeldhouwwerk  
De Bloemisten (2007)

Dorp-Oost 34, Lochristi

— Dit beeldhouwwerk van Thierry 
Lauwers is een eerbetoon aan de vele 
generaties bloemisten van Lochristi. 
Zij namen in weer en wind de azalea’s 
en begonia’s onder handen. Herken 
jij de geknielde vrouw, de wroetende 
man in de aarde en de bloemknop?

➒ Restaurant Fleur de Lys

Dorp West 89, Lochristi  
fleur-de-lys.be 

— Restaurant in een oude bloemis-
tenwoning, pal in het centrum van 
Lochristi. 

➓ Huiskamerrestaurant  
Villa Johanna

Antwerpsesteenweg 43, Lochristi
villajohanna.be

— Gezellig huiskamerrestaurant in een 
gerestaureerde bloemistenvilla.

⓫ Hotel Arriate

Antwerpse Steenweg 92, Lochristi  
hotelarriate.be 

— Arriate is het Spaans voor ‘bloem-
bed’. Niet toevallig, want dat is precies 
wat je hier beleeft: een fijn hotel in een 
fleurige streek.

⓬ Borstbeeld Charles  
Vuylsteke

Gemeentelijk park Lochristi

— Charles Vuylsteke beheerste de 
techniek om planten te kruisen, 
waardoor hij veel nieuwe soorten 
creëerde. In 1911 slaagde hij erin om 
3 orchideeëngeslachten met elkaar 
te kruisen en het resultaat draagt zijn 
naam: de Vuylstekeara.

⓭ AZALEAKWEKERIJ 

Stijn De Clercq

Hoekskensstraat 91, Lochristi
stijndeclercq.be 

— Particulier en groepsbezoek 
mogelijk. Deze azaleakwekerij zet 
op 30 september haar deuren voor 
particulieren open. Zie kalender 
voor meer info.

⓮ Azaleashop.be

Oude Veldstraat 59, Zaffelare
azaleashop.be 

— Groepsbezoek mogelijk. 
Verkoop aan particulieren. 
Particuliere online verkoop van 
zelfgekweekte azalea’s. Kom naar 
de opendeurdag op 27/8 (vanaf 
16u) en kom alles te weten over 
het productieproces van azalea’s 
en de innovaties die hierbij komen 
kijken.

➋ Brasserie Villa Wetthra

Wegvoeringstraat 308, Wetteren 
villawetthra.be

— Voormalige bloemistenvilla Les 
Mélèzes. 

➌ Wetterse Watertuin

Jabekestraat 79, Wetteren 
09 369 82 97

— Particulier en groepsbezoek 
mogelijk. Verkoop aan parti-
culieren. Kom tot rust in deze 
schitterende tuin vol waterpartijen 
en een grote collectie waterle-
lies, hortensia’s en kleinfruit. Tot 
midden augustus elke zaterdag vrij 
toegankelijk.

➍ BOOMKWEKERIJ  
Rimbaut en Zoon

Dendermondsesteenweg 114
Schellebelle  
rimbaut.be

— Groepsbezoek mogelijk. Ver-
koop aan particulieren. Boom- 
kwekerij die wereldwijd exporteert.

➎ BOOMKWEKERIJ 
Vos Patrick

Dorpstraat 3, Serskamp   
vospatrick.be

— Particulier en groepsbezoek 
mogelijk. Verkoop aan particulie-
ren. Behalve rozen, vind je hier ook 
klimplanten, fruit- en sierbomen. 

➏ Europlants

Nieuwstraat 52, Serskamp
europlants.be 

— Verkoop aan particulieren. 
Je vindt er laanbomen, sierhees-
ters, coniferen, rozenstruiken en 
fruitbomen.

➐ BOOMKWEKERIJ  
Willem Van Herreweghe

Nieuwstraat 50, Serskamp 
willemvanherreweghe.be

— Verkoop aan particulieren. 
Ook hier vind je laanbomen, hees-
ters, rozen en fruitbomen.

➑ SIERGRASSEN  

De Smet Geert

Hofmeers 11, Wetteren 
siergras.biz

— Verkoop aan particulieren. 
Het assortiment omvat vaste 
planten, siergrassen, varens en 
bamboes.

➒ Boom van het jaar (2016) - 
Dorpslinde in Massemen 

Dorpsplein, Massemen 
boomvanhetjaar.be

➓ Vakantielogies en Taverne 
Bloemenlust

Smetledestraat 61, Wetteren 
bloemenlust.be

— In deze vroegere bloemisterij kan je 
gezellig tafelen, heel wat streekbieren 
proeven en zelfs overnachten. 

⓫ ROZENKWEKERIJ  
Van Sante Carl

Smetledestraat 52, Wetteren  
vansante.be

— Particulier en groepsbezoek 
mogelijk. Verkoop aan parti-
culieren. Al vier generaties lang 
zeggen ze het bij Van Sante met 
rozen. Ondertussen kweken ze 
hier meer dan 500 soorten. Wist je 
trouwens dat het 2 jaar duurt om 
een roos te kweken? 

⓬ Gedenksteen  
Adolphe Papeleu

Smetledesteenweg ter hoogte van 
nr 110

— Na expedities in Midden-Amerika 
kwam Adolf Papeleu in 1847 naar 
de Boskantse hei waar hij in enkele 
jaren tijd een bloeiende boomkwekerij 
opstartte. Heel wat van zijn hoveniers 
stichtten na zijn dood in 1859 hun 
eigen kwekerijen en legden de basis 
voor de vele boom- en rozenkwekerij-
en in en rond Wetteren.

⓭ Scheppersinstituut Wetteren 

Cooppallaan 128, Wetteren 
scheppers-wetteren.be

— Technisch en beroepsonderwijs 
voor nijverheid en tuinbouw.

HERKENNINGSPUNTEN

➊ Kasteel van Laarne

Eekhoekstraat 5, Laarne
slotvanlaarne.be

— De oudste delen van deze water-
burcht dateren al uit de 13de eeuw. In 
het kasteel vind je o.a. middeleeuwse 
muurschilderingen in de kapel, wand-
tapijten en de wereldvermaarde zilver-
verzameling van Claude d’Allemagne. 
Van mei tot en met september leidt 
een gids je elke zondag om 15u stipt 
door het kasteel. Tijdens de zomer (juli 
en augustus) ook elke donderdag om 
15u. De rondleiding duurt anderhalf 
uur. Ook groepsbezoeken zijn ook 
mogelijk. De Gentse azalea siert 
het kasteel op 30 september en 1 
oktober. Zie kalender.

➋ Taverne - Estaminet De 
Wastobbe

Molenstraat 11, Laarne
dewastobbe.be

— Op het terras krijgt de Oost-Vlaamse 
sierteelt hier een plaatsje.

➌ Bloemencenter Braeckman

Ascopstraat 18, Laarne
bloemencenterbraeckman.be

— Groepsbezoek mogelijk. 
Verkoop aan particulieren. In dit 
familiebedrijf werden een halve eeuw 
geleden eerst begonia’s gekweekt, 
nu zijn het voornamelijk azalea’s. 
Van maart tot mei telen ze er ook 
perkplanten. In de winkel vind je ook 
diverse kruiden, perk- en terras-
planten. 

➍ Eetcafé ‘t Steentje

Steentjestraat 40, Laarne
eetcafesteentje.be

— In dit gezellige eetcafé wordt de 
Oost-Vlaamse sierteelt ook op het 
terras in de kijker gezet. 

➎ B&B Groene Genoegen

Termstraat 43, Laarne
groenegenoegen.be

— Groen zijn de weilanden, groen zijn 
de bossen, en groen is de weelderige 
tuin van deze vroegere bloemisterij. Er 
zijn 4 gastenkamers: Cascade, Bouton 
de Rose, Marmorata en Pendula, niet 
toevallig vier begoniasoorten die vroe-
ger ter plaatse geteeld werden.

➏ Tuinbouwschool Melle

Brusselsesteenweg 165, Melle
tuinbouwschool-melle.be

➐ B&B Karels Halte

Laarnebaan 8, Heusden
karelshalte.com

— B&B in een voormalig bloemis-
tenhuis

➑ Parktuin De Bremders

Mellestraat 25a, Laarne

— Particulier en groepsbezoek 
mogelijk. Waar ooit begonia’s 
groeiden en serres stonden, cre-
eerde sierteler Paul Van Damme 
een schitterende landschaps-
tuin. Vanaf 15 personen is ook 
een groepsbezoek op afspraak 
mogelijk. Eind juni te bezoeken 
tijdens het Open Tuinenweekend 
(zie kalender). 

HERKENNINGSPUNTEN

➊ B&B La Clé du Sud

Rood Beeldekenstraat 61, Merelbeke
lacledusud.be

— Bloemen- en plantenliefhebbers 
kunnen hun hart ophalen in de roman-
tische tuin met verschillende ‘kamers’. 

➋ B&B Landhuis ter Velt

Kapellendries 52, Gontrode
landhuistervelt.be

—Rusten kan je in de parktuin met 
oude bomen, kuieren door de boom-
gaard en genieten kan je hier ook van 
het weidse vergezicht.

➌ Groendecor Vandeputte

Salisburylaan 7, Merelbeke
groendecor.be

— Verkoop aan particulieren. 
Kwekerij van perkplanten. 

➍ Bloemisterij Joos

Hundelgemsesteenweg 1012
Merelbeke
bloemisterij-joos.weebly.com

— Verkoop aan particulieren. 
Alle planten in dit familiebedrijf 
worden zelf gekweekt. De bloe-
misterij staat vooral bekend om 
hun eenjarige perk- en terrasplan-
ten, maar ook om hun hang- en 
balkonplanten.

➎ Audiopunt Uit Goeie Grond 

Knooppunt 78, Melle

— Vanaf september 2017 vind je in de 
samentuin van PC Caritas een audio-
punt rond het groene verleden van de 
instelling (zie kaderstuk).

➏ PLANTENKWEKERIJ  

Kris De Backer

Gijzenzelestraat 3, Oosterzele
plantenkwekerijdebacker.be

— Verkoop aan particulieren. 
Plantenkwekerij met zowel volle-
grondsteelt als potteelt.

➐ Audiopunt Uit Goeie Grond 

Kouterweg, Oosterzele

— Achter de Sporthal vind je vanaf 
september 2017 een audiopunt en 
kan je het verleden laten spreken (zie 
kaderstuk).

➑ BOOMKWEKERIJ  

De Neve

Windekekouter 51, Oosterzele
boomkwekerijdeneve.be

— Verkoop aan particulieren.  
Specialiteit sierheesters, klimplan-
ten en jonge bomen.

➒ BOOMKWEKERIJ  

Danny Meersman

Geraardsbergsesteenweg 242A,
Oosterzele. 09 362 42 28

— Verkoop aan particulieren. 
Teler van coniferen, taxus en 
haagplanten.

➓ Bloemen De Keyster

Gaversesteenweg 67, Oosterzele
bloemendekeyster.be

— Verkoop aan particulieren. 
Hier kweekt men alstroemeria’s, 
een vaste plant met lang bloeiende 
lelieachtige bloemen waarvan er 
ongeveer 65 soorten bestaan. 

HERKENNINGSPUNTEN

➊ Audiopunt Uit Goeie Grond

Kerkham (Reinaertpark),  
Destelbergen

— Vlak aan taverne Den Reynaert, 
vind je vanaf september 2017 een 
audiopunt rond het sierteeltverleden 
van Destelbergen (zie kaderstuk).

➋ BLOEMENKWEKERIJ  

Guy Luyckx

Molenstraat 52, Destelbergen
bloemenluyckx.be 

— Verkoop aan particulieren. 
Derde generatie bloemenkwekers 
die vandaag voornamelijk azalea’s, 
chrysanten en viooltjes kweekt.

➌ BLOEMISTERIJ 
Poelman Alain

Palingstraat 31, Destelbergen
09 355 55 79

— Verkoop aan particulieren.

➍ BEGONIAKWEKERIJ 
Luc Coppieters

Hoogstraat 10, Destelbergen
09 355 62 81

— Verkoop aan particulieren.

➎ Villa Van Acker,  
Gemeentebestuur Destelbergen

Dendermondesteenweg 430,  
Destelbergen

— Het kasteel wordt omgeven door 
een park in landschappelijke stijl met 
een onregelmatige vijver, een serre en 
een aantal oude en mooi ontwik-
kelde exemplaren van beuk, eik en 
haagbeuk. 

HERKENNINGSPUNTEN

➊ Koffie- en theehuis ‘t Chaletje

Verlorenbroodstraat 76, Merelbeke
0476 42 98 47

— Koffie- en theehuis met omheinde 
speeltuin. Open tijdens het seizoen. 

➋ Audiopunt Uit Goeie Grond

— Vlak aan ‘t Chaletje in het Lieder-
meerspark kan je vanaf september 
2017 het verleden van Flora beluiste-
ren aan dit audiopunt.

➌ Tertzweildreef

Tertzweildreef, Merelbeke

— Tot in 1910 verbleef hier weduwe 
Tertzweil-Boucqué, een dame die in 
de tweede helft van de 19de eeuw 
heel wat prijzen wegkaapte tijdens 
bloemenwedstrijden. Ze kweekte 
o.a. rozelaars, fuchsia’s, verbena’s, 
anjers, hyacinten, krokussen, tulpen 
en narcissen.

➍ Orchidee Coupé

Gontrode Heirweg 75, Melle
orchidee-coupe.com

— Groepsbezoek mogelijk.  
Verkoop aan particulieren. 
Hier zijn ze in 1970 gestart met 
het intensief telen van orchideeën. 
Alle planten die je in de winkel kan 
kopen, zijn zelf geteeld.

➎ Floraplein

Floraplein, Merelbeke

— Op het plein herinnert de metalen 
lauwerkrans met een diameter van 
8 m aan de geallieerde bombarde-
menten in 1943 en 1944 die de wijk 
grotendeels verwoestten. 

➏ Eethuis Villa Florazicht 

Hundelgemsesteenweg 182,  
Merelbeke
villaflorazicht.be

➐ Villa Lucien De Cock

Hundelgemsesteenweg 1,  
Merelbeke

— Bloemist en algemeen secretaris 
van de Gentse Floraliën Lucien De 
Cock liet deze grote villa in 1898 in 
neo-Vlaamse renaissancestijl bouwen. 
Een infobord ter plaatse vertelt je nog 
meer over deze unieke villa en Huis 
Vervaet rechts van deze woning. 

➑ Huis Vervaet

Hundelgemsesteenweg 3,  
Merelbeke

— Bloemistenvilla in  
neoclassicistische stijl.

HERKENNINGSPUNTEN

➊ Provinciaal Domein  
Puyenbroeck

Puyenbrug 1a, Wachtebeke
puyenbroeck.be

— Wist je dat het Provinciaal Domein 
Puyenbroeck ook een bloemenpark 
van zo’n 20 hectare groot heeft? 
Het bloemenpark is ingericht als een 
symmetrische Franse tuin waarin de 
felgekleurde bloei van de eenjarige 
begonia de hoofdrol opneemt. Ook 
de haagbeukarcades en grote stenen 
pergola lijken recht uit een Franse Re-
naissancefilm te komen. In grandeur 
genieten!

➋ Heidebos

Wachtebeke
natuurpunt.be/natuurgebied/ 
heidebos

— In het Heidebos vind je een unieke 
afwisseling van naaldbos, verlaten 
akkers, heide, schrale graslanden en 
dreven. Vanop de parking merk je het 
al, je staat met je schoenen in het blote 
zand. Het gevarieerde mozaïekland-
schap heeft ook nog een andere 
verrassing: een vijftiental Gallowayrun-
deren wandelen hier het hele jaar door 
van de ene plek naar de andere en 
helpen met het beheer. Vandaar ook 
de prikkeldraad rondom het bos. 

SIERTEELT IN 
OOST-VLAANDEREN

VAN VOORLIEFDE TOT ERFGOED

In de 17de en 18de eeuw was planten verza-
melen een dure hobby. Rijke liefhebbers met 
mooie oranjerieën pronkten graag met hun ver-
zameling exotische bloemen en planten. Een 
voorliefde, die ervoor zorgde dat planten uit het 
verre Oosten eind 18de eeuw hun weg vonden 
naar hier. Ze werden gekweekt, gekruist met 
andere soorten en trots tentoongesteld, voor 
de eerste keer in 1809 in Au Jardin de Frascati 
aan de Coupure in Gent. Het enorme succes 
leidde tot steeds grotere tentoonstellingen, 
meer soorten, nieuwe kleuren en bijna 2.000 
telers. De Floraliën werd een begrip en in 2010 
werd de Gentse azalea zelfs erkend als Euro- 
pees streekproduct met een beschermde  
geografische aanduiding.

BEGEESTERDE PIONIERS

Nog steeds wordt 80% van de Europese 
azalea’s in Vlaanderen geteeld. Lochristi en 
Beervelde zijn het epicentrum, maar kwekerij-
en vind je overal in Bloeiend Oost-Vlaanderen 
en dat hebben we grotendeels te danken aan 
enkele pioniers.

In de 17de eeuw bracht de Franse monnik 
Charles Plumier als eerste exotische planten 
naar onze streek. In opdracht van de Zonne-
koning bracht hij de begonia vanuit de Antillen 
mee naar Europa.

Anderhalve eeuw later bracht Adolf Papeleu 
op zijn beurt de kennis van het bomen kweken 
mee vanuit Midden-Amerika naar Wetteren 
waar hij een bloeiende boomkwekerij opstartte. 
Niet veel later experimenteerde ook Charles 
Vuylsteke in Kasteel Rozelaar met sierteelt in 
heuse verwarmde serres. Ondertussen richtte 
Louis Van Houtte in 1849 in Gentbrugge (nu 
Melle) de eerste Europese tuinbouwschool 
op. Tussen 1845 en 1883 bracht Van Houtte 
ook het 23-delige tuinbouwkundige 'Flore des 
serres et des Jardins de l’Europe' uit, met meer 
dan 2.000 gekleurde planten. Hij had trouwens 
ook nog een succesvolle bloemisterij in Gent-
brugge.

Dankzij deze pioniers gonsde het in de streek 
van de bedrijvigheid, en het duurde dan ook 
niet lang tot leerlingen van zowel de pioniers als 
de tuinbouwschool ook in de buurt hun eigen 

bedrijven startten. Zo kwam ook 
de export naar het buitenland 
volop op gang. Tot op vandaag 
wordt het overgrote deel - zo’n 
90% - van de Oost-Vlaamse 
sierteeltproductie geëxporteerd 
naar alle uithoeken van de 
wereld. 

INVLOED OP HET LANDSCHAP

De sierteelt heeft de voorbije 
200 jaar ook een grote invloed 
op het landschap gehad. Papeleu 
groef met zijn meesterknechten 
greppels en grachten in de heide. 
Hij toverde het Wetterse land-
schap zo om tot een gebied vol 
bomen en planten. 

Ook buiten de productie zelf, had de sierteelt 
een grote invloed op het landschap. De rijke 
burgerij bouwde optrekjes hun naam en status 
waardig, omringd door mooie tuinen en oran-
jerieën. Heel wat van de kastelen vind je rond 
Destelbergen, tussen knooppunten 7 en 8, 
maar waar je ook fietst of wandelt in Bloeiend 
Oost-Vlaanderen zal je heel wat typisch 19de 
eeuwse bloemistenvilla’s zien. 

Heel wat van die villa’s hebben ondertussen 
een andere functie gekregen. Vaak kan je er 
heerlijk uit eten of zelfs overnachten. Twee 
provinciale domeinen hebben ook oog voor 
sierteelt: Den Blakken in Wetteren en Puyen-
broeck in Wachtebeke. In Den Blakken vind je 
nu het Oost-Vlaamse promotiecentrum voor 
sierteelt, rozenstruiken en parkbomen. In de 
pastorie van Zaffelare werd het LoS Sierteelt-
museum ingericht.

Onderweg zal je tenslotte ook heel wat velden  
- al dan niet in bloei - serres en bakstenen 
watertorens zien. Deze streek ademt werkelijk 
sierteelt, en dat merk je. 

KLEURRIJKE BLOEIPERIODES

Wil je een extra mooie tocht? Hou dan rekening 
met de bloeiperiodes. Vanaf eind april bloeien 
azalea’s in tuinen en parken. Begonia’s bloeien 
op de velden van eind juli tot de eerste vorst. Van 
september tot april bloeien de kamerazalea’s. 
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Ontdek het tuinbouwverleden in de regio. 

Vanaf september 2017 vind je onderweg 

ook zes interactieve audiopunten waar 

je het tuinbouwverleden kan ontdekken. 

Wek zelf de nodige energie op en laat het 

verleden tot je spreken. Op de verschillende 

fiets- en wandelroutes en langs de aan-

looproutes in Destelbergen (Reinaertpark) 

en in Merelbeke (Liedermeerspark) vind je 

de audiopunten terug.

PS, download meteen ook de ErfgoedApp, 

dan krijg je op deze punten nog 

meer historisch beeldmateriaal op je 

smartphone of tablet. Meer info op 

erfgoedcelviersprong.be/uitgoeiegrond.

BLOEIENDOOSTVLAANDEREN.BE

Deze themasite biedt je een overzicht van alle toeristische 

wetenswaardigheden in het thema van sierteelt! Hier 

vind je niet alleen een kalender van opendeurdagen, 

bloemenmarkten en andere sierteeltevenementen. Ook voor 

info over musea, tips voor logeeradresjes of uitjes in groep kan 

je hier terecht.

BLOEIEND OOST-VLAANDEREN  
BEZOEKEN IN GROEP?

Wil je in groep een begeleide fietstocht door de bloemenstreek 

maken? Of wil je een blik achter de schermen bij een sierteler? 

Dan kan je bij heel wat kwekerijen en diensten voor toerisme 

terecht voor een rondleiding. Gewoon tijdig aanvragen. Vanuit 

Daknam bij Lokeren kan je op een halve dag zelfs de streek 

vanop de Vespa verkennen!

Op bloeiendoostvlaanderen.be vind je alle info over  

groepsmogelijkheden in thema van sierteelt.

PRAKTISCH

De wandelroutes op deze kaart zijn niet bewegwijzerd. 

De fietsroutes op deze kaart werden uitgetekend op de 

Fietsnetwerken Waasland en Scheldeland. Het traject is in 

beide richtingen bewegwijzerd; routes kunnen dus in twee 

richtingen worden gefietst. Alle info op tov.be/routeplanner.

Vertrekken vanuit Gent of verlengen tot in Gent

Start je één van de routes vanuit Gent, dan start je best rond 

knooppunt 5 (Keizerspark). Op de kaart hebben we enkele 

aanlooproutes aangeduid, telkens in de kleuren van de 

uiteindelijke routes. Via knooppunten 3, 1 en 99 kom je op de 

Bomenroute. Via knooppunten 7 en 12 op de Begoniaroute. 

Via knooppunten 7 en 8 op de Azalearoute.

Een extra kastelenlus

Tussen knooppunten 7 en 8 in Destelbergen staan ook heel wat 

kastelen met een sierteeltgeschiedenis. Zo werden de kastelen 

Crabbenburg, Te Lande en Walbos pas in de 19de eeuw 

gebouwd door welvarende families uit de sierteeltindustrie. 

Destelbergen herbergt in totaal zo’n twintigtal kastelen.  

De meeste zijn privé eigendom en niet zomaar toegankelijk, 

maar je kan er uiteraard wel even langs fietsen.

WEKELIJKS  
OF MAANDELIJKS

Wetterse watertuin
Jabekestraat 79, Wetteren

Tot midden augustus elke zaterdag vrij 
toegankelijk van 9u tot 17u. Reservatie niet nodig. 

09 369 82 97

Kijktuin Hydrangea’s 
Spoorwegstraat 25a, Destelbergen

Tijdens de bloeiperiode (juni t.e.m. september) 
kan je er elke zaterdag terecht voor een 

individuele rondleiding. Inkom is 1 euro. Gratis 
voor kinderen onder de 12 jaar. Groepsbezoeken 

op aanvraag. hydrangeum.com/kijktuin

Boomkwekerij Vos Patrick 
Dorpstraat 3, 9260 Wichelen

Elke laatste zaterdag van de maand kan je hier 
in de namiddag binnen, vanaf 14u30. Gratis 

toegang. vospatrick.be

LoS Sierteeltmuseum
Zaffelare-Dorp 83, Lochristi

Open elke laatste zaterdag van de maand. 
Toegang 3 euro. sierteeltmuseum-los.be 

5 begeleide fietstochten
Op zondagen 28 mei, 25 juni, 30 juli en 17 

september vertrekken we vanuit Wetteren. 
Telkens om 14u. Op zondag 27 augustus vanuit 

Lochristi om 13u. Reservatie via de Dienst 
Toerisme Wetteren of Lochristi.

Collectie bloemisterij Piens, www.erfgoedbanklandvanrode.be.

Vlaanderen
is open ruimte

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.

COLOFON

Deze kaart werd gerealiseerd in het kader van het Platteland 
Plus Project ‘Bloeiend Oost-Vlaanderen’. De gegevens op deze 
kaart werden tussen oktober 2016 en april 2017 verzameld, 
in samenwerking met alle betrokken gemeentebesturen en 
organisaties, en zijn onderhevig aan veranderingen. Ontbreekt er 
iets, of staat er iets fout? Laat het ons weten via toerisme@oost-
vlaanderen.be.
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UIT GOEIE GROND!

Wil je tussen serres en bloemenvelden fietsen? Wandelen door een Engelse parktuin? 
Weten waar je azalea groeit? Deze vijf fietsroutes en drie wandelroutes laten je 

kennismaken met de sierteelt, een boeiend stukje Oost-Vlaams erfgoed. De begonia, 
camelia, rhododendron en azalea zijn geen onbekenden, maar waar komen de bloemen 

eigenlijk vandaan en hoe heeft de Gentse azalea het zelfs tot het eerste niet eetbare 
streekproduct geschopt?

HERKENNINGSPUNTEN

➊ Audiopunt Uit Goeie Grond

— Vanaf september 2017 vind je aan 
de kerk van Letterhoutem een au-
diopunt rond het witloofverleden van 
Sint-Lievens-Houtem (zie kaderstuk).

➋ Morelgem

Morelgem, Sint-Lievens-Houtem

— Rond 1909 introduceerde Jan 
Baptist De Pauw, beter bekend als 
Jantje Witloof, hier de witloofteelt en 
zo is Morelgem zowel de bakermat als 
het kloppend hart van de witloofteelt 
in de regio.

➌ WITLOOFTELER  

Freddy De Pauw

Vlierstraat 6, Sint-Lievens-Houtem
053 62 34 52 

—Verkoop aan particulieren.

➍ WITLOOFTELER  

Karel Gysels

Morelgem 59, Sint-Lievens-Houtem
053 63 10 75 

—Verkoop aan particulieren.

➎ WITLOOFTELER (hydroteelt)
Frank Van De Slijke

Morelgem 99, Sint-Lievens-Houtem
053 62 42 08 

—Verkoop aan particulieren.

HERKENNINGSPUNTEN
➊ Provincaal domein Den  
Blakken en de Warandeduinen

Wegvoeringstraat 308, Wetteren

— Den Blakken is een 9,7 hectare 
groot park rond de statige villa Les 
Mélèzes (De Lorken). Op het domein 
start ook het 7 km bewegwijzerde 
Papeleupad én vind je brasserie Villa 
Wetthra. Vanop het terras van deze 
brasserie heb je een schitterend 
uitzicht op het domein. 

➊


