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oost-vlaanderen

De Kunst op de Kaart-route in Oost-Vlaanderen
slingert zich door de prachtige, glooiende natuur
van de Vlaamse Ardennen. Een wielerklassieker,
een echte kuitenbijter, maar één met verrassende
artistieke hoeken en kanten.
Voor wie graag langer dan één dag wil doorbrengen in
de Vlaamse Ardennen, hebben we nog een bijzondere
en warm aanbevolen tip in Edelare: de Onze-LieveVrouw van Kerselarekapel van Juliaan Lampens.
Onze fietsroutes zijn gebaseerd op het netwerk van
fietsknooppunten in Vlaanderen. Omdat niet alle
kunstwerken langs knooppunten liggen, zal je af en toe
moeten afwijken van die knooppuntenroute. Maar geen
nood: bij elk kunstwerk vind je in deze brochure een
uitgebreide wegbeschrijving en er wordt steeds duidelijk
aangegeven hoe je terug naar de knooppuntenroute
kan gaan.
Geniet van de tocht, houd ons op de hoogte en deel
je ervaringen via #klarakunstopdekaart, of via
de Klara-app.

Hiermee wordt aangeduid dat
er een kunstwerk in de buurt
ligt en dat je even zal moeten afwijken. Raadpleeg de uitgebreide
informatie van het werk in deze
brochure om de weg te vinden.
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TIP
Print deze strook met de
fietsknooppuntenroute
uit en kleef hem op de
buis van jouw fiets!
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De Sanitary | Eddy Francois
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem

6 Mineralis | Johan Tahon
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2 House on Basement | John Van Oers

7 Marbol, Muurschildering | Clara Spilliaert

3 Modern Menhirs | Maarten Vanden Eynde

8 Exp. 1801 (Erbra) | Bertrand Duelz

4 Trage Weg | Masashi Echigo
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Groenlaan 37, 9550 Herzele

Kauwstraat 103, 9550 Sint-Lievens-Esse
Ter hoogte van Mutsaardstraat 47
9550 Sint-Antelinks

5 Gerarda, Kinneken Baba, Goliath Tatjana Gerhard
Abdijpoort, Abdijstraat 10
9500 Geraardsbergen

Boerenhol, 9500 Geraardsbergen

Brouwierstraat 6 B, 9500 Zarlardinge
Onze-Lieve-Vrouw van Kerselarekapel
Juliaan Lampens en Rutger Langaskens
Kerzelare 94, Edelare, 9700 Oudenaarde
EXTRA
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1 De Sanitary | Eddy Francois
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem

2 House on Basement | John Van Oers
Groenlaan 37, 9550 Herzele

Over dit werk

De ‘Sanitary Underwear Company’ was een textielfabriek
voor ondergoed en werd gebouwd in 1909. Tot begin jaren
negentig was de fabriek nog in werking. Het iconische
gebouw was één van de eerste betonconstructies in
ons land. Opvallend zijn de genereuze raampartijen,
de betonnen balustrade die het platte dak afboort,
de betonnen vierkante watertoren, de hijsbalk en het
stoommachine- en ketelhuis.

Architect Eddy François (°1961-†2014) tekende voor de
renovatie van het geheel.

© Lieselot Verdeyen

Wegbeschrijving

Verlaat de site van de Sanitary via de Gustaaf
Schockaertstraat. Neem de eerste straat links, Frans
De Beckstraat. Dan rijd je naar rechts, naar de SintAnnastraat. Aan het einde van de Sint-Annastraat fiets je
naar rechts, de Léonce Roelsstraat in. Je bevindt je nu op
de fietsknooppuntenroute.
Volg de knooppuntenroute tot aan knooppunt 28. Neem
de Kerkstraat (in de richting van knooppunt 32) tot
aan het kruispunt met de Groenlaan. Wijk even af van
de route en sla rechts af in de Groenlaan om naar het
kunstwerk te fietsen. House on Basement bevindt zich
ter hoogte van nummer 37 in de Groenlaan.
Over dit werk

START

De route start in Zottegem. De stad is makkelijk bereikbaar
per trein. Kom je met de wagen, dan is aan het station van
Zottegem voldoende gratis parking.

Dit werk van John Van Oers (°1967), opgetrokken uit
verroest staal en beton, herleidt een huis tot een stalen
geraamte. Een huis, zoals een kind dat zou tekenen met
één verdieping en een schuin dak. Origineel is dat Van
Oers het huis optilt uit de grond en ook de kelder toont,
die zo een sokkel lijkt voor het kunstwerk. Het huis wordt
hier getoond als een ankerplaats voor onze verbeelding.
Het kunstwerk markeert ook de doorgang voor fietsers
en wandelaars die er rechts langs loopt.
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In 1995 werden het hoofdgebouw, de fabrieksschouw en
stoomketels als monument beschermd. In 2003 startte
de renovatie en de mooi geïntegreerde uitbreiding
van de ‘Sanitary’, dat nu dienst doet als administratief
centrum. De ‘Sanitary’ is een begrip in Zottegem en een
mooi opgeknapte g etuigenis van het textielverleden van
de stad.
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3 Modern Menhirs | Maarten Vanden Eynde
Kauwstraat 103, 9550 Sint-Lievens-Esse

Wegbeschrijving

natuurlijke stenen die mensen in de prehistorie rechtop
zetten in het landschap, wellicht om een heilige plaats
aan te duiden. De menhirs van Maarten Vanden Eynde
komen uit een ander tijdperk, uit het bakstenen tijdperk.
Door de blootstelling aan regen en wind zijn ze verweerd
en ogen ze bijna natuurlijk, alsof ze echt bij het landschap
zijn gaan horen.

Over dit werk

Benieuwd naar meer? Bekijk het interview met Maarten
Vanden Eynde op klara.be en op VRT NU.

Keer terug naar het kruispunt van de Kerkstraat en de
Groenlaan en vervolg je route via de knooppunten. Rijd tot
aan knooppunt 33, dat bevindt zich in de Kauwstraat. Wijk
even af van de route en rijd in de Kauwstraat naar nummer
103. Daar vind je het kunstwerk van Maarten Vanden
Eynde, enkele meters achter de oude steenbakkerij.
Maarten Vanden Eynde verwijst in dit werk naar de oude
steenbakkerij en neemt -zoals vaak in zijn werk- graag
een loopje met de geschiedenis. Menhirs zijn grote
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4 Trage Weg | Masashi Echigo (2012)
Ter hoogte van Mutsaardstraat 47, 9550 Sint-Antelinks
Wegbeschrijving

Verlaat de site van de oude steenbakkerij en fiets naar
links, verder de Kauwstraat uit. Sla de eerste af naar
links, naar de Mutsaardstraat. Fiets de Mutsaardstraat
uit tot die over gaat in een veldweg. Parkeer de fiets
ergens in het begin van de veldweg. Aan de rechterkant,
waar bomen en grasveld tegen elkaar liggen, loopt
een wandelpad. Aan het eind van dit pad vind je het
kunstwerk Trage Weg.

Over dit werk

Het werk van Masashi Echigo (°1982) ziet er uit als een
mooi vormgegeven vlonderpad. Maar het is meer. Het
maakte een verloren gegane trage weg terug open
en ontsluit zo een heel mooi stiltegebiedje. Je moet
een beetje moeite doen om er te geraken, maar je
wordt beloond door een ongewone inkijk in een paar
massieve knotwilgen, waar het pad langs één zijde
rond gebouwd is.
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5 Gerarda, Kinneken Baba, Goliath
Tatjana Gerhard
Abdijpoort, Abdijstraat 10,
9500 Geraardsbergen

6 Mineralis | Johan Tahon
Abdijpark, 9500 Geraardsbergen

© Lisa Bilterijst

Wegbeschrijving

Rijd terug naar de Kauwstraat tot aan het kruispunt van
de Kauwstraat en de Zavelstraat. Je bevindt je nu terug
op de fietsknooppuntenroute.
Na knooppunt 73 rijd je Geraardsbergen binnen. Volg de
Dender tot aan de kruising met de Denderstraat (aan de
brug) en wijk hier even af van de route. Sla linksaf, de
Denderstraat in. Aan het kruispunt rechtdoor. Abdijstraat.
Tot Abdijstraat 10.
Gerarda, Kinneken Baba en Goliath zijn de stadreuzen
van Geraardsbergen. Tatjana Gerhard (°1974) schilderde
deze triptiek op aluminium, voor het feestjaar 2018.
Geraardsbergen vierde toen dat ze de eerste Vlaamse
stad was die een stadskeure kreeg met stedelijke
vrijheden. Jaarlijks lopen de reuzen mee op de Processie
van Plaisance, of de Sint-Bartholomeusommegang.
Enkel van reuzin Gerarda zien we het gezicht. Ze kijkt
verschrikt. Misschien ziet ze hoe de Heilige Bartholomeus
levend gevild wordt? Van haar kindje Baba zien we het
vlechtwerk, van zijn wiegje of van het rieten binnenwerk
van de reuzenpop? Van haar reusachtige man Goliath
zien we de hand die op zijn dolk rust. Een spannend
geheel dat de toegang tot het park vormt.

© Lieselot Verdeyen

Over dit werk

In 1999 won de stad Geraardsbergen de wedstrijd “Een
thuis voor een beeld”, georganiseerd door de Provincie
Oost-Vlaanderen en Radio 2. De prijs was het beeld
“Mineralis” van de Vlaamse kunstenaar Johan Tahon (°1965)
Kunst op de Kaart | oost-vlaanderen

Over dit werk
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7 Marbol, Muurschildering
Clara Spilliaert
Boerenhol, 9500 Geraardsbergen

8 Exp. 1801 (Erbra) | Bertrand Duelz
Brouwierstraat 6 B, 9500 Zarlardinge
In de wei naast nr 6B.

© Reinhart Cosaert

© Lieselot Verdeyen

Wegbeschrijving

Verlaat het park opnieuw via de abdijpoort. Fiets links
de Abdijstraat in. Derde straat rechts, Vesten. Rechts
aanhouden, Vesten. Deze straat komt uit op de Markt.
Even rechts, dan links. Aan het eind van de Markt, aan
je linkerkant vind je Boerenhol, een overdekte doorgang.

Wegbeschrijving

Verlaat Geraardsbergen via Markt en Brugstraat en rijd
naar knooppunt 80. Na knooppunt 88 wijk je af van de
route door rechtdoor te rijden in de Zarlardingestraat.
Je vervolgt de weg via Kanakkendries. Aan het einde van
Kanakkendries sla je linksaf, dan onmiddellijk rechtsaf,
naar de Rekestraat. Dan neem je de eerste straat rechts,
de Brouwierstraat en hou halte aan de wei, naast nr. 6.
over dit werk

over dit werk

Voor deze muurschildering vertrok Clara Spilliaert
(°1993) van de Marbol, de bekende gotische fontein op
de Markt in Geraardsbergen. Deze fontein lijkt terug
te komen in de ets Lust van Pieter Brueghel de oude.
In deze ets kan de fontein geïnterpreteerd worden als
een seksueel object, verwijzend naar de ejaculatie. In
haar muurschildering herinterpreteert Spilliaert deze
fontein en plaatst hem in een gesloten tuin, het symbool
voor de vrouwelijke reinheid en intimiteit. De fontein
symboliseert het spontaan ontspruitende leven, de
onophoudelijke fantasie en levenslust, versterkt door de
vreugde van alles wat er rondom groeit en bloeit.

Bertrand Duelz maakte deze sculptuur voor de biZAR
kunstroute van 2018. Het beeld werd aangekocht door
de gemeente. Deze sculptuur lijkt op een afgebroken
antennemast. Een restant van iets dat zijn functie heeft
verloren. Of een nieuwe functie heeft gekregen, want
planten slingeren zich graag rond de ijzeren latten van
de mast. Dit werk lijkt een omgekeerde beweging te
maken in de tijd. Verwijst de titel naar een vervaldatum in
het verleden? En wordt dit object van de industriële en
technologische tijd, een antennemast, terug opgenomen
in de natuur? Zal het proces zich omgekeerd voltrekken
en zal de mast een boom worden? Van Erbra naar Arbre?
FINISH

Rijd terug naar knooppunt 88. Tussen knooppunt 24 en
19 passeer je Sint-Maria-Oudenhove waar kunstenaar
Panamarenko (†14-12-2019) de laatste jaren van zijn leven
woonde. Voorbij knooppunt 20, rijd je Zottegem weer
binnen. Rijd richting knooppunt 22 en je passeert het station.
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9 Onze-Lieve-Vrouw van Kerselarekapel | Juliaan Lampens en Rutger Langaskens
Kerzelare 94, Edelare, 9700 Oudenaarde
Voor wie graag langer dan één dag wil doorbrengen in
de Vlaamse Ardennen, hebben we nog een bijzondere
en warm aanbevolen tip. Architect Juliaan Lampens
ontwierp, de Onze-Lieve-Vrouw van Kerselarekapel
nadat de vorige, 16de eeuwse kapel, in 1961 helemaal
verwoest was door een brand. De kapel staat in een
bedevaartsoord waar het miraculeuze beeldje van
Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare bewaard wordt. Een
mirakel was het alleszins dat het laatgotische beeldje
ongeschonden uit de brand kwam. Opgetrokken uit ter
plaatse gestorte ruwe beton, waarbij de structuur van

extra

de houten bekisting zichtbaar werd gelaten, was deze
kapel radicaal modern en een prachtig voorbeeld van
brutalistische religieuze architectuur.
De kapel heeft een sterke sculpturale kwaliteit door het
grote, hellende lessenaarsdak dat verder doorgetrokken
is in een hoog oprijzende luifel over het voorplein. Juliaan
Lampens ontwierp de plans, het bureau van Rutger
Langaskens stond in voor de uitvoering en ingenieur
Leon Durin voerde de betonconstructie uit.
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