
‘Ken Izegem’-wandelingen 

en fietstochten 2021-2022

FIETSTOCHT: BOUWMEESTER 
LOUIS VERSTRAETE 

5 december 2021

Bouwmeester Louis Verstraete (1880-1952) begeleidt ons als 
geboren en getogen Izegemnaar door zijn stad. We vergelijken zijn 
stijl met die van zijn tijdgenoten. We hebben oog voor zowel de 
rol die hij speelde in de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog 
als voor de evolutie in zijn ontwerpen. Hij was een meester in het 
eclecticisme en schuwde daarbij ook de modernistische invloeden 
niet. Net zoals bijvoorbeeld Carlos Beyaert en Charles Laloo 
stelde hij zich ten dienste van zowel de begoede burger als van de 
organisaties die goedkope woningen bouwden voor de arbeiders. 
De kerken, kapellen, kloosters en ziekenhuizen van zijn hand 
bewijzen dat grote projecten hem niet afschrikten. 
Naast de architect en zijn realisaties hebben we natuurlijk ook oog 
voor de bouwheren die hun vertrouwen in Verstraete stelden.

Start om 15 uur aan Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5.

KERKHOFWANDELING
7 november 2021

VERKEN DE HOEKEN  
VAN KACHTEM 

6 februari 2022

Tot in de jaren 1950 waren er slechts enkele kasseiwegen in 
Kachtem. Alle andere straten waren zandstraten en velen hadden 
zelfs niet eens een naam. Er werd toen meer gesproken over 
hoeken, secties  en gehuchten. Kom mee op verkenning langs 
oude kerkwegels doorheen deze hoeken, ontdek het ontstaan 
van de namen en meer. We wandelen van het laagst tot het 
hoogst gelegen punt in Kachtem en houden halt bij enkele 
typische locaties. 

Start om 15 uur aan de inkom van het kerkhof in de Nederweg.
Start om 15 uur op de parking aan de voorkant  
van het Sint-Vincentiusrustoord, Hogestraat 68. 

Wanneer? Elke eerste zondag van de maand.  
Enkel in april op de tweede zondag.

Tijdstip? Van 15 tot ongeveer 17 uur.  
Op 3 oktober starten we om 14.30 uur.

Duur en afstand? Ongeveer 2 uur.  
Wandelingen tussen 2 en 5 km. Fietstochten 15 à 25 km.

Kostprijs? 2,5 euro per persoon. Op 3 oktober 4 euro.
Graag inschrijven op eperondor@izegem.be of 051 31 64 46

Info Dienst musea en toerisme - Eperon d’Or
Prins Albertlaan 5 - 8870 Izegem 

www.eperondor.be
Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Best kort voor de wandeling  

de website nog eens nazien voor eventuele praktische wijzigingen.

EEN FIETSTOCHT MET GRANDEUR: 
“LES CHÂTEAUX D’ISEGHEM”

3 oktober 2021

Op de oude, stedelijke begraafplaats tussen de Nederweg 
en de Roeselaarsestraat kan je de geschiedenis van twee 
eeuwen Izegem reconstrueren. Beroemde Izegemnaren liggen 
er begraven: mensen die een vooraanstaande rol speelden in 
onze stad, industriëlen en politici. Maar we besteden niet alleen 
aandacht aan de personen. Ook de architecturale elementen en 
de symbolieken van de oude grafzerken komen aan bod. Want 
het zijn niet alleen woorden die iets zeggen over de overledenen. 

Ontdek de geschiedenis van onze mooie kastelen en hun bewoners: 
Ter Wallen, Wolvenhof, Wallemote, het Blauwhuis en méér!
Izegem telt vandaag nog steeds vier gebouwen die bestempeld 
worden als kastelen. Maar wist je dat er zich vroeger nog meer 
kastelen in Izegem bevonden? Hiervoor moeten we teruggaan in de 
tijd, zelfs tot in de 17de eeuw. Wil je meer te weten te komen over 
de bestaande en verdwenen kastelen in onze stad, fiets dan zeker 
mee. We starten met een “afternoon tea” in domein Wolvenhof-
Wallemote en eindigen in absolute schoonheid bij het recent 
gerestaureerde kasteel Blauwhuis. Wie weet: misschien mogen we 
daar wel eens binnen gluren…

Start om 14.30 uur aan de parking van domein Wallemote-Wolvenhof 
(Kokelarestraat 85). Eindpunt in kasteelpark Blauwhuis, Kasteelstraat.  
€4 deelnameprijs i.p.v. de gebruikelijke €2,5.

VROUWENWANDELING
6 maart 2022

Al te vaak wordt de geschiedenis geschreven door en over 
mannen. Maar nogal wat vrouwen hebben de geschiedenis  
van Izegem rechtstreeks beïnvloed. Anderen waren belangrijk  
als muze, inspirator of opvoeder van nieuwe generaties.  
Op deze wandeling brengen we deze dames voor het voetlicht. 
Dikwijls in hun grootsheid, maar soms ook met hun kleine 
kantjes…

Start om 15 uur aan het stadhuis, Korenmarkt 10.



FIETSTOCHT:  
DE RONDE VAN IZEGEM

10 april 2022
KANAALFIETSTOCHT 

5 juni 2022
BARONNENWANDELING

7 augustus 2022

We fietsen een dikke 20 kilometer door Izegem en de 
deelgemeenten. Dichte bebouwing, landelijke omgeving  en 
natuurgebied wisselen elkaar af. We houden onder meer halt aan 
Eperon d’Or, de Sint-Pieterskerk in Emelgem en het Rhodesgoed 
in Kachtem. De gids verschaft ondertussen de nodige info over 
geschiedenis en erfgoed.

Start om 15 uur aan Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5.

De adellijke families van Huerne, Gillès en de Pélichy waren erg 
belangrijk bij de ontwikkeling van de stad. Ze hebben een flinke 
stempel gedrukt op de ontwikkeling van het onderwijs maar 
hadden ook hun impact op de politiek, het uitzicht en het sociale 
leven van de stad. Een gids leidt jullie rond in het stadscentrum en 
vertelt het hele verhaal.

Start om 15 uur aan de Sint-Tillokerk, Kerkplein.

VOOR HET RECHT 
VAN DE ARBEIDER

1 mei 2022

FIETSTOCHT: VAN PEKKER  
TOT MAANCORRESPONDENT  

3 juli 2022

VLASWANDELING  
EMELGEM-KACHTEM

4 september 2022

Wanneer in de 19de eeuw de linnennijverheid instort heersen 
er hongerjaren. Aanvankelijk moeten de vele armen zich 
tevreden stellen met een aalmoes. Paternalistische organisaties 
proberen het leed te verhelpen. Door de inzet van bijzondere 
persoonlijkheden en  de opkomst van de syndicaten  kan de 
arbeider voor zijn rechten opkomen. Het tij keert.

Izegem groeide vanaf het einde van de 19de eeuw uit tot een 
echte industriestad. De schoen- en borstelnijverheden creëerden 
werk en welvaart. Vooral vanaf halfweg de jaren 1960 verdween de 
ene fabriek na de andere. Toch is Izegem nooit een economisch 
kerkhof geweest. Nieuwe bedrijven vonden hun weg en 
verzekerden de toekomst. Tijdens deze tocht van ongeveer 15 km 
is er een stop voorzien in een bedrijf met wereldfaam. 

Roten in de Mandel te midden van de Mandelmeersen: honderd 
jaar geleden was dat een gewone activiteit.  Sindsdien is de 
vlasnijverheid tussen de Mandel en het kanaal nooit verdwenen. 
De grootste vlasboer van de streek woonde in Emelgem, nu 
nog staat er een mooie roterij in de Wezestraat. We starten de 
wandeling echter in Kachtem, bij de laatste actieve vlasboer van 
de streek. 

We maken een fietstocht van ongeveer 18km lang beide oevers 
van het kanaal Roeselare-Leie. Dit kanaal, dat op het einde van de 
19de eeuw werd aangelegd, heeft een boeiende geschiedenis en 
is van zeer groot belang geweest voor de industriële ontplooiing 
van Izegem. Langs die oevers vallen er heel mooie groene plekjes 
te ontdekken. En er zijn ook heel wat anekdotes met het kanaal 
verbonden, zoals het verhaal van de verdwenen sasmeester in 
Kachtem of het busongeluk in Ingelmunster...

Start om 15 uur aan Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5.Start om 15 uur aan de inkom van het kerkhof in de Nederweg. Start om 15 uur aan Eperon d’Or, Prins Albertlaan 5. Start om 15 uur aan de Spar in de Sint-Jansstraat 29 in Kachtem


