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De zoektocht 

 

Sta met je rug naar deze plaats en vertrek naar rechts (Brugsestraat) . Neem de derde straat rechts 

(Strubbenslag). Net voor het einde van dit pad sla je links in (fietspad tussen twee huizen). Rij 

rechtdoor tot rond punt. Vervolg het fietspad aan de andere kant van dit punt. Bij splitsing rechts 

nemen en aan volgende splitsing links. Rij rond het elektriciteitsgebouw en blijf het fietspad vol-

gen. Bij volgende splitsing, de straat dwarsen en rechts naast huisnr. 1 vervolg je het pad tot aan 

de Berkenhagestraat. Fiets rechtsaf en neem links de B.J. Lievensstraat. Rij rechtdoor in de Mo-

lenstraat en vervolg links het fietspad. Aan het einde kom je in de Sint-Laurentiusstraat. Rij links 

af, je komt in de Kronestraat en je fietst tot einde van deze straat.   Je komt aan de Diksmuidse 

Heirweg. Rij rechtsaf en na 10 meter neem je de Vloethemveldzate naar rechts. Je vervolgt dit 

fietspad waarbij je de Snellegemsestraat en de Loppemsestraat dwarst. Je komt aan de splitsing 

met fietspad naar Ter Loo. Rij dus linksaf en neem direct de Zaggebroekstraat linksaf. Je komt aan 

het eind van de weg terug op de Loppemsestraat. Vervolg je weg rechtsaf tot net voorbij de bus-

halte. Je steekt de weg over en je komt in de Abdijhoek. Je rijdt tot aan splitsing met Bronnen-

dreef, linksaf tot aan de Torhoutsesteenweg. Rij linksaf en na 20 meter steek je de weg over 

(GEVAARLIJKE OVERSTEEK!) naar de Keunewegel. Hier opletten met uitstekende wortels van de 

bomen!!! Je passeert de vogeluitkijkhut bij de Watermolenvijver. Neem een kijkje. Vervolg het 

pad en de straat naar links tot aan de Rolleweg en dan verder naar rechts.  50 meter voorbij de 

splitsing met de Eninkstraat kom je de Rots O.L.V. Emmaus tegen. Neem ook hier een kijkje. Keer 

terug naar de weg en rij rechtsaf. Net voor je het eerste huis aan je linkerkant tegenkomt, neem je 

de Calversdreef waar je links over het bruggetje rijdt. Aan het einde rij je rechtsaf in de Enink-

straat. Neem de eerste straat links, Zandberg en volg de route 99 tot aan Eninkveld waar je rechts-

af gaat. Je merkt aan je rechterkant, het bord van de dorpskom Loppem. Net hiervoor is er een 

houten afsluiting (Erwin Kerkhove) en zie je een fietspad. Sla deze in  (bordje Kastelenroute). Aan 

het eind rij je links verder, tot op de splitsing met de Eninkstraat. Neem deze straat links tot aan de 

Autobaan. Dwars deze straat (GEVAARLIJKE OVERSTEEK!!), rij over de overweg. Je komt in de 

Kattestraat. Bij de splitsing rij je linksaf in de Ieperweg. Rij tot aan het eind van deze straat en 

neem de Steenbruggestraat rechtsaf. Neem de eerste straat (Rode Beukendreef) linksaf 

(GEVAARLIJKE OVERSTEEK!!). Rij rechtdoor tot aan de splitsing met de fietspaden. Neem het pad 

rechtsaf. Aan het eind dwars je de Rijselstraat en neem je de Brombilk. Na 30 meter rechtsaf, je 

fietst naast het kerkhof en je komt aan de kerk.  

Ter informatie: deze zoektocht  is beperkt tot een fotozoektocht. Bij elke fotoplaats hoort een 

vraag. Deze hebben niets te maken met de volkskunstgroep.  De foto’s staan reeds in volgorde 

van traject.  Bekijk vooraf best eventjes de schiftingsvraag! De antwoorden kunnen enkel door-

gestuurd worden via de link op www.vrij-uurke.be.                                                                           

Wij wensen jou heel veel succes en een veilige fietsrit. 

STARTPLAATS 1:  ‘DE BOOT-ERHAM’ 



 

Rij tot aan de Stationsstraat en ga linksaf. Vanaf hier zijn er geen foto’s. Je steekt de spoorweg 

over naar de Heidelbergstraat die je vervolgt tot aan de Zeedijkweg linksaf ( knooppunt 74 vol-

gen). Vanaf hier kan je opnieuw naar hartelust foto’s zoeken. Volg deze weg en je komt voorbij de 

spoorweg aan je linkerkant de ‘Kijkboerderij de Pierlapont’ tegen. Neem je tijd om hier eventjes te 

pauzeren.  

 

Je  vertrekt naar links (Zeedijkweg) en direct rechts neem je het Klokhofpad. Aan het einde ga je 

rechtsaf (Pierlapont). Volg deze straat tot de volgende splitsing, ga hier rechtsaf (Diepstraat). Net 

voorbij de spoorweg sla je linksaf waar je opnieuw de Vloethemveldzate volgt tot aan de spliting 

met de Torhoutsesteenweg. Dwars deze weg (GEVAARLIJKE OVERSTEEK) Vervolg je weg op het 

fietspad tot aan de splitsing met het fietspad richting de Groene Meersen. Sla linksaf en voorbij de 

beek sla je opnieuw linksaf. Je  komt tussen het gebouw en het voetbalveld en vervolgt je weg tot 

helemaal aan de hoofdingang.  

 

Rij de Stadionlaan in tot aan het rondpunt. Rij rechtdoor en je komt in de Lindestraat. Bij eerste 

splitsing linksaf en op eind rechtsaf (links van huisnr. 33) fietspad. Einde fietspad opnieuw linksaf 

en op eind rechtsaf (links van huisnr. 69) fietspad. Van fietspad kom je op de weg en verder aan de 

splitsing linksaf, direct rechts meevolgen (naast voetbalveldje) tot einde weg. Hier linksaf in de 

Dokter Adriaensstraat. Sla bij splitsing linksaf (Marsbiebuikstraat). Bij volgende splitsing ga je op-

nieuw linksaf tot aan de Groenestraat. Sla rechtsaf en rij tot aan de splitsing met de Brugsestraat. 

Ga rechtsaf en je komt terug aan het begin van deze zoektocht. (Kaartje met dikke blauwe route) 

STARTPLAATS 3:  KIJKBOERDERIJ DE PIERLAPONT 

STARTPLAATS 2:  DORPSPLEIN LOPPEM 

STARTPLAATS 4: GROENE MEERSEN 
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DE FOTO’S STAAN IN DE GOEDE VOLGORDE VOOR WIE VERTREKT VAN STARTPLAATS 1 

  

 

  

FOTO 1  FOTO  2  FOTO  3 

     

FOTO  4  FOTO  5  FOTO  6 

     

FOTO  7  FOTO  8  FOTO  9 

     

FOTO  10  FOTO  11  FOTO 12 



VRAAG EN ANTWOORD 

 

EXTRA VRAAG: Hoeveel keer heb je een beek gedwarst?          

Foto 1 Welke strip– en tekenfilmfiguur is kenmerkend voor deze plaats? 

  

Foto 2 Welk speciaal type gebouw is dit? 

  

Foto 3 Hoeveel km telt deze paal? 

  

Foto 4 Wat is het nummer van deze halte? 

  

Foto 5 Geef een andere benaming voor ‘larus canus’ 

  

Foto 6 In welke maand stierf mevrouw? 

  

Foto 7 Wie  was Albert? 

  

Foto 8 Welk woord ontbreekt: onbenul, dubbeltwee, ???, Mozes en overmacht 

  

Foto 9 Wat was het beroep van Petrus en Elias? 

  

Foto 10 Van welk type is dit jeugdverblijfcentrum? 

  

Foto 11 Over hoeveel procent verhard traject loopt de mountainbikeroute? 

  

Foto 12 Wie raakt hier verder? 

  


