
  

 

de  Cu-Voet 

   

 Miljoenenkwartier Gent en Kasteel van Laarne 

op zondag 19 maart 2023. 

 

Gent en omgeving blijven ons aantrekken. We maken een unieke wandeling door het 

Miljoenenkwartier van de jaren 1920 en beleven moderne kunst en een uniek bezoek in het 

waterkasteel van Laarne. We rijden met de bus vanuit Moorsele en terug. 

Dagindeling  

8.30u.   De bus wacht ons op aan de parking Secr. Van Marckelaan te Moorsele (naast  

                          bakkerij Regi).  

8.30-9.30u.  Busrit van Moorsele naar Gent. 

9.30-11.30u.   Gegidste wandeling in het Miljoenenkwartier en bezoek villa De Bondt.  

11.30-12.00u. Met de bus naar het restaurant Bistro B in Laarne.   

12.00-14.00u. Middagmaal in restaurant Bistro B, Dorpsstraat 43, 9270 Laarne .  

14.00-15.00u. Natuurwandeling in de omgeving van het Kasteel van Laarne. 

15.00-16.30u. Kasteel- en kunstbezoek.  

16.30-17.30u. Afsluiter in Bistro B. 

17.30-18.30u. Terugrit naar Moorsele. 

 

Gegidst bezoek in het Miljoenenkwartier te Gent  

Dirk Laporte wacht ons op aan het Sint-Pietersstation en brengt ons terug naar de tijd van het 

interbellum. 

Dirk Laporte is sinds 1984 lesgever monumenten- en landschapszorg aan het Nationaal Hoger Instituut voor 

Bouwkunst en Stedenbouw, nadien Hoger Architectuurinstituut van het Rijk, nadien Henry van de Velde-

instituut, nadien CVO Deurne, nadien Hogeschool Antwerpen, nadien tot 2013 Artesis Hogeschool. 

Het Miljoenenkwartier behoort tot de Gentse Sint-Pieters-Aalstwijk, een wijk die 

oorspronkelijk buiten de stadsmuren lag ten zuiden van twee belangrijke stadspoorten: de 

Kortrijksepoort en de Overpoort. Tot 1795 behoorde de Sint-Pieters-Aalstwijk tot het Sint-

Pietersdorp extra-muros.  



In 1874 werd de Sint-Pieters-Buiten-parochie opgericht voor een eerder arme plattelands-

bevolking die leefde van de opbrengst van hun groetenteelt. 

Door de industrialisatie verliet de burgerij de overbevolkte binnenstad en vestigde zich in 

nieuwe residentiële wijken. De eerste plannen voor de verkaveling van de Sint-Pieters-

Aalstwijk dateren van 1902. De gronden waren deels onteigend, maar nog niet verkaveld toen 

de organisatie van de Wereldtentoonstelling van 1913 en de Eerste Wereldoorlog de 

uitvoering van het verkavelingsplan in de weg stonden. 

Het duurde tot de lente van 1926 vooraleer 

het definitieve verkavelingsplan werd goedge-

keurd.  

Naast een staalkaart van traditionele stijlen 

weerspiegelen de schitterende huizen in het 

Miljoenenkwartier de (toen) vooruitstre-

vende, vaak zelfs licht bizarre ideeën van 

talentrijke architecten ten tijde van de 

Wereldtentoonstelling van 1913.  

De wandeling (1 km) eindigt aan de magni-

fieke villa De Bondt, een art–decomeester-

werk van architect De Bondt gebouwd met 

intact meubilair van werkhuizen De Coene uit 

Kortrijk. Hier krijgen we ook een interieur-

bezoek en kunnen even genieten van al dat 

moois.  

Even vooraf binnengluren kan op 

"https://villadebondt.be › aankleding-van-villa-

de-bondt" . 

Na het bezoek pikt de bus ons op en rijdt ons naar het restaurant te Laarne.  

 

 

 

 

  

 

 

       

 



Middagmaal in Bistro B Laarne  

• glas cava of fruitsap met een hapje 

• ofwel ovenpannetje met verse vis, frietjes 

ofwel varkenswangetjes in Brugse Zot, frietjes 

ofwel een vegetarische salade geitenkaas  

• 2 consumpties bij de maaltijd 

• koffie of thee met zoetjes  

Wandeling omgeving Kasteel van Laarne. 

Wie wil kan vanaf het restaurant meteen naar 

het kasteel, een kleine wandeling van zo’n 500 

meter. We starten de wandeling van 4 km aan 

Bistro B en worden onmiddellijk ondergedom-

peld in een prachtig landelijk stukje, bijna even 

middeleeuws als het kasteel waar we naar toe 

wandelen. Voorbij moeras, bos, weiden en 

akkers zien we langzaam de kasteeltoren 

opdoemen. We wandelen rond het kasteel en 

komen via de mooie toegangspoort en tuin, 

over de brug, naar het kasteel .  

Prachtig bewaard middeleeuws waterkasteel 

Een oorkonde uit 1294 maakt voor het eerst melding van 'int hof te Laerne'. De eerste steen 

van deze middeleeuwse waterburcht wordt dus meer dan 700 jaar geleden gelegd. De spitse 

ronde torens en imposante vierkante donjon stammen nog uit die tijd. In de loop der eeuwen 

wordt er duchtig verbouwd. Het slot groeit uit tot een adellijke zomerresidentie of ‘maison de 

plaisance’. In 1673 wordt Laarne verheven tot baronie. In die tijd krijgt het domein zijn actuele 

uitzicht: de hoofdingang wordt verlegd naar het dorp, er komt een lange dreef naar de kerk 

en vier paviljoenen op de erekoer. Vandaag ademt het kasteel van Laarne nog steeds 

grandeur: uitzonderlijke meubels, wandtapijten, schilderijen en de Europees vermaarde 

 



zilvercollectie van Claude Dallemagne. Samen met de unieke fototentoonstelling ‘Les 

Déshabilleuses’ van Eva Rossie krijgen we  een onvergetelijk gegidst bezoek. 

 

 

Expo Les (Dés)habilleuses van Eva Rossie (1970) – 

kasteel van Laarne 

Voor Les (Dés)Habilleuses liet fotografe Eva Rossie zich 

inspireren door genderrollen en het kasteel van Laarne. Kamer 

per kamer worden de vroegere bewoners van het kasteel 

visueel onderzocht door haar eigen lens. Rossie’s personages 

ondersteunen een hedendaagse kijk op de invulling van 

gender, zonder de geschiedenis uit het oog te verliezen. Want 

het is net deze geschiedenis die dienst doet als uitgangspunt 

om op zoek te gaan naar een alternatieve, hedendaagse blik 

op wat mensen mogen en kunnen zijn. Het resultaat zijn 

gelaagde foto’s die aandoen als filmstills met een kwetsbaar 

randje. Maar ze zorgen ook voor een kleine rel, zie Standaard 

22-01-23. 

 

Na het kasteelbezoek wandelen we het stukje terug via de grote dreef naar Bistro B voor een 

afsluitdrink, uiteraard op eigen kosten. De bus pikt ons terug op. 

 

 

Inschrijving: Graag je deelname bevestigen en laat weten welke van de 3 menu’s je kiest : 1 vispannetje, 2 
varkenswangetjes of 3 veggie., vóór zaterdag 11-03-23 bij Ansfried (0475/571156 - ansfried@outlook.com ).   
De wandelkeuze kan je ter plaatse beslissen. 
Graag het bedrag van 80 € per persoon storten voor de bus, het gegidst bezoek in het Miljoenenkwartier en 
bezoek villa De Bondt in Gent, het middagmaal, het gegidst kasteelbezoek en foto-expo in Laarne op rekening 
van DF Moorsele BE31 7785 2105 4955. 

  

Op donderdag 22 juni 2023 trekt de Cu-voet zomer naar Antwerpen: Van fort naar fort, Liefkenshoek naar 
Lillofort. We gaan met bus tot Kruibeke en dan met de waterbus. 


