
KUNSTENWANDELROUTE
LIKArTlight
Start- en eindpunt: 

 Binnenkoer Gemeentehuis/ABAK: Opperstraat 31/33
 (Fiets)parking Gemeentehuis: Opperstraat 31/33
 Bushalte: Dorpsplein/Steinfurtdreef (lijnnummers 355/127)

Info route: 
 11 km of 14 663 stappen - blauwe lus: 

  Grotendeels verhard, gedeeltelijk onverhard
	 Ook	mogelijk	met	de	fiets
	 Verhard,	toegankelijk	alternatief	(voor	fietsers,	buggy’s	en	

  rol wagens) voor de onverharde zone zie oranje traject: 

	 Digitaal	via	RouteYou	(via	jouw	browser	of	
via	de	RouteYou	App):	www.routeyou.com. 
Zoek	'Kunstenwandelroute	LikART'	of	scan	
deze	QR-code.	 

TIP: gebruik de routebegeleiding! Druk op 
het	wereldkaartje	en	nadien	op	START.

LIKArTkids
Verkorte wandelroute van 5,5 km met interactieve 
opdrachten. Kunstige uitdagingen voor de hele 
familie, download de App ‘Actionbound’, scan 
deze	QR-code	en	ga	op	creatieve	ontdekking.	 

Start- en eindpunt:
Vrijetijdshuis / Bib: Warandestraat 22

Info route:
 5 km - roze lus: 

 
	Buggy-	en	fiets	toegankelijk

       

Benodigdheden:
 Smartphone met 4G
 1 stoep krijt

Heb je geen krijt? Haal dan een stuk 
af in de Bib tijdens de openingsuren: 
www.liedekerke.be/vrije-tijd/bibliotheek

 KUNST

23 Geen einde zonder begin
Liedekerke	 en	 Affligem	willen	meer	 zijn	 dan	 ge-

woon	 buurgemeenten,	 ze	 willen	 ‘goede	 geburen’	 zijn,	
vandaar het project van de Goede Geburen. De imposante 
kunstwerken werden in 2017 gemaakt door kunstenaar Pa-
trick Van Craenenbroeck, geboren en getogen in Liedeker-
ke	maar	reeds	geruime	tijd	wonende	in	Affligem.	De	titel,	
“Geen einde zonder begin”, is geïnspireerd op de relatieve 
oneindigheid van de cirkel: waar is het begin, waar is het 
einde? Bij het rondrijden merkt men een evolutie van een 
ruwe	basisvorm	naar	een	meer	en	meer	figuratieve	figuur	
die telkens meer detail krijgt. Het kleurenpalet is ontstaan 
door het primitieve bakproces in een vuuroven en het ge-
bruik van diverse kleisoorten en -kleuren.

 KUNST

24 Vreemde vogels
Ze bestaan, pratende vogels. Als iedereen slaapt, 

bouwen ze feestjes en zingen ze zich te pletter. Ontdek 
deze tijdelijke ingreep (ABAK 2e graad) op de ramen van 
ons stationsgebouw.

 WOORDKUNST

25 (H)amai
je	bent	vrij	om	te	vinden 

 want zo werkt dit land 
	 zolang	jij	vindt	wat	ik	vind 
 is er niets aan de hand 
 DEREK	OTTE

Zoek	de	QR-code	in	de	buurt	van	de	ingang	van	de	muziek-
academie	 en	 ontdek	 de	 improvisatiekunsten	 van	 Elias	
Ghysels,	Robin	Martens	en	Vince	Vermeiren	(Verteltheater	
4.2	Academie	Muziek	Woord	en	Dans	Ninove,	afdeling	Lie-
dekerke).

 WOORDKUNST

26 Hoerenleed
Zoek	de	QR-code	op	de	hoek	van	de	Stationsstraat/

Kleemputtenstraat en ontdek het pikante theaterfragment 
van	 KvR	 Toneelkring	 DE	WAAG.	 Maak	 kennis	 met	 Jenny,	
een	hoer	op	haar	retour,	en	Emmy,	een	hoer	pour	l'amour.

 KUNST & ERFGOED

27 Hand van Hoop
Achteraan de oude begraafplaats, met zicht op 

de	graven	van	onze	oudstrijders,	vind	je	het	herdenkings-
monument	‘Hand	van	Hoop’,	een	eerbetoon	aan	de	slacht-
offers	 van	WOI.	 Een	 realisatie	 uit	 2018,	 100	 jaar	 na	 het	
einde	van	WOI,	van	kunstenaar	Patrick	Van	Craenenbroeck	
naar	het	ontwerp	van	Johnny	De	Brabanter.	
Het kunstwerk stelt een obus voor, vervaardigd uit keramiek, 
dat	verwijst	naar	de	Ieperse	klei	uit	de	dodelijke	modder-
grachten. De prikkeldraden (schroefpiketten) springen uit 
de obus, wat het leed van de soldaten voorstelt. 
Langs	 de	 omheining	 van	 het	 kerkhof	vind	 je	 een	 tweede	
herdenkingsmonument,	 een	 fotomuur	met	 foto’s	 van	 alle	
overledenen die ooit op de begraafplaats lagen. 
Wist je dat je op deze oude begraafplaats ook een Com-
monwealth	War	Grave	vindt?	Het	eerste	graf	direct	rechts	
na	de	ingang	is	dat	van	de	Belgische	officier	Gaston	Frans	
Mertens.

 KUNST

28 Wie ben jij?
Lockdown, maatregelen, regels, … termen uit onze 

dagelijkse	 realiteit.	 Vele	 meningen	 worden	 via	 (sociale)	
media gedeeld. Discussies over gelijkheid, recht en on-
recht. Een breed scala aan opinies en menselijke emoties.

Persoonlijkheden willen gezien en gehoord worden. Als 
schilders laten we ons door dit actuele spanningsveld in-
spireren. Een tijdelijke ingreep van het ABAK (4de graad 
schilderkunst).

 STREETART

29 Betekende zuilen
Studenten tekenkunst, model en Beeldende en 

Audiovisuele	Kunsten	tonen	hun	talent	in	een	zuilencolla-
ge (tijdelijke ingreep door het ABAK). 

 STREETART INTERACTIE

15 Keep calm and color on 
Kom	dat	zien,	zo	veel	volk!	Kom	mee	kleuren,	zo’n	

vrolijke bende! Een tijdelijke ingreep van het ABAK (3e 
graad) waar je zelf kan krijtkleuren. Zoek de kleurplaat op 
de speelweide langs Bokaal (achterzijde zwembad).

 WOORDKUNST

16 Ze zijn er
Als je twijfelt, altijd wacht. Als je huilt en niet meer 

lacht. Als je troost zoekt voor verdriet. Als je ‘t even niet 
meer ziet. Weet dat als het niet meer gaat. Er wel steeds 
iemand	 naast	 je	 staat	 (‘SMOOJ).	 Zoek	 de	 QR-code	 in	 de	
Monnikbosstraat,	er	schuilt	een	intiem	vertelfragment	van	
Louise	De	Schryver,	Yan-Yin	Tang	en	Lolla	Wauquiez	 (Ver-
teltheater	 4.1	 Academie	 Muziek	 Woord	 en	 Dans	 Ninove,	
afdeling Liedekerke).

 KUNST

17 De Vredesduif
Vredesmonument ter ere van de gesneuvelden en 

de	oorlogsslachtoffers	van	de	wereldoorlogen,	een	realisatie	
van	Ludwig	Huybrecht,	ingehuldigd	op	11	november	1990.	
Een tijdloos werk dat reeds 30 jaar onze begraafplaats siert. 

 KUNST

18 Straatportret Bombardonstraat
Liedekerkenaar Bert Van Damme maakte een ori-

ginele tekening over de straat waar hij zo graag woont: de 
Bombardonstraat. Een mannetje naar zijn evenbeeld dat 
bombardon	speelt.	Maar	hij	draagt	geen	schoenen	wat	dan	
weer	op	‘Stad	Berrevoesj’	slaat.	Daarnaast	zie	je	ook	het	be-
kende	gezegde	‘mijn	mes,	mijn	pré	en	mijne	rode	neusdoek’	
verwerkt in de tekening. Bert kleurde het portret digitaal 
in en liet het afdrukken op een zeil dat nu zijn poort siert. 
Berts idee wordt ondertussen verder uitgerold in andere 
straten en buurten. 

 KUNST & ERFOED

19 Velo-droom
Het	werk	‘Vélo-droom’,	van	Jan	Clement	uit	2018,	

grijpt terug naar de ondertussen 2 verdwenen velodro-
men	(wielerpistes)	die	Liedekerke	rijk	was	tussen	1919	en	
1955.	 In	 1919	 werd	 tussen	 de	 huidige	 Velodroomstraat,	
de	Sint-Gabriëlstraat,	de	huidige	Nieuwstraat	en	de	Bom-
bardonstraat de 1e Liedekerkse velodroom geopend. Het 
gaf wielerbaanfanaten de kans om zich te laten aanmoe-
digen door het volk en zich te meten met elkaar. Een 2e 
Velodroom	werd	(na	afbraak	van	de	1e	renbaan	in	1933)	20	
meter	van	de	1e	gebouwd	in	1946	en	terug	afgebroken	in	
1955.	De	2	renners	zijn	gemaakt	uit	roestvrij	staal,	waar-
voor	 Jan	 samenwerkte	 met	 het	 Liedekerks	 metaalbedrijf	
Lippens.

 KUNST

20 Online insecten
Tussen	 stenen	en	kieren	wonen	de	gekste	 insec-

ten… Of hoe computermuizen een tweede leven kregen. 
Een tijdelijke ingreep (2de graad ABAK) op het nieuw inge-
richte	Rita	Deneveplein.

 KUNST

21 Samen
Samen	 staan	we	 sterk!	 Jongeren	 in	 de	 3e	 graad	

van de academie werken samen en maken een ketting met 
art deco, art nouveau, modernisme en andere decoratieve 
kunsten als uitgangspunt (tijdelijke ingreep).

 WOORDKUNST

22 Formules
Een	bankje	in	het	park.	Twee	vrienden	komen	me-

kaar	tegen.	Bo	houdt	het	niet	meer	uit!	Ze	heeft	de	formu-
les voor het wiskunde-examen op haar billen geschreven 
en	werd	betrapt.	Nu	moet	haar	vader	op	gesprek	bij	meneer	
Bobbel.	Meneer	wie	?

Zoek	 de	 QR-code	 in	 de	 buurt	 van	 onze	 kerk	 O.L.V.	 Bood-
schap	en	geniet	 van	de	poëtische	 kunsten	 van	Liza	Nac-
kaerts	en	Daan	Gheysels	(Woordlab	3.1	Academie	Muziek	
Woord	en	Dans	Ninove,	afdeling	Liedekerke).

 KUNST

1 	Galerie Transit 1770
Loop tijdens de openingsuren van het ABAK even 

langs de benedenverdieping. De lichte hal is ingericht als 
permanente	tentoonstellingsruimte:	‘Galerie	Transit	1770’.	
Verschillende	expo’s	wisselen	elkaar	af	met	een	puike	se-
lectie kunstwerken van leerlingen en docenten van de aca-
demie,	in	2021	loopt	er	de	expo	‘Lockdowntijdlijn’.

 STREETART

2 	De kleinste mensjes
In	de	buurt	van	de	academie	leven	mini-ventjes.	Pas	

op dat je ze niet vertrappelt, als je in de buurt bent (tijdelij-
ke ingreep door de 2e graad van het ABAK).

 STREETART

3 	Hoop
Neem	 de	 trapjes	 naar	 de	 bib	 en	 ontdek	 eerst	 links	

onze	 tegelmuur.	 Jongeren	 tussen	12	en	17	 tonen	 samen	
met volwassen studenten keramiek van het ABAK impres-
sies van HOOP.

 STREETART

4 	Mural Coloral
Een stralende, kleurrijke muur, een spel van vormen 

en kleuren. Deze muurschildering werd gerealiseerd door 
de	derde	graad	van	het	ABAK	tijdens	LikART	Light	2021.

 STREETART & ERFGOED

5 	Keramische jachttrofeeën
Guitige dierenkopjes of -kontjes verrassen je op de 

zijgevel van het lokaal van het Liedekerks Heemkundig Ge-
nootschap.	Een	werk	gerealiseerd	voor	LikART	2017	door	
de jongeren van het ABAK. 

Wist je dat je 2 keer per maand terecht kan in het lokaal 
van de heemkring voor opzoekingen in hun uitgebreide ar-
chief?	Meer	info:	www.heemkring-liedekerke.be

 KUNST & ERFGOED

6 	De Kantklosster
De kantklosster is een werk van Liedekerkse kunste-

naar	Albert	De	Cock	uit	het	jaar	1988	(materiaal:	polyester/
glasvezel,	 gekleurd	 en	 verrijkt	met	 bronspoeder).	 Tot	 het	
begin van de 20e eeuw was Liedekerke een landbouw-
gemeente	 met	 kleinschalige	 landbouwbedrijfjes.	 Door	
de	forse	bevolkingsgroei	 in	de	2de	helft	van	de	19e	eeuw	
werden	 de	 bedrijfjes	 steeds	 verder	 opgesplitst	 zodat	 de	
meeste gezinnen genoodzaakt waren bij te verdienen: de 
vrouwen als thuiswerkende kantwerkster of als arbeidster 
in een textielatelier, de mannen als steenbakker in één van 
de steenbakkerijen in de Dendervallei. De kantwerksters 
klosten 12u per dag om hun armoede in te dijken, maar het 
waren vooral de opkopers die zich hiermee verrijkten.

 KUNST

7 	Schoon gestapeld, zeg!
Tiens,	hoe	kunnen	kinderen	zo	hoog	stapelen?	 In	de	

academie kunnen ze niet enkel tekenen en bouwen, maar 
ook toveren! Een tijdelijke ingreep van de leerlingen van 
het ABAK (1e graad).

 KUNST & ERFGOED

8 	Kapel O.L. Vrouw van de Vreugde met 16e eeuws 
kunstbezit

In	1975	werd	onder	impuls	van	Pater	Albert	Wassenberg	een	
nieuwe kapel in het Pastoriepark gebouwd. Onder het altaar 
werd het oudste kunststuk, welke Liedekerke bezit, aange-
bracht. Het is een 16de eeuwse booglijst in laag-reliëf en 
uit witte natuursteen vervaardigd dat acht wapenschilden 
voorstelt. Zij stellen de familiewapens voor van de kwar-
tierdragers	Adriaan	Vilain	 en	 zijn	 echtgenote	 Josyne	 van	
Reymerswaele,	 alsook	 deze	 van	 hun	 ouders,	 grootouders	
en overgrootouders. 

Deze booglijst behoorde oorspronkelijk tot het nisgraf van 
Adriaen Vilain, welke omstreeks 1520 overleden is. Dit graf 
bevond	zich	in	de	gravenkapel	van	de	Sint-Niklaaskerk	en	
werd	in	het	jaar	1902	naar	aanleiding	van	de	bouw	van	de	
nieuwe kerk uitgebroken. 

 KUNST

9 	Petalum Movens
Kunstwerk	 ‘Petalum	Movens’	 (zwervend	 blad)	 is	 een	

realisatie	van	de	vierde	graad	beeldhouwen	en	ruimtelijke	
kunst	van	het	ABAK	 (LikART	2017).	Het	kunstwerk	 is	van	
ontwerpster Cecile Prové. Het spel van licht en schaduw 
dat door de stand van de zon de hele dag verandert maakt 
deel	 uit	 van	 de	 structuur,	 de	 regen	 die	 op	 de	 ‘bladeren’	
valt en er langs verschillende kanten afdruppelt ook. Zo 
is de sculptuur steeds in verandering: bij de verschillende 
weersomstandigheden en ook bij de verschillende invals-
hoeken als je eronder of er langs wandelt.

 KUNST & ERFGOED

10 Sint-Niklaaskerk en zijn Kruisweg
Deze 14-delige schilderijreeks werd in opdracht 

van de kerkfabriek ontwikkeld en uitgevoerd door het ate-
lier	schilderkunst	van	het	ABAK	in	1997.	Als	inspiratiebron	
voor de nieuwe kruisweg werd de hele kunstgeschiedenis 
genomen. Boeken over Christus in de kunst tonen een 
rijk dom aan kwantiteit en veelzijdigheid in benadering, 
context,	 visie,	 authenticiteit	 en	 voorstellingswijze.	 Bij	 de	
uitbeelding van de diverse staties werd geopteerd voor rui-
me verscheidenheid in alle opzichten, rond een eenheid in 
formaat en presentatie. Via deze link krijg je bij elke statie 
meer info: www.liedekerke.be/ABAK/projecten.

Je	 wandelt	 nu	 door	 een	 stukje	 historisch	 Liedekerke,	 de	
Sint-Niklaaskerk.	 In	 1837	 was	 de	 toenmalige	 kerk	 zeer	
bouwvallig geworden. Ook was het aantal inwoners zo-
danig gestegen dat de kerk moest vergroot worden. De 
kerk werd grondig hersteld en uitgebreid met 2 zijbeuken. 
Amper 60 jaar later was onze kerk weeral te klein, zodat 
in	1898	besloten	werd	de	kerk	uit	1837	volledig	af	te	bre-
ken en te vervangen door het huidige gebouw (driebeukige 
kruisbasiliek in neogotische stijl). De 23 meter hoge stenen 
toren	uit	1636	bleef	echter	bewaard.	Wel	heeft	men	de	stom-
pe torenspits afgebroken en vervangen door de huidige 25m 
hoge scherpe torenspits. 

 STREETART

11 Buiten de lijnen
In	de	Kerkstraat	ontdek	je	de	eerste	grote	kunstige	

affiches.	Het	 zijn	 reproducties	 van	werken	 van	 ons	 ABAK,	
een tijdelijke ingreep die je op verschillende locaties van 
onze wandeling zal ontdekken (o.a. ook in de Posschierweg, 
voetweg	achter	de	ijshal,	Mulhofstraat,	Valierstraat,	...).

 ARCHITECTUUR & ERFGOED

12 Geklasseerde woning Heeremans-Moens
Voormalige	dokterswoning	met	praktijk	 (1938-39)	

naar	 ontwerp	 van	Huib	Hoste.	Met	 unieke	modernistische	
tuin	 ontworpen	 door	 Jean	 Canneel-Claes.	 Deze	 woning	 is	
een mooie realisatie binnen het omvangrijke oeuvre van 
Hoste	 (1881-1957),	 één	 van	 de	 belangrijkste	 pioniers	 van	
het modernisme in België. Samen met de zeldzame “jardin 
fonctionnel” van de befaamde tuinarchitect Canneel-Claes 
(1909-1989)	vormt	deze	voormalige	dokterswoning	en	ach-
terliggende tuin een uniek en merkwaardig intact, modernis-
tisch tijdsdocument. Daarbij gaven beide gerenommeerde 
ontwerpers	in	een	opmerkelijke	symbiose	van	architectuur,	
binneninrichting en tuinconcept gestalte aan hun gelijklo-
pende	visie	inzake	functionaliteit	en	bewoonbaarheid.

 STREETART

13 Street Art Wild Brabant
Een	 fotorealistisch	 knap	 graffiti-staaltje	 van	

Koen	 Deweerdt	 ‘Eres’	 uit	 Lennik	 (2016),	 met	 precisie	 op	
de muur gezet van onze sporthal naar aanleiding van het 
Vlaams-Brabantse	 kunst-op-straat-project	 ‘Wild	 Brabant’.	
Met	als	bedoeling	om	beeldende	kunst	op	openbare	plaat-
sen voor te stellen aan een breed publiek. Alle werken 
passen	binnen	het	thema	‘Wild	Brabant’	en	refereren	naar	
natuur, wildernis en dieren. 

 KUNST

14 Op golven van kleur
Een sportief kleurenspel van de hogere graad mo-

numentale	kunst	 (ABAK/LikART	2017),	naar	een	ontwerp	
van	Monique	Fagniart.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

27



Hoe
fst

ra
at

Hoefstraat

Lo
dd

er
sh

oe
kstraat

Popuilierenlaan

Ka
sta

nje
laa

n

Violetstraat

Beysstr
aa

t

Be
ys

str
aa

t

Monniks
boss

tra
at

Bom
bard

on
str

aat

Cathemlindeweg

Bom
ba

rd
on

str
aa

t

10de zijweg

Ve
lo

dr
oo

m
st

ra
at

Ve
lod

ro
om

str
aa

t

Cathemlindeweg

Oude bombardonstraat
St-Gabriëlstraat

St-Gabriëlstraat

St-Gabriëlstraat

Vooruitg
angss

tra
at

Op
pe

rs
tra

at

Op
pe

rs
tra

at

G. Mertenstraat

G.Mertenstraat

Oppers
tra

at

Opp
er

str
aa

t

Opperstraat

st-Gabriëlstraat

Houtmarktstraat

Houtmarkstraat

Possch
ierw

eg

Dommelingenstraat

Domm
elingenstraat

Spor
tla

an

Sportlaan

Spo
rtl

aa
n

Warandestraat

Wara
ndes

tra
at

Kerkstraat
Gemeenteplein

Heuvelkouterweg

Heuvelkouterweg

Bakkerijstraat

Fa
br

iek
str

aa
t

Fabrie
kstra

at

Paardeputstraat

Stationsstraat

Stationsstraat

Stationsstraat

Stationsstraat

Stationsstraat

Stationsstraat

Statio
nsstra

at

A�ligemsestraat

Zavelstraat

Za
ve

ls
tra

at

Appelboomstraat

Meersstraat

Meersstraat

Meersstraat

Poorstraat

Poortstraat

Pijpstraat

Pijpstraat

Meersstraat

De
n H

ae
se

st
ra

atKapelstraatPa
pe

nb
er

gs

tra
at

Molenstraat

Papenbergstraat

Mijn
herenstr

aat

Papenbergstraat

Kleemputtenstraat

Meregrachtstr.

Meregrachtstraat

Kleemputtenstraat

Kleemputtenstraat

Guld
en

str
aa

t

Lindestra
at

Lindestra
at

Salvialaan

Bun
de

rst
ra

at

Bu
nd

er
st

ra
at

Meregrachtstraat

Meregrachtstraat

Peehoopstraat Pekenomenstraat

Pekenom
enstraat

Peehoopstraat

Fa
br

iek
str

aa
t

Verlorenkoststraat

Vrijheidsstraat

Bombardonstr
aat

Bom
ba

rd
on

str
aa

t

Velo
droomstr

aa
t

Eikenlaan

Velodoroomstr
aat

Olm
en

laa
n

Beukenlaan

Meid oo
rn

laa
n

Es
doornlaan

Elz
enlaan

Cathemlindeweg

Monniksbosstraat

Cathemlindeweg

Mulhofstraat

Mon
ni

ks
bo

ss
tra

at

Linthoutstraat

Schapenstraat

Weidestraat
Heidestraat

Heidestraat

Kapellebaan

Laan I

Laan 1

Molenstraat

Molenstraat

Molenstraat

Molenstraat

Valierstraat

M
ui

le
ns

tra
at

M
ui

le
ns

tra
at

Ommegangstraat

Rozenlaan

Mimosalaan

Rezedalaan

Vi
ss

er
ve

ld
st

ra
at

M
ui

le
ns

tra
at

Kadospad

Kadospad

Broekenbo spad

Houtmarktstraat

Pamelsestraat

Pamelsestraat

Monniksbosstra
at

Vrijheidsstraat

Ka
wa

te
rs

tra
at

A�ligemsestraat

A�ligemsestraat

Ed
war

d S
ch

el�
outst

raa
t

Dennenlaan

A�ligemsestraat

A�ligemsestraat

A�ligemsestraat

Vooruitg
ansstra

at

Vij�oekstraat

Vij�oekstraat

Bey
ss

tra
at

Muu
rst

ra
atToekomststraat

Bey
ss

tra
at

Op
pe

rs
tra

at

St. Gabriëlstraat

Fabriekstraat

Cathembaan

Pij
negemstr

aat

St
at

io
ns

st
ra

at

Driesstraat

Ni
jv

er
he

id
sz

on
e 

Be
gi

jn
en

m
ee

rs

Kleinendries

Pamelsestraat

Pamelsestraat

Impegemstraat

Rozemarijn
laan

Ni
jv

er
he

id
sz

on
e 

Be
gi

jn
en

m
ee

rs

Slochtestraat

Holstraat

Pijnegemstraat

Ke
ire

ke
ns

lo
s

Ho
lst

ra
at

Keirekenslos

Pijn
ege

m
st

ra
at

Jagerspad

Pamelstraat

Pa
lm

en
laa

n

Ed
wa

rd
 S

ch
el

�
ou

ts
tra

at

28

29
1

3
4
5

7
8

9
10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22 23

24
25

27

11
11

6
211

11

26

KUNSTENWANDELROUTE
LIKArTlight
Liedekerke ademt kunst. Al meer dan 45 jaar is de gemeentelijke 
Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten (ABAK) actief 
in Liedekerke. En sinds 2017 zet het project LikART lokale kunst in 
de kijker. Liedekerke heeft een sterke voedingsbodem voor kunst 
en dat merk je ook echt letterlijk op zijn bodem. Doorheen de jaren 
verschenen er heel wat kunstige ingrepen op het grondgebied. 
Deze wandelroute van 11 km neemt je mee langs al deze kleurrijke 
locaties. En tijdens de periode mei tot augustus 2021 kan je ook nog 
enkele extra tijdelijke ingrepen meepikken langs het parcours, als-
ook enkele QR-codes waarachter een kort theaterintermezzo schuilt. 
Laat je inspireren en bekoren door talent van eigen bodem! Voor fa-
milies is er een verkorte, interactieve route van 5 km ‘LikART Kids’.
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Wandelroutes:
 LikART	Light	–	11	km	-	14	663	
 LikART	KIDS	–	5,5	km	-	7332	
 Verhard,	toegankelijk	alternatief

Legende:
 Kunst	
 Woordkunst
 Streetart	
 Architectuur

Kunstwerken:
	 Galerie	Transit	1770

 De kleinste mensjes

 Hoop

	 Mural	Coloral

 Keramische jachttrofeeën

 De Kantklosster

 Schoon gestapeld, zeg!

 Kapel O.L. Vrouw van de Vreugde

	 Petalum	Movens

	 Sint-Niklaaskerk	en	zijn	Kruisweg

 Buiten de lijnen

	 Woning	Heeremans-Moens

 Street Art Wild Brabant

 Op golven van kleur

 Keep calm and color on

 Ze zijn er

 De Vredesduif

 Straatportret Bombardonstraat

 Velo-droom

 Online insecten

 Samen

 Formules

 Geen einde zonder begin

 Vreemde vogels

 (H)amai

 Hoerenleed

 Hand van Hoop

 Wie ben jij?

 Betekende zuilen

 KUNSTENWANDELROUTE LIKArTlight

Start- en eindpunt: Binnenkoer Gemeentehuis / ABAK 
Route: 11 km - 14 663 stappen

 KUNSTENWANDELROUTE LIKArTkids

Start- en eindpunt: Vrijetijdshuis / Bib
Route: 5,5 km - 7332 stappen

KUNSTEN-
WANDELROUTE
LIKArTlight
 5,5 / 11 KM


