
Ontdek met de heren van Nevele  
‘Deinze, Het Land van Nevele’

Fietszoektocht op de grens Leiestreek – Meetjesland
17 juni – 30 september 2018
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Het idyllisch karakter van de Leiestreek is algemeen bekend en in het stille Meetjes- 
land kan het leven toch zo mooi zijn en zo dichtbij! Wat het gebied verfrissend 
maakt, is de gevarieerde natuur.

Een woordje uitleg bij de zoektocht...

Lees vooraleer je op pad gaat even deze uitleg. Zo kan je goed voorbereid ver-
trekken. De route is 52 km en is uitgestippeld op de paden van het bestaande fiets-
netwerk. In de brochure vind je een gedetailleerde routebeschrijving. Daarnaast 
tref je een overzichtskaartje aan met aanduiding van de route. 

De heren van het Land van Nevele loodsen je langs het parcours en vertellen welke 
plekken een belangrijke rol vervulden. Daarnaast vind je bij elke bezienswaardig-
heid ook een woordje uitleg en wat praktische informatie.

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 een nieuwe stad: Deinze, 

Het Land van Nevele. Beide hebben al een lange gezamenlijke geschie-

denis achter de rug.

Het aaneengesloten gebied Nevele, Deurle, Landegem, Lotenhulle, Mei-

gem, Poesele, Sint-Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Vosselare 

en Zeveren werd het LAND VAN NEVELE genaamd. In de middeleeuwen 

maakte dit deel uit van een belangrijke heerlijkheid in het graafschap 

Vlaanderen met aan het hoofd de heer van Nevele.

De eerste heren en dames woonden vanaf de 11e eeuw in een stenen 

burcht (donjon) in het centrum van Nevele. Eind 14e – begin 15e 

eeuw kozen ze het kasteel Ooidonk in Sint-Maria-Leerne als hun 

Nevelse residentie. Leden van de familie ‘van Montmorency’ 

waren de heren en dames van Nevele van 1422 tot 1592.  

Filips van Montmorency, de graaf van Horn, was de bekend-

ste heer uit dat geslacht.
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In totaal moet je elf vragen oplossen om de zoektocht tot een goed einde te 
brengen. Je antwoorden en de oplossing van de schiftingsvraag vul je in op het ant-
woordformulier. Het volledig ingevulde antwoordformulier bezorg je ten laatste op 
1 oktober 2018 aan de dienst toerisme/VVV Leiestreek, DC Leiespiegel, Brielstraat 
2 in Deinze of bij de dienst communicatie, gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15 in 
Nevele.

Door je deelname verklaar je je akkoord met het reglement, te downloaden op 
www.fusiedeinzenevele.be/fietszoektocht of www.langsdeleie.be/wandel-fiets. 

Tot slot nog twee handige tips:

- Niet alle vragen kan je ter plaatse oplossen.

- Bekijk voor je vertrekt even alle vragen.

Succes!

Traject vanuit Deinze 
Parking Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9 
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Traject vanuit Nevele 
Parking sporthal Oostbroek, Zeistraat 41
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mudel 

Lucien Matthyslaan 3 – 5, Deinze
tel. 0032 (0)9 381 96 70 
museum@deinze.be – www.mudel.be 
gesloten op maandag, 11 en 21 juli  
en 15 augustus

Openingsuren: 
- in juni op werkdagen van 14 u. tot 17.30 u. en op zater- en zondagen van 10 u. tot 

12 u. en van 14 u. tot 17 u.
- tijdens de Biënnale van de Schilderkunst in juli, augustus, september  

van dinsdag tot en met zondag van 11 u. tot 17 u.

De uitgebreide collectie van het mudel – Museum van Deinze en de Leiestreek – 
laat je kennismaken met werk van zowat alle kunstenaars die langs de Leieoevers 
inspiratie vonden zoals Emile Claus, George Minne, Albijn Van den Abeele, Albert 
Servaes, Constant Permeke, Frits van den Berghe, Gustave van de Woestyne, Leon 
en Gust De Smet, Roger Raveel, Raoul De Keyser, Stief Desmet. Hier vind je het 
meest volledige overzicht van de beroemde Leiekunst van circa 1875 tot vandaag. 

Ook werk van Nevelse kunstschilders Jan Burssens, Joe van Rossem, Frans Labath 
heeft het mudel in bezit.

Van het mudel naar de Brielstraat voorbij DC Leiespiegel
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Dienstencentrum (DC) Leiespiegel

Brielstraat 2, Deinze
tel. 0032 (0)9 381 95 00 – info@deinze.be – www.deinze.be 
te bezoeken tijdens de openingsuren

In DC Leiespiegel vind je de administratieve diensten van de stad, het OCMW en het 
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) terug. Ook de dienst toerisme/VVV Leiestreek, 
de centrummanager van de vzw Deinze, winkelstad aan de Leie en een horecazaak 
hebben een onderdak in het gebouw. Vanaf 1 januari 2019 zullen hier 104 perso-
neelsleden en tien mandatarissen werken voor de nieuwe stad Deinze, Het Land 
van Nevele. 

DC Leiespiegel werd ontworpen door de Londense architectengroep Tony Fretton 
Architects in samenwerking met Bureau Bouwtechniek. In de raadzaal hangt het 
kunstwerk ‘Book of Hours’ van Jorge Macchi. De Argentijnse topkunstenaar liet 
zich inspireren door de dialoog tussen de oude middeleeuwse architectuur van 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de moderne architectuur van het dienstencentrum. 
Langs de trap naar de raadzaal hangt ‘Nymphéas #1’ van de Deinse kunstenaar Stief 
Desmet. Het schilderij toont een idyllische verheerlijking van het leven aan de rivier 
de Leie.

☛ Vraag 1

Waar staat langs het parcours nog een kunstwerk van Stief Desmet?
A | Sint-Martens-Leerne, rondpunt Leernsesteenweg/Damstraat/Burgemeester van 

Crombrugghelaan
B | Nevele, Markt
C | Oostende, Westelijke Strekdam t.h.v. het Zeeheldenplein
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Aan de beschermde Onze-Lieve-Vrouwekerk kom je aan knooppunt 5,  
Markt over naar 3 – 2 – 48.

Over de Krommebrug rij je door de Zeverenbeekvallei. 

De vallei van de Zeverenbeek is een langgerekt gebied dat zich uitstrekt van aan 
Schave, over Zeveren, tot in Wontergem. Het bestaat uit een reeks heel diverse 
biotopen met van oost naar west uitgestrekte meersen. De hele vallei in Zeveren 
vormt trouwens nog altijd een overstromingsgebied bij hevig regenweer. De vallei is 
geklasseerd omwille van zijn unieke natuurrijkdom.

Zeveren

Vóór de Sint-Amanduskerk in Zeveren 
zie je een arduinen kopie van de 
schandpaal. Deze werd gebruikt om 
misdadigers te bestraffen. De boos-
doener werd publiekelijk vernederd 
door voorbijgangers. Dit rechtssysteem 
bleef in voege tot in de 19e eeuw.

De laatste ‘misdadiger’ aan de schand-
paal van Zeveren was een schaaps-
knecht. Hij had – opgestookt door 
een meid – een schaapsstal in brand 
gestoken. De man werd rond 1850 als 
straf aan de schandpaal geplaatst.
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18 

Martelaarsplein en Reflectieruimte Meidagen 1940

Heerdweg 15, Vinkt
elke dag, behalve maandag, open van 10 u. tot 17 u.

Dit vredige dorp en omliggende regio betaalden een hoge tol tijdens de moordende 
oorlogsdagen van eind mei 1940. De Slag van Vinkt staat in de geschiedenisboeken 
genoteerd als één van de gruwelijkste veldslagen in de 18-daagse veldtocht (10-28 
mei 1940) van het Belgische leger tegen de Duitse invallers. Als aandenken aan de 
vele burgerslachtoffers van 27 en 28 mei 1940 werd in 1967 een oorlogsmonument 
en in 1990 een getuigenismuur opgericht achter de Sint-Bartholomeuskerk. Op 
die muur lees je de namen van dorpen en steden waar tijdens WO II gruweldaden 
tegen burgers werden gepleegd. De 
stenen zijn afkomstig uit de ruïnes van 
Oradour-sur-Glane (F).

De reflectieruimte is zoals de benaming 
het zegt, een plek waar je over de 
gebeurtenissen gaat nadenken ‘waartoe 
een mens in staat is’.

In 1662 werd Vinkt een aparte heerlijkheid in het bezit van de familie 

de Doys. In januari 1673 kocht Jan-Frans della Faille de heerlijkheid 

Vinkt terug en liet per testament bepalen dat dit deel van de baronie 

Nevele nooit meer mocht afgescheiden worden van de rest.
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☛ Vraag 2

Hoeveel burgerslachtoffers vielen er aan Muur De Laere?
A | 15
B | 28
C | 42

17 – 19 – 98 

 Meigem

Gevechten WO I: op 31 oktober en  
1 november 1918 hadden tijdens het 
slotoffensief langs het Schipdonk-
kanaal op de grens Nevele-Meigem 
hevige gevechten plaats waarbij 
meer dan twintig Franse soldaten 
sneuvelden. Het aantal Duitse gesneu-
velden is niet gekend.

Gevechten WO II: inwoners van 
Meigem, een aantal mensen die 
in Meigem waren opgepakt en vluchtelingen die in Vinkt waren bijeengebracht 
werden op bevel van de Duitsers op zondag 26 mei 1940 in de kerk van Meigem 
samengebracht. Op maandag 27 mei 1940 gebeurde rond 16 u. het drama: een  
granaatinslag, waarschijnlijk friendly fire, trof de kerk en zaaide dood en vernieling:  
27 mannen, vrouwen en kinderen lieten er het leven.

93 – 94 
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Links de jeugdwoning Cyriel Buysse 
en voormalige cichoreifabriek Buysse – Loveling

Cyriel Buyssestraat 38, Nevele 

Cyriel Buysse werd op 20 september 
1859 in de Langemunt in Nevele 
geboren als oudste zoon van Louis 
Buysse en Pauline Loveling. In 1865 
verhuisde de familie naar de Tieltstraat 
(sedert 1959 Cyriel Buyssestraat) en 
richtte er een cichoreifabriek op.

Cyriel Buysse was voorbestemd om zijn 
vader op te volgen. In 1878 werd hij 
bediende bij de burgerlijke stand in  
Nevele. Hij werkte er tot 1884 en 

schreef er zijn ‘Verslagen over de Gemeenteraad van Nevele’ over, vlugschriften 
waarin zijn literair talent tot uiting kwam. 

In 1981 werden de jeugdwoning en de fabrieksgebouwen verkocht aan notaris  
Duerinck, die de gebouwen renoveerde. De gebouwen werden beschermd op 
13 oktober 1980. Aan de voorgevel van de woning werd in 1959 een gedenk-
plaat onthuld met een afbeelding van Cyriel Buysse. De roman ‘Het recht van de 
sterkste’ (1893) en het toneelstuk ‘Het Gezin van Paemel’ (1903) vormen zowat zijn 
bekendste, sociaal bewogen werken. Met scherpe bewoordingen beschreef hij de 
kloof tussen rijke adelstand, arbeiders en arme boeren in Vlaanderen anno 1900.

‘Het Gezin van Paemel’ is trouwens de eerste theatervoorstelling in het gloed-
nieuwe cultureel centrum (CC) Leietheater in Deinze in september 2019 met Jo De 
Meyere in de hoofdrol.
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Cyriel Buysse overleed op 25 juli 1932 in Afsnee, vier dagen nadat koning Albert I 
hem de adellijke titel van baron verleende. Het gemeentebestuur van Nevele bracht 
begin 2018 een ‘Baron Cyriel Buysse bier’ (een blond bier van 6,5 % alc. vol.) uit. 

Gemeentehuis

Cyriel Buyssestraat 15, Nevele
tel. 0032 (0)9 321 92 00 – secretariaat@nevele.be – www.nevele.be 

Je rijdt voorbij het gemeentehuis van Nevele, vroeger in de volksmond ‘stadhuis’ 
genaamd. Het is een neoclassicistisch gebouw uit 1852 naar een ontwerp van  
architect Karel ’t Kint. Er was oorspronkelijk een herberg op de benedenverdieping 
en een vredegerecht op de bovenverdieping. Nevele verloor zijn stadsrechten eind 
18e eeuw.

Na de fusie blijft de dienst burgerzaken er gehuisvest. De inwoners van Deinze, Het 
Land van Nevele, kunnen er nog steeds terecht voor identiteitskaarten, paspoorten, 
geboorten, huwelijken, ...

☛ Vraag 3

In 2009 was Nevele laureaat van het project ‘Dorp met toe-
komst’. Het bord hangt aan het gemeentehuis en werd uitge-
reikt door de Vlaamse overheid. Wat is hiervan de betekenis?
A | promoten van het dorpsleven
B | uitkijken om te fusioneren met een buurgemeente
C | belangrijke sportgroei in de gemeente

91
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Sint-Mauritiuskerk, Markt 

De oorspronkelijke romaanse kerk klimt op tot de 12e -13e eeuw. Ze werd vaak  
vernield en heropgebouwd. De kerkpatroon, Sint-Mauritius, wordt aangeroepen 
tegen hoofdkwalen. 
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In het kerkkoor bevindt zich het 17de-eeuwse praalgraf van de familie 

della Faille, gedurende 200 jaren heren van Nevele (van eind 16e tot 

eind 18e eeuw). Het was Jan Frans della Faille die hiervoor de opdracht 

gaf ter ere van zijn vader, grootvader en overgrootvader. 

Aan de oostelijke kerkmuur hangt een tijdelijke afbeelding van striptekenaar Gilbert 
Declercq die Jan III van Montmorency (1422-1477), heer van Nevele, voorstelt. 

Hij is de stamvader van het geslacht ‘van Montmorency-Nevele’. In de 

Waals-Brabantse folklore is hij beter gekend als Jean de Nivelle(s). In 

het conflict tussen de Franse koning Lodewijk XI en Karel de Stoute, 

hertog van Bourgondië, koos hij de kant van de hertog. Zijn vader riep 

hem tot de orde maar hij gehoorzaamde niet en trok naar het Land van 

Nevele. Deze weigering was het ontstaan van de Franse uitdrukking 

“C’est comme le chien de Jean de Nivelle, il s’enfuit 

quand on l’appelle”. Een uitdrukking die gebruikt 

wordt voor iemand die vlucht als men hem nodig 

heeft; een lafaard.



☛ Vraag 4

Wie was Jean de Nivelle?
A | heer van Nevele
B | heer van Nijvel
C | heer van Ooidonk

Net aan de kerk ligt het centrale marktplein dat voor het eerst vermeld wordt in 
1413. Marktkramers plaatsten er hun toonbanken met voedingswaren onder de 
toenmalige lindebomen. In oude documenten lezen we dat de markt onder meer 
was onderverdeeld in een vismarkt, een zwijnsmarkt en een graanmarkt. 

Op het marktplein bevindt zich een monument ter ere van de schrijver Cyriel  
Buysse. Het werd onthuld in 2010 als afsluiter van de herdenking van de 150ste 
verjaardag van Cyriel Buysse. Deinzenaar Stief Desmet maakte het kunstwerk, geba-
seerd op een houtsnede van Frans Masereel en een getuigenis van Richard Minne. 

Donjon

Cyriel Buyssestraat 6, Nevele 

Je kan de restanten van de donjon het 
best zien langs het pad achter de kerk 
te bereiken via Camille Van der Cruys-
senstraat 1 of via het pad naar de kerk.
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Later werd er een nieuw kasteel in empirestijl aangebouwd. De zusters van de 
congregatie Sint-Vincentius-a-Paulo uit Deftinge kochten het en stichtten er een 
klooster en een school. In 1982 werd het klooster verkocht en werden er privéwo-
ningen in ondergebracht. Van de donjon zijn op heden vlak achter de kerk nog twee 
muren gedeeltelijk bewaard gebleven. Eind 2017 won het de publieksprijs van de 
Vlaamse Onroerenderfgoedprijs.

Museum Rietgaverstede

Camille Van der Cruyssenstraat 60, Nevele 
tel. 0032 (0)486 75 64 78 – janssens.jan60@gmail.com
Openingsuren: elke zondag van mei tot en met september van 14 u. tot 17 u. 

Ietsje verder in de Camille Van der Cruyssenstraat vind je het streekmuseum Rietga-
verstede. Naast verdwenen ambachten en oude gebruiksvoorwerpen is er ook een 
literaire afdeling met oude geschriften en bezittingen van Cyriel Buysse. Je kan er 
ook een aantal historische kortfilms bekijken.
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Zo’n duizend jaar geleden (eerste helft van de 11e eeuw) bouwden de 

heren van Nevele een grote stenen toren – een donjon of meestentoren – 

in het centrum van Nevele, vlakbij de kerk. 

In 2013 werd de toegangspoort van de donjon ontdekt. 

Het is een van de oudste gebouwen in Vlaanderen. De heren van Nevele 

woonden er in een omwald en versterkt kasteel. Na de Slag van Nevele 

in 1381 koos de heer van Nevele het kasteel Ooidonk in Bachte- 

Maria-Leerne als verblijfplaats. Het oude kasteel werd, op de donjon na, 

volledig gesloopt in 1489. De donjon deed later dienst als gevangenis.
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Vlakbij het streekmuseum stroomt de Poekebeek. Klein maar dapper komt deze 
snelstromende beek van het West-Vlaamse Tielt, op een hoogte van 45 m. Via  
Ruiselede, Poeke en Poesele mondt ze uit in het Schipdonkkanaal in Nevele, 8 m 
boven de zeespiegel.

Vistrap + kunstwerk

Vaart Links 47, Nevele

Aan de monding van de Poekebeek 
in het Schipdonkkanaal heb je de 
vistrap. Deze laat vissen toe om een 
beek of kanaal veilig over te steken. 
Je ziet daar ook het toepasselijke 
beeldhouwwerk Stroom opwaarts 
van lokaal kunstenares Annick Vanden 
Abeele.
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Een beetje voorbij het kunstwerk bevindt zich het bedrijf
Nougat Vital

Vaart Links 61, Nevele
info@vital.be – www.vital.be

Vital Gormez, een jonge Maitre Nougatier, verliet in 1923 zijn geboortestad Istanbul 
(Turkije) en trok richting West-Europa om de geheimen van nougat in al zijn vari-
anten te ontdekken. In 1926 opent hij zijn eigen nougatwinkel in Gent. Zijn zoon 
Maurice Gormez verhuist in 1978 het bedrijf naar de huidige locatie in Nevele. Het 
woord nougat komt uit het Latijn nux gatum en betekent notentaart. Het is een 
traditionele snoep bereid met onder meer amandelen, pistaches, verse eiwitten en 
honing. In 1986 wordt Vital’s nougat gekozen als ‘Beste Nougat ter Wereld’. Vanaf 
1994 vormen schoonzoon Matthias Haeck en dochter Veronique Gormez de derde 
Vital-generatie.

 
91

Lovelingbrug

toekomstige fiets- en voetgangersbrug over het Schipdonkkanaal, Nevele 

In 2019 bouwt De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe stalen fiets- en voetgangers-
brug op dezelfde plaats als de huidige. Ze zal ‘Lovelingbrug’ heten. Nabij de brug 
vind je immers de geboorteplaats (appartementsgebouw ‘De Loveling’, Langemunt 
1 met gedenkplaat) en aan de oever het poëziepaneel van de gezusters Rosalie 
en Virginie Loveling, schrijfsters en tantes van Cyriel Buysse. Ook in Gent (aan 
het Sint-Pietersstation) is het moderne kantoorgebouw van de Vlaamse overheid 
genoemd naar één van de schrijfsters: Virginie Loveling. 
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Het Schipdonkkanaal – tussen Deinze 
en Heist – gegraven in het midden 
van de 19e eeuw, maakte een einde 
aan de overstromingen van de Leie. 
Officieel heet het dan ook Afleidings-
kanaal van de Leie. Het vormt de 
fysische verbinding van Deinze met 
Nevele, Landegem en Merendree. Het 
kanaal dat Nevele splitst werd in de 
loop der jaren enkele keren verbreed. 
Deze waterloop is een belangrijke eco-
nomische verbinding tussen de haven 
van Zeebrugge en de Seine in Frank-
rijk. Het project ‘Seine Schelde Vlaan-
deren’ heeft als doel de vaarweg tussen Seine en Schelde te verbeteren. Frankrijk, 
Wallonië en Vlaanderen werken hiervoor samen. In Vlaanderen loopt het traject in 
hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. 
Door het project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het goe-
derenvervoer op de weg – minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner 
milieu zijn het resultaat. Oevers krijgen hierbij een natuurvriendelijke versterking, 
fauna en flora.

Opgelet met start in Nevele: je rijdt langs het Schipdonkkanaal naar rechts 
van de voetgangersbrug richting knooppunt 82
82 
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sporthal Oostbroek

Zeistraat 41 (toegang via Vaart Rechts), Nevele

Sporthal Oostbroek is in gebruik sinds 2016. Er is een oplaadpunt voor elektrische 
fietsen en voor wagens. Campers kunnen er overnachten op de twee voorziene par-
keerplaatsen. In het gebouw zelf is er een cafetaria met een mooi terras met zicht 
op het kanaal.

 Oude Kalevallei, Landegem

Je fietst tussen het Schipdonkkanaal 
en de Oude Kale. Zij is één van de 
weinige waterlopen in deze streek die 
niet is rechtgetrokken. De aansluiting 
van de laaggelegen meersen met de 
omliggende kouters en bulken is nog 
zeer herkenbaar. De vallei is één van 
de best bewaarde landschappen van 
Oost-Vlaanderen en werd in 2008  
definitief beschermd. 

Net omwille van hun ligging aan het Schipdonkkanaal kregen Nevele, Landegem en 
Merendree het zwaar te verduren tijdens de beide Wereldoorlogen. Op 13 oktober 
1914 sneuvelden bij de Slag bij Overbroek elf Duitse en tien Belgische soldaten. Het 
vertraagde de Duitse opmars in de streek met één dag. Dit gevecht was in 1975 de 
aanleiding tot de oprichting van de Horlait-Dapsens Foundations. Tussen 20 oktober 
en 1 november 1918 sneuvelden langs het Schipdonkkanaal in Landegem en directe 
omgeving meer dan tweehonderd Belgische soldaten in hun poging het Schipdonk-
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kanaal over te steken. Het aantal verliezen aan Duitse zijde is niet gekend. Op 

1 november 1918 werd Landegem bevrijd door het Belgische leger. Het dorp en de 
kerk van Landegem werden volledig vernield. 

Een nieuw monument wordt ter ere van de slachtoffers 
ingehuldigd op zondag 19 augustus. De historische evo-
catie ‘De Bevrijding 1918-2018’ met honderdvijftig 
soldaten, vijftig paarden en rollend materieel 
uit 1918 brengt er een groet uit. De colonne 
rijdt verder via Sint-Martens-Leerne en Bach-
te-Maria-Leerne om te eindigen op de Markt 
in Deinze.

77 – 14 – 18 

Eiland, Merendree

Op het merkwaardige schiereilandje, het Eiland genaamd, aan de samenvloeiing 
van het Schipdonkkanaal en het Kanaal Gent-Oostende zijn alleen wandelaars en 
fietsers toegelaten.

☛ Vraag 5

Je fietst langs het Eiland. Hoe lang is het Eiland?
A | 200 m
B | 260 m
C | 320 m
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Gekke Fietsenmuseum

Veldestraat 162, Merendree 
tel. 0032 (0)474 25 70 25 – www.oudesmisse.be
te bezoeken na afspraak

In het atelier zie je de meest onmogelijke tweewielers. Je kan die huren voor  
een ritje. 

Kasteel Te Velde

Gerolfsweg 4, Merendree

Van het sierlijke Kasteel Te Velde 
vinden we in 1680 een eerste ver-
melding. Bekende bewoner was Josse 
Delehaye, lid van het nationaal con-
gres en oud kamer-voorzitter. Deze 
kreeg de bijnaam ‘Dok den Draaier’ 
omdat hij overstapte van de liberale 
naar de katholieke partij. Zijn graf-
steen bevindt zich aan de koorzijde 
van de kerk van Merendree. Kasteel 
Te Velde is ook gekend als het ‘Roze 
Kasteelke’, onterecht want de kleur is 
eigenlijk Venetiaans rood. 
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Voormalige pastorie Gerolfswal
of Meierswal

Hammeken 23, Merendree

Op de plaats waar tijdens de mid-
deleeuwen het oudheerlijke kasteel 
van Merendree stond, genaamd 
‘Gerolfswal’ of ‘Meierswal’ werd in 
de 18de eeuw een pastorie gebouwd 

binnen de omwalling. Hier werd volgens de overlevering de heilige Gerulfus 
geboren. Het gebouw en de tuin zijn sinds 1974 als monument en landschap 
beschermd. Priester-dichter Basiel De Craene (1880-1956) was er van 1938 tot 1956 
pastoor. Jaarlijks organiseerde hij in Gerolfswal de Vlaamse Poëziedagen. Eerder 
was hij pastoor in Bachte-Maria-Leerne bij Ooidonk. De Ooidonkwandelroute werd 
geïnspireerd op het vroegere Basiel De Craenepad. 

De Radegundiskerk is de enige kerk in Vlaanderen die aan de Merovingische 
koningin is toegewijd.

73 

Kasteel Ter Wallen en Kasteel van Merendree

Veldestraat 21 (hoek Veldestraat – Dreef) en Veldestraat 48, Merendree

Merendree wordt ook wel het ‘kastelendorp’ genaamd. Achter een authentieke wal-
brug en met kantelen bekroonde ingangspoort bevindt zich het kasteel Ter Wallen. 
Aan de overzijde zie je het kasteel van Merendree of kasteel Kervyn de Meerendré, 
een neoclassicistisch gebouw midden een fraai aangelegd omwald park.
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47 

Driesselken

Biezestraat, Merendree

Het driehoekig pleintje ‘Driesselken’ 
in de vallei van de Oude Kale was 
tijdens de middeleeuwen een ver-
zamel-, voeder- en drinkplaats voor 
de gemeenschappelijke veekudde. 
Het pleintje en zijn omgeving zijn 
beschermd. Een dries is een plein 
waarrond boerderijen zich verza-
melden, met hun stallen naar het 
pleintje gericht. Op het pleintje lag 
meestal een ‘drenkput’ en het vee 
werd er ’s avonds samengedreven. 

☛ Vraag 6 
De provinciale Oude Kalevallei wandelroute loopt langs het Driesselken. Hoe heet 
de trage weg die op het Driesselken uitkomt?
A | Dopershoek
B | Durmenkerkweg
C | Windgat

66 - 70
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Spoorweg, Landegem
spoorlijn 1838

Spoorlijn 50 A tussen Brussel  
en Oostende

Op 12 augustus 1838 reed de eerste 
trein door Landegem en Hansbeke. 
Honderden nieuwsgierigen uit de 
omliggende dorpen kwamen naar dit  
gebeuren kijken. Op 26 juni 1954 passeerde hier de eerste elektrische trein. Van-
daag rijden meer dan driehonderd treinen per etmaal over die sporen. Momenteel 
wordt de spoorlijn uitgebreid met een derde en vierde spoor. Langs diezelfde spoor-
lijn voorziet de provincie de fietssnelweg Gent-Brugge.

80

Monument Renaat de Rudder

Vosselarestraat, Landegem

Renaat de Rudder (Oostakker °1897) bracht zijn jeugdjaren door in Landegem. 
Als jonge oorlogsvrijwilliger trok hij in 1914 naar het IJzerfront. In zijn brieven 
beschreef hij de morele en fysieke ellende van de oorlog en trad toe tot de Front-
beweging. Hij sneuvelde op 20-jarige leeftijd te Merkem in december 1917 en geldt 
als één van de IJzersymbolen van de Vlaamse Beweging.

85 – 88
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Kasteel van Crombrugghe

In de Kasteeldreef tref je het monumen-
tale kasteel van Sint-Martens-Leerne, 
gelegen in een oase van rust. Dit kas-
teel is beter gekend als het Kasteel 
van Crombrugghe, genoemd naar de 
vroegere Gentse burgemeester. Het 
huidige kasteel met bijhorende dienst-

gebouwen en orangerie is een ontwerp uit 1845-‘47 van architect Louis Minard, 
die we ook kennen van de Minardschouwburg in Gent. De hoevetjes met roodwitte 
luiken verwijzen naar de kasteelheer-eigenaar.

☛ Vraag 7

Op het traject staan meerdere kapelletjes. Welke kapel verwijst ook naar  
de bovenvermelde architect?
 A | B |  C |
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90 – 12

Je rijdt via een hobbelige maar lange 
romantische kasseiweg/lindendreef 
(voor het eerst aangeplant ca. 1567 
als verbindingsdreef tussen het kas-
teel en de Steenweg Gent-Deinze) de 
Blauwe Poort (Porta Arboreti) onder-
door.

☛ Vraag 8

Welk kleur ontbreekt er in de luiken 
van de Blauwe Poort?
A | wit
B | blauw
C | rood 

Kasteel Ooidonk

Ooidonkdreef 9, Bachte-Maria-Leerne 
tel. 0032 (0)9 282 26 38 – lisabeth.els@skynet.be - www.ooidonk.be 
Het park is open van dinsdagnamiddag tot en met zondag van 10 u. tot 18 u.
Het kasteel kan je individueel bezoeken van 1 april tot 15 september van 14 u. tot 
17.30 u. op zon- en feestdagen.
Groepen kunnen altijd na afspraak het kasteel bezoeken.

Het kasteel is zeker één van de mooiste van Vlaanderen en vormt vaak het decor 
voor muziekuitvoeringen. De heren van Nevele, de van Montmorency’s, de della 
Failles en de t’Kint de Roodenbekes spelen allen een hoofdrol in de geschiedenis 
van dit fraaie kasteel.
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Na de verwoesting van Nevele in 1381, werd het kasteel Ooidonk de 

nieuwe residentie van de heren van Nevele. Een eerste kasteel werd er 

vermoedelijk eind 14e – begin 15e eeuw door Jan van Fosseux opge-

richt. De leden van de familie van Fosseux waren krijgslieden in dienst 

van de hertog van Bourgondië en verbleven zeer weinig in Vlaanderen. 

Hun opvolgers de familie van Montmorency-Nevele verbleven dan wel op 

Ooidonk omdat zij in Frankrijk niet meer welkom waren. Als getrouwe 

dienaars van de hertogen van Bourgondië en de Habsburgse vorsten 

waren ze in veel conflicten betrokken en werd Ooidonk enkele keren 

verwoest en heropgebouwd.

Jozef van Montmorency herstelde de relaties met de Franse tak van de 

familie. Hij huwde de lutherse Anna van Egmont. Uit dit huwelijk wer-

den vier kinderen geboren: Filips, Floris, Maria en Eleonora. Hij maakte 

deel uit van het gevolg dat Karel V vergezelde bij zijn kroning tot keizer 

van het Heilige Roomse Rijk in Bologna, waar hij in 1529 overleed. Zijn 

weduwe verliet Ooidonk en vestigde zich in Weert (Nederland) waar ze 

hertrouwde met Jan graaf van Horn. Hun huwelijk bleef kinderloos. Hij 

bepaalde bij testament dat zijn oudste stiefzoon Filips van Montmorency 

al zijn bezittingen zou erven. 

Filips van Montmorency, heer van Nevele en van Weert, graaf van 

Horn etc. zal samen met Lamoraal van Egmont en Willem van Oranje 

de geschiedenis ingaan als het driemanschap ter verdediging van de 

vrijheden. Wegens hun religieuze verdraagzaamheid tegenover het pro-

testantisme werden Egmont en Horn op 5 juni 1568 – 450 jaar geleden 

– op de Grote Markt van Brussel onthoofd en hun bezittingen verbeurd 

verklaard. Na de Pacificatie van Gent (1576) kreeg de familie haar bezit-

tingen terug. Op het einde van de 16de eeuw was het Land van Nevele 

geruïneerd en werd de heerlijkheid en het kasteel Ooidonk verkocht.

Het standbeeld op de Kleine Zavel in Brussel vereeuwigt beide heren.

De Antwerpse zakenman Maarten della Faille werd in 1592 de nieuwe 

heer van Nevele en de nieuwe eigenaar van het verwoeste kasteel 

Ooidonk. Hij liet op de grondvesten van de vernielde burcht in 1595 een 

nieuw kasteel bouwen en gaf het een residentieel karakter. Het werd 

een uniek voorbeeld van de Spaans-Vlaamse architectuur uit de  

Renaissance en is één van de mooiste kastelen in België.
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Henri t’Kint de Roodenbeke, de latere 
voorzitter van de Senaat (1892-1899) 
en Minister van Staat, en zijn vrouw 
Zoé de Naeyer kochten het kasteel en 
de omliggende gronden in 1864. De 
familie t’Kint de Roodenbeke maakt er 
een erezaak van dit domein met passie 
en gevoel voor smaak te onderhouden 
en open te stellen voor het publiek 
zodat de bezoekers ten volle kunnen 
genieten van de magische pracht van de 
gebouwen en de natuurpracht erom-
heen.

☛ Vraag 9

Het wapenschild boven de ingangs-
poort van Kasteel Ooidonk prijkt ook 
op de achterzijde van het tijdschrift 
van de heemkundige kring ‘Het Land 
van Nevele’. Van welke adellijke fami-
lie is dit wapenschild oorspronkelijk?
A | familie t’Kint de Roodenbeke
B | familie van Montmorency
C | familie della Faille

11
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Maaigemdijk en Astene-Sas

Voor de dijk ligt een omwalling en 
aan de overzijde van het pad zie je 
de laaggelegen Leiemeersen. De 
bewoners van de Maaigemhoek 
moesten vroeger vaak met man en 
macht vechten tegen het wassende 
Leiewater. Dat verbeterde aanzienlijk 
nadat in 1860 de Leie in Astene werd rechtgetrokken.

Het sas van Astene en bijhorende 
brug werden in 1860 over het nieuw 
uitgegraven stuk Leie aangelegd. Toen 
groef men een doorsteek van honderd 
meter om een Leiebocht van vijf kilo-
meter af te snijden. Op het gekanali-
seerde stukje bouwde men een stuw 
en een sluis. Oorspronkelijk was er 
een houten ophaalbrug met portiek, 
die in 1896 werd vervangen door de 
huidige ophaalbrug. De bediening van 
de sluisdeuren en de brug gebeurt nog altijd manueel. Aan de overkant van het 
sas staan de statige sasmeestershuizen, daterend uit de jaren 1860. In één ervan 
woonde Achilles Vanderlinden, de grootvader van auteur Hugo Claus. Aan de kade 
liggen vaak historische schepen aangemeerd.

9 – 4
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Vosselare-Put en Bathio

Kleine Pontstraat, Astene

Rond 1860 werd ter hoogte van  
Astene een grote bocht in de Leie 
afgesneden en werd zo Vosselare-Put 
gecreëerd. Het is tot op vandaag een 
plaats waar je op snikhete dagen 
koeling vindt, waar jong en oud 
dezelfde sport beoefent (erkend 
zwemwater). Zelfs in de winter wordt 
hier gezwommen. Bij stevige vrieskou 
verandert deze waterplas in een 
immense ijspiste.

Om over de Leiearm te geraken, 
gebruik je het veer Bathio, een 
kabelveer dat je zelf moet bedienen. 
‘Bathio’ verwijst naar de oudste ver-
melding van het dorp Bachte in 820.

Graanstokerij Filliers

Leernsesteenweg 3,  
Bachte-Maria-Leerne 
info@filliers.be - www.filliers.be
te bezoeken in groep na afspraak 

Niet op ons traject, maar waardevol,  
is Graanstokerij Filliers.
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Karel Lodewijk Filliers (°1792) begon naast het familiale landbouwbedrijf ook 
jenever te stoken. Naar hem werd ook de Filliersdreef vernoemd.

Sedert oktober 2017 zijn Filliers advocaat en Filliers oude graanjenever officieel  
erkend als een streekproduct. Diverse graanjenevers zijn op eikenhouten vaten  
gerijpt. Er is ook een ruim assortiment premium, fruit- en creamjenevers, gins en  
de Belgische whisky Goldlys. Graanstokerij Filliers is één van de laatste twee nog  
overblijvende landbouwstokerijen in ons land.

3 

Markt, Deinze

In het begin van de 19e eeuw was Deinze een kleine omwalde stad met de Kaandel-
beek als stadsgracht. De Markt was toen één van de weinig gekasseide straten en 
dus de belangrijkste verbindingsweg van Deinze. In 2012 werd de Markt heraange-
legd naar een ontwerp van de architecten Robbrecht & Daem en Van Hee. De voor-

pleinen vestigen de aandacht op enkele 
waardevolle gebouwen. Het zijn grote 
kleurvakken die elk symbool staan voor 
een ander seizoen. Ontwerper Benoît 
Van Innis haalde zijn inspiratie bij de 
Leieschilders. Bij elk plein horen er ook 
poëziemedaillons in aluminium-brons, 
voorzien van haiku’s geschreven door 
de eerste Deinse stadsdichter wijlen 
Martin Carrette.
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☛ Vraag 10

Vul de haiku aan
een ............... hangt
een gewemel van kleuren
boven de mensen

A | herfstluifel
B | herfstafdak
C | lentedak

Sint-Poppoplein, Deinze

Het plein is een ontmoetingsplaats 
bij uitstek voor jong en oud. De kade 
trekt in de zomer zonnekloppers en is 
aantrekkelijk voor de pleziervaart.

Poppo werd in 978 geboren in Deinze 
als zoon van het adellijke echtpaar 
Titzekin en Adelwive. Hij werd abt 
van de keizerlijke dubbelabdij van 
Stavelot-Malmédy en in 1624 werd hij 
heilig verklaard. Sinds 1949 bevindt 
zich in de O.-L.-Vrouwekerk een reliek 
die een deel van het gebeente van 
de heilige bevat. Gelovigen vroegen 
de heilige Poppo hulp en steun tegen 
reuma, zenuwziekten en aanriepen 
hem voor een zachte dood.
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5

Terug naar de parking

Provinciaal recreatiedomein De Brielmeersen, einde Lucien Matthyslaan, Deinze
dagelijks toegankelijk van 8 u. tot 22 u. (zomerperiode)

Het provinciaal natuur- en recreatiedomein De Brielmeersen is veertig hectare 
groot en bevindt zich tussen de Leie en het Schipdonkkanaal in het centrum van 
Deinze. Voor de kinderen is dit een grote speeltuin.

☛ Vraag 11

Plaats de foto’s in de volgorde vertrekkende vanuit Deinze.
A | ABC
B | BCA
C | CBA
D | CAB
E | BAC

 A | B |  C |
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Deze allegorie hangt in het kasteel Ooidonk. Terwijl de hertog van Alva de wet-
tigheid van de Nederlandse provincies scheurt, zie je op de achtergrond de 
terechtstelling van de graaf van Horn, heer van Nevele en de graaf van Egmont. 
Dit gebeurde 450 jaar geleden op 5 juni 1568. De executie van beide edelen, na dit 
schijnproces, vormde de aanleiding tot de splitsing van de Zuidelijke en Noordelijke 
Nederlanden.
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Een antwoordformulier en het reglement vind je op  
www.fusiedeinzenevele.be/fietszoektocht of www.langsdeleie.be/wandel-fiets

Als geheugensteuntje kan je hieronder je antwoorden noteren:

 1 2  3 4 5 6

 7 8 9 10 11

Schiftingsvraag:

Hoeveel geldige antwoordformulieren van deze zoektocht zullen we  
in totaal - Deinze en Nevele samen - ontvangen?

Antwoord: ..................................................



Colofon:

Bronnen en basisdocumenten teksten en inhoud
- ‘In het land van Cyriel Buysse’, fietszoektocht op de grens Leiestreek – Meetjesland 

18 mei – 19 september 2008
- ‘Erfgoedsprokkels – meidagen 1940 Vinkt, Meigem & Deinze’, provincie 

Oost-Vlaanderen
- Vallei van de Zeverenbeek in Zeveren- Deinze, een ecologische, culturele en histo-

rische verkenning, driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring ‘Het Land 
van Nevele’

- ‘Geschiedenis van Deinze en ’t Land van Nevele in 112 verhalen’ van Stefaan De 
Groote (red.) m.m.v. Denis Pieters

- ‘De heren en dames van Nevele’, André Bollaert, Bijdrage tot de geschiedenis van 
Nevele en het Land van Nevele, Heemkundige Kring ‘Het Land van Nevele’

- ‘Open Monumentendag’, 2008, uitgave Comité OMD-Nevele
- Provinciale Wandelroute Oude Kalevallei
- Provinciale Wandelroute Ooidonk

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met 
- Heemkundige Kring ‘Het Land van Nevele’
- Gemeente Nevele
- Stad Deinze
- VVV Leiestreek
- Toerisme Meetjesland
- Toerisme Leiestreek
- Toerisme Oost-Vlaanderen
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