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CYCLO DDH 50 Km

Deze route wordt jou aangeboden door Chris Van De 
Maele

Lengte: 49.5  km

Stijging: 303  m

Moeilijkheidsgraad: 5/10

Sint-Rochusstraat, 9552 Borsbeke, België

Sint-Rochusstraat, 9552 Borsbeke, België

Routebeschrijving

Bezienswaardigheden

Brouwerij De Ryck

1  - Afstand langs route: 0.54  km

Afbeelding 1: Brouwerij De Ryck

Brouwerij De Ryck is een brouwerij in het Oost-
Vlaamse Herzele (België). Opgericht door de 
gelijknamige familie in 1886, is de brouwerij 
tegenwoordig nog steeds in hun bezit en beheer.

De brouwerij kan op aanvraag en in groep bezocht 
worden.

De brouwerij is opgericht door de voormalige 
leerlooier Gustaaf De Ryck in 1886 nadat hij in het 
Duitse Bremen het beroep van brouwer ging 
aanleren. De oprichting gebeurde nabij de kerk van 
Herzele, hij gebruikte hierbij aanvankelijk Brouwerij 
De Gouden Arend als benaming. Omwille van de 
Eerste Wereldoorlog werden de activiteiten 
gedwongen gestaakt en in 1920 werd er 
herbegonnen onder de naam Brouwerij De Ryck.

Drie generaties later en onder de leiding van een 
vrouwelijke brouwer worden er thans acht 
verschillende artisanale bieren gebrouwen. De 
achterkleindochter van de stichter, An De Ryck, 
volgde onder andere stages in Engeland en Beieren.

Worden nu nog gebrouwen:

 - Special De Ryck
 - Jules de Kriek
 - Jules de Bananes
 - Kriek Fantastiek
 - Arend Tripel
 - Arend Blond
 - Arend Winter
 - Arend Dubbel
 - Steenuilke

Burcht Herzele

1  - Afstand langs route: 0.84  km

De Heren van Herzele bewoonden deze waterburcht. 
Eeuwenlang bestuurden ze vanuit deze burcht ze de 
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Afbeelding 2: Burcht Herzele

heerlijkheid 'Hersele', één van de belangrijkste 
heerlijkheden van het 'Land Van Aelst'.
Vermoedelijk werd de burcht opgericht in het begin 
van de 7e eeuw. Toen was het primitief gebouw, 
bestaande uit hout- en vlechtwerk, met aarden 
dammen en omgeven door water. Het was een vrij 
goede verschansing tegen de Noormannen: een 
'harja sali', wat zoveel wil zeggen als 'een gebouw van 
de heer'. De naam 'Herzele' is van dit 'harja sali' 
afgeleid.
In de loop van de 11de eeuw werd het geheel 
opgetrokken in steen. In 1056 werd de streek 
veroverd door Boudewijn V, Graaf van Vlaanderen, 
waardoor het gebied niet meer onder het Keizerrijk 
Duitsland viel.
In 1096 trok Franco, toen de Heer van Herzele, op 
kruisvaart naar het Heilig Land. Vermoedelijk liet hij 
de extra versterkingswerken uitvoeren, alvorens hij 
zijn familie achter te laten.
In 1381 werd Herzele het slagveld tussen de Graaf 
van Vlaanderen en de Gentenaars. Hierbij werd de 
burcht van toenmalig burchtheer Seger, samen met 
de ernaast gelegen kerk en de omringende huizen, 
vernield. Jan Van Roubaix herbouwde de burcht in 
het begin van de 15e eeuw.
In 1579 ging de burcht definitief ten onder. Kanonnen 
van de Katholieke Spanjaarden schoten de burcht van 
de Protestantse Pieter van Melun in puin. Slechts één 
toren bleef gespaard. Toch zouden de monniken van 
de Sint-Pietersabdij uit Gent tussen 1579 en 1585 hier 
hun archief verbergen.

Sinds 6 juli 1957 (K.B.) is de burchtruïne samen met 
de omliggende weiden geklasseerd. In 1969 is de 
Gemeente Herzele eigenaar geworden. Zij liet sinds 
1972 restauratiewerken uitvoeren. De 
noordoostelijke toren herrees. Het grondplan, met de 
funderingen van de muren, de vierkante donjon aan 
de zuidkant, en de hoektorens werden zichtbaar 

gemaakt. Een walgracht omsluit de site.
De hoektoren kan worden beklommen via de 
traptoren, die in Ledesteen opgetrokken is. In die 
toren zitten deuropeningen. Deze verleenden vroeger 
toegang tot de verdedigingsmuren.
Op de binnenkoer bevond zich de levensbron van de 
burcht: de waterput. In veel kastelen groeide boven 
de waterput een lindeboom om het water in de 
zomer zo koel mogelijk te houden.

Herzele - De burcht

1  - Afstand langs route: 0.89  km

Afbeelding 3: Herzele - De burcht

De stenen burcht dateert uit de 11e eeuw, maar gaat 
terug op een veel ouder houten versterking uit de 
zevende eeuw.  Tegenover de Burcht ligt de 
streekbierenbrouwerij De Rijck. Vergeet niet om in 
het centrum even stil te staan bij het Schepenhuis en 
de ernaast geplaatsste schandpaal, om daarna door 
te rijden via Peperstraat, Molenstraat en 
Kanunikstraat naar de molen Te Rullegem.
Het centrum van Herzele ligt tussen de 
fietsknooppunten 27 en 32. Het laatste gedeelte van 
dit traject fiets je in een oude trambedding (nu 
fietspad). Je kruist opnieuw halverwege de 
molenbeek, in de buurt van de restanten van een 
oude watermolen. Er rest enkel nog een spaarvijver 
en een gedeelte van het waterwerk.  Het gebouw zelf 
is verdwenen.
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Herzele

2  - Afstand langs route: 1.08  km

Herzele is een plaats en gemeente in de provincie 
Oost-Vlaanderen in België. De gemeente telt ruim 
16.500 inwoners en ligt aan de rand van de Vlaamse 
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Afbeelding 4: Herzele

Ardennen. Het is er een landelijke 'voorbode' van. Als 
kleine gemeente heeft Herzele toch een vrij rijk 
verleden.

In de zevende eeuw al werd in het centrum van de 
gemeente een Burcht opgericht, die het midden zou 
worden van heel wat politiek gewoel, o.m. gevechten 
tussen Gentenaars en de Graaf van Vlaanderen. De 
Burcht werd definitief in de as gelegd tijdens de 
Spaanse bezetting.

In de deelgemeente Ressegem vindt men nog een 
dorpsmotte en vermoedt men Frankische of 
Romeinse nederzettingen. Ook in Steenhuize staat 
een kasteel. Een drietal windmolens accentueren het 
landelijke karakter. In de gemeente functioneren nog 
twee brouwerijen: Van Den Bossche in Sint-Lievens-
Esse en De Ryck in Herzele zelf. Verschillende 
initiatiefnemers werkten een tiental wandel- fiets- en 
menroutes uit, die gedeeltelijk voorbij 
verblijfstoeristische initiatieven lopen. In het Zuiden 
van de gemeente is er een Natuurreservaat, het 
Duivenbos.

Op Cultureel vlak vind je in Herzele enige muzikanten 
(DobroJean, Erik De Wolf, Groove Grocery, Wigbert), 
dichters (EH Amedé Suenaert, Carla Cosyns) en 
schilders (Dirk De Middeleer, Jan Florin) die soms 
(inter)nationale bekendheid verwierven. Er zijn 
behoorlijk wat culturele voorzieningen (bibliotheek, 
cultureel centrum). Rond vzw 't Uilekot groepeerden 
zich een aantal progressieve bewegingen die er 
samen een veertiendaagse programmatie van 
cultuur, discussie, vorming en actie opzetten. De vzw 
houdt ook een boekencafé open op vrijdag en 
zaterdagavond. Ook vzw Gamma brengt heel wat 
initiatieven, o.m. een eigen filmprogrammatie naar de 
gemeente.

Voorts vindt men in Herzele:

- een neogotische kerk uit 1912;
- de burchtruïne uit 1579.
 -kapel uit 1636.
- twee maalvaardige windmolens: Molen Te Rullegem 
en Molen Ter Rijst

Hillegem

3  - Afstand langs route: 4.43  km

Hillegem is vandaag een typische pendelgemeente. 
De drukke provincieweg door het centrum en de 
spoorweg Brussel-Kortrijk spreken wat dat betreft 
boekdelen. Toch kan het dorp bogen op een rijke 
geschiedenis. Dat merken we bijvoorbeeld aan de 
talrijke voet- en kerkwegels die zich vanuit Hillegem 
een weg zoeken door de landelijke omgeving. Ze 
dateren nog uit de tijd dat men zijn lief niet verder 
dan "één uur gaans" ging zoeken. De grote 
boerderijen, inmiddels beschermd als monument, 
hebben eeuwenlang het leven in het dorp 
gedomineerd. Het monumentale "Hof de Meierij", net 
voorbij de kerk in de Diepestraat,  was tot tijdens de 
Franse Revolutie eigendom van de Gentse Sint-
Pietersabdij. Ze wordt wel eens "de wieg van 
Hillegem" genoemd. Nog in de omgeving van de kerk, 
in de Ledebergstraat, is de beschermde pastorie uit 
1750 beslist een ommetje waard. De voorgevel van 
dit elegante, landelijke huis toont een breed register 
van bouwmaterialen, alle in een typisch zachte kleur 
geschilderd.

Binnenspeeltuin Jabbedoe

3  - Afstand langs route: 4.63  km

Super leuke en uiterst veilige binnenspeeltuin voor 
kinderen tot 12 jaar met een apart uitgebreid aanbod 
voor de allerkleinsten. Vanuit de rookvrije cafetaria 
hebben ouders en begeleiders een uniek zicht op de 
ravottende bengels, van heel dichtbij de speeltuin of 
van achter geluidswerend glas. Informatie over 
openingsuren, individuele en groepsprijzen, 
verjaardagsfeestjes en schooluitstappen vindt u op 
onze website.

Voor bijkomende informatie klik hier.
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Afbeelding 5: Binnenspeeltuin Jabbedoe

De molenbeek dichtbij de bron

4  - Afstand langs route: 10.2  km

Afbeelding 6: De molenbeek dichtbij de bron

We bevinden ons op de Pardassenhoek ergens 
tussen fietsknooppunt 31 en dichtbij 26 waar de 
molenbeek nog erg smal is. Deze beek zou volgens 
een legende ontspringen in de weiden van 
Erwetegem uit een 'mollegat'.  De watermolens 
treffen we enkel stroomafwaarts aan vanaf Herzele.
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Brouwerij Van Den Bossche

5  - Afstand langs route: 12.26  km

Brouwerij Van Den Bossche is een brouwerij in het 
Belgische en Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Esse, 
deelgemeente van Herzele. De brouwerij werd 
opgericht in 1897 en is nog altijd in handen van 
dezelfde familie.

Arthur Van Den Bossche (1875-1925) startte zijn 

Afbeelding 7: Brouwerij Van Den Bossche

brouwerij in 1897 op het Sint-Lievensplein van Sint-
Lievens-Esse. Hij was de schoonzoon van de 
brouwersfamilie Callebaut uit Wieze, nu bekend als 
bereiders van chocolade.

Na de dood van Arthur in 1925 bouwden zijn 
echtgenote en hun zonen Willy en Marc Van den 
Bossche het bedrijf verder uit. In 1975 kwam Ignace 
Van Den Bossche, zoon van Mark, als vennoot in de 
brouwerij en in 1981 werd hij zaakvoerder. 
Momenteel is de vierde generatie actief in de 
brouwerij.

De nu bekende bieren zijn Pater Lieven Blond, Pater 
Lieven Triple, Pater Lieven Bruin, Kerst Pater, Lamoral 
Degmont en het langste tot nu gebrouwen bier 
Buffalo, dat per toeval voor het eerst werd 
gebrouwen in 1907. Tijdens een voorstelling van het 
Circus Buffalo Bill in Sint-Lievens-Esse had door 
vergetelheid het productieproces een andere 
wending gekregen, maar het bier bleek desondanks 
in de smaak te vallen.

Men kan dit bedrijf, dat gelegen is aan het prachtige 
dorpsplein aldaar, ook bezoeken.

Sint-Lievens-Esse

5  - Afstand langs route: 12.33  km

Ondanks de naam van het dorp Sint-Lievens-Esse en 
de plaatselijke devotie voor de heilige Livinus werd de 
18de-eeuwse kerk niet toegewijd aan deze heilige, 
maar aan Sint-Martinus.
In de wijde omgeving van Sint-Lievens-Esse tref je 
allicht wel een drankgelegenheid waar de 
natuurzuivere bieren van de Herzeelse brouwerij De 
Ryck geschonken worden. Zowel Rochus als Special 
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Afbeelding 8: Sint-Lievens-Esse

De Ryck laten zich best drinken. Vermeldenswaard is 
dat in die brouwerij de roerstok in handen is van een 
vrouw, met name An De Ryck, de achterkleindochter 
van de man die in 1886 de brouwerij stichtte. Ook 
Sint-Lievens-Esse is trots op zijn bier; hier ontstond 
immers het gekende Pater Lievenbier van de 
brouwerij Van den Bossche.

St.-Lievensbron

5  - Afstand langs route: 12.48  km

Afbeelding 9: St.-Lievensbron (Bron: Inventaris 
Onroerend Erfgoed)

De St.-Lievensbron wordt gemarkeerd door een 
kapelletje. De St.-Lievensbron is een bedevaartsoord. 
Het is gelegen in een vallei, in een boomrijke 
omgeving. Aan de voet van een bron is een arduinen 
sokkel met bakstenen kapelletje. Sint LIeven of 

Livinus zou omstreeks 580 geboren zijn uit een nobel 
Iers geslacht. Na een vrome jeugd reisde hij naar 
Engeland, waar hij Augustinus van Canterbury 
bezocht. Vervolgens ging hij terug naar zijn 
geboorteland om zijn studies te voltooien. Hij werd 
tot priester en vervolgens tot bisschop gewijd. Zoals 
zoveel andere geestelijken uit Ierland, Schotland en 
Engeland voelde hij zich geroepen tot de peregrinatio 
Domini, de godsreis. Hij verliet Ierland en vertrok 
naar Gent en Zeeland om daar het christendom te 
preken. Daar vertoefde hij in het Coenobium Ganda 
(Gent) en ging er bidden op het graf van Sint-Bavo, 
die nog maar kort tevoren "in een geur van 
heiligheid" was gestorven. Daarna ging hij als 
missionaris naar het land van Aalst en de streek 
tussen Gent en Ninove.

Voormalige molen Sint-Lievens-Esse

5  - Afstand langs route: 12.67  km

Afbeelding 10: Voormalige molen Sint-Lievens-Esse

Waar nu de watertoren prijkt op de heuvels van Sint-
Lievens-Esse stond ooit een prachtige staakmolen.  
Wat verderop ligt fietsknooppunt 33. Bekijk zeker ook 
de Sint Lieven kapel naast de wateroren.  De 
watertoren is o.a. te zien vanop de Kruiskoutermolen 
te Mere. 
Wat verder bij de kerk van Sint-Lievens-Esse, ter 
hoogte van knooppunt 31, treffen we de 
streekbierbrouwerij Van Den Bossche aan.  Pater 
Lieven en Buffalo zijn hier thuis.  
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Duivenbos

6  - Afstand langs route: 14.91  km

Het Duivenbos is een natuurreservaat in de Vlaamse 
Ardennen in Zuid-Oost-Vlaanderen . Het 11 hectare 
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Afbeelding 11: Duivenbos (Bron: FrDr)

grote natuurgebied ligt op het grondgebied van de 
gemeente Herzele . Het natuurgebied wordt beheerd 
door Natuurpunt en maakt deel uit van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk.

Het natuurgebied ligt enigszins verscholen in een 
komvormig dal in een typisch Vlaamse Ardennen-
landschap. Het bestaat uit oud cultuurlandschap met 
weides en natte- en droge bospercelen. Het oude bos 
aan de oostzijde is heuvelachtig en kent verscheidene 
bronnen. Het was eeuwenlang belangrijk voor de 
dorpsgemeenschap van Sint-Antelinks. Men haalde er 
drinkwater, kapte er hout en deed er aan 
kleinschalige landbouw. Er werden schapen gehoed 
en groenten geteeld. Er werd zelfs vlas geroot en in 
tijden van oorlog diende het bos als schuilplaats. Het 
reservaat bestaat uit twee delen: in het oudste 
gedeelte van ongeveer vijf hectare langs de oostzijde 
is er een reliëfrijk bronbos met een gedund 
populierenbestand en hier en daar opgaande essen. 
De onderbegroeing bestaat uit eik, els, hazelaar en 
vlier. 
Het tweede stuk bos van ongeveer zes hectare 
bestaat vooral uit verlaten kleine weilanden met 
meidoornhagen, deels beplant met populieren en 
deels overwoekerd door braamstruwelen. De weiden 
worden herbebost met es, eik en olm.

Ratmolen

7  - Afstand langs route: 19.0  km

De Ratmolen werd al voor 1500 opgericht. Op de 
andere oever bevond zich een oliemolen. Deze 
verdween rond 1866. Na een brand in 1875 werd het 
huidig gebouw opgetrokken. Op 17 februari 1994 
werd de molen beschermd als monument en samen 
met zijn omgeving als dorpsgezicht. Van het ijzeren 
bovenslagrad is vrijwel niets meer overgebleven, 

Afbeelding 12: Ratmolen

maar het gebouw verkeert nog in vrij goede staat. Het 
interieur is vrijwel intact gebleven, met drie koppels 
maalstenen.

In De Lossen Teugel

8  - Afstand langs route: 19.06  km

Afbeelding 13: In De Lossen Teugel

U wilt genieten van de stille natuur. Of een actief 
weekend, samen met de kinderen. Of een fiets-, 
wandel- of paardrijtussendoortje? 'In De Lossen 
Teugel' biedt het allemaal aan! Tussendoor slaapt u in 
één van de twee gezellige gastenkamers met douche 
en toilet, of in de modern uitgeruste studio (bestaat 
uit een tweepersoonsbed, een eethoek, een 
keukentje en twee zetels die elk tot een 
tweepersoonsbed kunnen opengeklapt worden). De 
perfecte inleiding voor een heerlijk ontbijt met 
zelfgebakken brood.

Molen te Broeck

9  - Afstand langs route: 23.04  km

De molen ligt in de nabijheid van fietsknooppunt 63 
aan de Wilgendries richting Aaigem. Naast de 
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Afbeelding 14: Molen te Broeck

watermolen treffen we een omvanrijk 
maalderijcomplex aan, met heel wat potentieel.  
Spijtig dat enkel de watermolen werd beschermd.  De 
huidige eigenaar opende naast de watermolen een 
leuke drank- en eetgelegenheid, en hoopt ooit de 
molen weer maalvaardig te krijgen.
In 't Hofschuurke kan je ondermeer genieten van een 
heerlijke pannekoek gebakken op de Leuvense stoof.
Zie ook: www.thofschuurke.be
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Kruiskoutermolen

10  - Afstand langs route: 23.62  km

Afbeelding 15: Kruiskoutermolen

Kruiskoutermolen

De houten staakmolen op de hoogte van de 
Kruiskouter heeft een oude geschiedenis die 
teruggaat tot 1387 en gesitueerd is in Nieuwerkerken. 
In 1923 werd hij te Mere opgericht door Jozef Van Der 
Haegen. In 2004-2006 werd de molen grondig 
gerestaureerd. 

Meer info op : www.kruiskoutermolen.be

Brouwerij De Glazen Toren

11  - Afstand langs route: 24.56  km

Afbeelding 16: Brouwerij De Glazen Toren (Bron: 
David Samyn (3))

De Glazen Toren is het geesteskind van biermeesters 
Dirk De Pauw en Jef Van Den Steen. Deze laatste 
heeft behalve een beroemde baard en een muzikale 
achtergrond ook een gerenommeerde 
encyclopedische bierenkennis. De brouwerij startte in 
2004 al onmiddellijk met een topbier, de Saison 
d’Erpe-Mere, maar ook de vier andere bieren zijn 
internationaal gegeerd en scoren hoog bij kenners.

Sopeter te Vlekkem

12  - Afstand langs route: 28.71  km

Afbeelding 17: Sopeter te Vlekkem
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Pal voor de kerk van Vlekkem op de hoek van de 
Paardestraat staat een mooi beeld van beeldhouwer 
Herman De Somer (zoon van Jozef De Somer).  Het 
stelt de Vlekkemnaars voor, die bekend stonden als 
'sopeters'.
Opgelet. Bergaf rijdend vanaf Vlekkemdorp fietsen 
we voorbij het huis van de beeldhouwer. Via een 
landweg naast de autosnelweg, gaat het naar de 
watermolen van Ottergem in de Ruststraat. Vanaf 
daar gaat het richting Erondegemdorp waar we terug 
aansluiten bij knooppunt 58.
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Natuureducatief Centrum “De Pastorie”

13  - Afstand langs route: 31.2  km

Afbeelding 18: Natuureducatief Centrum “De 
Pastorie” (Bron: Gemeente Sint-Lievens-Houtem)

Aan de voet van de Vlaamse Ardennen, in het 
landelijke Zonnegem, bevindt zich sinds 2004 het 
Natuureducatief Centrum "De Pastorie". Het 
voormalige pastoriedomein en het aanpalende 
natuurgebied langs de Smoorbeek, vormen een 
prima uitvalsbasis voor natuurbeleving en 
natuureducatie. Het volledige domein van ca. 8 ha 
groot, werd in 2009 uitgebreid met een nieuwe 
hoogstamboomgaard en vlindertuin. Ook werden een 
poel aangelegd en een beestentoren gebouwd, extra 
troeven naar biodiversiteit en natuureducatie.

De Champetter

14  - Afstand langs route: 33.82  km

Dit levensgrote standbeeld uit polyester van de 
Letterhoutemse champetter Raymond Van Den 
Berghe (1902-1986) werd in 1978 geplaatst ter 
gelegenheid van het 'Jaar van het Dorp'. Het stelt de 
champetter voor in zijn vroegere hoedanigheid, toen 

Afbeelding 19: De Champetter

de openbare aankondigingen moest afroepen op de 
'roepsteen'. Het is een zogenaamde 'belleman'. In 
kleine dorpen hanteerde de veldwachter immers na 
de hoogmis een handbel waarmee hij de aandacht 
van het publiek wilde vestigen op het nieuws dat hij 
zo uitroepen.

Sint-Lievens-Houtem

15  - Afstand langs route: 34.71  km

Afbeelding 20: Sint-Lievens-Houtem (Bron: Wikipedia)

Het gebied dat nu Sint-Lievens-Houtem overspant, 
werd in de Middeleeuwen in twee verdeeld. Een 
gedeelte werd beheerd door de Sint-Baafsabdij van 
Gent, het ander behoorde tot het Land van Aalst, met 
eigen vierschaar. Het dorp had in de middeleeuwen 
een belangrijke bedevaart en jaarmarkt. Deze Sint-
Lievensbedevaart werd gehouden op 29 juni en 
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herdacht het overbrengen van de relieken van Sint-
Lieven van het dorp naar de Sint-Baafsabdij. Onder 
Karel V werd de bedevaart afgeschaft.

Parochiekerk St.-Onkomena

16  - Afstand langs route: 36.4  km

Afbeelding 21: Parochiekerk St.-Onkomena (Bron: 
Pascal Brackman)

De parochiekerk van St.-Onkomena of St.-Wilgefortis 
Kruiskerk van Bavegem is gelegen op een hoogte. 
Reeds in de 10de eeuw bezat Bavegem een kapel. De 
kerk is van oudsher aan de Heilige Onkomena of 
Wilgefortis toegewijd. De cultus van Onkomena of 
Wilgefortis startte in de 14de eeuw. Onkomena zou 
naar "ontkomen" of "onsnappen" verwijzen. Volgens 
de legende beloofde de vader aan een heidens 
koning dat zijn dochter Wilgefortis met die heidense 
koning zou trouwen. Wilgefortis zag dat helemaal niet 
zitten en bad om weerzinwekkend te worden. Na 
haar gebed begon ze een sterke baardgroei te 
krijgen. Haar vader was woedend en liet haar 
kruisigen. Dit verhaal zou zich afgepeeld hebben in 
Portugal. De gekruisigde gebaarde man is dus geen 
man maar een vrouw. Gebaseerd op dit verhaal werd 
Wilgefortis sterk aanbeden tegen mishandeling van 
"slechte mannen".
Een meer pittige en gelinkte mythe aan de verereing 
van de Heilige Oncomena is dat ze vanuit Portugal 
naar het noorden zou gevlucht zijn en in onze streken 
terecht kwam, meer specifiek in de bossen van 
Hoogbavegem. Dit lijkt me eerder een dichterlijke 
vrijheid waarbij verhalen gekoppeld worden aan 
lokale situaties om bij de luisteraar meer 
betrokkenheid los te weken.

Bavegem

16  - Afstand langs route: 36.54  km

Afbeelding 22: Bavegem (Bron: Joost Goethals)

Ook Bavegem kreeg zijn deel van de oorlogsellende 
in WO I. Zo luidt het verslag van de toenmalige 
pastoor Baert: 

"Aangaande de opeisching der werklieden zijn er in 
het jaar 1916 twee en twintig naar Duitschland 
gestuurd in 't begin van 't jaar 1918 zijn er meer dan 
honderd gesonde geweest naar het westfront, in 't 
suide der provincie West Vlaanderen: daar is een 
werkman met name Hendrik de Beir, in het hospitaal 
te Deinze overleden."

"Het dient niet gezegd te worden dat vele 
landbouwers met groote en kleine boeten gestraft 
werden en menige burgers vele afpersingen 
ondergingen: het duitsche krijgsgerecht is daarom 
algemeen gekend."

"Er waren 58 soldaten, maar niet een vrijwillige heeft 
zich aangeboden: vijf sneuvelden of stierven in de 
hospitalen; een soldaat  heeft zijn rechterarm 
verloren en een ander verblijft in een 
krankzinnigengesticht."

O.-L.-Vrouw-van-Bijstandkapel

16  - Afstand langs route: 36.76  km

Bavegem vereert Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in 
een kapelletje uit 1736. Het werd indertijd opgericht 
door de bewoners van het 'Hof ter Zijpe' om het 
onheil in hun stallen en de tegenslagen in hun gezin 
en hun landbouwbedrijf te laten ophouden. De 
benaming 'ter Zijpe' heeft vermoedelijk zijn 
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Afbeelding 23: O.-L.-Vrouw-van-Bijstandkapel

oorsprong in zijn lage ligging. Het water 'zijpt' er 
naartoe waardoor er een zompige en drassige grond 
ontstond.

OZ Bavegem

16  - Afstand langs route: 36.96  km

Afbeelding 24: OZ Bavegem (Bron: Zeeland Bol Nl)

Het voetbalveld van OZ Bavegem maakte in het jaar 
2013 deel uit van de "penalty- en middenstippen"-
diefstal. Op tal van voetbalvelden in de buurt werden, 
zoals hier, de middenstip en/of de penaltystip 
uitgegraven en verwijderd. Tot nu toe nog steeds een 
misterie wat het motie was en wie hier achter zat. De 
9 ploegen die dit misterie moesten ondergaan waren 
KSV Sottegem, Eendracht Grotenberge, KFC Herzele, 
DT Borsbeke, Eendracht Elene, VC Ressegem, SK 
Vlierzele en Eendracht Houtem.

Marktplein

17  - Afstand langs route: 43.72  km

Houtem Jaarmarkt is een jaarlijkse winter- en 
veemarkt in Sint-Lievens-Houtem. Die neemt plaats 
op 11 november. Het dorp wordt dan voleldig 
ingenomen door dé openluchtmarkt van het land 
waar voraal de handel in vee en rasechte paarden in 
de kijker staat. Honderden verkopers tonen hier trots 
hun dieren. Mensen reizen uit het hele land komen 
dan naar deze plek. Hier zie je bij de 
onderhandelingen nog het echte handjeklap. Met 
meer dan zeshonderd paarden en twee keer zoveel 
koeien te koop is dit een van de top 
veehandelplekken vanhet land. Elk jaar wordt een 
buitenlands gebied uitgenodigd om zijn/haar 
attracties, regionale producten en vakmanschap te 
presenteren op de beurs. Voor twee dagen wordt het 
volledige dorp omgetoverd tot een open en gastvrije 
ruimte.

Sint-Michaëlskerk van Sint-Lievens-
Houtem

17  - Afstand langs route: 43.86  km

Afbeelding 25: Sint-Michaëlskerk van Sint-Lievens-
Houtem

De Sint-Michaëlskerk in Sint-Lievens-Houtem was een 
grote Romaanse kerk. Van de oorspronkelijke grote 
Romaanse kerk resten nog een kleine Romaanse 
zijtoren en een zeldzaam 'beenderkapelletje', met 
twee boven elkaar gelegen kapelruimten, prachtig 
gerestaureerd in 2002. Op een ereplaats in de kerk 
rust Jacob van Brucele, abt van de Gentse Sint-
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Baafsabdij, in een praalgraf dat dateert van ca. 1465.
Jaarlijks en massaal trokken de Gentenaren, 
vertrekkend aan de Sint-Baafsabdij, met de relieken 
van hun stadspatroon, de H. Livinus, naar diens graf 
in Sint-Lievens-Houtem. Een rare geschiedenis! Deze 
rumoerige bedevaart liep niet zelden compleet uit de 
hand, zodat Keizer Karel in 1540, bij de zware 
bestraffing van zijn geboortestad, er een punt achter 
liet zetten!
In het Keizer Kareljaar 2000 kregen Sint-Lievens-
Houtem en Gent opnieuw de symbolische toelating 
om de historische banden nauwer aan te halen.

Sint-Michielskerk

17  - Afstand langs route: 43.87  km

Afbeelding 26: Sint-Michielskerk (Bron: Wizpr.guide)

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, is de 
aartsengel Michaël de patroon van deze kerk, die 
helemaal verbonden is met de verering van Sint-
Lieven, de Ierse martelaar Livinus die in deze streek 
predikte en er in 657 werd onthoofd. Lieven werd 
begraven in Houtem, allicht in een crypte onder de 
kerk. De verhoging van de vloer in de huidige kerk, 
met zowat een meter, zou daar op wijzen. Tot 
vandaag bezoekt men in de kerk de nieuwe versie 
van Lievens praalgraf voorzien van een gisant en 
geschilderde taferelen uit zijn leven.
De eerste kerk in romaanse stijl kwam in de 
11de-12de eeuw tot stand. Ze werd in de 15de eeuw 
gedeeltelijk vernield en leed nadien nog in 
godsdienstoorlogen en in de Franse tijd. Delen ervan 
zijn nochtans bewaard: het koor, geflankeerd door 
twee traptorens en een martyrium dat teruggaat tot 
in de 10de eeuw palend aan de zuidelijke traptoren. 

In de periode 1769-1779 werd de actuele kerk 
opgetrokken in classicistische stijl. Het is een 
driebeukige bakstenen kerk op zandstenen plint en 
met een zandstenen westgevel bekroond met een 
vierkante toren in bak- en zandsteenstijl.
In de kerk zijn oude muurschilderingen over het leven 
van Sint-Lieven behouden. Het grootste deel van het 
meubilair dateert uit de 18de eeuw.
Het pronkstuk is het in 1982 gerestaureerde orgel 
van Pieter Van Peteghem uit 1786.

Watermolen

17  - Afstand langs route: 44.0  km

Afbeelding 27: Watermolen (Bron: Erfgoedbank, Land 
van Rode)

Hier stond al een watermolen op de Molenbeek in 
1210, eigendom van de Sint-Baafsabdij te Gent. Een 
andere tekst (een pachtcontract) toont dit bezit aan in 
1480. Tot in 1959 was de molen nog in gebruik. De 
Molenbeek heeft bij het molengebouw een verval van 
4,5 meter. Er is geen bypass aanwezig. Op de 
linkeroever is er bebouwing, terwijl op de 
rechteroever over een lengte van ongeveer 100 
meter weiland en houtkant voorkomt. Het metalen 
bovenslagrad is haast volledig weggeroest. Het 
mechanisme is nog aanwezig, met drie steenkoppels. 
Bakstenen gebouw onder zadeldak (niet evenwijdig 
aan de straat, mechanische pannen), uit de 19de 
eeuw. Voorgevel met rechthoekige deur onder 
houten latei. Zijpuntgevel aan de beekkant op 
gecementeerde onderbouw, rechthoekige en 
segmentboogvormige vensters. Op 17 februari 1994 
werd de molen beschermd als monument (met 
inbegrip van het molengebouw, de molenuitrusting 
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met toebehoren en de sluis met beide wanden) en 
samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. De 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kocht in 2007 de 
watermolen aan op het Eiland in het Houtems 
centrum. Molenhuis en maalwerk worden hersteld en 
komen in aanmerking voor een toeristische 
bestemming.

De Romein

18  - Afstand langs route: 45.55  km

Afbeelding 28: De Romein

Bovenaan de Balei maak je kennis met de Romein.

Ooit schreef Julius Caesar zijn boek ‘De bello gallico’. 
In zijn verhaal noemde hij de bewoners van onze 
streken de dappersten aller Galliërs. Maar die 
dapperen konden de opmars van de Romeinse 
legioenen niet stoppen. Caesar beschikte over een 
gedrild leger, dat tactisch en strategisch onze 
vechtlustige voorvaders overvleugelde.

De Oude Heerweg herinnert nog steeds aan die 
gebeurtenissen van meer dan 2000 jaar geleden. Dat 
feit heeft Robert Goossens, een Houtems kunstenaar, 
ertoe aangezet een Romeinse legioensoldaat te 
creëren. Niet zomaar een tinnen soldaatje, maar een 
kolos van ongeveer 3 meter hoog.

Bovenop de Balei, richting Oude Heerweg, heerst de 
vastberaden krijger over Sint-Lievens-Houtem.
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