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MTB DDH 50 km

Deze route wordt jou aangeboden door Chris Van De 
Maele

Lengte: 50.0  km

Stijging: 314  m

Moeilijkheidsgraad: 5/10

Routebeschrijving

Bezienswaardigheden

Cotthem

1  - Afstand langs route: 6.41  km

Afbeelding 1: Cotthem

Het gehucht Cotthem ligt aan een heuvelflank, in een 
bosrijke omgeving. Eeuwen geleden moet er een 
zeker Cota hebben gewoond. Cotthem is immers een 
verbastering van het Germaanse Cota haim, wat 
zoveel betekent als ‘de woonplaats van Cota’.

Het gehucht ligt tussen Oombergen, Hillegem en Sint-
Lievens-Houtem. Alles ademt er rust en stilte uit. 
Tussen het gulle groen staan nog oude, karaktervolle 
woningen waarvan er enkele tot een eethuis zijn 
omgebouwd.

Cotthemroute

2  - Afstand langs route: 6.88  km

Afbeelding 2: Cotthemroute

De Cotthem wandelroute start op het immense 
marktplein van Sint-Lievens-Houtem, bekend van zijn 
jaarmarkt. Deze landelijke gemeente ligt aan de voet 
van de 83 meter hoge Baleiheuvel. Op de flanken van 
die helling ligt het sympathieke gehucht Cotthem, dat 
zijn naam gaf aan deze route. We wandelen over een 
Romeinse heirbaan en talrijke kerk- en voetwegels. 
Ook de dorpjes Oombergen (Zottegem) en Hillegem 
(Herzele) vereren we onderweg met een bezoek.

Voor bijkomende informatie klik hier.

St.-Lievenskapel

3  - Afstand langs route: 7.34  km
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Afbeelding 3: St.-Lievenskapel (Bron: Vandevorst, Kris, 
01-06-2007, ©Vlaamse Gemeenschap)

Vermaard bedevaartsoord met kapel en omringend 
tuintje. Rechthoekige kapel met drie traveeën en 
driezijdiige sluiting, onder zadeldak (leien), van 1640, 
gerestaureerd in 1702; neogotische uitbreiding met 
anderhalve travee en nieuwe voorgevel. 
Baksteenbouw op deels natuurstenen plint. Koor met 
zandstenen negblokken. Neogotische travee 
geritmeerd door steunberen met een versnijding. 
Voorgevel geflankeerd door steunberen met drie 
versnijdingen, aandak op schouderstukken. 
Sierankers. Spitsboogdeur onder geprofileerde 
druiplijst, daarboven spitsboognis met Sint-
Lievensbeeldje.

Kampenheuvel

4  - Afstand langs route: 9.16  km

Afbeelding 4: Kampenheuvel

Kampenheuvel
Beklimmingscode van RouteYou : E_4_d

De Romein

5  - Afstand langs route: 11.34  km

Afbeelding 5: 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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De Champetter

6  - Afstand langs route: 11.65  km

Afbeelding 6: De Champetter

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 
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.

Natuureducatief Centrum “De Pastorie”

7  - Afstand langs route: 15.01  km

Afbeelding 7: 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.

Watermolen Bambrugge (Prinsdaal)

8  - Afstand langs route: 18.57  km

Afbeelding 8: Watermolen Bambrugge (Prinsdaal)

Knooppunt 70 in het centrum van Bambrugge ligt in 
de buurt van de watermolen.  De watermolen werd 
na een grote brand omgebouwd tot mechanische 
maalderij (Van Sande).  Het rad is verdwenen. Even 
voorbij de kerk loopt een pad naar de molen. In de 
verbouwde voorgevel zie je nog de vorm van het 
oude molenhuis.
In Bambrugge bevinden zich in Everdal nog enkele 
restanten van een tweede ooit grote watermolen.
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Burst

9  - Afstand langs route: 19.36  km

Burst is een dorp in de Belgische provincie Oost-
Vlaanderen en een deelgemeente van Erpe-Mere. 
Burst heeft 2968 inwoners  en de oppervlakte van de 
deelgemeente is 3,83 km². Burst ligt in de 
Denderstreek aan de Molenbeek en wordt omringd 
door Bambrugge, Aaigem, Ressegem , Borsbeke , 
Vlierzele  en Zonnegem . Aan Burstenaren gaf men de 
bijnaam "De Stro-zekers" .
De naam van Burst werd voor het eerst gevonden in 
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Afbeelding 9: Burst (Bron: Klodde)

een oorkonde van de Sint-Pietersabdij in Gent. In dit 
document uit 1042 werd vermeld dat het dorp Burste 
gelegen lag aan een gelijknamige rivier, de Bursitia 
juxta fluviolum Burste. Pas een eeuw later, in 1151, 
werd Burst voor het eerst onder de huidige naam 
genoemd. Daarnaast werd het dorp in de 
daaropvolgende decennia als Borst, Bost en Bust in 
enkele documenten genoemd.

Burst Fietsenstalling f1

10  - Afstand langs route: 21.59  km

Afbeelding 10: Burst Fietsenstalling f1 (Bron: 
Velopark.be)

Type: Openbare Fietsenstalling
Eigenaar: NMBS
Beheerder: B-Parking (NMBS)
Publieke toegang: ja
Overdekt: ja
Total capaciteit: 62
Prijs: Gratis

Molenbeekroute

11  - Afstand langs route: 24.83  km

Afbeelding 11: Molenbeekroute

De Molenbeekroute doorkruist het grensgebied van 
de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. Eigenlijk 
liggen er langs het traject twee Molenbeken. Ze doen 
hun naam alle eer aan. Langs hun loop bouwde men 
uiteraard watermolens, maar in de wijde omgeving 
staan ook tal van windmolens. De Molenbeekroute 
brengt ze een bezoekje. We fietsen door een typisch 
beeklandschap, met boven op de heuvelruggen 
prachtige vergezichten.

Voor bijkomende informatie klik hier.

Molen te Broeck

12  - Afstand langs route: 27.18  km

Afbeelding 12: Molen te Broeck

De molen ligt in de nabijheid van fietsknooppunt 63 
aan de Wilgendries richting Aaigem. Naast de 
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 
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heerlijke pannekoek gebakken op de Leuvense stoof.
Zie ook: www.thofschuurke.be
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Kruiskoutermolen

13  - Afstand langs route: 28.02  km

Afbeelding 13: 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

Gotegemmolen

14  - Afstand langs route: 28.58  km

Afbeelding 14: Gotegemmolen

In het gehucht Gotegem vinden we de gelijknamige 
watermolen. Deze molen werd al vermeld in 1387 en 

behoorde bij het Hof te Gotegem. In de onmiddellijke 
omgeving bevindt zich een heuvel, waar volgens de 
volksmond nog een kasteel gestaan heeft. Hier 
bestond er een tweede molen die verdween tussen 
1680 en 1771. 

In het dak komt het jaartal 1808 voor. Een ander 
jaartal, nl. 1815, lijkt erop te wijzen dat de lemen 
constructie door steen werd vervangen. In 1898 werd 
er een stoommachine geplaatst, die inmiddels sinds 
lang verdwenen is. Van de firma L. Cesbron Fils & 
Gendres uit Angers werden vijf walsenstoelen 
geplaatst. 

Op 21 april 1993 werd de molen beschermd als 
monument (met inbegrip van het sluiswerk, het 
waterrad en alle roerend werk) en samen met zijn 
omgeving als dorpsgezicht. Daarenboven werd de 
vallei van de Molenbeek op 5 november 2004 
beschermd als landschap. Eigenaar Paul De Meyer 
maalde nog tot rond 2000 alle soorten bak- en 
voedermeel. In 1999 werd nog een nieuwe watergoot 
geplaatst. Sinds 2007 draait de molen niet meer.

Het ijzeren bovenslagrad heeft een diameter van 2,80 
meter en kan een natuursteenkoppel en een 
kunststeenkoppel aandrijven. Tot de uitrusting 
behoren verder nog walsenstoelen, een graankuiser, 
een plansichter en een haverbreker.

Den Dotter natuurgebied.

15  - Afstand langs route: 29.53  km

Afbeelding 15: Den Dotter natuurgebied. (Bron: Teun 
Spaans)

Het natuurgebied "Den Dotter" dankt zijn naam aan 
de vele gele dotterbloemen die er in maart en april 
hun kopje op- steken, naast driehonderd andere 
plantensoorten.
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Engelsmolen

16  - Afstand langs route: 32.1  km

Afbeelding 16: Engelsmolen

Oorspronkelijk stond hier een dubbelmolen (koren- 
en oliemolen) die al in de 16e eeuw bestond. De 
oliemolen verdween al rond 1748. Rond 1870 werd 
een stoommachine in gebruik genomen.

Het was de eerste watermolen van Erpe-Mere die 
beschermd werd, op 25.02.1976: de molen als 
monument en samen met de omgeving als 
landschap. Daarenboven werd de vallei van de 
Molenbeek op 05.11.2004 en op 06.02.2007 
beschermd als landschap.

Sinds de stillegging (vele tientallen jaren geleden) 
werd een groot deel van het interieur uitgebroken. Zo 
rest nog slechts één van de vier steenkoppels. Het 
waterrad werd destijds wel met eigen middelen 
"hersteld", maar met te weinig waterbakken. Dat rad 
is echter zodanig door roest aangetast, dat er nog 
maar weinig van overblijft. De architectuur van het 
gebouw (met fraaie hardstenen omlijstingen) en het 
vrij ongeschonden landschap zijn belangrijke troeven 
om de Engelsmolen een betere toekomst te geven.

In 2005 kreeg de molen een nieuwe private eigenaar 
(N.V. Flanders Investment Company (N.V. FICO), met 
maatschappelijke zetel te Haaltert (Kerksken). In 2007 
begonnen de renovatiewerken van het molenhuis. 
Momenteel (2008) zijn deze werken opgeschort.

Hoeve Van Den Bossche

17  - Afstand langs route: 32.1  km

Afbeelding 17: Hoeve Van Den Bossche

Familiaal melkveebedrijf waarbij een deel van de 
melk verwerkt wordt tot dessertproducten, 
hoofdzakelijk hoeve-ijs. Vanaf Pasen is ons 
zomerterras open voor wandelaars, fietsers, 
ijsjesliefhebbers,...Er kan op afspraak, voor groepen, 
een speciale activiteit georganiseerd worden 
(verjaardagsfeestjes voor kinderen, tussenstop voor 
wandelgroepen). Er is ook een klein winkeltje aan de 
hoeve gebouwd waar men terecht kan voor 
chocomousse, rijstpap, tiramisu, bestellen van 
ijstaarten,

Maandag gesloten. Zon- en feestdagen open.

Voor bijkomende informatie klik hier.

Buysesmolen

18  - Afstand langs route: 36.24  km

Afbeelding 18: Buysesmolen
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Tussen fietsknooppunten 43 en 45 langsheen de 
Kamstraat staat de heropgerichte Buysesmolen. Deze 
zeer oude staakmolen stortte op een snikhete 
zomerdag in 1976 ter aarde, maar herrees als een 
feniks in de zomer van 2009.  Bekijk de zakkenezel bij 
het opgaan van de molentrap. 
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Massashi-pad

19  - Afstand langs route: 37.73  km

Afbeelding 19: Massashi-pad (Bron: (c) Marbre)

Afbeelding 20: Massashi-pad (Bron: (c) Marbre)

Het werk van Masashi Echigo (°1982) ziet er uit als 
een mooi vormgegeven vlonderpad. Maar het is 
meer. Het maakte een verloren gegane trage weg 
terug open en ontsluit zo een heel mooi 
stiltegebiedje. Je moet een beetje moeite doen om er 

Afbeelding 21: Massashi-pad (Bron: (c) Marbre)

Afbeelding 22: Massashi-pad (Bron: (c) Marbre)

Afbeelding 23: Massashi-pad (Bron: (c) Marbre)
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Afbeelding 24: Massashi-pad (Bron: (c) Marbre)

Afbeelding 25: Massashi-pad (Bron: (c) Marbre)

Afbeelding 26: Massashi-pad (Bron: (c) Marbre)

Afbeelding 27: Massashi-pad (Bron: (c) Marbre)

te geraken, maar je wordt beloond door een 
ongewone inkijk in een paar massieve knotwilgen, 
waar het pad langs één zijde rond gebouwd is.

Oriëntatietafel Sint-Antelinks

20  - Afstand langs route: 39.95  km

Afbeelding 28: Oriëntatietafel Sint-Antelinks

Tussen fietsknooppunt 39 en 43 stop je best even om 
te genieten van het schitterende uitzicht over de 
Dendervallei.  Van hieruit hebt u een schitterend zicht 
op o.a. Geraardsbergen. Een oriëntatietafel helpt u bij 
het vinden van de lokaties.
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Ransbeekstraat

20  - Afstand langs route: 39.98  km

Ransbeekstraat
Beklimmingscode van RouteYou : E_3_d

Duivenbos

21  - Afstand langs route: 40.23  km
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Afbeelding 29: Ransbeekstraat

Afbeelding 30: Duivenbos (Bron: FrDr)

Het Duivenbos is een natuurreservaat in de Vlaamse 
Ardennen in Zuid-Oost-Vlaanderen . Het 11 hectare 
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.

In De Lossen Teugel

22  - Afstand langs route: 44.61  km

Afbeelding 31: 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.

Ressegem

23  - Afstand langs route: 47.05  km

Afbeelding 32: Ressegem



RouteYou routegids: MTB DDH 50 km

13

Ressegem is een deelgemeente van het Belgische 
Herzele, gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen. De 
plaats telt niet meer dan 1500 inwoners.

De naam Ressegem vindt zijn oorsprong in 
"Rasseghem", wat betekent de hoeve van Rad-so, een 
verkleinwoord van Rado.

Bezienswaardig is de Sint-Mauritiuskerk van 
Ressegem in laat-gotische stijl. De Heilige Mauritius 
was een Romeins officier, martelaar uit de derde 
eeuw. Zijn naamfeest is op 22 september.

Ressegem was vroeger voornamelijk een 
landbouwgemeente, de dorpskern is gekenmerkt 
door drie hoeven, die heden ten dage herbouwd zijn. 
Het landelijke dorpszicht wordt thans bedreigd door 
de bouwwoede van de Herzeelse bouwheren.

Ressegem is gelegen in de Molenbeekvallei, waarin 
drie mottes terug te vinden zijn. Een van deze 
dorpsmottes is gelegen achter de pastorie te 
Ressegem. De andere twee zijn gelegen in Erpe en 
Heldergem. De mote is sinds 1981 een beschermd 
monument.

Het bos van Ressegem, dat verbonden is met de 
gemeente Aaigem wordt op dit ogenblik opnieuw 
opgewaardeerd door de lokale afdeling van 
natuurpunt. Het moerassig gedeelte wordt op 
natuurlijkwijze heraangelegd. Het bovenste gedeelte 
van het bos is een beukenbos. Er zijn ook heel wat 
uitheemse bomen terug te vinden in dit bos.

De streek wordt samen met de andere 
deelgemeentes van Herzele populair omwille van de 
verschillende fiets, wandel en menroutes.
Meer informatie op Wikipedia

Te Rullegem

24  - Afstand langs route: 48.44  km

Tussen fietsknooppunt 27 en 34 dichtbij het centrum 
van Herzele in de Molenstraat maak je kennis met 
een eeuwenoude staakmolen. De molen Te Rullegem 
was eertijds een banmolen.  Momenteel wordt er 
door een team van vrijwilligers regelmatig gemalen. 
De molen is te bezichtigen.
Knooppunt 34 bereik je via knooppunt 32 door de 
Kanunnikstraat te nemen, Evendael te kruisen en in 

Afbeelding 33: Te Rullegem

Solleveld linksaf het oude Mijnwerkerspad te volgen.  
Helemaal beneden in Evendael op de grens met Sint-
Lievens-Esse, een eindje links van dit pad (je moet er 
echt naartoe om het te kunnen zien) tref je nog de 
restanten van het waterwiel van 't Watermeuleken. 
Een verkorting is mogelijk door de Molenstraat verder 
in te fietsen, voorbij de Molenbeek (de Bataaf was 
vroeger ook een watermolen) richting dorp 
Woubrechtegem waar je inpikt op het 
fietsknoopunten netwerk bij knooppunt 34, richting 
40
(c) foto: Eddy De Saedeleer

Molen Ter Rullegem

24  - Afstand langs route: 48.44  km

Afbeelding 34: Molen Ter Rullegem

"Molen te Rullegem" is een staakmolen op molenwal 
in de Molenstraat, op 1 km ten zuidoosten van de 
kerk te Herzele. De huidige molen dateert 
waarschijnlijk van rond 1750, maar uit kerkelijke bron 
blijkt echter dat op dezelfde heuvel reeds veel 
vroeger een windmolen heeft gedraaid: alleszins 
vanaf 1424, wellicht nog eerder. 

Zowel de huidige als de verdwenen windmolen is 
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haast ononderbroken adellijk bezit geweest. Van 
begin 16de tot begin 19de eeuw was de molen 
eigendom van de Heer van Herzele, later van baron 
van de Woestijne. In 1906 komt de windmolen in 
bezit van graaf du Parc Locmaria. Tot eind 18de eeuw 
was de molen Te Rullegem een banmolen. Toen 
waren de inwoners van de heerlijkheid Herzele 
verplicht om hun graan op de molen van de heer te 
laten malen, op straffe van boeten en verbeurten. De 
molenaar mocht in die tijd een deel van het gemalen 
product afhouden, een praktijk waaraan hij zijn 
kwalijke reputatie dankt. 

De molen werd op 28 mei 1962 beschermd als 
monument. In 1966 werd hij hersteld. Aan het 
draaiende werk werd toen evenwel onvoldoende 
aandacht besteed. Voor 1966 had de molen een buik 
op de windweeg, ten behoeve van een derde 
steenkoppel, maar dit werd toen verwijderd. Het 
geklinknageld gevlucht werd toen vervangen door 
een houten gevlucht van slechts 22 meter lang. 

Na een wiekbreuk op 9 september 1990 kwamen er 
gelaste stalen roeden van 23,10 meter.  De Vlaamse 
Gemeenschap, de provincie en de gemeente 
subsidieerden gezamenlijk 90 % in de totale kostprijs 
van 1.100.000 frank.

In 2002 werd een nieuwe ingrijpende restauratie 
uitgevoerd voor bijna 100.000 euro: nieuwe 
steenbalk, nieuwe kruisplaat (N-Z), maalvaardig 
maken van de achtermolen (molenstenen en nieuw 
rondsel), heropmetselen van de teerlingen en 
schilderwerken.

Eigenaar/vrijwillige molenaar Alain Goublomme stelt 
de molen regelmatig op zondag in werking.

Burcht Herzele

25  - Afstand langs route: 48.85  km

De Heren van Herzele bewoonden deze waterburcht. 
Eeuwenlang bestuurden ze vanuit deze burcht ze de 
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 

Afbeelding 35: Burcht Herzele

'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 
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de waterput een lindeboom om het water in de 
zomer zo koel mogelijk te houden.

Brouwerij De Ryck

25  - Afstand langs route: 48.85  km

Afbeelding 36: 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

KFC Herzele

26  - Afstand langs route: 49.16  km

Afbeelding 37: KFC Herzele (Bron: Zeeland Blog NL)

Het voetbalveld van KFC Herzele 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.

Herzele

27  - Afstand langs route: 49.47  km

Afbeelding 38: Herzele

Herzele is een plaats en gemeente in de provincie 



RouteYou routegids: MTB DDH 50 km

16

Oost-Vlaanderen in België. De gemeente telt ruim 
16.500 inwoners en ligt aan de rand van de Vlaamse 
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



RouteYou routegids: MTB DDH 50 km

17

Vind de route op RouteYou

Bekijk op mobiel

&rylcth


