
KRUISHOUTEM - WANNEGEM

Langs de molen, kunst en weidse uitzichten

Routegegevens
Aantal kilometer:     9,5 km

Parcours: heuvelig

Troeven: * kunst
* De Schietsjampettermolen
* erfgoed

Startplaats: Kerk van Wannegem, 
Huisepontweg 1, Kruisem

Parking: Voldoende aan de kerk

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 
18/06 tot 18/07
oranje pijlen LG

Routebeschrijving

We vertrekken aan de Sint-Machutuskerk in Wannegem-Lede. We gaan voorbij de kerk rechts de eerste wegel in. Links op de 
Nokerepontweg en onmiddellijk rechts weer de wegel in. De wegel volgen tot ‘t Leeghoek en rechts de Zevekotstraat in. Voorbij de 
scherpe bocht links de Terwedenweg in.  Aan het einde van de straat rechts afslaan (Boviestraat). Op het einde links de Huisepontweg
en onmiddellijk rechts de wegel in langs het kasteeldomein. De Wannegem-Ledestraat oversteken en de wegel verder volgen. De 
Leedsestraat oversteken en de wegel nog steeds verder volgen tot aan de Ledepontweg. Daar rechts afslaan en weer eerste rechts 
nemen. Onmiddellijk weer rechts de Reutelstraat in. Aan de Leedsestraat links en eerste rechts Kelderstraat. Deze blijven volgen tot 
de Cieskensstraat. In de Ciesksensstraat wegel rechts naar de Houtavestraat. Aan de kruising links Huisepontweg.  Dan zie je de kerk 
terug staan. 

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar  
oostvlaanderen@landelijkegilden.be.  Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde 
van 25 euro.  We verloten onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro. 

Belangrijke richtlijnen!
De paden zijn vlot toegankelijk. Ook voor kinderwagens.

Met dank aan Landelijke Gilde Kruishoutem
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Enkele hoogtepunten
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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1. Kunst
Onderweg kom je verschillende kunstenaars tegen
2. Oude hoeve
Zogenaamd "Goed ter Hoeyen", gelegen in de straatbocht, in het meersgebied van 
de Plankbeek, grensbeek met Wannegem-Lede. Vermoedelijk zeer oud site, 
voormalig pachthof en leen van de heerlijkheid Ayshove, reeds vermeld in 1419 
(zie gedenkplaat). Begin 16de eeuw eigendom van de familie Van Zevecote (zie 
straatnaam).
3. GR route loopt deels langs de wandeling
De GR-paden vormen een netwerk van langeafstandswandelpaden door Europa, 
voornamelijk in Frankrijk, België, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje. 
GR zijn de initialen van de routepaden Grande Randonnée en Grote Routepaden in 
Vlaanderen. De basismarkering bestaat heel eenvoudig uit twee strepen onder 
elkaar, wit of geel bovenaan en rood onderaan. Het is een internationale manier 
van markeren voor doorgaande wandelpaden.
4. Wachtbekken
We zijn vanop het dorpsplein afgedaald naar de vallei van de Rooigemsebeek, die 
hier ook Leedsebeek of Kasteelbeek heet. De brede bedding was de ideale plek om 
een wachtbekken aan te leggen. Bij hevige regenval wordt het gevuld om te 
voorkomen dat er stroomafwaarts, richting Mullem, huizen overstromen.
5. Kasteel Wannegem-Lede ‘De Ghellinck
Het Kasteel van Wannegem-Lede, of het Kasteel de Ghellinck d'Elseghem, ligt in 
Wannegem-Lede. Het Kasteel van Wannegem-Lede, ook het ‘Petit Trianon’ van 
Vlaanderen genoemd , is een voorbeeld van een laat-18e-eeuws ‘maison de 
plaisance’ in zuiver classicistische of Lodewijk XVI-stijl. Barnabé Guimard ontwierp 
het in 1785-86. Hij was een leerling van Jacques-Ange Gabriel en bouwmeester van 
het Koningsplein, het Warandepark en het Paleis der Natie in Brussel. Het park 
werd aangelegd op ingeving van de Duitse tuinbouwkundige Hirschfeld. Een 
gedenksteen in het park herinnert hieraan. Het kasteelpark omvat een vijver met 
eilandje , bruine beuken, exotische bomen, een orangerie en een fazantenkooi. Het 
kasteeldomein en het kasteel zijn beschermd als landschap en als monument.
6. De Schietsjampettermolen
De Schietsjampettermolen is een standerdmolen. Deze molen stond oorspronkelijk 
in de West-Vlaamse deelgemeente Houtave. De Houtavemolen werd in 1981 
afgebroken onder luidruchtig protest van de toenmalige veldwachter, vuurwapen 
in de hand. Hij schoot een kogel in het molenkot. Ze werd in Wannegem-Lede 
heropgebouwd en wordt daar Schietsjampettersmolen genoemd. De molen staat 
op de plaats waar vroeger een 16e-eeuwse molen stond die op 27 oktober 1959 
omwaaide. Sedert 2006 is ze opnieuw maalvaardig. Ze kan twee steenkoppels en 
een haverpletter aandrijven.
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