
VINDERHOUTE EN LOVENDEGEM
Kastelen, een witte molen en het Oude Kale-landschap

Routegegevens
Aantal kilometer:     10,0 km

Parcours: verharde wegen afgewisseld met

trage wegen, minder voor buggy’s

Troeven: * landbouw 

* trage wegen

* wandelgebied Oude Kale

* kastelen

Startplaats: Kerk Vinderhoute, Dorsweg 6, 

Parking: In het dorp langs de Kasteellaan

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 08/06

tot 11/07 oranje pijlen LG

Routebeschrijving
We starten aan de kerk van Vinderhoute en kijkend naar de kerk gaan we links de Kasteellaan in. We steken de Drongensesteenweg
over en vervolgen Kasteellaan, Op einde (net voor Kasteel van Vinderhoute, gaan we links, Meirestraat in. Einde Meirestraat (aan St-
Annakapel) wandelen we rechts via St Annadreef naar Zuurhoekwegel. We vervolgen de Zuurhoekwegel tot brugje over de Kale
(wandel gerust eens verder naar de vogelkijkhut), We stappen over het brugje en vervolgen de wegel om in Oostakkerwegel links af te
slaan. Volg Oostakkerwegel, eerst links, nadien rechts doorheen het bosje om in de Molendam, rechts af te slaan. Einde Molendam,
even rechts in Vijverstraat om onmiddellijk links verder te wandelen in Hooimeersslag. Einde weg links in Brouwerijstraat,en
onmiddellijk rechts de Bloemakkerwegel volgen. Einde Bloemakkerwegel, rechts in Ganzevijver en na 50 m links afslaan, de straat gaat
over in Ganzevijverwegel. We kruisen de Valleiweg en vervolgen de grintweg. Halfweg dit pad gaan we links en komen op het Oude
Kalepad om onze wandeltocht links verder te zetten. Aan de eerstvolgende wegel op rechterzijde wandelen we richting de Kale tot
aan het brugje. Over het brugje stappen we links langs de Kale en volgen het Oude Kalepad tot aan de Poekstraat. Aan Poekstraat
even links om onmiddellijk terug links het Molenpad in te slaan. Einde Molenpad, rechts in Molenslag (langs Van Vlaenderensmolen)
terug richting St-Annakapel. Hier gaan we rechtdoor, de Bergstraat in, om vervolgens rechts via de kasseien van de Korte
Schouwbroekstraat terug de Drongensesteenweg te kruisen en in Schouwbroekstraat onze tocht te vervolgen. Nadien terug links de
Vredesdreef volgen tot einde, dan kom je terug in Dorsweg, uw startplaats aan de kerk..

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.  Binnenkort verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje  ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro. 
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit expliciet te vermelden bij 
het doorsturen van jouw foto’s.

Belangrijke richtlijnen!
- Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten allen tijde 

aan de leiband.

- Bij veel regenval best waterdichte schoenen of een 

extra paar sokken. 

Start

Met dank aan de Landelijke Gilde van 

Lovendegem

mailto:oostvlaanderen@landelijkegilden.be
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2

3

4

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’

1

1. Parochiekerk H. Bavo en kerkhof
Een eerste kerk hier werd vermeld in 966. Werd wellicht meerdere keren verbouwd, nog laatst
in 1821. De huidige kerk dateert van 1855-56 naar een ontwerp van bouwmeester Van Santen.
Het is een driebeukige zaalkerk van zes traveeën in neoclassicistische stijl. Het rijke interieur
met prachtig beeldhouwwerk en houtsnijwerk was het werk van bekende beeldhouwers van de
Gentse academie. Op het gerenoveerde kerkhof (2009) zij oude grafstenen uit de vroegere kerk
ingemetseld in de kerkhofmuur. De meest waardevolle zijn in de kerk ondergebracht naast een
mooi grafmonument gebeeldhouwd door Louis Simonis. Op het kerkhof zijn er nog enkele
grafmonumenten van rijke kasteelheren evenals de kosterkapel (westzijde) en de grafkapel van
de familie Firmin de Smet (oostzijde), bouwheer van het Schouwbroekkasteel.
2. Kasteel van Vinderhoute, Kasteellaan 44-46
Het wordt ook wel het kasteel Van Heyghen genoemd en was vanouds de zetel van de
heerlijkheid Vinderhoute. Aanvankelijk een middeleeuwse versterking, werd het in 1544 door
Lieven van Pottelsberghe afgebroken en door een nieuw kasteel vervangen. In het huidige
gebouw treffen we nog restanten aan van het oude kasteel, namelijk de sierlijke slottoren, de
kapel en de kerkers. Het is gelegen in een omwald park, en eertijds leidden twee dreven naar
de weg van Brugge naar Gent, eeneikendreef naar de kerk, en een vierde dreef naar de Kale.
3. De vallei van de Oude Kale
Dit is één van de best bewaarde landschappen uit het landinrichtingsproject. Het gebied maakt
deel uit van het oppervlaktewaterwingebied van Kluizen, huisvest diverse landbouwbedrijven,
nodigt uit tot wandelen en fietsen … en ondervindt bijgevolg druk vanuit diverse hoeken. Het
inrichtingsplan wou een inrichting nastreven die voor alle sectoren - landbouw, natuur,
recreatie, landschap en waterwinning - voordeel oplevert (of compensaties voorziet voor
eventuele nadelen).
4. Van Vlaenderensmolen
De ronde, stenen korenwindmolen staat op een molenberg en werd gebouwd in 1905 ter
vervanging van een houten staakmolen die door een storm werd geveld. De eerste
vermeldingen van een “coorenwintmuelen” dateren van 1571. Er was ook een kleine rosmolen,
door een paard aangedreven.
De stenen korenwindmolen bleef in gebruik tot 1958. Hij was al eerder beschermd in 1945. In
1984 werd de omgeving een beschermd dorpsgezicht. Hij werd grondig gerestaureerd van 1972
tot 1975 maar kon niet meer draaien door het ontmantelen van het binnenwerk. De molen is
sindsdien ook als woonruimte in gebruik. Nog in 2008 werd een grondige herstelling uitgevoerd
waarbij de wieken (ca 24 m) in feeststand (St.-Andreas kruis) werden gesteld.

5. Kasteel Schouwbroek
Dit kasteel was ooit een “hof met huys van plaisance”,
omringd door wallen en dreven. Midden 18de eeuw was
het domein met prachtig park eigendom van P.d’Hane,
de heer van Eeckhove. In 1894 werd het oude kasteel
heropgebouwd naar ontwerp van architect A. Marchand.
Achter het tuinhek staan drie monumentale oude
kastanjebomen; één ervan is de dikste kastanjeboom in
België. Het park werd eind 19de eeuw in landschapsstijl
heraangelegd, met vijver, ijskelder en paviljoen.
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