
ZOMERGEM

Wijdse landschappen in de Meetjeslandse Cuesta

Routegegevens

Aantal kilometer:     8,63 km

Parcours: veel trage wegen

licht glooiend landschap

hier en daar wel plassen mogelijk

Troeven: * Vergezichten

* Authentieke dorpskenmerken

* Veel variatie

Startplaats: KLJ-lokaal / Kwadrant 

Hofbouwstraat 1  9950 Lievegem

Parking: Voldoende in de buurt

Signalisatie: RouteYou via QR-code

Uitgepijld van 10 december 2021

tot 30 januari 2022

Routebeschrijving
Starten aan het KLJ-lokaal, Kwadrant Hofbouwstraat 1 Lievegem. We steken de straat over en kiezen de trage weg
(Strontwegel) tussen het KSA-lokaal en de Tafeltennisclub. Op het einde rechts, Dreef in. Bemerk hier de statige
herenhuizen, die links en rechts van de Dreef staan. Op het einde van de Dreef laten we de kerk links en gaan we 2de

straat rechts in (Kleitstraat). Eerste straat links (Karel Lodewijk Ledeganckstraat) in en links meevolgen tot in de hoek en
tussen huis 31 en 33. Sla daar de trage weg in, steek straat over naar volgende wegel. Op het einde volg je wegel
rechtdoor langs het speelplein. Op het einde daar links en bij kruispunt rechts (Schuthof) Kies dan eerste weg links
(Rijversmeersen). Je komt zo in Rijvers, waar we rechts kiezen. Volg voorbij huisnr 59 ( nieuw huis) links Rijversdreef.
Einde links naar Bauwerwaan. Op het einde van Bauwerwaan schuin rechtdoor naar Haagstraat (VOORZICHTIG BIJ
OVERSTEKEN) en dan 1ste wegel links naar Meesterwegel (voorbij huisnr 11) . Einde rechts en na 50 m terug rechts
(Kattewegel). Einde Kattewegel rechts en direct links naar Kouterwegel, dan steeds rechtdoor en bij T-kruispunt van
trage wegen naar links volgen (Kouterstraatje). Op het einde links Durmstraat opwandelen (DRUKKE WEG: WEES
VOORZICHTIG). Na 200m rechts Hulsemstraat tot het einde. Daar links meevolgen naar de Hulsemwegel. Einde
Hulsemwegel naar links (Bevrijdingsstraat). Op het einde even links in de Zandstraat om dan voor Basisschool De
Zandloper trage weg rechts te nemen. Zo komen we in de Brakalinkwegel, die we links nemen. Op het einde rechts en
dan terug rechts bij eerste straat Dekenijstraat (VOORZICHTIG – ZEER SMAL VOETPAD). Volg deze tot aan de kerk.
Rechts rond punt volgen en 2de straat rechts Luitenant Dobbelaerestraat en daar 1ste weg rechts naar startpunt..

Beter             wandeling

Deel je ervaringen over deze route met anderen                  Horeca

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

aan de leiband.

- Waterdichte schoenen zijn aangewezen. Er zijn enkele 

paden die modderig kunnen zijn.  Bij droog weer wel

geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.

Start

Als je deze route leuk vond of als je leuke foto’s hebt genomen
onderweg, willen we je graag uitnodigen om je ervaringen te delen

op Facebook. Vermeld daarom #beterbuitenwandeling bij je
mededeling. Zet er ook even bij in waar je de foto hebt genomen.
De mooiste foto van dit seizoen krijgt een leuke prijs.

Onderweg zijn weinig cafes of toiletten.  In
de buurt van de kerk/markt zijn er zeker een 
4-tal cafés open.
Voor een kleine hap kunt u terecht in de
omgeving van de kerk of in de Dreef.

Met dank aan
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Beter             wandeling

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. Sint-Martinuskerk Zomergem
Centraal in het dorp staat de Sint-Martinuskerk. Deze kerk werd de afgelopen
eeuwen regelmatig verbouwd, maar de toren is opgetrokken uit Doornikse
kalksteen en dateert van de 13de eeuw. Ze kreeg heel wat te lijden in de
beeldenstorm. Dit resulteert in 3 types zijgevel: een 18de-eeuwse noordelijke
bakstenen muur, die schril afsteekt tegen de zuidelijke veldsteen van destijds. Na
WO I werd de westelijke gevel en de toren terug herbouwd. Toen kreeg de Markt
ook een totaal nieuw uitzicht onder leiding van architect Valentin Vaerwyck, die
ook het gemeentehuis ontwierp.
2. Gemeentehuis van Zomergem
Dit gemeentehuis dateert van 1923 en werd opgetrokken omdat het centrum
tijdens het eindoffensief van de eerste wereldoorlog serieus verwoest was.
Architect Valentin Vaerwyck inspireerde zich hierbij op het gemeentehuis voor het
‘Moderne Dorp’, dat hij voor de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent
ontwikkelde. Hij was ook de ontwerper van het Oost-Vlaamse provinciehuis en het
gerechtsgebouw in Dendermonde.
3. Rijvers en Bauwerwaan op de Meetjeslandse Cuesta
Een van de hoogste punten van het Meetjesland situeert zich in Zomergem (28 m).
Landschappelijk is er tussen een relatief hoge heuvelrug, die zich van Oedelem,
over Maldegem, Ursel en Oostwinkel tot Zomergem uitstrekt. Het zijn restanten
van getuigenheuvels, die een oude kustlijn markeren. Dit landschapstype wordt
‘cuesta’ genoemd en de hellingen zijn ongelijk. De noordwesthelling is in deze
betrekkelijk steil. Deze heuvels bevatten veel (zuurdere) klei. Op de hoogste
toppen vinden we zelfs silex en grind, zodat ze nog minder eroderen dan de
kleiheuvels.
4. Duivekeethoeve
In de boomgaard van deze hoeve situeert zich een bakstenen duiventoren,
waarover reeds in 1735 sprake was. Het was een voorrecht voor de rijken om een
duiventoren te kunnen plaatsen, wat te verklaren is door het feit dat deze hoeve
destijds afhing van het (verdwenen) kasteel van Durmen. Op deze hoeve is ook een
klein landbouwmuseum..
5. Dekenij van Zomergem
De imposante dekenij van Zomergem dateert van 1773 en getuigt van de ambities
van pastoor Jacobus Vergauwen (initialen JVG in het smeedwerk boven het
deurbovenlicht. Dit classicistische gebouw heeft ook een prachtig ommuurde
rechthoekige tuin achter de dekenij met een tuinpaviljoen. Daarnaast ligt een
Engelse tuin met vijver, waarin Ferm een troostplek heeft opgericht. In de
bijgebouwen vooraan waren een koetshuis en een dienstwoning ondergebracht.

6. Dorpspomp met ‘primus’ Steyaert
Van oudsher had elk dorp een dorpspomp. In 1863 werd
het borstbeeld van Martinus Steyaert (°1647) op de
dorpspomp geplaatst. Hij werd reeds op jonge leeftijd
doctor in de theologie, wat hem de titel van ‘primus
Steyaert’ gaf. Hij raakte verwikkeld in de
godsdienststrijd tegen de Jansenisten en ging advies
vragen in Rome. Hij bestreed het jansenisme en kreeg
hoge posities in kerkelijke rangen. Zo werd hij rector aan
de universiteit van Leuven. Later werd hij bisschop van
Roermond, waar hij in 1701 stierf.

https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten

