ZWIJNAARDE
Langs het Zwi(j)n en verborgen natuur bij de stad
Routegegevens
Aantal kilometer: 9,9 km
Parcours:
vlak
Troeven:
* Natuur en weidse zichten
* Door de dorpskern
* Zwijntjesbos
* Scheldemeersen
Startplaats:
Sporthal Hekers
Ter Linden 19, Zwijnaarde
Parking:
Voldoende aan de sporthal
Signalisatie:
RouteYou via QR-code, van
19/03 - 19/04 oranje pijlen LG

Start

Belangrijke richtlijnen!
-

De route is met enige aanpassing toegankelijk voor
kinderwagens en rolstoelen.
Er is in het midden van de route een openbare WC
aan de begraafplaats.

Met dank aan Landelijke Gilde Zwijnaarde

Routebeschrijving
Start Parking Sporthal Hekers (Ter Linden) Achter de sporthal, asfaltweg richting Heerweg Zuid. Links Heerweg Zuid
Rechts Prelaatsdreef Links Joachim Schayckstraat. Aan het zebrapad Adolphe Della Faillelaan oversteken rechts richting
Merelbeke. Links Nieuwescheldestraat Rechts Zonneputtragel Rechts onder de brug. Net achter de beek rechts. Neem
het pad links van de oude Scheldearm. Haakse bocht naar rechts. Links Zwartekobenstraat in. Rechts Meersbloem en
erna het jaagpad op (Zonneputtragel). Rechts Eggestraat. Weer rechts Hondelee. Rechts Hondeleepad en links terug de
Zwartekobenstraat in. Rechts Hondelee, links Zandvoordestraat. Links Kelderijstraat, op het einde rechtsafslaan naar het
Zwijntjesbos. Daar het pad rechtdoor kiezen (rechts staat soms onder water). Rechts Heerweg Zuid. Rechts Mattestede
en weer rechts Zandvoordestraat. Links Ten Hulle. Rechts Heerweg Zuid. Rechts Remi Vlerickstraat, Links Dorpsstraat,
Links Heerweg Zuid, Rechts Ter Linden en zo weer naar de parking van Sporthal Hekers.

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. Eind maart verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.
Wij zullen af en toe een foto posten op onze FB pagina.
Indien je dit niet wil, gelieve expliciet te vermelden bij
het
doorsturen van jouw foto’s.
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ZWIJNAARDE
Langs het Zwi(j)n en verborgen natuur bij de stad
Enkele hoogtepunten
1
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1. Kasteel van Zwijnaarde" ook zogenaamd "Kasteel della Faille".
Het huidige kasteel heeft een prachtig park en omwalling. Een toegangsdreef leidt
naar het dorp, maar het dorp zelf heeft geen voeling meer met het kasteelpark door
de aanleg van de E17. De geschiedenis van het kasteel keert terug tot 1345. Dan
werd het kasteel door Wouter van Zwijnaarde afgestaan aan de Sint-Pietersabdij.
Sinds 1420 schreef het protocol voor dat dit kasteel de verblijfplaats moest zijn voor
de graven van Vlaanderen de nacht voor ze in de Sint-Pietersabdij de investituur
ontvingen en hun blijde intrede deden te Gent. Het was o.m. de tijdelijke woonplaats van Isabella van Oostenrijk, zuster van Karel V en echtgenote van Christiaan
II, koning van Denemarken. Zij stierf hier in 1526. Tijdens de beeldenstorm werd het
verwoest en nadien onder abt Joachim Arsenius Schayck terug hersteld in de 17e
eeuw. In 1797 werd het door de Fransen openbaar verkocht samen met alle
verbeurd verklaarde goederen van de Sint-Pietersabdij. Sinds eerste helft 19de
eeuw is het eigendom van de familie della Faille d'Huysse. Het werd in de eerste
helft van de 19e eeuw heropgebouwd op de oude, door water omgeven vestingen
en kreeg dan zijn neo-classicistische stijl. Ook in WO I is het verwoest en in 1922
terug opgebouwd in neo-rococostijl. Momenteel heeft het een recreatieve functie.
2. Oude Sluis
Aan de Trekweg langs de Schelde in Merelbeke staat ter hoogte van het Zonneputje
een oude sluis. Het is een bouwwerk met veel glas.
3. De Scheldemeersen
De Schelde stroomt hier in een vlakte van 1500 m breed met wijdse landschappen.
Kenmerkend zijn de door greppels opgedeelde graslanden, weilanden en grachten,
afgezoomd met knotwilgen, houtkanten, bermen en dijken. De Schelde meanderde
sterk, maar werd in de loop der tijd gekanaliseerd voor de scheepvaart.
4. Het Zwijntjesbos
Dit bos is pas in volle ontwikkeling/groei. De werken starten normaal in 2021 om
het bos om te toveren tot een groenzone met bospaden, speelweide, speelbos,
klimtoren, picknickzone,... Het is tevens geboortebos en er is een wandelpad.
5. Gedenksteen voor overleden wielrenners
Frederiek Nolf, Wouter Weylandt en Dimitri De Fauw zijn 3 jonge Oost-Vlaamse
wielrenners. Ze stierven op jonge leeftijd en kregen hier een gedenksteen aan café
'De Meersbloem', een geliefde tussenstop of een denkbeeldige 'finish' waar veel
wielrenners een sprintje trokken op het einde van een trainingsrit.
6. Het dorp van Zwijnaarde
Zwijnaarde heeft nog een echt dorpsplein met een kiosk en omringd door huizen.
Op het plein staat een beeld van een ‘Zwijntje’. Destijds was het een landbouwersdorp en de molen is een van de relieken aan die tijd. De kerk is toegewijd aan SintNiklaas. Merkwaardig is het Jezusbeeld zonder benen, opgehangen aan het parochiesecretariaat naast de kerk, dat tevens ook ooit een noodkerk is geweest. Het
roept op om “handen en voeten te geven aan je geloof”.
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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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