Het idyllische DEURLE:
Kunst en meer in het mooiste dorp van Oost-Vlaanderen
Routegegevens
Aantal kilometer:

7,66 km

Parcours:

enkele lichte beklimmingen

Troeven:

* Kunstenaarslandschap
* Mooiste dorp van Oost-Vlaanderen
* Residentieel woongebied
* Authenticiteit van het dorp

Startplaats:

Kerk van Deurle, Dorpsstraat 39

Parking:

Voldoende in het dorp en parking t.h.
v. Restaurant Ouwe Hoeve

Signalisatie:

RouteYou via QR-code, van 26/02
tot 6/4 2021 via oranje pijlen LG

Belangrijke richtlijnen!
-

Start

Goede stapschoenen zijn aangewezen. Er zijn enkele
kleinere paden, die minder geschikt zijn voor kinderwagens en rolstoelen. Af en toe kleine klim..

Met dank aan Landelijke Gilde Deurle-Latem

Routebeschrijving
Met de rug naar de kerk staat volg je links de Dorpstraat tot aan het 1e kruispunt. Neem links de Kriekenbergdreef en sla de 1e wegel rechtsaf. Volg
deze Galgeputwegel en buig op het einde links mee op De Heide. Op de splitsing met de Muldersdreef ga je rechts. Wandel deze Muldersdreef tot
het einde en ga daar op het kruispunt met de Oude Vierschaarstraat naar links. Vervolgens neem je de 1e straat links (Brandstraat) en daarna weer
links (Hooglatemweg). Aan het eerste kruispunt kies je weer de linker dreef (Edgard Gevaertdreef). Wandel rechtdoor voorbij de parking en sla het
eerste baantje links in. Wat verder heb je tussen de bomen het museum Gevaert-Minne, een groot wit gebouw. Wandel verder en sla linksaf in de
Kapitteldreef. Aan het eerste kruispunt, kies je de rechts de Warandedreef. Bij 1e kruispuntje terug rechts de Kleine Reinaertdreef en deze wandel je
tot het einde. Daar links en steeds rechtdoor tot de dwarse P. de Denterghemweg. Ga daar links en kies dan het 2e pad (Forestierpad). Bij het 2e
kruispunt rechts de Nevelse Warande in en je volgt de weg verder tot je de brede de Rode Beukendreef ontmoet. Wandel deze dreef rechts door tot
op het einde, aan het hek van het Kasteel van Deurle (infobord). Ga hier naar links. Einde Kasteeldreef rechts (Lindenstraat). Vanzelf kom je in de
Oude Pontweg. Iets verder volg je de S-bocht (asfaltweg) en daarna de 2e straat rechts: Gustaaf De Smetlaan. Blijf rechtdoor stappen tot in de
Museumlaan met zijn 3 musea (zie hoogtepunten). Volg deze weg tot je terug in de Koedreef komt en ga daar rechts. Bij het kruispunt met de P. de
Denterghemlaan wandel je naar rechts en neem je de eerste weg links: Bachtenberge. Sla op het einde scherp linksaf op de Muldersdreef. Neem het
eerste smalle wegeltje rechts. Het wegeltje is goed herkenbaar aan de gedenkplaat van Cyriel Buysse en de naamplaat: Cyriel Buyssepad. Wandel dit
wegeltje tot aan de kerkhofmuur waar je naar links meevolgt. Je komt zo bij de startplaats.

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. Einde seizoen 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 FB pagina. Indien je dit niet wil, gelieve
expliciet te vermelden bij het doorsturen van jouw foto’s.
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1, Het idyllische dorpsplein van Deurle
Het schilderachtige dorpsplein van Deurle charmeert elke passant meteen met zijn heilige
Drievuldigheid: kerk, boomgaard en cafés. Ook het kerkhof rond de neoromaanse SintAldegondiskerk is een bezoekje waard. Verschillende Latemse kunstenaars liggen er
begraven, zoal Gustaaf De Smet, Leon De Smet, Xavier de Cock, Albert Claeys, Jef Wauters en
vele anderen. Ook de schrijver Gaston Martens (Paradijsvogels) ligt er begraven.
Recht tegenover de kerk op de Kerkweg, te volgen via een smal straatje langs de oude
pastorie, is hogerop een prachtig Lourdesgrotje gelegen dat vrij te bezichtigen is.
2 Domein Gevaert-Minne
Het totale domein Gevaert-Minne is 2,7 hectare groot en in gebruik als openbaar domein.
Het voormalige woonhuis van Edgard Gevaert doet dienst als museum en herbergt vooral
zijn schilderijen, maar ook beeldhouwwerken van zijn schoonvader Georges Minne. Sinds de
vernieuwing is er uitbreiding met werken van andere Latemse kunstenaars zoals Xavier De
Cock, Constant Permeke, Gustave Van de Woestyne en Frits van den Berghe. Meer info en
openingsuren kan je vinden op www.sint-martens-latem.be onder de rubriek ‘cultuur’.
3. Rode Beukendreef
Deze magistrale dreef behoort beslist tot de mooiste dreven van Sint-Martens-Latem. Met
haar repetitieve karakter en dieprode reuzen maakt ze steevast indruk en is ze een plek
waar je spontaan stil van wordt. Gelegen in deze dreef, op nummer 7, treft men eveneens
de modernistische woning van kunstenaar Jef Wauters aan. Gebouwd in 1967 naar een
ontwerp van Jozef Lietaert, is het pand een kunstwerk op zich en een statement van het
modernisme.
Wanneer je in deze dreef wandelt, merk je misschien dat het even klimt of daalt. Dat komt
doordat je je in duinengebied bevindt, met zandheuvels tot wel 20 meter hoog. Deze
dateren van toen de Noordzee zo’n 10.000 jaar geleden nog tot deze streek kwam. De meest
statige zandheuvels liggen ter hoogte van het golfterrein.
4. Royal Latem Golf Club Latem
Ook het golfterrein van Sint-Martens-Latem is een unicum. Overal werd het natuurlijk
uitzicht van de streek vernietigd door verkavelingen, maar hier werd alles bewaard. Het
terrein is 39 ha groot en werd in 1909 opgericht. Sedert 1982 werd het golfterrein samen
met de Buizenberg erachter beschermd, De continentale duinen werden oorspronkelijk met
loofbos en heide bedekt, in de vorige eeuw werden ze beplant met naaldhoutbossen.
5. Museum Dhondt-Dhaenens, Galerij Leon De Smet en het Gustaaf De Smetmuseum
Dit museum, klein genoeg om geen uren zoet te zijn en groots genoeg om te bekoren, bezit
meer dan 100 belangrijke doeken, voornamelijk uit de Leistreek. De werken stamden uit de
persoonlijke verzameling van het gezin Dhondt-Dhaenens, dat tijdens hun laatste
levensjaren dit museum opgericht heeft. Tegenwoordig wordt het beheerd door een
stichting. Naast een vaste expositie, zijn er ook veel tijdelijke tentoonstellingen waar
kunstliefhebbers volop hun hartje kunnen ophalen. Informeer je vooraf via
www.museumdd.be.
Even verderop vind je eveneens Galerij Leon de Smet en het gemeentelijk museum van de
expressionistische schilder Gustaaf de Smet aan, die zeker en vast ook eens een bezoekje
waard zijn.
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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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