MERENDREE (Deinze)
Een pallet van landbouw, de Oude Kalevallei en kastelen
Routegegevens
Start

Aantal kilometer:

8,45 km

Parcours:

vlak – soms wat plassen
grotendeels verhard

Troeven:

* Het Eilandje
* Vallei van de Oude Kale
* Veel trage wegen
* Kastelen

Startplaats:

Bovenop de brug van de
Leikanttragel

Parking:

Over de brug van de
Leikanttragel

Signalisatie:

Bijgevoegde wegbeschrijving
via QR-code (tot 15 februari:
pijlen LG)

Met dank aan
Landelijke Gilde Merendree

Routebeschrijving
Geniet van het uitzicht op het startpunt en daal de brug af en ga rechtdoor tot aan de Veldestraat. Daar rechts en na 100 m schuin
links de Durmenkerkweg op. Rechtdoor in de Gerolfsweg en steeds rechtdoor blijven volgen tot de kerk van Merendree, die je links
passeert. Dan Merendreedorp links. Volg deze 300 m en neem de eerste weg rechts, de Eikendreef. Na slechts een 60 m kies je links
de Lowegel.. Blijf het pad volgen. Bij Meersgat ga je rechts en steek je even verderop de Oude Kale over. Bij Windgat ga je rechts en
je volgt tot je terug op een asfaltweg komt (Merendree dries). Daar rechts en blijf de Biezestraat volgen tot het einde. Einde weg
rechts en aan de Veldestraat terug rechts (GEVAARLIJKE WEG). Eerste weg rechts en schuin links meevolgen (Dreef) tot aan de kerk
van Merendree. Daar terug de kerk links passeren en bij Hammeken links gaan. Terug op de Veldestraat rechts en na 60 m links sla je
de Ventwegel in en je blijft die steeds rechtdoor volgen. Ter hoogte van kruispunt oversteken (Dobbelstatiestraat) en steeds
rechtdoor tot je aan wegel komt waarin hoogspanningspyloon staat. Daar even rechts en links. Bij “Dopershoek” rechtdoor blijven
volgen langs de hoogstamboomgaard en bijenhal. Zo bereik je uiteindelijk de kanaaltragel, die je rechts oploopt. Voobij de
picknickplaats kies je na ca. 100 m rechts een pad door het natuurgebied. Zo kom je aan de voet van de brug waar je begon.

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langsheen 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.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit expliciet te vermelden.
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MERENDREE (Deinze)
Een pallet van landbouw, de Oude Kalevallei en kastelen
Enkele hoogtepunten
1. De “Brug naar nergens” en het Eilandje
Hoewel deze brug leidt naar ‘niemandsland’, want verder kun je met geen auto’s
weg en wordt het gedeelte vooral gebruikt als parking, biedt ze een mooi overzicht
op de locatie waar het kanaal Brugge-Gent en het Schipdonkkanaal elkaar kruisen.
Destijds werd het Schipdonkkanaal als een van de eerste Belgische
infrastructuurwerken gedolven om het stinkende vlaswater in de Leie, vanaf
Deinze af te leiden, zodat het niet in Gent zou komen. Er werd hier een soort
keersluis gebouwd, waardoor het water onder het kanaal Gent-Brugge kon
stromen in grote buizen – nu is dat verdwenen. Het goed ter Schipdonk, die hier
stond, heeft zijn naam gegeven aan dit kanaal.
2. Kasteel Ten Velde
Dit kasteel zou volgens de eigenaar teruggaan tot 16de eeuw, maar is heropgebouwd in 1746 na een brand. De heer Clemmen, burgemeester van Merendree
van 1810 tot 1824 bouwde het kasteel om tot zomerverblijf en liet de voorgevel
herbouwen. Later werd het kasteel bewoond door J.J. Delehaye, vroeger
burgemeester van Gent en Merendree.
3. De Vallei van de Oude Kale
De Oude Kale was destijds een van de grootste beken in de regio en als het ware
de levensader van de landbouw. Het uitzicht van dit gebied is een lappendeken
van grasland, voor hooi en begrazing, vele rijen knotwilgen, kleine bosjes en
grachtjes. Het gebied wordt vooral voor landbouw gebruikt, maar tijdens verlof en
vakanties is dit een van de meest bezochte wandelgebieden. Hogere gebieden
noemt men er kouters. Daar zijn de bedrijfszetels ingepland.
4. De Dries van Merendree
Midden op de kouter vinden we er een kleine driehoekige dries met bewoningsconcentratie, in de 17de en 18de eeuw bekend onder de naam "Overpoucke
Driesschelken", maar is wellicht ontstaan in de vroege middeleeuwen. Deze dries
met drinkpoel, nu in particulier bezit van het belendende landbouwbedrijf, is
heden nog steeds met gras begroeid en aan de randen met bomen beplant, en
wordt omgeven door grotendeels tot villaatjes omgebouwde hoeven.
5. De Radegundiskerk
Deze een van oorsprong romaanse kerk is een van de oudste kerken in de regio.
Delen ervan dateren uit de 12de eeuw. Tijdens de godsdienstoorlogen heeft ze
erg geleden. Haar huidige uitzicht dankt ze aan uitbreidingen eind de 19de eeuw.
6. De Dopershoek en zijn boomgaard
Kort na de eerste wereldoorlog was deze boomgaard eigendom van de familie Van
den Bon, die hun fruit verkochten aan fruithandelaars tot zelfs in Engeland toe. Na
1960 daalde de fruitprijzen en raakte de boomgaard in verval. In 2001 werd de
boomgaard in ere hersteld door de Vlaamse Landmaatschappij en werden heel
wat hoogstambomen aangeplant, vaak met heel oude rassen. In 2014 kreeg de
boomgaard een tweede aanplant.
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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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