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Welkom in onze gemeente
Beste bezoeker,
Graag heet ik u van harte welkom in onze
gemeente Wielsbeke. Gelegen aan de Leie,
biedt onze streek u heel wat leuke plaatsen aan
om te vertoeven. Of u nu een fervente wandelaar
of fietser bent, liever geniet van een culturele
uitstap, of gewoon graag op verplaatsing
iets eet en drinkt: Wielsbeke biedt het u aan.
Deze brochure geeft u een overzicht van alle
bezienswaardigheden en leuke stopplaatsen,
en dit alles in een handig pocketformaat. Wij
geven u graag doorheen deze brochure ook
enkele tips mee: zaken die u zeker moet doen
op uw bezoek aan onze gemeente. Wilt u, na
het doornemen van deze brochure, meer informatie of extra brochures,
dan helpt ons gemeentepersoneel u graag verder. Hieronder vindt u dan
ook op welke plaatsen u terecht kan.
Ik kan u enkel nog een aangenaam bezoek toewensen in Wielsbeke.
Hopelijk tot gauw!
Jan Stevens
Burgemeester Wielsbeke

Toeristische infopunten
Deze gids biedt u in een handig formaat de belangrijkste toeristische
informatie over onze gemeente. Meer informatie en brochures kunt u
vinden bij volgende gemeentelijke diensten:
• Dienst Cultuur: Baron van der Bruggenlaan 15, 8710 Wielsbeke,
056/67 32 70, cultuur@wielsbeke.be
Voor toeristische informatie, kaarten, reservatie evenementen
Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 08u30-12u, maandag- en
woensdagnamiddag van 13u tot 16u
• Dienst Vrije Tijd: Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke, 		
056/67 32 50, vrijetijd@wielsbeke.be
Voor toeristische kaarten, openluchtzwembad en minigolf
Openingsuren: Maandag tot zaterdag van 08u30-12u,
maandag- en vrijdagnamiddag van 13u-18u,
dinsdag- en woensdagnamiddag van 13u-16u30
• Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke,
056/67 32 00, info@wielsbeke.be
Voor toeristische kaarten
Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 08u-12u, 		
dinsdagnamiddag van 15u-19u, woensdagnamiddag
van 13u-17u.
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De Gemeente Wielsbeke
In het hart van Zuid-West-Vlaanderen ligt de gemeente Wielsbeke
ietwat verscholen in de driehoek Kortrijk, Roeselare en Waregem.
Toch heeft deze gemeente heel wat te bieden aan de passant.
Door zijn rijk vlasverleden, en de manier waarop de bevolking na het
einde van de glorietijd van het vlas een eigen baan insloeg via de
productie van tapijten, is Wielsbeke het voorbeeld van een industriële
site in een landelijke omgeving. Zijn ligging aan de Leie en het Kanaal
Roeselare-Leie, versterkt enkel dit verhaal.
De gemeente Wielsbeke maakt deel uit van het arrondissement Tielt
en grenst in het noorden aan Dentergem, in het oosten aan Waregem,
in het noordoosten aan Zulte (Oost-Vlaanderen), in het zuiden aan
Harelbeke en in het westen aan Oostrozebeke.
Wielsbeke bestaat uit drie deelgemeenten: Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve
en Ooigem. Elke deelgemeente heeft zijn eigenheid behouden en
toont u verschillende bezienswaardigheden. In de volgende pagina’s
worden dan ook de verschillende deelgemeenten belicht.
Onze gemeente is ook in kleine groep te bezoeken met een Leiestreek
Greeter. Luc Delodder staat klaar om u, op een persoonlijke manier,
rond te leiden in Wielsbeke.
Boekingen en meer informatie vindt u op:
www.toerisme-leiestreek.be/nl/greeters-leiestreek

Deelgemeente Wielsbeke
Korte schets:
In het midden van de gemeente ligt deelgemeente Wielsbeke. Hier vindt
u onder andere het gemeentehuis en het domein Hernieuwenburg. Dit
domein herbergt niet enkel het gemeentelijk openluchtzwembad, maar
ook verschillende voetbalvelden, speeltuinen en een minigolfterrein,
volledig verscholen in het groen. Hiernaast is het domein de ideale
uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht door onze gemeente.
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Breng in de zomer een bezoek aan het openluchtzwembad en de bijhorende minigolf.

			
			
			

Vertrek aan het gemeentehuis voor een
fietstocht door onze gemeente met de bepijlde
fietsroute ‘De Vlaskoorde’.

			
			

Geniet van een lekkere maaltijd in de
restaurants gelegen aan de Rijksweg.

Bezienswaardigheden:
Domein Hernieuwenburg (Rijksweg 314)
Het domein Hernieuwenburg bevindt zich in de kern van de gemeente,
en was vroeger een kasteeldomein. Dit is goed duidelijk wanneer u
het domein via de Kasteeldreef inrijdt. In het begin van de dreef aan de
linkerkant bemerken we een klein huisje: de vroegere koetsierswoning.
Op de huidige plaats waar het ontmoetingscentrum staat, bevonden
zich vroeger de stallingen en gebouwen om de koetsen in onder
te brengen. Het kasteel kende verschillende kasteelheren, maar
werd vanaf 1935 verhuurd aan de plaatselijke KSA-werking. Het
gemeentebestuur kocht het gebouw aan, alsook het ganse domein,
nu nog altijd gekend als domein Hernieuwenburg. We kunnen terecht
fier zijn op één van de mooiste gemeentehuizen uit de streek. Naast
het gemeentehuis vindt u op dit terrein ook verschillende sportvelden,
een mooie looppiste, een buitenspeelplein, en het gemeentelijk
zwembad. In de zomermaanden is ook het openluchtzwembad en de
bijhorende minigolf open.
Kapel Hallebedevaarders (Lindestraat)
Sinds 1963 vertrekt het Broederschap van de hallebedevaarders
elk jaar in het eerste weekend van mei te voet van Wielsbeke naar
Halle. De start vindt plaats aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van
Halle. Deze kapel werd gebouwd en ingewijd in 1965.

Foto: © Carlos Pauwels

Elk jaar nemen tientallen deelnemers deel aan de bedevaart die
ongeveer 24 uur duurt. Ze eindigt aan de Sint-Martinusbasiliek van
Halle met een misviering.
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Deelgemeente Sint-Baafs-Vijve
Korte schets:
Gelegen aan een oude Leie-arm, straalt Sint-Baafs-Vijve een rustige
sfeer uit. Toch herbergt ze enkele grote bedrijven. Een fietstocht
door deze deelgemeente is dan ook een ware ontdekkingstocht,
waarin u de samensmelting tussen industrie en natuur aan den lijve
kunt ondervinden.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Breng een bezoek aan het André Demedtshuis
en zijn permanent en tijdelijk aanbod. Tijdens
de zomer kunt u genieten van een drankje op
ons zomerterras.
Vertrek hier op een fietstocht langs het André
Demedtshuis, het René De Clercqmuseum en
het Lijsternest op de ‘Literaire Lus’.
Ontdek de geschiedenis van deze gemeente bij
onder andere het ‘Blauw Kasteelke’.

Bezienswaardigheden:
André Demedtshuis (Sint-Bavostraat 19)
Hét pareltje van Sint-Baafs-Vijve, een deelgemeente van Wielsbeke,
is de oude pastorie die in 1983 werd verbouwd tot een cultuurhuis,
genoemd naar de schrijver André Demedts. Hij werd in 1906 in SintBaafs-Vijve geboren en overleed in 1992 in Oudenaarde. Nog jaarlijks
wordt in Kortrijk een prijs uitgereikt naar de naam van de Vlaamse
dichter, romanschrijver en essayist die André Demedts was.
Hij liet een omvangrijk en
belangrijk oeuvre na en
speelde een voorname
rol in het literair-cultureel
leven in Vlaanderen.
Jarenlang
stond
hij
aan het hoofd van de
BRT- omroep WestVlaanderen.
Hij lag aan de basis van
verschillende culturele
tijdschriften en was een
veelgevraagd
spreker.
Op de bovenverdieping van het André Demedtshuis bevindt zich
het André Demedtsmuseum met talrijke vitrinetafels waarin de
boeken van André Demedts en memorabilia zijn tentoongesteld. In
de overige zalen wordt maandelijks een expositie georganiseerd met
werk van binnen- en/of buitenlandse kunstenaars. Daarbij komen
zoveel mogelijk verschillende kunstvormen aan bod. Open tijdens
tentoonstellingen op zaterdag- en zondagnamiddag. Gesloten in
januari. In de zomer (juli en augustus) dagelijks open in de namiddag,
met zomerterras. Het hele jaar door bezoek mogelijk op afspraak.
6

Dorpskern Sint-Baafs-Vijve (Sint-Bavostraat)
De dorpskern van Sint-Baafs-Vijve herbergt naast het André
Demedtshuis nog enkele historische pareltjes, en dit met een
prachtig uitzicht op een oude Leie-arm en zijn landelijke omgeving.
De Sint-Bavokerk werd rond het jaar 1100 gebouwd. In de loop der
eeuwen veranderde
het uitzicht wel door
verbouwingswerken,
maar in de periode
1910 – 1920 werd ze
in haar oorspronkelijke
vorm herbouwd. De
kerk werd gebouwd
aan de oevers van
de oude Leie, daar
men de bouwstoffen
aanvoerde via de rivier: Deze stenen werden gelost waar nu zaal
‘Den Aert’ staat. De kerk werd dus gebouwd zo dicht mogelijk bij de
aanlegplaats van de schepen.
In de Sint-Bavokerk vinden jaarlijks, meestal op zondagnamiddag
(17u), koffieconcerten plaats met kamermuziek. Zaal Den Aert,
vroeger ‘Den Tap’ geheten, wordt gebruikt als multifunctionele zaal die
ook verhuurd wordt aan verenigingen en particulieren. Vooraf moet
gezegd dat het oude Vlaamse woord ‘aert’ niets met het huiselijke
‘haard’ te maken heeft. ‘Aert’ had echter in het Middelnederlands of het
West-Vlaams de betekenis van ‘aanlegplaats voor schepen’. Op zulke
plaatsen werd natuurlijk handel gedreven. Daarmee werd naderhand
de betekenis uitgebreid tot die handel zelf. Het terrein waar thans de
parochiezaal en de onderpastorij gebouwd zijn, noemde vroeger ‘Den
Aert’, naar alle waarschijnlijkheid een aanlegplaats voor schepen.
Blauw Kasteelke (Moerdijkstraat 2)
Verscholen onder het lommer van bomen en ander groen, temidden
van andere landerijen aan de Driekoningen- en Moerdijkstraat te SintBaafs-Vijve ligt het “Blauw Kasteelke”. Nabij de oevers van de Mandel,
met vergezicht op het iets
hoger gelegen Wakken,
herinnert enkel nog de
naam aan een rijk historisch
verleden. Zelfs de blauwe
kleur blijkt te zijn vervaagd.
Weinigen beseffen de
historische waarde. Het
Kasteelke is inderdaad
enkel nog een boerderij,
maar eeuwen geleden was
het een belangrijk centrum
met eigen dorpsentiteit,
zelfs een gevangenis. In 1297 tekenden de Franse en Engelse Koning
en de graaf van Vlaanderen er een wapenstilstand. Boven de deur
prijkt nog steeds het in steen uitgehouwen wapenschild van de
oorspronkelijke eigenaars, de familie de Phloto, destijds de heer van
Ingelmunster. Deze was leenman van de Koning van Frankrijk. Precies
dit wapenschild werd door de gemeente Wielsbeke overgenomen.
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Deelgemeente Ooigem
Korte schets:
Gelegen tussen Leie en Kanaal Roeselare-Leie, is Ooigem de ideale
plaats als uitvalbasis voor verschillende fiets- en wandeltochten. Zijn
ligging aan het fietsknooppuntennetwerk versterkt dit enkel.
			
			

Breng zeker een bezoek aan de Drietrapssluis,
een unicum in de omgeving!

			
			

Ooigem is een ideale uitvalsbasis voor een tocht
langs de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie.

			

Bezoek zeker onze oorlogsmonumenten.

Bezienswaardigheden:
Drietrapssluis (Wielsbeeksestraat)
In 1827 werd een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid tot
kanalisering van de Mandel, in opdracht van koning Willem I. Tussen
1853 en 1863 vonden er diverse pogingen plaats van o.a. Alexander
Rodenbach (toen ook parlementslid) om de kanalisering van de
Mandel in de begroting van Openbare Werken op te nemen.
In 1863 worden de werken
aangevat en vanaf 1865 worden
plannen opgemaakt voor de sluis
in Ooigem. Op 1 januari 1872
werd het kanaal Roeselare-Leie
officieel ingehuldigd. De sluis
is reeds sedert 1973 buiten
gebruik. Maar in het kader van
het Europese project ‘Canal
link’ werd de drietrapssluis
gerestaureerd ten behoeve van
de pleziervaart. Op die manier kunnen de plezierbootjes het kanaal
op en af op tijdstippen dat de grote sluis dicht is. De drietrapssluis te
Ooigem werd in 1999 bij ministerieel besluit erkend als monument.
Kasteel van Ooigem
(Desselgemsestraat)
Het kasteel dat we hier zien was in
oorsprong een vierschaar. Een vierschaar was in de Middeleeuwen de
rechtbank. De naam verwijst naar de
vier banken waarop bij een rechtszitting
de schout, de schepenen, de aanklager
en de gedaagde zaten. Niet alleen het
gebouw waar er recht werd gesproken
werd vierschaar genoemd, ook de
vergadering waar de schepenen als
rechters optraden had die naam. De
geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de 9de eeuw, natuurlijk
is het gebouw dat we hier zien niet het oorspronkelijke kasteel. In
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de negende eeuw was Harelbeke de hoofdplaats van het gewest.
Ter verdediging van Harelbeke werd in Ooigem een versterkte mote
gebouwd. Men bouwde toen versterkingen op strategische plaatsen,
ter verdediging tegen rond-trekkende benden plunderaars.
Vermoedelijk werd het oude kasteel vernield in de 14de eeuw in de
strijd tussen Leliaerts en Klauwaerts. Alleen de verdiepingen en het
dak brandden af. Er werd een nieuwe zuidgevel gebouwd, en een
steiler dak op het gebouw geplaatst. De heren van Luxemburg lieten
de heerlijkheid herbouwen. Vanaf de Franse Revolutie kwam het
kasteel in het bezit van de familie van Sacegem, vanaf de twintigste
eeuw was het goed in handen van de familie Verhaeghe. Nu woont
de familie Vanden Avenne in het kasteel. Het omwald kasteel is samen
met de duiventoren en de heropgerichte schandpaal sinds 9 februari
1951 als monument beschermd. Ook de unieke omgeving, gevormd
door het park en de vijver werden toen als beschermd landschap
opgetekend.
Kerk van Ooigem (Sint-Brixiusplein)
De kerk van Ooigem dateert uit twee verschillende tijdsperiodes.
De oudste delen van deze kerk dateren uit het begin van de 13e
eeuw, rond 1200-1225. Deze delen zijn nog sterk geïnspireerd op
de romaanse bouwwerken uit de streek, maar reeds met een nieuw
vroeg-gotisch element: de spitsboog. In de 16e eeuw bouwde men
er een bakstenen O.L.-Vrouwkapel bij, tussen de noordbeuk en
het hoogkoor.

Foto: © Toerisme Leiestreek

Eind 16e of begin 17e eeuw werd het koor van de vroeg-gotische
kerk gesloopt en vervangen door een driezijdig gesloten koor. In 1683
volgden nog een reeks verbouwingen, net zoals in 1716-1717. In 1857
verving men de twee spitsboogvormige vensters in de noodgevel door
één enkel raam. In 1934-36 werd de spitsboogvormige doorgang
die rustte op twee halfzuilen, tussen kapel en hoogkoor, gesloopt en
vervangen door een veel bredere boog.
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Evenementen
Wielsbeekse Feesten
Op het eerste weekend van september vindt het hoogtepunt plaats
van het Wielsbeekse jaar: De Wielsbeekse Feesten. Van heinde en
verre stroomt men toe om samen met de Wielsbekenaren een
weekend lang de gemeente op een feestelijke wijze te ervaren. Op
vrijdag vindt de jaarlijkse avondmarkt plaats met de nodige animatie.
Op zaterdag vindt het ene jaar het ‘Spel Binnen de Grenzen’ plaats,
waarin verschillende wijken het tegen elkaar opnemen, het andere
jaar zijn er verschillende optredens, telkens met een afsluitend
spetterend vuurwerkspektakel. Op zondag kan het publiek genieten
van verschillende paardenkoersen.
Hondenzwemming
Deze hondenloop- en zwemwedstrijd vindt iedere tweede zondag van
oktober plaats. Het is een unieke gebeurtenis in België die plaats vindt
te Sint-Baafs-Vijve, een deelgemeente van Wielsbeke. Deze volkse
happening bestaat al meer dan 160 jaar. Hoe het ooit begon, weet
niemand meer precies.
De honden moeten een korte afstand lopen en dan de oude Leie-arm
overzwemmen. Deze uitzonderlijke wedstrijden gaan door in een stuk
Oude Leie-arm achter onze prachtige Romaanse kerk en het André
Demedtshuis. Voor ons bescheiden dorpje is dit een uitzonderlijke dag
waarop telkens duizenden mensen naar dit prachtige stukje natuur
toestromen.
Jaarlijks worden er een vijftigtal honden ingeschreven. Het geheel
is een zeer mooie traditie en moet zeker blijven bestaan. Er is geen
speciale doelstelling of superprijs te winnen. Het is een Vlaamse kermis
met kraampjes, oude ambachten, brocanterie en jenevertentjes. Er
is na de wedstrijd ook nog de traditionele ‘Hondenworp’, waarbij
pluchen hondjes en gadgets in het publiek worden gegooid.

10

Fiets-, wandel- en ruiterroutes
Fietsroutes

Literaire Lus:
Ontstaan uit een culturele samenwerking tussen Deerlijk, Anzegem
en Wielsbeke, verbindt deze fietstocht drie schrijvershuizen: Het
René De Clercqmuseum te Deerlijk, het Lijsternest rond Stijn
Streuvels te Anzegem en het André Demedtshuis.
Vlaskoorde
Gebaseerd op het rijk vlasverleden van onze gemeente, neemt de Vlaskoorde
u doorheen alle mooie plekjes. De route van 42 km kan opgesplitst worden
in drie kleinere lussen. Elke lus belicht één deelgemeente.
De Mandeldal Mountainbikeroute
Het traject bestaat uit 2 lussen, een groene lus van 19 km met 49% off-road
en een rode lus van 10,5 km waarvan 23% onverhard. De totale afstand
van het parcours bedraagt 29 km.
Proeven op de hoeve
Breng een bezoek aan de verschillende ambachtelijke hoeves van de streek.
Deze route voert u langs Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke. Bezoeken
aan de hoeves kunnen gereserveerd worden bij de Dienst Cultuur.
Wandelroutes:
André Demedtspad
Treedt in de voetsporen van André Demedts door de streek waar
hij zo verliefd op was. Dit pad leidt u langs de mooie plaatsjes van
Sint-Baafs-Vijve.
Roterspad
Leer te voet de deelgemeente Wielsbeke kennen via het Roterspad,
genaamd naar het oude vlasverleden van onze gemeente.
Vlasserspad
Deze wandeling neemt u mee naar de mooiste plaatsen van deelgemeente Ooigem. Bezoek plaatsen die per auto niet bereikbaar zijn.
Oude Leiewandelroute
Deze wandelroute vertrekt op het dorpsplein van Bavikhove en leidt u door
de vallei van de Plaatsebeek naar een eerste oude Leiearm. Het jaagpad
langs de Leie leidt je tot aan de drietrapssluis van Ooigem.
Ruitersroute:
Kerstenburg Ruiterroute
Je verkent een aantrekkelijk stukje van het valleilandschap van
Mandel en Leie rond Dentergem en Wielsbeke. De streek vormt een
uitgesproken landbouwgebied met rijke gronden. De route vertrekt
aan manege Kerstenburg en brengt je via kronkelende baantjes
naar de Leie.

i

Alle routes zijn te verkrijgen bij:
de Dienst Vrije Tijd en de Cultuurdienst.
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Overnachten in Wielsbeke
Bed en Breakfast

De Pethaan
Moerdijkstraat 26
8710 Wielsbeke
Tel.: 0473/13.09.59

www.depethaan.be

Au Bel Etage
(Beauty & Wellness)
Abeelestraat 28
8710 Sint-Baafs-Vijve
Tel.: 056/ 66 45 30
aubeletage@telenet.be

www.aubeletage.be

Hibiscus
Oostrozebeeksestraat 64
8710 Ooigem
Tel.: 056/66.97.03

www.taveirne.eu

HOTEL

Hotel
Hotel & Wellness D-Toxx
de Maurissenstraat 34
8710 Wielsbeke
Tel.: 056/96 09 70
info@d-toxx.be

www.d-toxx.be
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