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Dementievriendelijke  
wandelroutes  

De gemeente Wielsbeke heeft sinds enkele jaren drie dementievriendelijke 
wandelroutes die volledig bewegwijzerd zijn. U vindt de pijlen doorheen de 
gemeente en kunt starten waar u wil.

Hieronder vindt u nog enkele tips voor deze routes.

Ooigem - 4,5km of 5,8km 
 » Alternatief voor rolstoelgebruikers (sla hiervoor aan de Hulstersestraat rechtsaf 

tot aan de Boudewijnlaan)
 » Bekijk het tekstbord aan de splitsing van de Fabiolalaan/Meulebeeksestraat

Sint-Baafs-Vijve - 5km 
 » Bekijk het tekstbord in de Caignaardstraat/Lauwers Dreef
 » Bekijk het tekstbord in de Barrage

Wielsbeke - 5,1km
 » Bekijk het tekstbord in de Lindestraat
 » Bekijk het tekstbord op het einde van de 

Rozenstraat

Meer info: 
dementie@wielsbeke.be

Toeristische dienst Wielsbeke
Baron van der Bruggenlaan 15
8710 Wielsbeke
056/67 32 70
cultuur@wielsbeke.be

Bedankt aan Monique Claerhout voor de foto’s.

De Vlaskoorde
OOIGEM – 10,3 km
Start en aankomst aan de Sint-Brixiuskerk, Sint-Brixiusplein 1.

 » Bemerk diverse overgebleven getuigen langs deze route: vlasfabrieken, 
vlasschuren, enkele oude roterijen. Bestaande bedrijven zoals 
Vlasverwerkingsbedrijf Snauwaert (Keihoek) en Lijnzaadbedrijf Braet nv 
(Kanaalweg) verwijzen naar de vlasindustrie.

 » Het merkwaardige oorlogsverhaal rond de gefusilleerde Camiel Ottevaere 
wordt duidelijk op zijn in 2016 vernieuwde grafmonument, op de Ooigemse 
begraafplaats (Bavikhoofsestraat).

 » In de Desselgemsestraat komt men voorbij het kasteel van de heren van 
Ooigem, dat oorspronkelijk een vierschaar was; op de binnenplaats zie je de 
schandpaal en de duiventoren, een van de mooiste van Vlaanderen. 

WIELSBEKE – 11,8 km 
Start en aankomst aan het gemeentehuis, Rijksweg 314.

 » Kasteel Hernieuwenburg, de koetsierswoning bij het begin van de Kastanjedreef 
en het (vermoedelijk) 18de eeuwse Neerhof zijn bouwkundig erfgoed. 

 » Op de gevel van het ontmoetingscentrum staat het herdenkingsbeeld 
voor de priester/amateurarcheoloog Juliaan Claerhout (1859-1929) die in 
Wielsbeke geboren werd. 

 » De Vlasser bij de kerk, een ontwerp van Roland Debucquoy,  is een verwijzing 
naar het roemrijke vlasverleden in onze streek.

 » In de Ridder De Ghellinckstraat vind je de O.-L.-Vrouwkapel, in de volksmond 
gekend als ‘Missiaens kapel’. De brandglasramen tonen taferelen die verwijzen 
naar het vlas.

 » Op het kerkhof is onder andere een erepark voor oorlogsslachtoffers van 
beide wereldoorlogen te vinden, naast drie witstenen grafzerkjes van Britse 
militairen, gesneuveld in W.O. I.

SINT-BAAFS-VIJVE - 15,6km 
Start en aankomst aan OC Den Aert , Sint-Bavostraat 23 

 » De dorpskern van Sint-Baafs-Vijve wordt beheerst door de Sint-Bavokerk uit 
het jaar 1100. Ondanks de grote schade in beide wereldoorlogen, oogt dit 
bouwkundig juweeltje op vandaag als een aantrekkelijk geheel. Dit kerkje 
vormt samen met O.C. Den Aert en het Demedtshuis een pittoreske site 
langs de oude Leiemeander. Het mooi interieur is een perfect kader voor de 
koffieconcerten. Op het kerkhof ligt André Demedts begraven. 

 » In Het André Demedtshuis (Sint-Bavostraat, 15) vind je een permanente 
tentoonstelling, opgebouwd rond de schrijver-dichter waarnaar deze vroegere 
pastorie genoemd werd. Doorheen het jaar exposeren kunstenaars uit binnen- 
en buitenland er hun werk. 

 » In de Mandelvallei (Moerdijkstraat 2) tref je de oude hoeve het Blauw  
Kasteelke aan. 

 » Langs de Driekoningenstraat bevindt zich een herdenkingskruis voor Henri 
Vandenhende, die dodelijk verwond werd tijdens een onopgehelderde 
moordaanslag in 1937. Henri Vandenhende was een gerenommeerd 
paardenliefhebber .

 » De Roode Poort langs de Heirweg/Boone’s Dreef is een omwalde hoevesite, 
voor het eerst vermeld in 1642 en was tot 1863 eigendom van de graven van 
Wakken.

Toeristische
Routes
Wandel- en fietsroutes





Wielsbeke bezit met haar twee deelgemeenten Sint-Baafs-Vijve 
en Ooigem enkele wandel- en fietsroutes die de eigenheid van 
elke gemeente benadrukken. Zo komt bij elk van deze routes een 
stukje plaatselijke geschiedenis tot uiting door middel van een 
aantal interessante sites waarop de aandacht gevestigd wordt. 

In het midden ligt de deelgemeente Wielsbeke, met het 
gemeentehuis en het domein Hernieuwenburg. Hier tref je het 
openluchtzwembad, voetbalvelden, tennisvelden, speeltuinen en 
een minigolfterrein aan. Tussen de Leie en het Kanaal Roeselare-
Leie is Ooigem de ideale uitvalsbasis voor verschillende fiets- en 
wandeltochten.  De ligging aan het fietsknooppuntennetwerk 
versterkt dit vooral. Gelegen aan een pittoreske oude Leiearm, 
straalt Sint-Baafs-Vijve een rustige sfeer uit. Een fietstocht door 
deze deelgemeente is dan ook een ware ontdekkingstocht.

Deze brochure geeft u een inkijk op de 4 bewegwijzerde routes: 
het André Demedtspad, het Roterspad, het Vlasserspad en de 
Vlaskoorde. Verbonden door middel van verbindingsstroken 
vormen ze een heus wandel- en fietsnetwerk. Deze paden 
zijn voorzien van duidelijke signalisatie en kunnen eventueel 
onderling verbonden worden. We nemen u graag mee op 
sleeptouw om onze gemeente op een aangename manier, en op 
uw eigen tempo, te ontdekken. Wij stellen u eerst de vier routes 
voor. Hierna vindt u in deze brochure telkens een plannetje en 
een verwijzing naar een aantal bijzonderheden langs elke route. 

Daarnaast werd per deelgemeente een dementievriendelijk 
wandelpad uitgetekend dat telkens vertrekt vanuit het centrum, 
bewegwijzerd is met herkenbare bordjes, en 5 km lang is. 

Het Vlasserspad
Enkele bezienswaardigheden 

 » Het Kasteel van Ooigem (met schandpaal en duivenhok, 
beide geklasseerd). 

 » De historische hoeve Het Munkenhof op grondgebied Desselgem 
is sterk verbonden met de geschiedenis van het kasteel van Ooigem.  
Hiertussen zou er vroeger een veerpont geweest zijn die beide 
sites met elkaar verbond. De brug over de Leie tussen Ooigem en 
Desselgem verving later deze veerdienst. 

 » Het bos van Ooigem 

 » Verschillende monumenten herinneren aan het gruwelijk 
oorlogsverleden, en het grote betonnen kruis in het bos is een 
gedenkteken uit 1940 voor de Leieslag.

 » De oude drietrapssluis (opengesteld in januari 1872 en beschermd 
als monument sinds 10/06/1999). 

 » Splenters Kapelle (oorspronkelijk uit 1890) bezit mooie 
glas-in-loodramen. 

 » De Sint-Brixiuskerk (dd. 12e eeuw, overwegend neogotisch).

Houd even halt bij 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.

TIPS



Het André 
Demedtspad - 11km

De dichter-schrijver André Demedts (1906-1992) 
beschreef zijn geliefde streek in veel van zijn 
werken en dit pad leidt dan ook langs de mooiste 
plaatsjes van Sint-Baafs-Vijve. Hoewel het pad 
goed begaanbaar is langs verharde landelijke 
wegen, waaronder een halve km kasseiweg en 
een halve km kerkwegel, raden wij u aan om met 
stevig schoeisel te starten. Kinderwagens vormen 
geen probleem. 

Voor een rustpauze met een hapje of een drankje 
kan men terecht in de buurgemeente Sint-
Eloois-Vijve of in Wakken op de markt of bij het 
Provinciaal Domein De Baliekouter. In de zomer 
is het terras van het André Demedtshuis open en 
biedt het naast een prachtig uitzicht op de oude 
Leie, de mogelijkheid om iets te drinken en een 
kunsttentoonstelling gratis te bezoeken.

Vlasserspad



Het Roterspad - 11km

Het Roterspad brengt de wandelaar via het 
centrum van Wielsbeke langs diverse begaanbare 
wegen tot in Ooigem en terug. 

De Leie betekende vroeger een gouden welvaart 
voor de vlasnijverheid en was gekend als de 
Golden River.

De vlassers moesten het vlas laten ‘roten’ in 
grote houten bakken. Later werd dit proces in 
vlasfabrieken voltrokken in de rootputten. Leer te 
voet de deelgemeente Wielsbeke kennen via dit 
pad, genoemd naar het oude vlasverleden.

Het Roterspad
Enkele bezienswaardigheden 

 » De Sint-Laurentiuskerk (gebouwd tussen 1952 en 1955) kwam er 
ter vervanging van de oude kerk langs de Leie, die na de beschadiging 
tijdens WO II niet meer te herstellen was.

 » Het domein Hernieuwenburg waar het mooie classicistisch/
neoclassicistisch uitziend kasteel dienst doet als gemeentehuis.

 » De geklasseerde en gerestaureerde drietrapssluis in Ooigem 
(in werking tussen 1872-1973).

 » De historische hoeve Hof ter Leiespleter (geboorteplaats van 
Mgr. Debrabandere, 21ste bisschop van Brugge).

 » De kapel van O.L.V. van Halle in de Lindestraat (ingewijd 1965). 
Jaarlijks wordt in mei een bedevaart gehouden naar de stad Halle.

 » Bekijk de merkwaardige voorgevel van de woning van beeldhouwer 
Georges Van De Moortele (1891-1978) in de  Molenstraat 65.  

 » De kerkhofkapel aan de begraafplaats in Wielsbeke 
(in 1957 opgetrokken)  bevat een gebeeldhouwd timpaan uit 
het oorspronkelijke kerkportaal van de oude kerk, dit is ook een 
realisatie van deze kunstenaar. Bekijk ook de noordelijke zijgevel: 
de ingemetselde grafsteen van Philips van Crombrugghe en zijn  
echtgenote Gertrude de Gruutere, eigenaar van de heerlijkheid van 
het kasteel ‘Ten Broucke’, bekend als kasteel Hernieuwenburg.

TIPS

Breng een bezoek aan het openluchtzwembad en het minigolfterrein.
-

Vertrek vanaf het gemeentehuis voor een fietstocht door de gemeente: 
volg de bordjes ‘De Vlaskoorde’.
-

Geniet van een lekkere maaltijd in de restaurants, gelegen langs de 
Rijksweg, en bezoek brasserie De Meander te Ooigem.



Het Vlasserspad - 8,4km

Het Vlasserspad start in Ooigem op het St. 
Brixiusplein (dorpsplein). Deze wandeling loopt 
door Wielsbeke en Ooigem en doet ook de 
noordoosthoek van Hulste aan. 



De Vlaskoorde - 42km 
10km, 12km, 15,5km

De Vlaskoorde bestaat uit drie lussen en laat je 
kennismaken met de meest pittoreske hoekjes van 
Sint-Baafs-Vijve, Wielsbeke en Ooigem.

Het vlas betekende vroeger in alle deelgemeenten 
een bron van werk en de Leie speelde daar 
een hoofdrol in. De vele meanders - die nu 
afzonderlijke natuurgebieden vormen en 
ware pareltjes zijn - waren de oorzaak van 
een trage stroming. Zo werkte de rivier een 
uniek rootproces in de hand en leverde een 
kwaliteitsvolle sterke vezel. Met deze vezel zijn 
ontelbare meters vlaskoorden geproduceerd, 
en hieraan ontleent deze route haar naam.

In elk van de drie deelgemeenten kan men een 
afzonderlijke lus fietsen. Ze zijn onderling verbon-
den, zodat je ook de volledige ontdekkingstocht 
van ca.  42 km kan aanvatten.

Het André Demedtspad
Enkele bezienswaardigheden 

 » De Romaanse Sint-Bavokerk werd oorspronkelijk opgetrokken  
in de eerste helft van de 12e eeuw en ligt met zijn lengteas naar 
oudchristelijke symboliek van west naar oost. Errond vinden we 
nog altijd het kerkhof met o.a. het graf van André Demedts en zijn 
echtgenote.

 » De oude pastorie dient sinds 1983 als cultureel centrum, en is vanaf 
dan gekend als het André Demedtshuis, genoemd naar de schrijver 
André Demedts.  

 » De kruiskapel (geregistreerd in 1904, maar daterend  uit het midden 
14e eeuw) op het einde van de Vlasstraat, is gebouwd op kosten van 
de stad Gent en herinnert aan de moord op twee Gentse schepenen 
in 1347. 

 » Langs de Mandelvallei komt men op grondgebied Wakken, waar de 
schrijver school liep, om dan via een klein voetgangersbrugje (in 
de volksmond Teeuwkes brug genaamd) weer grondgebied Sint-
Baafs-Vijve te bereiken.  

 » In de historische hoeve Het Blauw Kasteelke  bemerk je boven 
de ingang het wapenschild van de heren De Phloto uit Ingelmunster.  
Hier werd in 1297 een vredesverdrag getekend door afgezanten van 
‘drie koningen’: Philips de Schone (Frankrijk), Gwijde van Dampierre 
(Graaf van Vlaanderen) en Edward I (Engeland).  

 » Verder  op de route bevindt zich de hoeve de Roode Poort, een oud 
leengoed dat reeds in 1642 vermeld wordt.  In werken van André 
Demedts wordt ook verwezen naar deze hoeve.

TIPS

Breng een bezoek aan het André Demedtshuis en het permanente en 
tijdelijke kunst- en cultuuraanbod. Geniet in de maanden juli en augustus 
van een drankje op het zomerterras.
-

Vertrek in Wielsbeke op fietstocht bij het André Demedtshuis en ontdek 
ook het René De Clercqmuseum (Deerlijk) en het Lijsternest (Ingooigem) 
op de Literaire Lus. De brochure voor deze route is te verkrijgen op 
verschillende gemeentelijke locaties.
-

Ontdek de geschiedenis van deze gemeente vanaf de Sint-Bavokerk door 
middel van de infoborden langs de André Demedtsroute, onder andere bij 
het ‘Blauw Kasteelke’.




