
LEGENDE

STATION

GEMEENTE- 
HUIS

SCHOOL

BIBLIOTHEEK

CULTUREEL
CENTRUM

SPORTHAL

CAFÉ & 
KOFFIEHUIS

BISTRO &
RESTAURANT

LOGEREN

MOLEN

OVER-
STROMINGS-
GEBIED

BOS

BUNKER

KASTEEL

PASTORIE- 
TUIN

KAPEL

KERK

VERHARDE TRAGE WEG

HALF VERHARDE TRAGE WEG AVONTUURLIJKE TRAGE WEG

ONVERHARDE TRAGE WEG

STREEK-
PRODUCENTEN

0 1 2 KM



De Vierhoekhoeve
Brielstraat 71, Gijzenzele 
IJs, ijstaart, zuiveldesserts, confituren  
en kazen... vers van de hoeve
Info: www.vierhoekhoeve.be

De Gijzelse Microbrouwerij
Schoolstraat 78, Gijzenzele
Gijzelaarke Blond (6,2%), Gijzelaake 
Dubbel (7,5%) en Gijzelaarke Tripel 
(8,7%)
Info: www.tgijzelaarke.be

Wijndomein Pres De Gand
Kasteelstraat 12A, Moortsele 
Wijn van eigen bodem: wit, rood, rosé  
en schuimwijn
Info: www.wijndomein-pres-de-gand.be

Ginstberg Natuurbronnen
Van Thorenburghlaan 21, 
Scheldewindeke 
Puur water uit de Ginstbergbron, ook  
limonades en cola
Info: www.ginstberg.be

Seizoensgroenten Van Huffel
Van Thorenburglaan 2, Scheldewindeke
Seizoensgroenten en groenteplanten
Info: 09 360 76 94

Imker Philippe De Landsheere
Geraardsbergsesteenweg 102 A,  
Oosterzele
Honing
Info: 09 362 78 44

Imker Ivan De Grave
Peperstraat 20 B, Scheldewindeke
Honing - In de maanden mei en juli,  
zolang de voorraad strekt
Info: 0472 68 65 57 
i.degrave@skynet.be

Verbeke Koen en Inge
Windekekouter 84, Scheldewindeke
Ecologische groenten, vers van eigen 
veld
Info: 09 363 08 82

Klavertroef
Keerken 1, Scheldewindeke 
Biologische geitenboerderij. Artisanale 
bereiding van geitenkaas, geitenyoghurt, 
vlaai en rijstpap op grootmoeders wijze
Info: www.klavertroef.be

De Avalonhoeve
Schaperstraat 6, Scheldewindeke 
Zelfpluktuin ‘De Kruidenwei’:  
aromatische keukenkruiden
Info: 0474 95 65 67
wivine@deavalonhoeve.be 
www.deavalonhoeve.be

OOSTER 
ZELE
TRAGE 
WEGEN 
KAART

trage wegen zijn paden of wegen  
bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de  

belangrijkste gebruikers. Verhard, onverhard 
of avontuurlijk; een trage weg kan alle vormen 
aannemen. Of een weg traag is, hangt dus 
uitsluitend af van de gebruikers.

De gemeente erkent en bevordert het brede 
maatschappelijke belang van trage wegen 
aangezien ze op vele vlakken een belangrijke 
meerwaarde creëren: mobiliteit, verkeersveilig-
heid, ecologie, cultuurhistorie, landschaps- 
beleving, publieke ruimte, recreatie, gezond-
heid, … Sinds 2013 werkt de gemeentelijke 
werkgroep ‘Recreatief en A(ttra)ctief via de 
Trage Weg’ aan een herstel- en ontwikkelings-
plan voor trage wegen. Ondertussen zijn alle 
trage wegen in Oosterzele geïnventariseerd. 
De gemeente is dan ook blij met de uitgave van 
deze kaart, die tot stand kwam door een  
samenwerking tussen de gemeente, de  
werkgroep en vzw Trage Wegen en Bibliotheek 
en Toerisme Oosterzele. Het gemeentebestuur 
houdt eraan iedereen te bedanken die heeft 
bijgedragen tot de realisatie van deze trage- 
wegenkaart.

Christ Meuleman
Schepen van openbare werken en groen

Orville Cottenie
Schepen van toerisme
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Bioboerderij Blauw Kasteel
Schaperstraat 2 - 4, Scheldewindeke 
Biologisch geteelde (vergeten)  
groenten, kleinfruit, kruiden, appelen, 
peren en vlees van het schapenras  
Ardense Voskoppen
Info: www.blauwkasteel.be

Imker Maurice De Waele
Krekelberg 16, Oosterzele
Honing - Verkoop aan huis, zolang de 
voorraad strekt
Info: 09 362 83 69

Stokerij Van Damme
Issegem 2, Balegem 
Jenever van de laatste landbouw- 
stokerij in de Benelux. Diverse  
graanjenevers, advocaat en pralines
Info: www.stokerijvandamme.be

Rerum natura
Pontslag 5, Balegem 
Biologische teelt van groenten,  
fruit en kruiden
Info: vanderheyden.bart@telenet.be

Perijo
Gootje 79, Balegem 
Streekbier: Perijo Blond en Perijo Noir
Bij Wholly Spirits in Zottegem,  
De Hopduvel in Gent, Pede drinks NV  
in Sint-Lievens-Houtem of te bestellen  
bij de brouwers
Info: 0492 74 61 99 
perijo.brouwers@gmail.com 
www.perijo.be

Grondwitloof Van Wijnsberge
Broek 21, Balegem
Hoeveverkoop van zelfgeteeld  
grondwitloof
Info: 0495 45 21 68

Biomeel van de Klepmolen
Bottelweg 1, Balegem
Heerlijk biologisch tarwe-,  
rogge- en speltmeel, langzaam  
gemalen op steen
Info: 09 362 77 45
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CAFÉ & KOFFIEHUIS

Plankierke
Moortselestraat 45, Moortsele 

Zappa
Moortselestraat 7, Moortsele

Café Tower Pub
Dorp 32, Oosterzele

‘t Molenhof
Geraardsbergsesteenweg 78, Oosterzele

Café Central
Geraardsbergsesteenweg 129, Oosterzele

Cultuurcafé De Kluize
Sportstraat 3, Scheldewindeke

Café Salamander
Marktplein 9, Scheldewindeke

‘t Koffiehuis
Issegem 2, Balegem 

Joosti ijs
Vrijhem 62, Oosterzele 

Café Molendam
Gootje 42, Balegem

Café De Kring
Gootje 61, Balegem

Café-Feestzaal Ganzenhof
Houte 33, Balegem

Café-Feestzaal De Steenput
Berg 11, Balegem
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LOGEREN

Logies-in-detail
Geraardbergsesteenweg 21, Landskouter 

Betsberg
Hoek ter Hulst 31, Moortsele

Fazantenhuisje
Kasteelstraat 7, Moortsele

B&B Wellnest
Meerstraat 99, Oosterzele

De Vlaamse Poort
Windekekouter 81, Scheldewindeke

B&B Stokerij Van Damme
Issegem 2, Balegem

B&B Pastorie Balegem
Pastorieberg 2, Balegem 
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BISTRO & RESTAURANT

Frituur Marie-Jeanne
Kerkstraat 1, Gijzenzele

‘t Neerhof
Tramstraat 1, Moortsele 

Onder Den Toren
Dorp 91, Oosterzele

Pitta Berkan
Dorp 38, Oosterzele

De Frietketel
Dorp 36A, Oosterzele

Taverne Evora
Windekekouter 7, Oosterzele 

De Vlasblomme
Dorp 65, Oosterzele

Atfoods
Pelgrim 16, Scheldewindeke

De Soetekoeke
Issegem 14, Balegem

‘t Parksken
Geraardsbergsesteenweg 233, Balegem 

Frituur Quicks & Dips
Gootje 44, Balegem

Frituur De Parking
Gootje 51A, Balegem

‘t Hof van Oranje
Oudenaardsesteenweg 2, Balegem

1

PICKNICKEN IN 
PASTORIETUINEN

Pastorietuin Moortsele
Sint-Antoniusplein 10, Moortsele

De gerestaureerde pastorie van Moortsele 
doet dienst als Erfgoedhuis. De pastorie 
dateert van 1781. De sfeervolle tuin is vrij 
toegankelijk. De Bunkerroute passeert er 
dwars doorheen. In de kleurrijke tuin ligt 
ook een prachtige vijver.

OVERSTROMINGSGEBIED

Dit ecologisch waardevol valleigebied geniet 
een Europese bescherming als habitatricht-
lijngebied. De Molenbeek en de Kerkesbeek, 
treden er vaak uit hun oevers. Ze laten slib 
achter waarop de bomen zich ontwikkelen. 
Dit maakt het gebied zo uniek en waardevol. 
De oppervlakte in eigendom van de  
provincie bedraagt 33 hectare, voor de helft 
bos en voor de helft grasland. De twee beken 
veroorzaakten in het verleden regelmatig 
wateroverlast in de omliggende woningen. 
Daarom werd in 2006 het terrein ingericht als  
gecontroleerd overstromingsgebied. Naast 
deze woonbeveiligingsfunctie heeft het 
gebied ook een natuurrecreatieve en  
-educatieve doelstelling en kan men er volop 
genieten van een leuke wandeling.

STOKERIJ VAN DAMME

De landbouwdistilleerderij werd in 1862 
opgericht in Balegem. In de volksmond staan 
de producten dan ook bekend als  
‘Balegemsche’. De jenever wordt gestookt in 
de winter volgens de ambachtelijke  
methodes uit de 19e eeuw. De stoommachine 
draait net als in de beginjaren nog op volle 
toeren, op kolen en niet op elektriciteit. In de 
zomer verschuift de aandacht naar de boer-
derij met zijn honderden runderen en vele 
hectaren landbouwgrond. 
Op de boerderij is er ook een B&B en een 
koffiehuis waar de gasten hartelijk worden 
ontvangen. Je kan er ook de jeneverpro-
ducten van de stokerij kopen: graanjenever 
van 31°, 41° (O’de Flander jenever) en 54°, 
citroen- en kriekenjenever van 20°, advocaat 
van 15° en graanjenever- en advocaat- 
pralines. Bij Van Damme loopt het proces  
letterlijk van korrel tot borrel. Het graan 
wordt op de boerderij zelf geteeld, de alco-
hol wordt er binnen de muren gestookt én 
de mest voor het land wordt door de eigen 
runderen geleverd. Stokerij Van Damme is 
daarmee de enige overblijvende landbouw-
stokerij in de Benelux.

LANGS DE MOLENS ... 
Oosterzele: de molengemeente bij uitstek 

met 5 windmolens en 2 watermolens!

De Klepmolen
Bottelweg 1, Balegem

De beschermde Klepmolen, waarvan de oor-
sprong teruggaat tot 1791, is het paradepaardje 
van de gemeente. Het is een stenen koren-
windmolen die rust op vier ‘teerlingen’.  
De restauratie van deze bergmolen werd in 
2013 afgerond. Elke eerste zondag van de 
maand is de molenaar aanwezig en draaien de 
wieken (als het weer het toelaat). De molen 
wordt ook op aanvraag opengesteld voor  
groepen. Vijf keer per jaar is de molen actief en 
kan er meel worden aangekocht.  
Info: Willy Van Nevel | +32 9 362 77 45
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De Windekemolen
Pastoor De Vosstraat, Balegem

De Windekemolen (of Vissersmolen) is een 
houten graanwindmolen, eigendom van de  
provincie Oost-Vlaanderen. Het originele  
bouwwerk brandde af in 1910 en werd  
vervangen door de huidige molen die in 1978 
werd beschermd. Na de draaivaardige  
restauratie door de gespecialiseerde aannemer 
Boers&Peusens neemt Provinciaal  
Molencentrum Mola de maalvaardige  
herinrichting op zich. Sinds de lente van 2018 
is de molen in volle glorie hersteld en  
regelmatig open voor het publiek.  
Info: +32 9 342 42 40 | mola@oost-vlaanderen.be

De Guillotinemolen
Molenstraat 1, Balegem

De Guillotinemolen is beschermd. De gemeen-
te is bezig aan een restauratiedossier. Deze 
stenen windmolen werd gebouwd in 1789 als 
graan- en oliemolen. Het bouwjaar kan je nog 
aflezen op de jaarsteen boven de inrijpoort, 
met opschrift: L’An VII de la R(épublique)/
Anno/1798. De benaming van de molen verwijst 
naar een tragisch ongeval. Toen de molenbou-
wer in 1798 aan het werk was, kwam een  
Balegemnaar naar de werken kijken. Toen de 
man nieuwsgierig in en rond de molen wandel-
de, werd hij dodelijk geraakt door één van de  
wieken. Samen met de molen werd ook een 
molenaarswoning gebouwd. Het huis en de 
molen zijn in één rechte lijn gebouwd, zodat de 
molenaar van thuis uit steeds een goed zicht 
had op de molen.

Watermolen Balegem
Muldershof 2, Balegem

Op de Molenbeek vinden we ter hoogte van het 
Muldershof een watermolen van het boven- 
slagrad type. Het water wordt zo geleid dat het 
bovenaan op de schoepen van het rad terecht 
komt. Om het water voldoende kracht te geven, 
wordt het water voor de molen opgespaard 
in een bekken. Rechts van de molen zie je de 
overloop van het spaarbekken, om het teveel 
aan water dat niet nodig is om te malen af te 
voeren. De oudste vermelding van de molen 
gaat terug tot 1446. Tot het einde van de 18de 
eeuw was de korenwatermolen een  
‘heerlijke’ molen: de eigenaars waren ‘rechten’ 
of belastingen verschuldigd aan de heer van 
Balegem. De molen bleef in werking tot het 
begin van de jaren 1950. Nadien werd de maal-
derij ontmanteld en omgevormd tot een privaat 
woonhuis. De oorspronkelijke molenaars- 
woning stond op de hoek aan de overkant van 
de straat. Tijdens het monumentenjaar 1975 
werd het in verval verkerende houten waterrad 
vervangen door het huidige metalen rad.  
Vandaag is ook de houten watergoot  
vervangen door een metalen exemplaar. 

Watermolen Moortsele
Watermolenstraat, Moortsele

De eerste vermelding van de watermolen gaat 
terug tot 1446. De watermolen deed dienst als 
korenmolen. In 1953 werd de molen stilgelegd. 
Het volledige draaiende werk werd verwijderd. 
Het plaatijzeren waterwiel tegen de achterge-
vel van het molenhuis werd behouden.

BUNKERS VAN OOSTERZELE  
Stille getuigen van een bloedige strijd

De vele bunkers - gebouwd tijdens het  
interbellum - tonen nog de kogelinslagen, 
van toen de Duitsers hier botsten op moedig 
verzet. Zie verdere info bij de wandelroutes 
Bunker- en Halve Maanroute.
Info: +32 9 362 01 46 | marc.van.gaver@telenet.be

Pastorietuin Landskouter
Bakkerstraat 3-5, Landskouter

De lieflijke pastorietuin van Landskouter is 
vrij toegankelijk. Je hebt er een prachtig 
zicht op de kerk en je kan er ook een partij-
tje petanquen, iets wat veel lokale  
inwoners graag doen in hun vrije uurtjes.

VIERHOEKHOEVE
Brielstraat 71, Gijzenzele

Op De Vierhoekhoeve valt heel wat te  
beleven: van boerderijklassen voor kinderen, 
boerderijvakanties en -feestjes, familiefees-
ten tot daguitstappen ... De landelijke rust, 
het wandelpad rondom de hoeve, het directe 
contact met de dieren en de leuke  
speeltuin waar kinderen zich vrij kunnen 
uitleven zijn de grootste troeven. Ook tal van 
andere boerderijactiviteiten - zoals  
bijvoorbeeld een ritje met de boerderijbus 
- kunnen uw feestje enig en onvergetelijk 
maken. In de feest- en ontmoetingsruimte 
hebt u een directe inkijk in de stallen en de 
activiteiten van het melkveebedrijf!

> > >

MOLENROUTE
15 KM

STARTPLAATS:  
Jeneverstokerij Van Damme,Issegem 2, Balegem

Oosterzele mag zich met vijf windmolens 
en twee watermolens op haar grondgebied 
terecht dé molengemeente noemen. De 
Molenroute loopt doorheen de deelgemeen-
te Balegem langs de Guillotinemolen en de 
drie gerestaureerde molens: de Klepmolen, 
de Watermolen en de Windekemolen. Bij elke 
molen staat een infobord met een stukje  
geschiedenis over de molen.
Elke eerste zondag van de maand is de 
Klepmolen open en geven de sympathieke 
molenaars uitleg over de molen.

BUNKERROUTE
13 KM - BEWEGWIJZERD

STARTPLAATS:  
Sint-Bavoplein, Gijzenzele

Een wandelroute met een sterk historische 
inslag. Toen W.O. II aan de horizon begon te 
doemen, bouwde het Belgische leger een 
verdedigingsgordel rond de strategisch be-
langrijke stad Gent. Op de heuveltoppen in 
de buurt van Oosterzele, op een boogscheut 
van Gent, verrezen tientallen versterkte  
bunkers die de Arteveldestad in bescherming 
moesten nemen. De meeste staan er nog, 
plompverloren in de landelijke omgeving.  
Via tal van landelijke baantjes en veldwegels, 
doen we er een groot aantal aan. Het  
resultaat is een prachtige wandeling in een 
groen decor.

HALVE MAANROUTE
8 KM - BEWEGWIJZERD

STARTPLAATS:  
Oude Mannekesschool, Schoolstraat 19,  

Gijzenzele

Wandelend langs trage en autoluwe wegen 
maak je kennis met het pittoreske dorp  
Gijzenzele en de harde ‘Slag om Gijzenzele’. 
In mei 1940 werd de Duitse aanvaller hier 
drie dagen tegengehouden. Infopanelen 
geven op zes plaatsen op het parcours uitleg 
over deze bloedige strijd.

DE ROUTE VAN DE MOLENAAR
9,8 KM

STARTPLAATS:  
Station Scheldewindeke

Aan de hand van korte filmfragmenten,  
gemaakt door regisseur Nicolaas Rahoens, 
vertelt de geest van een oude Molenaar uit 
Moortsele, gespeeld door schrijver Bob Van 
Laerhoven, over een stukje boeiende  
geschiedenis van Moortsele. Ook de belang-
rijkste bezienswaardigheden uit dit mooie 
dorp komen aan bod. De filmpjes kan je 
bekijken op: https://www.youtube.com/user/
biboosterzele 

COLOFON
INFORMATIE. Departement Grond- 
gebiedszaken. Bibliotheek en  
Toerisme Oosterzele.

EINDREDACTIE. Bibliotheek en Toerisme 
Oosterzele.

FOTO’S. Jean-Pierre Fack. Herman De 
Knijf. Bibliotheek en Toerisme Oosterzele.

CARTOGRAFIE EN VORMGEVING.
Trage Wegen vzw. © OpenStreetMap 
Contributors.

DRUK. Die Keure Brugge.

WETTELIJK DEPOT. D/2020/10577/1

V.U. Gemeente Oosterzele.

HOU JE ONZE TRAGE WEGEN NETJES?
Laat nergens zwerfvuil achter en hou 
honden aan de leiband.
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MARKTEN

Markt in Gijzenzele
Sint-Bavoplein
wekelijks op maandag, 7u30-12u30 

Markt in Scheldewindeke
Plein voor de kerk 
wekelijks op woensdag, 7u30-12u30
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