
 De naam van het wandelpad slaat op het klooster Tussenbeek dat in 1148 op de ge-
schonken gronden in Serskamp een Norbertinessenklooster oprichtte. Dit klooster kreeg 
veel gronden en eigendommen van de omliggende gemeenten in zijn bezit en speelde 
hierdoor een belangrijke rol in de landbouw van de streek. In 1783 werd het door Jozef 
II afgeschaft.  
In 1295 komt de naam “Wansele” reeds voor.  Tot vóór de 13de eeuw behoorden  
Wanzele en Schellebelle aan één heerlijkheid.   

De Sint-Bavokerk  
Het dorpscentrum wordt beheerst door de classicistische Sint-Bavokerk uit 1775-
1777 met zijn achthoekige toren. De eerste steenlegging 
gebeurde door markies Emmanuel de Bette. Een bewijs 
hiervan vinden we in het timpaan waar ook het wapen-
schild van de adellijke familie de Bette is afgebeeld.  
Op  29 juli werd de kerk door de aartsbisschop ingewijd. 
Het bouwwerk is net als het kerkgebouw van Impe  
gebouwd door broeder Philip Gobert. In 1962-1965  
voegde architect Roger van Driessche aan de zuidkant een nieuwe vleugel bij.  
Ook de voorgevel werd hermetst met behoud van de zandstenen.  

Rechtover zien we een school en een voormalig kloostergebouw.  
Deze school werd gesticht in 1892 door de zusters Maricolen van  
Dendermonde in Lede.  Deze congregatie had haar moederklooster in  
Lede. Ze legden zich toe op de verzorging van psychiatrische patiënten en  
bejaarden en op onderwijs. De zusters verlieten Wanzele in 1970.  

St.-Rochus-kapel 
Deze heilige fun-
geert als één van 
de noodheiligen 
(feestdag 16/8).  

De Rabboutsrodemolen of zoals men in de volksmond zegt de 
“Molen van Fijnens”. Het is een graanwatermolen van het  
bovenslagtype. Deze molen heeft een zeer oude   
geschiedenis. Al in de 13de eeuw werden in Lede twee  
watermolens vermeld. Namelijk de Rijmeersmolen en de  
Rabboutsrodemolen. Beiden waren eigendom van de heer 
van het dorp, de familie “van Lede”. In 1266 schonk Jan van 

Lede en zijn echtgenote de molen aan het klooster van Tussenbeke. Deze hield 
hem in bezit tot bij de opheffing van het klooster door Jozef II in 1783.  
De molen ging dan over in handen van verschillende molenaarsfamilies.  
In 1949 kwam hij uiteindelijk in handen van Albert Lemmens, de laatste molenaar.  
De molenaarsactiviteiten werden gestopt in 1968.  

Psychiatrisch centrum Zoete Nood Gods 
Dit centrum werd gesticht door de zusters Maricolen van 
Dendermonde. In 1845 openden zij hier een gesticht 
voor het verzorgen van krankzinnigen. Pas in 1956       
kregen ze hiervoor de officiële erkenning. Nadat er heel 
wat gebouwen werden geopend kreeg het in 1966 de 
naam Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods. Vanaf 1997 is het beheer in  
handen van VZW Provincialaat der Broeders van Liefde te Gent.  
De zusters Maricolen verlieten in 2007 het klooster.  
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