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Beste lezers,
Deze brochure is onze allereerste toeristische publicatie.
‘Tussenbeek’ is een lokaal toponiem, een plaatsnaam van een gebied
binnen onze gemeente dat -het woord zegt het zelf- tussen twee
kleinere beken is gelegen. En, toeval of niet, op toeristisch vlak is
Lede helemaal te omschrijven als een tussenbeek-gebied. We
liggen als gemeente namelijk netjes ingebed tussen twee bekende
waterlopen die onze buurgemeenten doorsnijden. Aan de kant met
Wetteren, Wichelen en Dendermonde stroomt de Schelde en aan de
andere kant met Aalst en opnieuw Dendermonde stroomt de Dender.
We liggen deels in het ene stroomgebied, deels in het andere. En laat
nu net een rivier of een stroom een typisch referentiepunt zijn voor
toeristische ontwikkeling. Terwijl onze buren reeds konden surfen
op hun ‘stille waters’ vielen wij zo een beetje tussen twee walletjes.
Maar een eerste kentering kwam er intergemeentelijk met de nieuwe
toeristische streeknaam Scheldeland. Een groep van bijna 30
gemeenten die hun regio gezamenlijk onder deze naam promoten en
die zich bevinden tussen de regio’s Vlaamse Ardennen en Waasland.
Een samenwerking die stimuleert en bruggen bouwt.
De tweede kentering voltrekt zich binnen onze gemeentegrenzen
en leunt op initiatieven van verschillende partners. Er zijn privéinitiatieven die doelbewust een eigen en aantrekkelijk aanbod
creëren om bezoekers te verleiden, maar ook zijn er vele initiatieven

vanuit het parochiale of het verenigingsleven die samen met het
gemeentebestuur onze verborgen parels onder de aandacht brengen.
Neem daarbij de opwaardering van onze openbare ruimte en het
conserveren van belangrijke sites en we hebben een gemeente die
het bezoeken meer dan waard is.
We groeperen in deze brochure de lokale bezienswaardigheden
en de plaatselijke geneugten waaraan je je tegoed
kan doen. Op korte termijn werken we aan
een gidsenwerking en het vormgeven
van daguitstappen zodat we ‘een dagje
Lede’ kunnen aanbieden.
Je zal merken: Lede heeft fijne
dingen waarvan je kan genieten.
Welkom bij ons. Welkom in Lede.
Dirk Rasschaert
schepen voor toerisme
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Lede in ‘t kort
Totaal aantal inwoners: 18.647

Lede
11.717 inwoners
Germaanse woord hlitha = heuvelhelling.
Eerste vermelding tussen 1019 en 1030 als Letha in een brief.
Archeologisch: bewoningsporen uit de Steentijd (Reymeerstraat), Ijzertijd (Steentje),
Romeinse resten (centrum Lede).
Invloedrijke familie: Familie de Bette.
Spotnaam: Hovaardige boeren.

Wanzele

Smetlede
Oordegem
3.012 inwoners
Ordo: clannaam, haim: woning.
Tot 1802 was Oordegem een dekenij die bestond uit
48 parochies.
Spotnaam: Polkaboeren.
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1.204 inwoners
Letha verwijst naar heuvelhelling.
Eerste vermelding in een brief van Smitteletha van 1017.
Spotnaam: Geneverdrinkers.

1.116 inwoners
Oudste benaming in 1295 als Wansele.
De oorspronkelijke betekenis is niet bekend. De meest
aannemelijke is: een alleen ‘s zomers bewoonde herdershut, waarin ook schapen en eventueel ander vee de nacht
doorbrachten.
Op het einde van de 18de eeuw was de adellijke familie de
Bette opnieuw eigenaar van de volledige heerlijkheid.
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1.101 inwoners
De naam Impe komt in 1108 voor als Impa en in 1123 als Himpe
in akten en andere documenten en is de oorspronkelijke naam
van de Molenbeek die door de gemeente stroomt.
Vermelding in een oorkonde van Affligem uit 1164 van
dorpsheren van de familie van Impe.
Spotnaam: Omleegvallers.
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LEDE

Bezienswaardigheden

Impe

Papegem
497 inwoners
Eerste vermelding in 976 als Papengem. Later werd dit
Papingahaim: woning van de Papingas, lieden van Papo.
Het nog steeds bestaande Hof van Papegem laat vermoeden
dat het tegelijkertijd met de nederzetting is ontstaan.
Tot 2016 behoorde Papegem geestelijk nog tot de parochie
van Vlierzele.
Spotnaam: Kapellegangers. Dit is een verwijzing naar hun
grote verering voor de Heilige Macharius.

Lede heeft als centrumgemeente heel wat troeven in handen. Zo
zijn er rond de markt, in de Kasteeldreef en Nieuwstraat, een aantal
bewonderingswaardige gebouwen. Buiten het centrum zijn er enkele
wijken die nog grotendeels in het groen liggen. Via de veldwegen
en verharde wegen kan je bovendien een mooie wandeling maken.

Huize Moens
Dit cultureel centrum, gebouwd door de familie Eeman, werd in de
19de en de eerste helft van de 20ste eeuw bewoond door de familie
Moens. Het wordt nu grotendeels gebruikt voor de Academie. In de
kelder bevindt zich het documentatiecentrum van de Heemkundige
Kring. Sinds het begin van de 21ste eeuw veranderde de historische
naam Kasteel Ten Bouw in Huize Moens.

Sint-Martinuskerk
Deze kerk, centraal gelegen in de gemeente, is sinds 1960
beschermd. Haar geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met
die van de miraculeuze piëta uit de 15de eeuw. Dit Mariabeeld uit
Duitsland wordt sinds 1414 vereerd in Lede. Het rijke interieur van
de Sint-Martinuskerk is dan ook te danken aan deze verering.
In de periode 1776 - 1779 werden de zijbeuken en de nieuwbouw
van de sacristie aangepast naar een plan van architect Jan-Baptist
Simoens uit Gent. Een nieuwe kerkgevel, ontworpen door architect
Serrure uit Sint-Niklaas, kwam er in de periode 1872 - 1873. De
zijgevel van de kerk werd hertekend door de Leedse architect
Présiaux in 1896.
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LEDE
Gemeentehuis

Het oorlogsmonument

Domein van Mesen – Markizaatdomein

Het neogotische gebouw uit 1895 werd getekend door de
Dendermondse architect Edward Bouwens. In 1951-1952 kwam
een eerste uitbreiding. In de loop der jaren vestigde ook de muziekschool, de brandweer, het Rode Kruis en de bibliotheek van het
Davidsfonds zich in het gemeentehuis. Al deze diensten kregen
later een andere bestemming. Momenteel zijn enkel nog de administratieve diensten van de gemeente en de personeelsdienst van het
OCMW in het gemeentehuis gevestigd. Het gebouw is gedeeltelijk
beschermd als monument sinds 2010.

Het originele oorlogsmonument werd in 1921 onthuld als
gedenkteken ter nagedachtenis van soldaten die sneuvelden of in
krijgsgevangenschap stierven tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het beeld werd gemaakt door Alois De Beule. De onderbouw werd
onderworpen door de Leedse architect Théophiel Présiaux.
In 1940 werd het rechterdeel, meer bepaald een leeuw die een
adelaar (symbool voor Duitsland) verplettert, weggekapt op bevel
van de Duitse bezetter.
Het oorlogsmonument werd met de heraanleg van de markt
vervangen door een replica.

Het kasteeldomein, in het centrum van Lede, behoorde (minstens)
sinds de 13de eeuw toe aan de Heren van Lede en werd van de
16de tot de 18de eeuw bewoond door de familie de Bette.
Het Huis de Bette is een Gents geslacht van edelen en magistraten die
in dienst stonden van de graaf van Vlaanderen. Vertegenwoordigers
van familie de Bette vervulden meermaals schepenambten in Gent
en waren militair actief. Bovendien was de familie in het bezit
van een aantal lenen, waaronder Lede, Muisbroek, Hollebeke,
Schellebelle en Wanzele.
Lede bleef in het bezit van de familie de Bette tot wanneer in 1792
de laatste afstammeling kinderloos overleed.
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De familie de Bette heeft zijn invloed gehad in Lede door de vele
schenkingen aan de Sint-Martinuskerk en de heropbouw van hun
kasteel in Lede.
In 1633 werd het domein tot markizaat verheven. Na de Franse
Revolutie verloor het zijn adellijke status en kwam het in handen
van Industriëlen, die de gebouwen o.a. gebruikten als jeneverstokerij,
suikerfabriek en potasfabriek.
Daarna werd het eigendom van de kanunnikessen van de Heilige
Augustinus uit Jupille. Zij bouwden er tussen 1900 en 1905 een
aantal neogotische schoolgebouwen.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam het domein in het bezit van het
Koninklijk Gesticht van Mesen, een instelling die kinderen van
gesneuvelde of invalide soldaten opvoedde. Het domein dankt zijn
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LEDE
naam aan die periode. Vanaf 1944 werden ook meisjes uit Lede
tot het lager en het technisch middelbaar toegelaten. Tot in de jaren
zestig was het een elitair internaat waar uitsluitend in het Frans
les werd gegeven. Het Koninklijk Gesticht van Mesen besloot in
1970 de school op te doeken nadat onderwijs in het Nederlands
verplicht werd gemaakt door de taalwetgeving. Sindsdien stonden
de gebouwen leeg.
Op 6 oktober 1999 kocht het gemeentebestuur van Lede het domein.
In 2010 werden de schoolgebouwen afgebroken. In 2018 werd de ruïne
van het kasteel geconsolideerd.
De huidige parkaanleg met de centraal gelegen vijver dateert uit het
begin van de 20ste eeuw. Op het zuidelijk grasveld van het park is
een kleuterspeeltuin.
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Naast een relatief rijke flora tref je in het park ongeveer 25
(overwegend) inheemse boomsoorten aan zoals beuk, plataan,
esdoorn, linde, zomereik, es en schietwilg. Een afwisseling van
monumentale bomengroepen, graslanden en de vijver zorgt voor een
gevarieerd plantenaanbod. Zo vind je in het park o.a. pinksterbloem,
duizendguldenkruid, hondsdraf, oude buxushagen en waardevolle
muurvegetatie met muurleeuwenbekje en muurvaren.
De meest opvallende diersoort in het park is de blauwe reiger. In het
vroege voorjaar, als de bladeren het zicht niet beperken, heb je het
beste zicht op de reigerkolonie. Verder kan je in het park de groene
specht, buizerd, gierzwaluw, grote bonte specht en vele andere
vogels bewonderen. Rond de vijver zie je vaak libellen en vlinders.

Het park en
de consolidatie
van de ruïne zijn vrij
toegankelijk.

Vooral de majestueuze beukendreef en de reigerkolonie maken
een bezoek aan dit stukje groen in het centrum van Lede meer dan
waard.

Huize Ronkenburg – Centrum Dhammakaya
Het kasteel van de heerlijkheid Ronkenburg werd van 1479 tot het
einde van het ancien régime bewoond door de familie du Smet.
Daarna kwam het in handen van verschillende adellijke families.
In 1948 namen de Zwartzusters hun intrek in dit gebouw. Zij lieten
de vroegere magazijnen en noodkerk ombouwen tot een kapel.
Er werden ook verblijven voor zusters op rust en conferentieruimtes
ingericht. De zusters verlieten in 2010 de gebouwen.

Het domein werd verkocht aan boeddhistische monniken. Het
genootschap is afkomstig uit Thailand en woont sinds 2012 in deze
gebouwen. Ze stellen het centrum Dhammakaya open voor iedereen
die kennis wil maken met meditatie. In mei 2012 werd de voormalige
kapel officieel ingewijd als een sïma, een plaats waar volgens de
monastieke regels officieel monniken gewijd mogen worden.

Ronkenburgstraat 25, Lede.
Rondleidingen kunnen aangevraagd
worden via 0486 362 743 of
be@dhammakayabenelux.org

11

LEDE
La Lédoise

De Rabboutsrodemolen

In de Kerkevijverstraat - vlakbij de Markt - staat de vroegere
constateurfabriek La Lédoise. Een constateur is een klok die werd
gebruikt door duivenmelkers om de tijd te registreren waarin hun
duiven een vlucht hadden afgewerkt. Het bedrijf werd opgericht in
1898 in de Hoogstraat. In 1926 werd La Lédoise overgenomen
door Emiel Daelman. Vanaf deze periode kende het bedrijf een grote
uitbreiding.
De fabriek staakte alle activiteiten in 1972. Sindsdien is er in het
gebouw niets veranderd, een echt museum dus. In 1999 werd het
dan ook beschermd als monument.

De Rabboutsrodemolen, de Molen van Fijnens in de volksmond, is
een graanwatermolen van het bovenslagtype. Deze molen heeft een
oude geschiedenis. Al in de 13de eeuw was er in Lede sprake van
twee watermolens: de Rijmeersmolen en de Rabboutsrodemolen.
Beiden waren eigendom van de heer van het dorp, de familie ‘van
Lede’. De molenaarsactiviteiten stopten in 1968.
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La Lédoise kan
bezocht worden in groep
vanaf 10 personen op afspraak
(053 80 56 05).
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OORDEGEM
Oordegem ligt centraal tussen Aalst en Gent. Doordat de steenweg
het centrum doorsnijdt beleefde de gemeente de ontwikkeling van
de trein, tram en de aanleg van een autostrade van op de eerste
rij. Deze centrale ligging was echter een nadeel tijdens de Eerste
Wereldoorlog, met een grote veldslag op het grondgebied tot gevolg.

Sint-Martinuskerk
Deze kerk is grotendeels opgebouwd uit Leedse zandsteen.
Boven de kerkdeur staat het ruiterbeeld van de heilige Martinus,
patroonheilige van de parochie. Het houten reliëfbeeld is van de
Vlekkemse beeldhouwer Herman de Somer.

Binnen zijn er een aantal schilderijen te bewonderen en staan er een
aantal beelden en biechtstoelen uit de 17de eeuw. In de kerkvloer
liggen verschillende grafstenen.

De Schandpaal
Op het dorpsplein van Oordegem staat de schandpaal (pilori) uit de
feodale periode. De schandpaal was een tijdje zoek en kreeg hier in
2005 een opvallend plekje.
Het symboliseert het rijk historisch verleden van de heerlijkheid
Oordegem.

De Fauconniersmolen
Deze molen aan de Grote Steenweg werd in 1845 genoemd naar
de bouwheer. Tot 1900 was dit een olie- en graanmolen, tot 1935
uitsluitend een graanmolen. De windmolen is sinds 1948 beschermd
als monument.
In 1973 werd het Provinciebestuur eigenaar. In 1976 brandde de
molen bijna volledig uit. Na een grondige restauratie werd hij in
1984 opnieuw ingehuldigd. Na deze restauratie moesten nog enkele
technische mankementen worden weggewerkt, maar nu is de molen
weer maalvaardig.

Je kan de molen
bezichtigen op aanvraag:
09 342 42 40
mola@oost-vlaanderen.be.

© Provincie Oost-Vlaanderen/Anne Deknock
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OORDEGEM
Oordegem heeft een aantal hoven zoals het Papejanshof, Hof van
Landegem en Hof ter Schoot.
Papejanshof is een grote gesloten hoeve uit de 18de eeuw die
bestaat uit witgeschilderde gebouwen onder pannenzadeldaken
rond een gekasseide binnenplaats.
De oudste vermelding van het Hof van Landegem gaat terug tot 1422.
Het poortgebouw en het boerenhuis werden grondig gerestaureerd.
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SMETLEDE

Hof ter Schoot werd al in 1458 vermeld als eigendom van Robrecht
De Saghere. Het is een semigesloten hoeve met witgeschilderde
bakstenen gebouwen onder pannenzadeldaken gegroepeerd rond
een vierkante gekasseide binnenplaats.
Deze hoeve ligt op de weg van het wandelpad Wijde Wereld.

Smetlede is, met zijn vele kleine en grote tuinbouwbedrijven, landelijk
gebleven. Opvallend ook zijn de talrijke kapellen langs de landelijke
wegen.
Vanuit Smetlede vertrokken veel seizoenarbeiders naar Frankrijk om
te werken in de bietenoogst.

De Sint-Pharaïldiskerk dateert uit 1824 (schip en toren) en 1897
(koor en kruisbeuk). De patroonheilige, Sint-Pharaïldis of Farahilde
of Veerle, wordt aanroepen tegen ziekten bij het pluimvee.
Vlak aan de kerk vind je de van oudsher gekende herberg In de
Oude Keet - Bij Roste Mon. De herberg werd al in 1779 in teksten
vermeld.

Opgelet:
je kan deze hoeves
niet bezoeken omwille
van de privacy van de
bewoners.
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SMETLEDE
In Smetlede kan je het Vaerenbergpad bewandelen en genieten
van de natuur en de vele kapelletjes (kapel van Onze-Lieve-Vrouw
Onbevlekt Ontvangen, kapel van de Heilige Barbara, Sint-Jozefkapel,
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Vrede, kapel van het Heilig Hart …).

WANZELE
In het landelijke Wanzele vind je kleine huisjes, grote boerderijen en
twee pastorieën waarvan de oudste een burgerhuis geworden is op
het einde van de 19de eeuw.

Sint-Bavokerk
In het centrum staat de classicistische Sint-Bavokerk uit 1775-1777
met zijn achthoekige toren. De eerste steenlegging gebeurde door
markies Emmanuel de Bette. Boven de kerkdeur staat daarom ook
het wapenschild van de Bette.
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IMPE
Centraal op het dorpsplein staat de Sint-Denijskerk met haar
achthoekige toren. De kerk dateert grotendeels uit 1773 en is
overwegend classicistisch, alleen het koor is gotisch. Na de brand
van 1582 werd het gebouw heropgebouwd in 1607 - 1608 en
vergroot in 1773.
Tegenover de kerk staat de pastorie. Dit beschermd monument
werd op het einde van de 18de eeuw gebouwd (privé). Ter
gelegenheid van het Mariale Jaar in 1954 werd een Lourdesgrot
gebouwd in de tuin.
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PAPEGEM
Impe bezat vroeger enkele molens, de Tukmolen en de Riddermolen.
De Tukmolen vind je vandaag terug in Etikhove waar hij werd
heropgebouwd.
De resten van de Riddermolen, in de volksmond beter gekend als
de molen van Props, ligt op privaat gebied. Je kan enkel nog de oude
molensteen bewonderen in de Molenstraat.

Papegem is ontstaan rond het Hof van Papegem. Op deze hoeve
werkten een aantal families. Waarschijnlijk woonden ze in een klein
huisje zonder bijhorend land in de omgeving van de grote hoeve. Tot
voor de fusie van 1977 was Papegem een wijk van Vlierzele zonder
straatnamen.
In Papegem staat de Sint-Machariuskapel die werd opgericht in
1890 naar aanleiding van een tyfusepidemie. Ze werd ingewijd op
10 mei 1891.
Elk jaar is er in mei een processie ter ere van de Heilige Macharius
met daaraan verbonden de Papegemse kermis.
In 1958 - 1959 werd een hulpkerk gebouwd met de Heilige
Macharius als patroonheilige.
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Evenementen
Lede heeft een aantal grote, kleine en
tijdelijke evenementen. Alle activiteiten
verschijnen in het maandelijks infoblad
Lede informeert.

DE MARIALE PROCESSIE
Lede is al enkele eeuwen gekend als bedevaartsoord. De Leedse Mariadevotie gaat
terug tot het jaar 1414. Doorheen de tijd werden aan het beeld talrijke mirakelen
toegeschreven. Volgens een oud handschrift van Frater Jan Gielemans werd het
beeld van de Nood Gods geschonken door Mathias Vanden Neste.
Jaarlijks viert men de novene, een reeks van negen dagen waarop men op een
bijzondere wijze tot God bidt. In Lede loopt men tijdens deze periode de ommegang.
Honderden bedevaarders doorkruisen het centrum van Lede en houden halt aan de
zeven kapelletjes ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. De novene begint
met de kaarsjesprocessie op vrijdag na Pinksteren.
In 2014 mocht Lede 600 jaar Mariaverering vieren. Speciaal daarvoor werd een
jubeljaar ingericht. Na het jubeljaar besliste het comité om de Mariaprocessie niet langer
om de twee jaar, maar om de vijf jaar te laten uitgaan. In 2019 gaat voor de eerste keer
een visueel massaspektakel Beeld van Liefde door op het marktplein.
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CARNAVAL
Carnaval wordt gevierd in het weekend na Aswoensdag.
Lede carnaval is kleinschaliger dan Aalst, maar de inzet
en humoristische invalshoek van de carnavalisten zorgen
telkens voor een amusante optocht. De stoet gaat door
op de laatste zondagnamiddag van de krokusvakantie.
Op Boerenmaandag nemen alle carnavalsgroepen deel
aan een kroegentocht. ’s Avonds is er de prijsuitreiking
waar het feestcomité de winnaars van de stoet
bekendmaakt. Na de uitreiking gaat de popverbranding
door in het park.
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MARKTEN, KERMISSEN, AVONDMARKT EN ZOMERCONCERTEN

Kermissen

Markt

Avondmarkt en zomerconcerten

Papegem: zondag na 9 mei (St. Macharius)

Op dinsdagochtend vindt de wekelijkse markt
plaats.

Begin juli gaat jaarlijks de avondmarkt door.
Die avond starten ook de zomerconcerten:
2 concerten in juli en 2 in augustus op
vrijdagavond in het park achter Huize Moens.
De jaarlijkse afsluiter van de zomer is
het volksbal.

Lede:
• Carnavalskermis (2de zondag van de
krokusvakantie)
• Ommegangkermis (1ste tot en met 2de zondag
na Pinksteren)
• Septemberkermis (4de zondag van september)
Impe: zondag na 9 oktober (St.Denijs)

Wanzele:
• Kleine kermis: zondag van Pinksteren
• Grote kermis: zondag na 8 september

Oordegem:
• Blauwe Kannekermis: zondag voor
Hemelvaartsdag
• Grote kermis: 4de zondag van augustus
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Smetlede:
• Kleine kermis: zondag na Hemelvaartsdag
• Grote kermis: 5de zondag van augustus
of 1ste zondag van september
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GC De Volkskring

Actief: wandelen
Wandelkaarten

Gemeenschapscentrum De Volkskring
heeft een gevarieerd cultuuraanbod.
Je kan er terecht voor theater, film,
concerten, fuiven, lezingen ...

Verkoop/info:
gcdevolkskring@lede.be
053 60 68 60

26

De wandelkaart
Lede, anders bekeken
is te koop bij de cultuurdienst
of in de bibliotheek van Lede en
Oordegem en kost 2,50 euro.

LEDE, ANDERS BEKEKEN
Met het bundelen van de zeven gemeentelijke wandelpaden in
één wandelkaart Lede, anders bekeken wil het gemeentebestuur
inwoners of bezoekers stimuleren meer te wandelen en te genieten
van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft.
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Moenspad – Lede (10,4 km)
Ronkenburgpad – Lede (8,3 km)
Oude Molenpad – Impe (7,1 km)
Tussenbeekpad – Wanzele (7,2 km)
Vaerenbergpad – Smetlede (6,6 km)
Zonnebroeckpad – Oordegem (10,2 km)
Wijde Wereldpad – Oordegem (8,8 km)

Deze wandelkaart is een samenwerking met vzw
De Streekspiegel.
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Actief: wandelen

VIER UITERSTEN
Deze provinciale wandelkaart bevat twee wandelingen van ongeveer 10 km
langs de 4 ‘uitersten’ van Scheldeland: Impe, Wanzele, Smetlede-Oordegem en
Serskamp. Lus 1 gaat van Smetlede naar Oordegem en lus 2 van Smetlede naar
Wanzele. Deze handige wandelkaart bevat kleurenfoto’s en een uitgebreide
trajectbeschrijving met alle belangrijke bezienswaardigheden en leuke stops
onderweg. Je vindt er ook extra informatie over de Fauconniersmolen, de
sierteelt rond Smetlede en natuurgebieden.

Natuurgebieden en
wandelroutes

Je kan een
wandeling met
natuurgids aanvragen via
patrick.schrooten@gmail.com.

De Serskampse bossen (of oud-Smetleedse bossen) in de vallei van de Serskampse beek vormen een
bos- en natuurgebied van ongeveer 82 hectare in Wetteren, Wichelen en Lede.
De wandelkaart
De Vier Uitersten
is te koop bij de
cultuurdienst of in de
bibliotheek van Lede en
Oordegem en kost
2 euro.
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Het natuurgebied Nonnenbos ligt in het uiterste punt van Serskamp, op de grens met Wanzele. Zoals de naam al doet
vermoeden behoorden deze bossen vroeger tot het klooster van Tussenbeke.
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Op een boogscheut van het centrum van
Aalst, in het grensgebied met Erpe-Mere
en Lede, ligt het natuurgebied Honegem
waar het elk seizoen genieten is van een
gevarieerd landschap. Typisch aan dit
gebied zijn de vele hagen, knotwilgen en
bomenrijen. Ze zorgen niet alleen voor een
prachtig zicht, maar zijn ook de thuisbasis
van vele vogels en kleine zoogdieren.

De wandelpaden van Honegem zijn
het hele jaar vrij toegankelijk. De
Nattevoetenwandeling (10 km) en de
Drogevoetenwandeling (10 km) zijn
echte aanraders.

Meer info vind
je op www.honegem.be.

De Geelstervallei ligt in de vallei van de
Molenbeek. De naam van het gebied slaat
op de zeldzame bosgeelster die in het
gebied voorkomt.
Het vertrekpunt is de kerk van Impe. De
paden van de vallei zijn het hele jaar vrij
toegankelijk.

Wandelroute Wijmenierpad (4,5 km – rode pijltjes). De naam verwijst naar een oude ambacht,
het oogsten van wijmen of jonge wilgentakken door mandenvlechters. De wandeling vertrekt aan de
vroegere woonst van de laatste mandenvlechter, nu een taverne met dezelfde naam.
Wandelroute Sterretjespad ( 2,7 km – groene pijltjes ) vertrekt aan de Oude Mol, het oudste café
van Impe. De naam van de route verwijst naar het veelvuldig voorkomen van speenkruid, een typische
voorjaarsbloeier.
De Paddebeekvallei, die na enkele kilometers al uitmondt in de
Schelde, ligt op de grens van Schoonaarde en Oudegem.
De Porrebeekvallei ligt op de grens van Dendermonde,
Gijzegem en Lede en bestaat uit een cluster van
natuurgebiedjes.
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Deze twee
natuurgebieden zijn niet vrij
toegankelijk voor het publiek.
Wil je ze verkennen onder begeleiding
van een ervaren wandelgids? Boek dan
een afspraak via
wwww.natuurpunt.be/porebeekvallei.
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Actief: fietsen

Deze
mountainbikeroute is te verkrijgen
bij de sportdienst en de
cultuurdienst en kost 2 euro.

Bij de
cultuurdienst kan je
de fietsnetwerkkaarten
kopen aan
6 euro.

MOUNTAINBIKEROUTE

FIETSKNOOPPUNTEN SCHELDELAND
Deze brochure bevat alle fietsknooppunten van Scheldeland
en is goed voor uren fietsplezier langs de Schelde, Dender
en Rupel. De gids is gedrukt op waterafstotend en scheurvrij
papier.
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Sinds 2009 beschikt Lede over een permanent mountainbikeparcours
met twee startplaatsen: Sportcomplex De Ommegang en Sport
Vlaanderen Oordegem.
Het parcours bestaat uit twee lussen (30 en 13 km) en maakt deel
uit van het provinciaal netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen. Er is dus
aansluiting mogelijk met Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem en
Wetteren. Via de website www.vlaamsemountainbikeroutes.be kan
je het parcours downloaden voor de GPS.
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Sport & spel
SPORT VLAANDEREN OORDEGEM

GEMEENTELIJK SPORTCOMPLEX
DE OMMEGANG
Het gemeentelijk sportcomplex de Ommegang omvat een
grote sporthal met cafetaria, beachvolleyterrein, een Finse
piste, een fit-o-meter, een skateterrein, een polyvalent terrein,
een kinderspeeltuin en de voetbalterreinen. Op het polyvalent
terrein na, zijn alle voorzieningen buiten vrij toegankelijk.

De ideale uitvalsbasis voor outdoorsporters. Op de polyvalente
velden kunt u bijna elke balsport beoefenen.
Naast de velden vindt u een atletiekpiste, Finse piste, gravel- en
beachvolleybalterreinen, een mountainbikeparcours, een overdekte
boogschietstand en twee petanquevelden. Voor indoorsporten is er
een polyvalente sporthal met drie squashboxen en een fitnesszaal.
Sport Vlaanderen Oordegem
Grote Steenweg 304
9340 Lede
053 60 30 90
oordegem@sport.vlaanderen

Ommeganglaan 30 A
9340 Lede
053 80 82 84
sporthal@lede.be
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Speelterreinen
• Speelterrein Wanzele, Watermolenstraat
• Speelterrein Papegem, Bovenstraat
• Speelterrein Oordegem, Oordegemdorp
• Speelterrein markizaatdomein, kant Markizaatstraat
• Speelterrein park Huize Moens, Kerkevijverstraat
• Sportcomplex De Ommegang: speelterrein en skatepiste
• Speelterrein Lede, Lijsterstraat (wijk te Lede)
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Eten en drinken

EETGELEGENHEDEN
• Brasserie Bistrolee – Markt 21 – Lede – 053 43 44 33
• Restaurant afspanning De Jaeger – Bosstraat 103 – Lede – 053 70 42 04
• Restaurant ’t Kofschip – Wichelsesteenweg 119a – Lede – 053 80 86 25 –
www.restaurant-kofschip.be
• Chinees restaurant Lai’s Garden – Rammelstraat 30 – Lede – 053 80 20 80 –
www.laisgarden.be
• Eethuis Gardevoo – Markt 36 – Lede – www.gardevoo.be
• Taverne Den Bonten Os – Molenbergstraat 20 – Lede – 053 80 47 70 –
www.den-bonten-os.be
• Restaurant Het Verschil – Hoogstraat 34 – Lede – www.hetverschil.com
• Restaurant Hof Te Puttens – Wichelsestraat 22 – Lede – www.hofteputtens.be
• Eethuis Chaplin’s – Nieuwstraat 27 – Lede – chaplinslede@hotmail.com
• Delizie Italiane – Markt 17 – Lede – 053 39 34 84 – www.delizieitaliane.be
• Il Piacere - Wichelsesteenweg 3 – Lede – 053 43 54 77
• Snackbar Boston pizza Burger – Rammelstraat 26 – Lede – 053 80 85 83
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Koffie- en theehuis Coffea Grand Cru – Nieuwstraat 19 – Lede – 053 43 30 31 – www.coffeagrandcru.be
Eet- en koffiehuis Koffie en Co – Kasteeldreef 43 – Lede – 053 41 44 81 – www.koffieenco.be
Koffiehuisje – Vijverstraat 14 – Lede
Barolo – wijn, cocktail & fingerfood – Markt 23a – Lede – 053 80 70 54
Frituur Sporthal – parking sporthal Ommegang – Lede
Frituur Friethoek Leda – Rosselstraat 1 – Lede
Frituur ’t Frinket – Wichelsesteenweg 173 – Lede
Frituur ’t Snacksen – Wichelsesteenweg 4 – Lede
Pittabar Snack Kusadasi – Nieuwstraat 29 – Lede
Gelateria La Dolce Vita – Nieuwstraat 5 – 9340 – Lede
Ristorante Bruno – Oordegemkouter 26 – Oordegem – www.ristorantebruno.be – 09 336 27 78
Restaurant ’t Lavendelke – Grote Steenweg 173 – Oordegem – 09 366 16 46
Restaurant De Mirabel – Grote Steenweg 94 – Oordegem – www.demirabel.be
Taverne De Wijmenier – Ledezijdestraat 74 – Impe – 053 62 46 21 – www.dewijmenier.be
Crèmerie Lotte’s home made ice-cream – Smetledestraat 16 – Impe
De Frietshop – Smetlededorp 20 – Smetlede
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CAFÉ’S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Central – Wichelsesteenweg 1 – Lede
Déjà-vu – Nieuwstraat 37 – Lede
De Eekhoorn – Markt 7 – Lede
De Stube – Stationstraat 44 – Lede
Wauters – Molenbergstraat 6a – Lede
In De Krebbe – Wichelsesteenweg 158 – Lede
De Kuip – Nieuwstraat 103 – Lede
’t Kaatsplein – Rosselstraat 16 – Lede
De Ton – Markt 20 – Lede
Herberg Koning Ezel – Kerkevijverstraat 41a – Lede
Stamineeken – Stokstraat 2 – Lede
Feestzaal Hoop in de Toekomst – Nonnenbosstraat 7 – Wanzele
Sparrenhof – Oud-Smetlede 100 – Smetlede
Roste Mon – Smetlededorp 2 – Smetlede
Basanina – Kapellenhoek 30 – Smetlede

•
•
•
•
•
•
•

De Blauwe Kanne – Dries 20 – Oordegem
Lam Gods – Oordegemdorp 3 – Oordegem
Enjoy – Oordegemdorp 38 – Oordegem
De Revue – Grote Steenweg 294 – Oordegem
De Rooie Ree – Vosselweg 2 – Oordegem
‘t Buitenbeentje – Impedorp 1 – Impe
De Oude Mol – Impedorp 6 – Impe
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Logeren in Lede

B&B Bremenhul
Bremenhulweg 20, Lede
053 80 49 05 - 0478 27 06 38
info.bremenhul@skynet.be
www.bremenhul.be

B&B Ter Kluize
Kluize 18, Oordegem
09 366 66 90 - 0479 35 69 20
info@terkluize.be
www.terkluize.be

B&B Mirabella
Blomstraat 4, Lede
053 77 57 64
info.mirabella@telenet.be
www.mirabella.be

B&B Bloemenhoeve
Barrevoetsehoek 90, Lede
0479 33 92 62
bloemenhoeve@proximus.be
B&B ’t klein Waterhoeveke
Serskampstraat 32, Smetlede
0478 33 51 55
www.sauna-dewaterhoeve.be
dewaterhoeve@gmail.com
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Streekgebonden …
Hovaardig boerke: Ter gelegenheid van hun jubileumjaar
stelden vijf Leedse verenigingen (Heemkundige kring Heemschut,
Davidsfonds, Landelijke Gilde, toneelvereniging Vreugd en Deugd
en LEEuwFEESTEN) in 2011 het bier Hovaardig Boerke voor.
Dat was oorspronkelijk het Aalsters Draeckenierbier dat voor één
enkel brouwsel het etiket Hovaardig Boerke zou dragen. Hovaardig
Boerke is de spotnaam van de Ledenaars die in het verleden meer
dan eens Aalst naar de kroon wilden steken met hun carnaval.
Maar het feestbier had zo’n succes dat er gevraagd werd aan
Proefbrouwerij Lochristi om onder de naam Hovaardig Boerke
een uniek bier te ontwikkelen. Het stevig gehopt bier met zoetzure
afdronk is te koop in de Leedse handel en vaak te verkrijgen op
Leedse evenementen.
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Père Glorieux, Saison Du Lucien, Smitteletha en het Machariusbier
zijn lokale biertjes die te verkrijgen zijn bij brouwerij Basanina.
Brouwerij Basanina is een artisanale familiebrouwerij in Smetlede die
op bescheiden wijze bier brouwt, hoofdzakelijk voor lokale verkoop
en consumptie in het cafeetje van de brouwerij.
Brouwer Bart De Wolf liet zich voor zijn bier Père Glorieux,
blond (6%), bruin en tripel (beide 8%), inspireren door een lokale
weldoener, pastoor Glorieux.
Met zijn Saison du Lucien (2016), een sterk blond bier brengt hij
een ode aan de legendarische Tourwinnaar Lucien van Impe, die in
Impe woont.
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Smitteletha (2017), een amberkleurig bier, brouwde hij ter
gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van Smetlede. In 2018
kwam er een blond lichter broertje bij (5,5%).
Het Sint-Machariusbier (2018) is een blond bier van 7,5%.
Macharius was een Turkse aartsbisschop die in 1012 een
pelgrimstocht ondernam naar onze streken. De legende
wil dat hij hier de pest verdreef.
Saison de Basanina is een blond bier van 6%.
Bart De Wolf gebruikt uitsluitend Belgische hop
en kweekt zijn eigen giststammen.

De brouwerij met
degustatiecafé gelegen aan
de Kapellenhoek 30 te Smetlede is
steeds open op zaterdag vanaf 17h en
zondag vanaf 16h. Wil je graag in groep een
bezoekje brengen dan neem je best vooraf
even contact op met Bart: 09 366 24 32

Brouwerij Danny heeft drie bieren nl. Kwibus blond (6,4 %),
Kwibus donker (6,4 %) en Kwibus tripel (8,5 %). Zij streven kwaliteit
en authenticiteit na. Met uiterste zorg worden de mouten, fijne en
edele hopsoorten en de kruiden uitgekozen. Kwibus blond is
een ongefilterd bier van hoge gisting. Het is een uniek en pittig
blond bier met een lichte moutsmaak en een fijne kruidige afdronk.
Het heeft een volmondige hoppige en droge afdronk. Het is een
dorstlesser en een doordrinker dankzij het mild alcoholpercentage.
Kwibus donker is eveneens een ongefilterd bier van hoge
gisting zonder suiker toevoegingen. De donkere kleur komt enkel
van de gebrande moutsoorten die gebruikt worden tijdens het
brouwproces. Dit vrij licht alcoholisch bier van 6,4 % geeft aroma’s
vrij van koffie, chocolade en vanilletoetsen. Vrij droge afdronk met
een lange nasmaak en een lekker volmondig bier. Kwibus tripel

wordt ook ongefilterd gebrouwen zonder toevoeging van suikers. De
gebruikte graansoorten geven dit bier een fruitige en kruidige geur.
Het bier heeft een aangename bittere afdronk, waardoor het zeer
toegankelijk is voor elke biergenieter. Het is een zachte en kruidige
tripel met hergisting op fles en een milde afdronk door het gebruik
van fijne en edele hopsoorten.
Brouwerij Danny is een artisanale brouwerij waar de bieren het
nodige rijpingsproces ondergaan.

Bezoeken zijn
mogelijk op afspraak.
Klinkaard 126, Oordegem –
053 83 58 95 – info@brdanny.be
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Steam Gin is een soepele gin met verschillende smaaksensaties
en een heerlijk lange en subtiele afdronk. Ruik, proef, smaak en
bewonder. Het artisanale basisdistillaat afkomstig van een 19de
eeuwse stookinstallatie aangedreven door stoom zorgt voor een
volle en intense smaak. De fermentatie in open lucht draagt bij
tot het unieke karakter van deze gin. Het evenwichtige gebruik
van verschillende met zorg geselecteerde kruiden en de perfecte
balans met de citrusachtigen brengen specifieke accenten in geur
en smaak.
De lindebloesem, korenbloem en kweepeer komen rechtstreeks van
het erf van de boerderij. Korianderzaad, kardemom, een mengeling
van pepers maken het pallet compleet.
Deze gin is in meerdere Leedse zaken te nuttigen.

Hoevewinkel Time to Meat, Grote steenweg 17,
Oordegem
In een oude schuur op Hof te Landegem verkopen ze hun eigen
Wagyurundvlees en Mangalicavarkenvlees, huisbereide gerechten,
ambachtelijke charcuterie, lokale producten, aardappelen …

Rondleiding is
mogelijk vanaf min. 4
personen. Contacteer:
eline@timetomeat.be
0470 058 490
www.timetomeat.be

Hofsmeer 23,
9340 Impe
Bezoek in groep mogelijk:
0473 67 30 87
www.facebook.com/
deklaverlochting/

Geitenboerderij De Klaverlochting
De Klaverlochting is een actief melkgeitenbedrijf.
Valkerij De Kaproen
Organiseert Experience Days en wandelingen in Oordegem voor
groepen vanaf 5 personen, enkel op afspraak.

Afspraken
kunnen gemaakt
worden via mail:
valkerijdekaproen@telenet.be
of telefonisch:
0478 780 869 of
0476 403 859

enboerde
r
eit

ij

© Fotografie Ingrid Weyers
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Moerbezie appelsap: Moerbezie maakt
appelsap met pit! In hun sap vind je
enkel appels terug, geen bewaarmiddelen,
toegevoegde suikers, smaak- of kleurstoffen.

Moerbezie:
boomgaard en
bio-fruitsap, Blikstraat 81,
Lede. Wil je eens een
kijkje nemen op de boomgaard
neem gerust contact op.
Meer info
www.moerbezie.be

G

meer info:
www.steamgin.be
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Postkaarten

Daguitstappen

Zes postkaarten te koop aan
0,50 euro ’t stuk bij de
cultuurdienst.

Beleef Lede organiseert daguitstappen met gids
op aanvraag.

Meer info:
Nieuwstraat 8 – Lede
secretariaat.lede@proximus.be
053 81 04 99
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Toerisme
Oost-Vlaanderen:
Scheldeland

Lede maakt deel uit van de Vlaamse toeristische
regio Scheldeland. Scheldeland ligt centraal
in Vlaanderen, tussen de steden Antwerpen,
Brussel, Gent en Mechelen. De toeristische regio
Scheldeland strekt zich uit over delen van de
provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en omvat
19 Oost-Vlaamse (Aalst, Berlare, Buggenhout,
Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, ErpeMere, Haaltert, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lede,
Melle, Merelbeke, Ninove, Wetteren, Wichelen,
Zele en de oostelijke randgemeenten van Gent)
en 11 Antwerpse (Bornem, Puurs, Sint-Amands,
Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle, Willebroek,
Zwijndrecht en buitengebied van Mechelen) steden
en gemeenten.
Scheldeland is een van de vijftien Vlaamse
regio’s en wordt omringd door Waasland,
Leiestreek, Vlaamse Ardennen en Groene Gordel
en is samen met Leiestreek een van de twee
provinciegrensoverschrijdende regio’s.
Scheldeland wordt gekenmerkt door drie
rivieren: Schelde, Dender en Rupel. Ook andere
waterwegen als Durme, Zenne, Nete, Dijle,
Kanaal Brussel-Schelde en Kanaal Leuven-Dijle
markeren het landschap. Met 277 kilometer
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bevaarbare waterwegen en ontelbaar veel grote
en kleine waterplassen is Scheldeland veruit
de meest waterrijke regio van Vlaanderen. De
autovrije, verharde jaagpaden en dijkwegen
langs de waterlopen zorgen, samen met de
typische veren, voor uren wandel- en fietsplezier.
Aan ambiance locale geen gebrek met Aalst
Carnaval, De Dendermondse Reuzen- en Ros
Beiaardommegang of de 100 kilometerlange
Dodentocht in Bornem. Smakelijk genieten van
de streekgastronomie met paling, asperges, hop
en verschillende bekende bieren zoals Duvel,
Witkap en Malheur. Scheldeland kan uitpakken
met steden aan het water zoals Ninove en ook
Aalst en Dendermonde met hun Werelderfgoed,
maar ook het Donkmeer, Sint-Amands en
Willebroek zijn waterrijke trekpleisters.

Contact cultuurdienst Lede –
Toerisme Lede
Markt 1, 9340 Lede
cultuur@lede.be
toerisme@lede.be
053 60 68 60
Openingsuren:
ma
09.00 – 12.00 uur
di
09.00 – 12.00 uur
woe
09.00 – 12.00 uur
13.30 – 16.00 uur
do
09.00 – 12.00 uur
16.00 – 19.00 uur
vr
09.00 – 12.00 uur

Links:
Website: www.scheldeland.be
Abonneren op de nieuwsbrief via de website of
mail naar info@scheldeland.be.
Toerisme Oost-Vlaanderen: http://www.tov.be/nl
Contact: toerisme@lede.be
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Opmerkingen en suggesties betreffende deze brochure kunnen
gemeld worden via toerisme@lede.be.
De oplijsting van alle Leedse horecazaken kan onvolledig zijn.
Enkel de zaken die uitdrukkelijke toestemming gaven voor publicatie,
zijn opgenomen in deze brochure.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel
van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of
op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het gemeentebestuur.

