Oudegem
Oudegem was ten tijde van Justus de
Harduyn eigendom van het kapittel van
Kamerijk. Dit bleef zo tot het einde van het
ancien régime. Op het grondgebied van
Oudegem lag ook de vrijheerlijkheid
Eegene, eigendom van de abdij van
Affligem ten gevolge een schenking door
de heren van Dendermonde.

FIETS -EN WANDELROUTES

Justus de Harduyn
400 jaar geleden was Justus De
Harduyn pastoor van Oudegem en

kreeg hij bekendheid als dichter. Hij
voltrok onder leiding van Justus Lipsius
in 1605 zijn studies aan de Hogeschool

te Leuven. Hij werd in april 1607 tot
priester gewijd en benoemd tot pastoor
van Oudegem. Later werd hij ook

dorpspastoor van Mespelare.

Tocht A – 10 km
Het vertrekpunt is het kerkplein van Oudegem. De
oudste delen van deze kerk (kruisingstoren en deel
van koor) klimmen vermoedelijk op tot de tweede
helft van de 13de eeuw. Toen Harduyn priester
werd, was de kerk al grotendeels hersteld van de
schade door de beeldenstormen. De bouwvallige
toren werd onder zijn toezicht hersteld in 1614.
Nadien volgden nog tal van vernielingen,
herstellingen en verbouwingen. Tegenover de kerk
bevindt zich de pastorij. Deze vindt haar oorsprong
in de woning die werd opgericht toen Justus de
Harduyn pastoor werd in Oudegem. Een eerdere
pastoorswoning werd immers verwoest op het
einde van de 16de eeuw. In de Noord-West-hoek
van het kerkplein bevindt zich ook een
herdenkingsmonument dat Justus de Harduyn deelt
met de uit Oudegem afkomstige pedagoog Dr.
Frans De Hovre.

In de loop van 2021-2022 herdenken Oudegem
en Mespelare Justus de Harduyn.
In dit kader werden ook twee fiets- en
wandelroutes ontworpen die stilstaan bij de
relicten die rechtstreeks naar de Harduyn
verwijzen, maar ook bij het materieel erfgoed en
landschapselementen uit de periode van Justus
de Harduyn. Tenslotte wordt ook gewezen op de
impact van de priester-dichter in de actuele
publieke ruimte.
Aan de hand van de routebeschrijving kunnen de
routes zelfstandig worden afgelegd.

twee routes (10 en 20 km)
ter herdenking van
Justus de Harduyn

routebeschrijving
kaartjes
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een realisatie van Harduyn vzw en KWC Eendracht vzw

Je verlaat het Kerkplein via de Hofstraat in de
richting van Appels. Onmiddellijk naast de
pastorij kan je links een klein paadje nemen dat
uitkomt aan de achterkant van het Parochiaal
Centrum. Je bereikt nu de Mevrouw
Courtmansstraat. Deze straat was eerder
gekend als de Sint Rochusstraat. Na de tweede
wereldoorlog werden in Oudegem verschillende
straten hernoemd naar verdienstelijke inwoners.
Aan de overkant zie je de lokalen van de
scoutsgroep Harduyn. De groep bestaat 51 jaar
en betrok de huidige lokalen in 2011. Je volgt de
Mevrouw Courtmansstraat naar rechts. Aan je
linkerkant bereik je een deel van de
Harduynschool. Op deze site was historisch een
vrije kleuterschool gevestigd. Je verlaat de
Mevrouw Courtmansstraat via een linksaf in de
Hofstraat, onmiddellijk gevolgd door een
rechtsaf. Je bevindt je nu in de Harduynstraat
die je langs links verlaat via de Jef
Scheirsstraat.

Je volgt deze straat langs een
voetweg en vervolgens met de
spoorweg aan je linkerkant tot aan
een spoorwegovergang. Deze steek
je over, om onmiddellijk links de
Frans Vertongenstraat in te slaan.
Via de Statieweg bereik je de
Berkestraat, die je langs links volgt
tot je opnieuw de Hofstraat bereikt,
die je rechts inslaat. Ter hoogte van
de historische molen neem je de
Molenweg tot de Paalstraat. Je
stapt richting overweg en bereikt zo
de Bosstraat. In de eerste bocht
neem je rechts de Kapelleweg die je
langs de Lambroeckkapel tot aan de
Lambroekstraat leidt.

In Mespelare maak je een ommetje langs
de oude pastorij (in het veld tegenover
deze site werd begin 17de eeuw een
Romeinse goudschat gevonden), de
heerlijkheidspaal, het Spaans Hof en de
parochiekerk, om langs de
Mespelarestraat rechtsaf richting Dender
te gaan. Je volgt het jaagpad van de
Dender, om langs Hof ten Bos, rechtsaf de
Zijpestraat te nemen. De drukke Ouburg
leidt je opnieuw naar het dorpsplein van
Oudegem.

Je gaat rechts en neemt
vervolgens links de
Kloostergoedstraat. De
historische naam van deze
straat was trouwens Krommen
Elleboog. Links af (Bolleweg)
leidt je langs het historische
toponiem Krunkeldemunkel tot
de Singelweg (opgelet
gevaarlijke kruising met de
N406) die je volgt richting
Mespelare.
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