WANDELROUTES GROOT NINOVE

Meerbeke

Op bedevaart bij Sint-Berlendis
WANDELING
De monumentale Sint-Pieters- en Sint-Berlendiskerk 1
aan de Halsesteenweg vormt de uitvalbasis van deze
wandeling in de op één na grootste deelgemeente van
Ninove. Van de vroegere twee kerken, de Sint-Pieterskerk
en de Sint-Berlendiskerk bleef enkel deze bewaard die nu
twee patroonheiligen verenigt. Oorspronkelijk zou op de
plaats van de huidige kerk de grafkapel van Sint-Berlendis
hebben gestaan. Nadat deze kapel werd verwoest bij een
inval van de Vikingen, werd een nieuwe kerk gebouwd,
in de loop der tijden verbouwd en uitgebreid. 9 eeuwen
geschiedenis zorgden voor verschillende bouwstijlen: een
romaans koor, gotische dwarsbeuk, barok schip en een
rococo voorgevel. De hoofdgevel, van ledische zandsteen,
dateert uit 1760, de achthoekige klokkentoren uit 18061807.
Binnenin getuigt het interieur van de rijkdom van het
bedevaartsoord. We zien er onder andere het portaal
en de orgelkast gemaakt door Jean Baptist Van der
Haegen met bovenaan een orgelspelende Sint-Cecilia,
zeer gelijkend met het beeld in de Ninoofse abdijkerk, en
uiteraard niet toevallig van dezelfde beeldhouwer. Het
orgel uit 1780 werd gebouwd door L.B. van Peteghem.
Bewonder de neo-barokke glasramen, de verschillende
18de-eeuwse beelden en de grote doeken van ca 1750
uit de Vlaamse school, die het leven vertellen van Sint-
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Berlendis. Andere blikvangers zijn de preekstoel uit 1776
die een levensgrote kerststal uitbeeldt van de hand van
Pieter Valckx, de lambrizering, de altaren toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Berlendis en het Berlendisschrijn. De rijk gedecoreerde kerk is al bij al een van de
belangrijkste barokkerken op het Vlaamse platteland.
Naast de kerk kunnen we even rondkuieren in een uniek
kerkhoflandschap dat zich laat
lezen als de Meerbeekse
familiegeschiedenis van de 19de
en 20ste eeuw met hier en daar
een gietijzeren kruis en veel door
de tand des tijds aangetaste en
verzakte grafmonumenten. In
tegenstelling tot de huidige
dodenakkers is dit nog een kerkhof in de letterlijke zin van het
woord: rondom een kerkgebouw
aangelegd waardoor het er
ontegensprekelijk een religieuze
band mee had (en heeft), op de
(vroegere) ‘hondenhoek’ voor
de ongelovigen na… Op dit
kerkhof werd tot circa 1980 nog
begraven.
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Voor de kerk -op het bomenrijke plein- vinden we nog
de roepsteen 2 terug van waarop na de hoogmis
door de veldwachter de belangrijke berichten werden
voorgelezen. In de onmiddellijke omgeving stond -tot een
storm er in 1984 anders over besliste- de beschermde
eeuwenoude zilverlinde.

We verlaten het kerkplein via de trappen (kant parking/
café Oud Withuis). Nu parking was hier vroeger het oude
marktplein, inclusief schandpaal.

Typerend is het
als monument
beschermde
19de eeuwse
“armenbureel”
4. Het gebouw
bezit een
trappenpui met
smeedijzeren
borstwering
en een mooie
gevel in een
combinatie
van baksteen
en zandsteen
en deed ooit
dienst als school.
Hier voorbij
wandelend
komen we in de
Gemeentehuisstraat.

Links voor de kerk staat het oorlogsgedenkteken voor
de gesneuvelden en de burgerlijke slachtoffers van de
Eerste Wereldoorlog uit Meerbeke. Het monument uit
natuursteen toont een dode soldaat, een treurende vrouw
en kind en een knielende man uit met daarachter een
obelisk versierd met kruis en lauwerkrans rondom het
wapenschild van Meerbeke. Het kwam er in 1926 op vraag
van de bonden van de oud-strijders en de opgeëisten en
werd bekostigd via giften, omhalingen en inkomsten van
concerten en steun van de gemeente.

Rechttegenover de kerk, maar gescheiden door de drukke
Halsesteenweg, bevindt zich de classicistische pastorij 3,
opgetrokken tussen 1750-1760 voor de baljuw van
Meerbeke en eind 18de eeuw door de abdis van Nijvel
als pastorij verworven. Dit geklasseerde monument
-dat dringend nood heeft aan restauratie- bestaat uit
een dubbelhuis onder schilddak, geflankeerd door twee
aanbouwen en weerspiegelt als het ware de kerkgevel.
Let vooral op het middenrisaliet (de vooruitspringende
gevelpartij) van beide gebouwen en het gebogen fronton
in het dak: beide gevels zijn als het ware mekaars echo.
Het gebouw is nu privé bezit.

Even verder, aan het eind van het grote plein links, zien
we het “Maison de campagne Goelens” 5, gebouwd
in eclectische stijl (eclectisme is het bewust door elkaar
gebruiken van verschillende bouwstijlen).
Dit karakteristieke pand, een voormalige brouwerswoning
die was gelegen in een prachtige tuin, moet indertijd
tot de verbeelding hebben gesproken, er werden dan
ook tal van ansichtkaarten van gemaakt (google maar
even). Waar nu het plein is stond de brouwerij van… de
familie Goelens. Later werd dit het gemeentehuis van
Meerbeke en nu is het een filiaal van de muziekacademie.
De huidige bestemming stond blijkbaar in de sterren
geschreven want binnenin versieren plafondschilderingen
met muziekinstrumenten het vroegere bureau van de
burgemeester. Het interieur bevat overigens rijkelijke
versieringen.
Hier in de buurt, ergens achter de bomen, maar niet meer
te bereiken, bevindt zich de Sint-Berlendisput, de waterput
waar Sint-Berlendis zich naar verluidt bevoorraadde.
We wandelen het plein over van waar we kwamen en
kruisen de Gemeentehuisstraat om rechtdoor de smalle
Sint-Berlindisstraat in te stappen die aan de achterkant
van de kerk loopt. Hier kunnen we nogmaals duidelijk de
verschillende bouwstijlen waarnemen die door de eeuwen
heen bij verbouwingen van de kerk zijn gebruikt.

Links naast de achterzijde van de kerk staat het klooster
6 in neogotische stijl -ook een beschermd monument- te
verkommeren. Het werd in 1885 gebouwd op de plek van
de vroegere pastorij. In de nis zie je een beeld van… de
Heilige Berlendis, wie anders?

We kruisen de Nieuwstraat en vervolgen rechtdoor langs
de voetweg naar Stenebrug maar nemen bij de eerste
splitsing links het pad naar de Sint-Annakapel 7, een van
de talrijke kapellen die Meerbeke rijk is. We gaan verder
via de Kapellestraat, volgen mee de bocht en bevinden
ons in Stenebrug. Een eindje verderop, waar de weg een
flauwe bocht maakt, zien we rechts alweer een vrij grote
kapel met arduinen dak, gebouwd door de Boerinnenbond
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1936.
Verder wandelen we de eerste straat links, de Dokstraat,
in die we slechts even volgen om dan rechts Hoendersveld
in te stappen. Hier zie je links nog restanten van een
open veldoven, een van de laatste artisanale Ninoofse
steenbakkerijen. Kijk even achterom en bemerk het
mooie zicht op de kerk van Meerbeke. Op het einde van
Hoendersveld slaan we links af tot het kruispunt met het
kalvariekruis, gaan enkele tientallen meters rechts en
wandelen links ‘Ternat’ in. Links aanhouden tot het einde
(we komen achtereenvolgens voorbij de Nellekensstraat,
de Modderstraat en de Bultkets), kiezen dan resoluut
voor de natuur en stappen rechtdoor de holle weg in,
langs de rand van het Berchembos, restant van het
kolenwoud waarvan ook het Neigembos een overblijfsel
is. De Berchembosbeek, die we hebben overschreden,
is tevens de grens tussen Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant, wat betekent dat we intussen het grondgebied
van groot-Ninove hebben verlaten. De holle weg waarop
we ons bevinden betrof eertijds een Gallo-Romeinse weg,
in later tijden een postkoetsweg. De weg is deels voorzien
van een ‘knuppelpad’ -zo genoemd naar de paaltjes die
werden gebruikt voor het vervaardigen van de trapjes-.
Kijk even om na de steile klim naar het mooie zicht op de
vallei. Op de Berchemstraat gekomen houden we links aan

en wandelen tot het kruispunt. We zien er
aan de overkant links het 17de-eeuwse Hof
te Berchem, waarvan de verste zijgevel het
jaar 1752 toont, jaartal van verbouwingen
want de hoeve is van oorsprong vele eeuwen
ouder. We keren terug en slaan de eerste
straat links af (ook Berchemstraat) die wat
verder overgaat in een veldbaantje, dit is de
Keierberg. Zo komen we op Berchembos en
gaan rechts. Na lang stappen langs weiden,
boomgaarden, bomen en velden gaan
we aan de kruising met de Woestijnstraat
rechtdoor en gaan wat verder rechts
de Neerstraat in. Dit was voorheen
“de Galgenweg” omdat de misdadigers
er werden opgeknoopt… Als de
landbouwgewassen (lees: de maïs) niet te
hoog staan zien we vanuit de Neerstraat
links de 15de-eeuwse “Woestijnkapel” of
“Heilige Kruiskapel”. Halverwege houden we
even halt om de prachtige vergezichten te
bewonderen en merken aan de horizon de
zendmast van de VRT in Sint-Pieters-Leeuw
maar ook de masten van het NAVO-domein
te Kester. Aan de andere kant merken we -van links naar
rechts: de Dendervallei, het gehucht Ledeberg, gelegen op
een getuigenheuvel, overblijfsel van een zandbank van de
Diestiaanse zee die zo’n 10 miljoen jaar geleden tot in deze
contreien kwam en de gele kerk van Pamel.

Na te hebben genoten van dit panorama brengt onze
wandeling ons aan de ingang van het Neigembos 8.
De diepte, even verder links is één van de vier
smeltwatervalleien, overgebleven na de laatste ijstijd.
Metersdik ijs gleed af, nam alle grond mee en maakte op
die manier enorme valleien.
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Wij nemen het wandelpad rechts en stappen via deze
uithoek van het betoverende Neigembos tot in
Natteschoot. Als je uit het bos komt kan je onmogelijk
naast de abdijkerk kijken die ginder midden Ninove haar
prominente plek opeist. Ergens halverwege Natteschoot
zien we links, midden de velden, opeens een bunker 9
en dat is geen toeval…

Einde Natteschoot volgen we 200 m rechts de Steenstraat
tot ‘Kruis’. Aan het kalvariekruis waar we reeds voorbijkwamen nemen we links en dan rechtdoor tot Tenberg,
aan het kruispunt rechts (eveneens ‘Tenberg’) afdalen.

Wat verder links bevindt zich een van de drie
gerestaureerde én maalvaardige molens die Ninove rijk
is. De Fonteintjesmolen 10 aan de Elsbeek dateert in
feite al van 1550 toen hij werd opgericht als volmolen
voor de plaatselijke wolnijverheid. In de daaropvolgende
eeuwen werd de watermolen omgevormd tot papiermolen
en later tot graanmolen. Tijdens de industriële revolutie
werd er een stoommachine bijgeplaatst, in de 20ste eeuw
kwam er een dieselmotor in de plaats. Deze watermolen
maakt van oorsprong gebruik van de natuurlijke kracht
van stromend water dat neerkomt op een bovenslagrad.
De 19de-eeuwse bakstenen constructie integreert een
ouder zandstenen muurpand. Tot rond 1990 werkte de
molen, waarvan de technische installatie vrij volledig
is gebleven, nog dagelijks maar toen drong restauratie
zich op. Die werken duurden zo’n 20 jaar maar nu is
de Fonteintjesmolen, dankzij bezieler Jo Bracke, weer
helemaal maalvaardig.

Voorbij de
watermolen
staat in
de berm
een klein
veldkapelletje.
Even verder
gaan we links
de Walstraat
in waar we
links het
Vriezenbos,
aanloop en
brongebied
van het verdergelegen Neigembos zien. Naar het
einde van deze straat krijgen we zicht op de SintBerlendiskapel 11. Let op bij het oversteken van de
drukke Halsesteenweg! De neogotische Sint-Berlendiskapel,
een vrij grote bakstenen bedehuis uit 1866, werd gebouwd
uit dank voor het gespaard
blijven van de parochie van
de cholera-epidemie.
Een vijftigtal meter links van
de kapel slaan we rechts
het betonnen pad in en
volgen tot het kruispunt
waar we rechts wandelen
en zicht hebben op de SintPieterskerk. We dwarsen
Hemelrijk, gaan rechtdoor
het padje in (Molenberg)
tot op de Sint-Pieterstraat,
nemen rechts en hebben
op het einde van de straat
links zicht op een stukje
industriële archeologie: de oude
brouwerij Cosyns met torentje voor de stoommachine.
Let op het koperen schouwdeksel van de vroegere
mouterij, te zien vanaf de
Halsesteenweg. Nog
even oversteken en
we zijn opnieuw aan
de Sint-Pieters- en
Sint-Berlendiskerk,
begin- en eindpunt
van de wandeling.

