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Tips
· Start van de wandeling (lus): Erfgoedcentrum · Lotharingenstraat 1, 9700 Ename 
· Hou rekening met een paar hellingen
· Voorzie aangepast schoeisel en kledij, je betreedt een aantal onverharde paden
· Niet geschikt voor buggy’s
· Hou je viervoeter aan de lijn in het bos
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Speuren naar erfgoed vanuit de lucht

Spoorzoekers op wandel breit een vervolg aan onze tentoonstelling in het 
Erfgoedcentrum op de Erfgoedsite Ename. De wandeltocht kan samen met of 
los van de tentoonstelling beleefd worden.

Net zoals in de tentoonstelling reiken we je tijdens de wandeling methodes 
aan om gekend en minder gekend erfgoed te bestuderen en te ontdekken vanuit 
de lucht. Van luchtfotoreeksen over historische kaarten en een stadsmaquette 
tot drone-opnames en het digitaal hoogtemodel.

Daar waar de tentoonstelling verschillende erfgoedlocaties over heel Oost-
Vlaanderen belicht, doet onze tocht van 12 km dat voor het grondgebied van 
Oudenaarde. Verschillende erfgoedlocaties leer je via onze wandeling vanuit 
de lucht te bekijken en van op de grond te beleven. Volg hiervoor de route op 
de kaart in dit boekje of download onze route via: www.oost-vlaanderen.be/
spoorzoekers en importeer ze naar een wandelapp op jouw smartphone.
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Een bos vol putten en bulten: het Bos t’Ename 

Bossen zijn uitgelezen plaatsen voor spoorzoekers. In een bos blijven 
eeuwenoude sporen bewaard omdat ze gespaard bleven van de ploeg en 
bouwactiviteiten.

Zo ook met het Bos t’Ename waar subtiele verschillen in het reliëf een 
eeuwenoud verhaal vertellen. De opvallendste sporen die we op het 
hoogtemodel herkennen zijn verweven met de bodemkundige en unieke 
ecologische kenmerken van het bos. Je bevindt je in een bronbos dat een 
sprekend voorbeeld is van een valleiwand in de Vlaamse Ardennen die 
onderhevig is aan grondverschuivingen. Die natuurlijke grondverglijdingen (1) 
en bronnen herken je heel duidelijk op het hoogtemodel. Voor je neus ligt de 
middeleeuwse konijnenberg (2), bijna onzichtbaar onder zijn kruidenrijke 
begroeiing. Maar het bos verbergt ook restanten van leemontginning (3), 
vergeten wegtracés (4) en zelfs sporen van vroege mijnbouw (5). Ook de 
wereldoorlogen lieten hun littekens na in de vorm van oefenschietstanden (6), 
fragmenten van Duitse loopgraven (7) en een mortierstelling (8). Op de kouter 
net buiten het bos herken je nog de restanten van mergelputten van waaruit 
men kalkrijke teelaarde recupereerde om de akkers te verbeteren (9).

BRON Tack G. et al., Bos t’Ename. Het verhaal van een bos in een cultuurlandschap ( in voorbereiding) en  
 www.natuurpunt.be/natuurgebied/bos-t-ename 
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Illustratie van een konijnenberg uit een 14de-eeuws manuscript
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Meer dan zomaar een kerk en kerkplein, 
de Sint Laurentiuskerk van Ename en de dries  

Via de ‘Zwijndries’ (1) kom je aan het pleintje van de Lijnwaadmarkt (2) en het 
Huis Beernaert (nu museum). Het vormt samen met het grotere Enameplein (3) 
de restanten van een vroeger driesplein, een bewoningsvorm van 
landbouwnederzettingen rondom een gemeenschappelijke ruimte. 
De dorpskuddes vertrokken van daaruit met de herder naar de weidegronden. 
Met de varkens ging men richting bos, vandaar de toepasselijke straatnaam. 
Het museum ligt op de plek van de vroegere drinkpoel (4), aangetroffen bij 
opgravingen.
Daarnaast staat de majestueuze Sint-Laurentiuskerk (5), met delen die terug 
gaan tot het jaar 1000 en muurschilderingen uit die periode. Ga gerust eens 
binnen en activeer het scherm van het Tijdsvenster.
Wil je meer te weten komen over Ename, bezoek dan het museum pam Ename 
of doe de dorpswandeling met de Erfgoedsprokkel Erfgoedparels Ename in de 
hand (te bekomen in het pam of het Erfgoedcentrum). Ook Huis Beaucarne (6) 
is een bezoekje waard (www.huisbeaucarne.be).
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Boerderij op de schop: Torreken te Walle 

De site van het ‘Torreken te Walle’ was vanaf de tweede helft van de 13de eeuw 
het middeleeuws ontginningscentrum van het Bos t’Ename. Na de beeldenstorm 
werd het goed door de abdij verkocht aan burgerij uit Oudenaarde. Uit deze 
periode dateert het kasteeltje dat opgericht werd op het eiland. Enkel de 
walgracht, die je kan spotten door de haag en de poort, is nog origineel. Op 
het neerhof bleef de historische hoeve tot in 2012 bewaard tot ze afgebroken 
werd ten voordele van een nieuwe verkaveling. Naar de sporen van de 
eeuwenoude hoeve kan je nog speuren op de orthofotoreeksen vóór 2012 tot 
op het plan Bale (1661–’63). Keer je terug naar de luchtfoto van 1971, dan zie je 
nog hoe het schilderachtige landschap rond het Torreken eruit zag voor de 
verkavelingsgolf van de jaren 80 van de vorige eeuw.

BRON https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27535
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Onder stoom: de oude trambedding Oudenaarde-Geraardsbergen 

Van 1 april 1905 tot 15 april 1943 stoomde de tram tussen Geraardsbergen en 
Oudenaarde met diverse tussenhaltes (zie cover). De stoomtram kon geen 
steile hellingen aan en daarom werd een meanderend traject gekozen 
langsheen en niet over de heuvelruggen van de Vlaamse Ardennen.
Toch werd hier en daar het reliëf aangepast door het tracé te nivelleren of door 
taluds aan te leggen. Het geoefend oog kan die littekens in het landschap ter 
plaatse nog herkennen maar dankzij het digitaal hoogtemodel kan je over 
ruime afstand het tracé reconstrueren.
Je dwarst het tracé ter hoogte van de twee laatste huizen van de Winkelstraat, 
waar het spoor vervaagt in de tuinen. Je loopt verder door velden tot aan de N8 
(let op bij het oversteken). Wandel de trappen van het kerkhof op en ga langs 
de Sint-Martinuskerk en verder langs het neogotisch klooster en de school.

BRON www.spoorwegknooppuntfgra.be/p/tramnaaroudenaarde.html
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Onzichtbaar verscholen: het Kezelfort 

Na de nederlaag van Napoleon werd beslist om een verdedigingslinie van 
vestingsteden, waaronder Oudenaarde, tegen Frankrijk op te richten: de 
Wellingtonbarrière. Tegen een aanval vanaf Edelareberg bouwde men hier een 
nieuw fort in 1822–1824.
Het Kezelfort vertoont een vijfhoekvorm, is voorzien 
van een droge gracht (1) met galerijen  
met schietgaten in de binnen- en  
buitenwand en had een rond reduit. 
Aan de vijandzijde bevond 
zich een licht aflopend vrij 
schootsveld (glacis), nu een 
laagstamboomgaard (2). 
Om mikpunten voor kanonvuur 
te vermijden, stak er bijna 
niets zichtbaar boven het 
terrein uit. Zo was ook het 
terreplein dieper gelegen (3). 
Uniek voor Vlaanderen is het 
mijngangstelsel, gegraven 
tegen het ondermijnen van de 
wallen.
In 1853 was het fort passé en 
werd het verkocht. De meeste 
gebouwen werden afgebroken 
en een nog bestaande 
belvédèretoren werd opgetrokken. 
Nu is het privébezit en jammer 
genoeg ontoegankelijk en dus 
onzichtbaar voor het publiek van
op de begane grond.

BRON Gils R., De versterkingen van de 
 Wellingtonbarrière in Oost-Vlaanderen, 
 Gent, 2005.
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Genageld op de straat: de Baarpoort 

De Baarpoort was één van de vijf grote stadspoorten van Oudenaarde 
(gebouwd tussen 1360 en 1390). Ze bestond uit twee U-vormige torens met 
ertussen een doorgang. Opgravingen van SOLVA brachten meer verduidelijking 
en kan je lezen op het infobord. Met grote koperkleurige nagels heeft men de 
aflijning van de poort in de straat terug zichtbaar gemaakt. 

Via de oude toegangsweg en doorheen de middeleeuwse poort betreed je de 
13de eeuwse Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendale. Je passeert daarna de 
Pamelekerk, pronkstuk van de Scheldegotiek uit 1234. Wist je dat een half 
eikenbos nodig was om de middeleeuwse dakkappen te maken?

Berucht, berooid, gesloopt: de Burcht van Oudenaarde 

Van de burcht van de heren van Oudenaarde, is niets meer te zien. Alleen de 
straatnaam ‘Kasteelstraat’ verwijst er nog naar. De turris Aldenardensis wordt 
voor het eerst vermeld in 1064. De baronnen van Pamele lieten de burcht 
afbreken in 1260 om een nieuw, trapeziumvormig kasteel op te trekken. 
Een Frans bombardement in 1684 herschiep de plek tot een ruïne, tot alles in 
1786 gesloopt en verkaveld werd. Archeologische opgravingen vonden sporen 
van een constructie die de burcht voorafging en bevestigden dat de burcht zelf 
in de 13de eeuw gebouwd is. Samen met de Sint-Walburgakerk vormt dit de 
oudste kern van Oudenaarde. Wandel over de markt verder naar het 
Liedtspark.

BRON https://oar.onroerenderfgoed.be/item/2524
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1821

Niet zomaar een gracht: het ravelijn in het Liedtspark 

Niet alleen het Kezelfort was een realisatie voor de 
Wellingtonbarrière onder het Hollands bewind (1815–1830). 
Ook Oudenaarde zelf kreeg nieuwe gebastionneerde 
versterkingen met brede grachten en omvangrijke aarden 
wallen, deels gelegen op de oudere vestingwerken van 
Vauban. In 1821 mocht met de bouw begonnen worden, 
maar tegen 1830, de Belgische onafhankelijkheid, was 
maar een deel van de werken uitgevoerd. Vandaag schiet 
daar quasi niets van over. Behalve dan in het Liedtspark, 
waar nog een ravelijn gedeeltelijk is hersteld. Het is een 
V-vormig vooruitgeschoven vestingwerk met de punt naar 
de vijand, voorzien van brede grachten en een aarden wal, 
maar open naar de stad toe.
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Luchtfoto van de ravelijn en het Liedspark, 2019
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Bolé de Chamlay 1650–1719

Kronkels van weleer: de Schelde 

Oudenaarde heeft haar oorsprong, bloei en versterkingen te danken aan haar 
ligging op de Schelde. Vandaag presenteert die zich als een brede, rechte 
rivier, eerder een kanaal, met een gecontroleerd waterpeil. Maar in oorsprong 
was de stroom een stuk smaller, heel bochtig, met een wisselend regime 
naargelang de neerslag (1). Van in de middeleeuwen heeft de mens dan ook 
gepoogd om de rivier onder controle te krijgen door sluizen te bouwen (het 
Spey in Oudenaarde: 2), de loop in te korten door de bochten recht te trekken 
of water ter verdediging aan te wenden met bijkomende grachten en 
inundatiesluizen.

In Oudenaarde is een 
deel daarvan nog in de 
straatnamen en het 
stratenpatroon te 
herkennen, bijv. de 
‘Burgscheldestraat’ (3) 
of ‘Grachtschelde’.
In Nederename kan je 
nog langs de afgesneden
kronkel fietsen.
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Echo’s van conflict en gebed: Sint-Salvatorabdij Ename 

Deze strategisch interessante bocht (nu verdwenen) in de Schelde, die de grens 
vormde tussen het Duitse en Franse rijk, was meer dan 1000 jaar geleden het 
centrum van een indrukwekkend markgraafschap met versterking en 
handelsnederzetting. Deze gouden tijd duurde niet lang, want in het midden van 
de 11de eeuw kwam Ename in het bezit van de Vlaamse graaf Boudewijn V die er 
een abdij stichtte. De Benedictijnen bepaalden er voortaan het leven tot in 1794, 
toen de abdij onder het Franse bewind werd afgeschaft. Tijdens en net na WO II 
werd de abdijkerk en een deel van de burcht opgegraven. Eind vorige eeuw werd 
de site systematisch en grootschalig onderzocht en werd daarna tot archeologisch 
park uitgebouwd. De volkstuintjes liggen op de plaats en in hetzelfde patroon als 
de moestuin van de abdij. Ook de boomgaard en de visvijver werden 
heraangelegd.
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Colofon
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Zin in meer?

Bezoek de tentoonstelling Spoorzoekers. Landschap vanuit 
de lucht in het Erfgoedcentrum: www.oost-vlaanderen.be/
spoorzoekers

Wil je zelf op zoek naar sporen uit het verleden in jouw omgeving?
Deze websites zetten je alvast op weg. Succes!
https://www.ngi.be/ 
https://geo.onroerenderfgoed.be/
https://www.geopunt.be/







 

Erfgoedsite Ename · Erfgoedcentrum
Lotharingenstraat 1 · 9700 Oudenaarde-Ename

+32 (0)55 30 03 44 · erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum 

www.facebook.com/erfgoedcentrum 

Erfgoedsite Ename · pam Ename
Lijnwaadmarkt 20 · 9700 Oudenaarde-Ename

+32 (0)55 30 90 40 · pam-ename@oost-vlaanderen.be 
www.pam-ename.be

www.facebook.com/erfgoedsiteEname
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