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Welkom op Open Monumentendag!
Beste erfgoedliefhebber,
Dit jaar staat het Europese thema duurzaamheid centraal op Open
Monumentendag. Het is een thema dat brandend actueel is, ook in de
erfgoedsector. Het gegeven ‘erfgoed’ is eigenlijk op zichzelf al duurzaam.
De erfgoedsector zet immers steeds zo maximaal mogelijk in op het behoud
van erfgoedobjecten, op het behoud van erfgoedwaarden, op een maximaal
behoud van authentieke materialen, op het behoud van ambachten en
vakmanschap, …
Maar daarnaast brengt het streven naar duurzaamheid ook de nodige
uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we om met het herbestemmen van
erfgoed? Welke nieuwe functie kan een erfgoedobject opnemen? Hoe laten
we burgers participeren aan het behoud en beheer van ons erfgoed om het te
verzekeren van die duurzame toekomst? En hoe betrekken we de omgeving mee
in dat verhaal? Al deze vragen komen aan bod op onze route waarbij experten en
vrijwilligers klaar staan om een deel van deze vragen te beantwoorden.
En dat is nog niet alles! Dit jaar is ook het internationaal jaar van het glas,
waarbij we ernaar streven om de magische aspecten van glas te laten
ontdekken. Als we erfgoed en glas combineren, dan komen we al snel uit bij
het ambacht van het vervaardigen van glas-in-lood, waarbij een combinatie
van glas, kleur en licht zorgt voor de nodige magie. Op de route laten we
jullie dan ook graag kennismaken met glazeniers uit het verleden, maar
richten we ook onze blik op de duurzame toekomst ervan door te waken over
het behoud van de kennis en de kunde van het ambacht en door de vertaling
ervan in hedendaagse toepassingen.
Met ons programma hopen wij bij te dragen aan een gla(n)srijke toekomst
van al dat prachtige erfgoed.
Maak jij graag mooie foto’s van al dat prachtige erfgoed en deel jij dit graag
op sociale media? Gebruik dan #openmonumentendag #maakhetmee en zet
ons Oost-Vlaamse erfgoed mee op de kaart.
We wensen jullie alvast een inspirerende dag!
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OMD in Merelbeke
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Portret A. Verhaegen door Jozef Janssens 1920
© Fonds Arthur Verhaegen

De dienst Monumentenwacht werkt graag samen met partners. Omdat dit
jaar het thema ‘duurzaamheid’ centraal staat en 2022 ook het jaar van het
glas is, namen we contact op met Atelier Mestdagh. Het atelier is sinds een
aantal jaren gelegen aan de Oude Gaversesteenweg in Merelbeke en die
gemeente leek ons dan ook de perfecte locatie om er een programma voor
OMD 2022 te realiseren. De verschillende partijen sloegen de handen in
elkaar en het resultaat is een wandel- en fietsroute langsheen inspirerende
erfgoedlocaties, waarbij de thema’s duurzaamheid en glas centraal staan.
Toeval of niet maar dit jaar kan er ook dubbel feest gevierd worden in Merelbeke
en glas-in-lood staat hierbij centraal. Arthur Théodore Verhaegen (1847–
1917), ook gekend als de ‘rode’ baron’ vanwege zijn sociaal-maatschappelijk
engagement, werd 175 jaar geleden geboren. Als ingenieur-architect,
leerling en later medewerker van Jean-Baptiste Bethune, vond hij in de
neogotische beweging zijn ideaal: het katholicisme, de middeleeuwen en het
kunstambacht smolten erin samen. Naast het
ontwerpen van kerken, kloosters en kapellen,
zette hij zich samen met zijn leermeester ook in
voor het behoud van pittoreske stadsgezichten
en landschappen. De restauratie van het Gentse
Gravenkasteel en van het Gerard de Duivelsteen
zijn voorbeelden van hun realisaties.
In 1876 nam Arthur Verhaegen het glazeniersatelier van Bethune in Gent over, dat tijdens de
bloeiperiode tot 30 ambachtslui te werk stelde.
In Merelbeke had hij zijn buitenverblijf – het
kasteel Blauwhuys – dat door hem verbouwd en
voorzien werd van een neogotische vleugel met
glasramen. Verder sieren brandglasramen van
het atelier Casier-Bethune-Verhaegen de kerk
van Sint-Pietersbanden in Merelbeke-centrum en
van Sint-Aldegondis in Lemberge.

Ook Atelier Mestdagh viert feest. Zij houden reeds drie generaties lang de
oude kunstvorm van het glas-in-lood in leven. Historische glasramen worden
er grondig bestudeerd, geconserveerd, gerestaureerd en beschermd zodat ze
van een duurzame toekomst verzekerd worden. Maar ook modern glas-inlood, met respect voor het traditioneel vakmanschap, heeft in het atelier een
plaats. Het vieren van 75 jaar Atelier Mestdagh in het internationaal ‘Jaar van
het glas’ is dan ook meer dan reden genoeg om enkele van hun moderne
realisaties tentoon te stellen. Meestal worden creaties gemaakt in opdracht
en zijn de glasramen geïntegreerd in de architectuur. Toch zijn er doorheen
de jaren ook enkele autonome meesterwerken gemaakt die het atelier
graag verspreid over diverse erfgoedlocaties toont. De werken zijn van de
hand van meerdere ontwerpers. De kunstwerken zijn gemaakt in het kader
van tentoonstellingen of events, en hebben nog geen vaste bestemming.
Het zijn één voor één unieke werken die aantonen dat glas-in-lood een
dynamisch kunstambacht is dat een plek verdient binnen de moderne kunst
en design! Er worden zowel religieuze als profane kunstwerken getoond,
maar evengoed decoratieve stukken. Er is werk van zowel gevestigde als
jonge ontwerpers te zien. Kortom in slechts enkele werken krijgt u een
idee waarvoor Atelier Mestdagh staat: een
atelier waar traditie en vernieuwing elkaar
vinden, waar de overdracht van uitmuntend
vakmanschap centraal staat en met een blik
op de toekomst!

Katrien Mestdagh aan het werk
© WIT fotografie & videografie/Atelier Mestdagh
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We starten en eindigen onze fiets- en wandeltocht aan het Cultuurhuis (1),
Driekoningenplein 15 te Merelbeke. Wandel zeker eerst eens binnen in de
foyer en ontdek de making-of van een eerste topstuk van Atelier Mestdagh.
Start vervolgens je route en maak kennis met bouwkundig, landschappelijk
en archeologisch erfgoed.

TIP
Het Cultuurcafé, dat zich in het gebouw van het Cultuurhuis bevindt, is open
op zondag van 11.30 tot 23 uur.

‘Rays of Time’, 2022
Ontwerp: Laura Ten Zeldam
Uitvoering: Atelier Mestdagh
Meer dan een jaar heeft het team Mestdagh met passie gewerkt aan
een meesterstuk voor het Homo Faber Event 2020, dat uiteindelijk
in april 2022 is doorgegaan. Het kunstwerk maakte deel uit van de
tentoonstelling Pattern of Crafts. Het is speciaal voor de gelegenheid
ontworpen en gemaakt! Het bestaat uit mondgeblazen antiek opaline
en spiegelglas, dat grotendeels gebrandschilderd of geëtst is en in
koperprofielen gezet. Laura Ten Zeldam ontwierp het kunstwerk en
voerde het samen met team Mestdagh uit. Het meesterstuk kreeg
© WIT fotografie & videografie/
de
naam
‘Rays of Time’. Het patroon van het kunstwerk is gebaseerd op
Atelier Mestdagh
het patroon van de marmeren vloer van de San Giorgio Maggiore Piazza
(Venetië), waar Homo Faber plaatsvond. Dit patroon is de rode draad
doorheen de hele zaal waarin Rays of Time werd getoond. De opdracht
was om binnen de grenzen van dit patroon het glazeniersambacht en de
expertise van Atelier Mestdagh tentoon te spreiden. Het schilder- en etswerk
was een belangrijk onderdeel van het Leermeester-Leerlingtraject dat
gefinancierd is door de Vlaamse Overheid.
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Het originele exemplaar is reeds naar Berlijn vertrokken en zal van zondag
16 oktober 2022 tot zondag 23 april 2023 te bewonderen zijn in de
tentoonstelling ‘Call me Ornament’ in het Direktorenhaus. Wel kan u aan de
hand van een fototentoonstelling, video en het proefpaneel de making off
van dit meesterstuk volgen.

Als voetganger kom je de foyer buiten en ga je naar links. Vervolg je weg via
Dijsegem en het houten Wisselbospad achter het Cultuurhuis. Bij de splitsing hou
je links en volg je verder het pad. Rechts zie je de gebouwen van de tramstelplaats
verschijnen.
Als fietser sturen we je even om omdat het houten Wisselbospad enkel voor
voetgangers toegankelijk is. Volg eveneens de weg via Dijsegem. Rij door tot het
ronde punt en neem de vierde afslag, Mijleekstraat. Sla aan het einde linksaf de
Lembergsesteenweg op. Volg deze een kleine 200 m en sla vervolgens linksaf
Braambos in. In de bocht merk je het houten Wisselbospad op. Neem de fiets
even aan de hand en stap de laatste 75 m tot de tramstelplaats.
De grootste van beide loodsen is vandaag toegankelijk voor het publiek.
Medewerkers van de gemeente geven je graag wat uitleg.

De tramstelplaats (2) van Merelbeke kent zijn oorsprong in 1898, toen de
buurtspoorlijn Gent-(Zuid) in Merelbeke zijn intrede maakte en hier zijn eindhalte
had. Enkele jaren later, in 1901, werd de stoomtram vervangen door rijtuigen met
elektrische tractie wat deze lijn de tot dan enige elektrische buurtspoorlijn in het
Gentse gebied maakte.
Na de WO II maakten trams geleidelijk aan plaats voor bussen, wat ook in
Merelbeke van toepassing was. Van 1955 tot 1997 deed de site dienst als
stelplaats voor De Lijn, waarna de gemeente Merelbeke de site overnam.
Sindsdien doet de voormalige tramstelplaats dienst als opslag- en
werkplaats voor verschillende gemeentediensten.
Zo wordt het schildershuisje vandaag gebruikt als
kantoor en werkplaats van de grafmaker.
Oorspronkelijk bestond de site niet alleen uit de
stationschefwoning, twee loodsen voor de locomotieven en het huisje voor schilderwerken, maar
waren er ook andere dienstgebouwen voor de
opslag van kolen, met bijbehorende watertoren en
lampisterie. Deze werden gesloopt in 1964.
Daarnaast omvatte de stelplaats een weegbrug
voor de goederen en een laad- en loskade. Van die
infrastructuur blijft vandaag echter weinig over. Wel
werd de brede gekasseide rijstrook over de gehele
site behouden, hier en daar vernieuwd.
De stationschefwoning, sinds 2000 beschermd als
monument, is met zijn ligging aan de Hundelgemsesteenweg het uithangbord van de site en dateert net
als de loodsen van 1897. De woning bestaat uit twee
bouwlagen en werd, net als de andere gebouwen
op de site, ontworpen met een eclectische ondertoon. De gebouwen op de site vormen zo een geheel in
stijl en vormgeving en zijn typerend voor gebouwen
van buurtspoorwegen uit de 19de eeuw. Op deze
manier vertelt de site een stukje laat 19de-eeuwse
geschiedenis.

Tramstelplaats © POV
Zicht op drie gyrobussen in de tramstelplaats © Beeldbank Merelbeke

Duurzaamheid is … gemeenschapsvormend
Merelbeke werkt aan de invulling van de site Tramstelplaats
en hierbij wenst ze alle burgers die interesse hebben in
het project te betrekken. De burgers konden voor het eerst
kennis maken met de plannen voor de tramstelplaats in
april 2022 met als doel een unieke plek in het centrum van
de gemeente te creëren. Deze plannen zijn gebaseerd op
vier verschillende uitgangspunten, waarover inwoners vorig
jaar werden geraadpleegd. Wens je hierover meer te weten?
https://participatie.merelbeke.be/tramstelplaats
Het doel van dit participatietraject bestaat erin om de
burgers rechtstreeks te betrekken bij het patrimonium en de identiteit van hun gemeente.
Door samen te ontwerpen, te creëren en te beleven, wordt het gemeenschapsgevoel versterkt
en kan gestreefd worden naar een duurzame toekomst voor deze site.

© Footoo bvba/Atelier Jack-Atelier Mestdagh

Ontwerpplan © participatie.Merelbeke.be

‘Schrijftafel’
Ontwerp: Karen Van Tomme · Atelier Jack
Uitvoering: Atelier Mestdagh
De interieurontwerpers en architecten van Atelier Jack hebben
een meubel ontworpen waarin glas-in-lood verwerkt zit.
Het schrijftafeltje werd voorgesteld aan het publiek op de
Contemporary Design Market te Brussel in september 2019.
Dit was de start van een zoektocht naar de manieren waarop
glas-in-lood verwerkt kan worden in moderne architectuur en
meubelontwerpen.
Het tafeltje, ontworpen door een jonge ontwerpster, staat
naast een werk van een gevestigd fotograaf en kunstenaar,
Filip Dujardin, in de tramstelplaats.

© Filip Dujardin

‘glass window’
2018
Ontwerp: Filip Dujardin
Uitvoering: Atelier Mestdagh
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De tekening van het lood in dit glasaam werd niet bepaald door
een ontwerp van de kunstenaar maar vanuit het idee dat een
stuk glas zelf een lijnenspel kan genereren. Een stuk klaar glas
van ruim 1,5 m2 werd vanop een bepaalde hoogte los gelaten
op een betonnen vloer. Het glas brak volgens niet te voorspellen
breuklijnen. Alle brokstukken werden terug aan elkaar verbonden
met loden lijnen. De willekeurige tekening die ontstond, toont zo de verborgen inherente
krachtlijnen van het materiaal.
Glas is hard en breekbaar maar door de vakkundigheid van Atelier Mestagh kon het terug
één worden met zichzelf.
Dit werk maakte deel uit van de solotentoonstelling Filip Dujardin · ‘memorabilia’ uit 2018
in de valerie_traan gallery in Antwerpen.

Wie de route met de fiets volgt, laat deze
even achter aan de tramstelplaats. Breng
vervolgens te voet een bezoek aan de kerk
en de begraafplaats. De medewerkers van
Monumentenwacht Oost-Vlaanderen geven
je graag meer uitleg over hun werking en
expertise.
Sint-Pietersbandenkerk met oud kerkhof © POV

Site van de oude kerk · Pontweg Merelbeke
© wikimedia Spotter2
Luchtfoto © Google maps

Ontwerptekening © KADOC
Glasraamzijaltaar © POV

De kerk is opgericht naar ontwerp van E. de Perre-Montigny en voltooid in 1872.
De Sint-Pietersbandenkerk (3) verving de in 1874 gesloopte parochiekerk aan
de Pontweg (Kerkhoek), aan de rand van de Scheldemeersen. Daar lag vroeger de
historische kern van de gemeente Merelbeke. Wie met de fiets is, passeert er later op
de route. Op de locatie van de oude kerk (8) werden de contouren in haagbegroeiing
neergezet. Vooral vanuit de lucht geeft dit een prachtig beeld.
Oud-burgemeester Paul Van Goethem (1839–1890) gaf opdracht aan het glazeniersatelier Bethune-Verhaegen-Casier om glasramen te maken voor deze kerk. Het ontwerp
van één van de glasramen bevindt zich in het archief
van het KADOC.
Bij het glas-in-loodraam van het zuidtransept vinden we
het familiewapenschild van de familie Verhaegen terug.
Het wapenschild wordt hier begeleid door de spreuk
‘Servat et arcet’, wat zoveel betekent als ‘Bewaar en
bescherm’. Een toepasselijke boodschap op deze
Open Monumentendag.
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Wapenschild met spreuk © De Rode Baron

© Herman Van den Meersschaut · Merelbeke

De bakstenen kerk valt op door zijn verticaliteit, die tot uiting komt in de
versneden steunberen, de hoge elegante rondboogvensters met natuurstenen
traceringen en de 45 m hoge spitse ingebouwde,
vierkante westtoren. Het koor bestaat uit een
halfronde sluiting onder een koepelvormig dak.
Het interieur wordt gekenmerkt door neogotische
polychromie. Net zoals in de middeleeuwen komt
de schilderkunst te hulp bij het decoreren van de
ruimte. Muurschilderingen zijn aangebracht op
zorgvuldig gekozen plaatsen. Gewelfribben, zuilen
en rondboogvormige scheibogen in de koorabsis
zijn voorzien van sjabloonschilderingen en/of
tweekleurige patronen, die zorgen voor een fraai
effect.
In het interieur merken we ook nog enkele
merkwaardige elementen op. Zo is er het houten
beeld van de H. Eligius uit de 18de eeuw en de
doopvont, eveneens uit de 18de eeuw, maar
voorzien van een koperen deksel met slang uit het
eerste kwart van de 19de eeuw.
Kruisweg’
2006
Ontwerp: Ingrid Meyvaert
Uitvoering: Atelier Mestdagh
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Ingrid Meyvaert presenteerde in april 2006 haar Kruisweg. Met een abstracte
vormgeving en rijk kleurenpalet verbeeldt Ingrid twaalf Bijbelcitaten. Ze vertelt het
lijdensverhaal vanuit haar gevoels- en geloofswereld. Opvallend is de aanwezigheid
van de verrijzenis als een explosie van licht waarmee ze triomfantelijk en feestelijk de
lijdensweg afsluit. Dat licht staat echter niet in schril contrast met het duister: dit was
steeds stil aanwezig als een slinger van hoop, goedheid en leven in een strijd van
wanhoop, vernedering en dood. Bij een eerste aanblik zou de vluchtige mens voorbij
deze abstracte kleurvlakken wandelen. De aandachtige toeschouwer ontdekt de
figuren achter de tralies van het lood en de kleuren van de glasscherven. De Kruisweg
werd ondertussen op diverse plaatsen tentoongesteld en is door duizenden mensen
bezocht. Ingrid hoopt dat haar meesterwerk ooit een vaste locatie zal krijgen waar de
twaalf glas-in-loodpanelen in al
hun eenvoud en pracht volledig
tot hun recht kunnen komen.
De Kruisweg wordt hier
opnieuw in een kerk getoond,
dé plek bij uitstek zou je
denken. Toch gaat deze
kruisweg door haar abstracte
vorm het kerkgebouw voorbij
en kan het een breed publiek
aanspreken.
© Atelier Mestdagh

Duurzaamheid is … circulariteit
Bijna alle kerken in Oost-Vlaanderen zijn aangesloten bij Monumentenwacht.
Dit geeft aan dat heel wat mensen er nog belang aan hechten dat dit
erfgoed bewaard wordt voor de toekomst. Steeds minder kerken worden
nog gebruikt voor de erediensten, maar bij de gebouwen zelf zal in de toekomst
circulariteit (of opnieuw gebruiken) een grotere rol krijgen. Een goed uitgekiende herbestemming zorgt ervoor dat het bouwkundig erfgoed en de daaraan
gekoppelde waarden kunnen behouden worden. Anderzijds dient er maximaal
ingezet te worden op het hergebruik van materialen en moeten we trachten de
levensduur van materialen zo hoog mogelijk te houden.
Monumentenwacht is dan ook trots mee deel uit maken van de missie tot
het duurzaam onderhouden van ons bouwkundig erfgoed voor de toekomst.
Ons grootste doel is om het onderhoud van waardevol historisch erfgoed
te stimuleren en hiertoe te sensibiliseren. We geloven erin dat regelmatig
onderhoud dure en laattijdige ingrepen kan uitstellen en zelfs vermijden. Deze
tien geboden helpen eigenaars/beheerders alvast op weg:
Bovenal houd het dak waterdicht.
Zorg dat er geen vervuiling in de goten of op de daken ligt.
Houd het constructiehout steeds droog.
Houd scheuren in metselwerk en loszittend voegwerk in het oog.
Bescherm hout en metaal dat blootgesteld wordt aan vocht.
Scherm het gebouw af voor ongewenste dieren op tocht.
Vermijd mos- en plantenvegetatie.
Zorg in alle ruimtes voor voldoende ventilatie.
Maak tot slot alle plaatsen in een
gebouw vlot en veilig bereikbaar.
10. Zorg zo mee voor een duurzame
toekomst.
Elke erfgoedliefhebber is je dankbaar.
Monumentenwacht aan het werk © POV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Topografische kaart 1939 en 2022 © Nationaal Geografisch Instituut

Oorspronkelijk was er sprake van een kerkhof aansluitend bij de
parochiekerk, maar in de 20ste eeuw groeide dit naar het noorden uit
tot een gemeentelijke burgerlijke begraafplaats (4). De aflijning van het
oorspronkelijke kerkhof is nog af te lezen op de topografische kaart uit 1939.
Het oudste deel van de begraafplaats van Merelbeke-centrum heeft
een aantal bijzondere grafmonumenten te bieden i.v.m. “historiek en
symboliek”. Weldoeners van de kerk liggen begraven in een crypte onder de
calvariekapel.
Het centrale pad naar de calvariekapel telt nog een vrij grote concentratie
aan historische graftekens, alsook de perken langs de oude kerkhofmuren.
Het betreffen in hoofdzaak hardstenen grafstenen van het type stèlemet-graftuintje, stèle-met-zerk of verhoogde zerken. De stijl varieert van
eclecticisme en neoclassicisme naar art deco en modernisme. Edellieden,
bestuurders, bedrijfsleiders en overledenen uit WO I en WO II liggen er
begraven. Een drietal monumentale graven, bijzondere teksten en symbolen
maken dit deel van het kerkhof wel het bezoeken waard.
Ook glazenier Arthur Verhaegen kreeg hier in het familiegraf zijn laatste
rustplaats. Het grafmonument vertelt de familiegeschiedenis van vier
generaties.
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TIP
Monumentenwacht is hier aanwezig en gidsbeurt door Georges Demeester om
14.30 uur. Samenkomst aan afscheidsruimte.

Ga terug naar de tramstelplaats en zet de weg verder via de Binnenwijk tot aan de
Lembergsesteenweg. Steek deze over en volg de Roskamstraat.

Aan de rechterzijde kan je een glimp opvangen van het kasteeldomein
Mijl Eke (waarbij ‘Eke’ zou verwijzen naar het voormalige Eikenbos). Dit
oorspronkelijk omwald buitengoed met hofstede werd een eerste maal in
1787 in classicistische stijl verbouwd. In 1914 werd het nogmaals verbouwd
en kreeg het zijn neobarokke stijl. Het oorspronkelijke kasteel werd in 2008
jammer genoeg afgebroken wegens zijn bouwfysisch slechte toestand.
Vandaag staat een reconstructie van dit kasteel terug op zijn oorspronkelijke
plaats.

Familiegraf Verhaegen © POV

Calvariekapel © POV

Sla de eerste straat links in. Volg de Baron Arthur Verhaegenlaan tot op de
T-splitsing en sla vervolgens links af. Volg nu even de Hundelgemsesteenweg tot
de Hukkelgemwegel aan je rechterzijde (net voor het FINTRO-kantoor). Sla hier
in en volg deze tot de Waterstraat. Sla hier af naar links en vervolg je weg tot het
kasteeldomein Blauwhuys.
Gelieve de fiets te parkeren in de daarvoor voorziene fietsstalling buiten het
kasteeldomein. Volg de aangeduide route in het domein.
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Oude postkaart Kasteel Blauwhuys © Beeldbank Merelbeke

Neogotische vleugel © POV

De geschiedenis van Kasteel Blauwhuys (5) gaat vermoedelijk in oorsprong terug
op een middeleeuwse hoeve aan de Schelde. In de 16de eeuw zou deze geëvolueerd
zijn naar een omgracht huis van plaisance. Uit historische documenten blijkt het
kasteel achtereenvolgens in het bezit van de familie Triest (1615–1768) en de
familie Piers (1768–1806). In het begin van de 19de eeuw werd het herhaaldelijk
verkocht, om dan in 1874 aangekocht te worden door notaris Jules Lammens uit
Gent. Het kasteel krijgt in deze periode dan ook de naam ‘Lammens Kasteel’.
Na het huwelijk van de dochter van de notaris met ingenieur-architect baron
Arthur Verhaegen komt het kasteel in handen van de
familie Verhaegen. De familie is tot op vandaag nog steeds
eigenaar van het kasteel.
Het kasteeldomein wordt ontsloten aan de Oude Gaversesteenweg door een neogotisch ijzeren hek tussen
bakstenen pijlers. Vervolgens leidt een pad langs het
centrale grasplein tot het kasteel.
Eenmaal staand voor het kasteel is het duidelijk dat het
in verschillende bouwfasen is opgetrokken. De oudste
delen dateren vermoedelijk uit de 18de eeuw. Vooreerst
was er een rechthoekig kasteel, maar Arthur Verhaegen
besloot rond 1884–1885 om het uit te breiden met een
hoog bakstenen gebouw in de typische neogotische
stijl van de Gentse Sint-Lucasschool. Volgens bepaalde
bronnen was er ook een vleugel gepland aan de andere
zijde van het kasteel, maar werd dit nooit tot uitvoering
gebracht. De neogotische aanbouw bestaat uit enerzijds
een rechthoekige vleugel in baksteenmetselwerk van drie
bouwlagen onder een steil zadeldak met vorstkam en
anderzijds een vierkante hoektoren met torentrap onder
een spits met natuurleien. Op de eerste verdieping van de
toren situeert zich de huiskapel, te herkennen aan het
drieledige spitsboograam.
De bakstenen gevels zijn alle voorzien van kruiskozijnen
in natuursteen, die zijn ingevuld met gekleurde glas-inloodramen. Deze omvatten onder meer de afbeeldingen van
wapenschilden, spreuken en in de kapel enkele heiligen.
16 Glasraam Wapenschilden
Glasraam Huiskapel
© Véronique Verhaegen

Ter gelegenheid van de glaskunsttentoonstelling Diafaan V in het SintElisabethbegijnhof in Sint-Amandsberg, werd in 2011 een kleine kapel in glasin-lood ontwikkeld, naar ontwerp van architect Geert De Groote. De structuur
is opgebouwd uit stalen buisschijven, waarop glas-in-loodpanelen zijn
bevestigd. Het geheel is daardoor makkelijk demonteerbaar/verplaatsbaar.
Het lijnenspel refereert aan de gewelven van gotische kathedralen. De
kapel is gemaakt om in een publieke ruimte te staan en toegankelijk te
zijn voor iedereen. Het heeft een spiritueel karakter zonder uitgesproken
religieus te zijn. De schittering van het zonlicht
op het figuurglas roept bij elke bezoeker op tot
verwondering! De kracht van glas-in-lood zit in
zijn relatie tot het zonlicht en speelt in de meeste
directe vorm op de emotie van de mens.
Waar kan de kapel beter getoond worden dan
in de prachtige tuin van het buitenhuis van de
meesterglazenier uit de neogotische periode,
Arthur Verhaegen.
Albert Mestdagh, oprichter van Atelier Mestdagh,
was opgeleid in deze neogotische traditie. In de
kapel toont het atelier de weg naar moderniteit
die ze heeft afgelegd zonder de traditie te
verloochenen of in te boeten aan vakmanschap.

© Filip Dujardin/GdgaAtelier Mestdagh

‘De kapel’
2011
Ontwerp: Geert De Groote Architecten
Uitvoering: Atelier Mestdagh

Wandel het kasteeldomein uit en sla linksaf. Volg de Oude Gaversesteenweg.
Aan de rechterzijde, op nummer 99/1, is Atelier Mestdagh (6) gevestigd.
Breng een bezoek aan het atelier en laat je onderdompelen in de wondere wereld
van glas-in-lood.
We keren terug richting het kasteeldomein. Ga net voor het kasteeldomein
rechtsaf de Waterstraat in. Sla vervolgens linksaf en volg een stukje de Schelde.
Na ongeveer 400 m is er op de linkerkant een verhard fietspad. Volg dit tot de
Zwijnaardsesteenweg.
Vanaf dit punt scheiden de wegen van de fiets- en wandelroute. Neem de
detailkaart voor de wandeling (achteraan in de brochure) erbij voor het verdere
verloop en zet je weg verder tot WZC Berkenhof (ga verder hiervoor op blz. 23 van
deze brochure).
Sla linksaf en volg de Zwijnaardsesteenweg ongeveer 200 m. Sla vervolgens
rechts de Melsenbeekstraat in.
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In deze straat staat een beeldbepalende bomenrij (7) van 14 opgaande
Hollandse lindebomen. Een imker plaatste deze bomen na de WO II. Ze worden
als waardevol landschappelijk element beschouwd en zijn daarom opgenomen
op de wetenschappelijke inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Sla aan het einde van de straat rechtsaf en volg de Blauwesteenwegel. Ga bij de
T-splitsing rechts en volg de Kerkhoekwegel. Je bereikt fietsknooppunt 99.
Hier vlakbij is de archeologische site (8) waar de eerste kerk van Merelbeke
stond. Wie interesse heeft kan zeker eens naderbij gaan kijken. De locatie werd op
de kaart aangeduid.
Rij van hieruit naar knooppunt 98. Hou onderweg halt bij de Sint-Elooiskapel
(9), gelegen in het landschappelijk gebied van de Scheldemeersen (10).

Scheldemeersen © POV

Duurzaamheid is …
ook de omgeving
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Onze voorouders zetten het landschap al
eeuwen lang naar hun hand en zo lieten
ze sporen na in hun omgeving onder
de vorm van archeologische resten,
bouwkundig erfgoed én landschappelijk
erfgoed. De mens was bij die inrichting van het landschap lange tijd
afhankelijk van mankracht, paardenkracht en in het strafste geval wind- en
waterkracht. Bij gebrek aan mechanisatie moesten onze overgrootouders
dan ook oog hebben voor de natuurlijke eigenschappen, de beperkingen en
de draagkracht van de omgeving.
Zo verwierf iedere regio ook zijn eigen identiteit met specifieke houtige
beplantingen, teelten, nijverheid, molens, hoeves, enz. afgestemd op
en uniek voor de streek. Plaatsen waar die eeuwenoude sporen van
landgebruik goed en talrijk bewaard zijn noemen we erfgoedlandschappen.
Erfgoedlandschappen zijn niet alleen waardevol als groenpolen met een
verhaal, het zijn ook plaatsen die getuigen van eeuwenoud, kleinschalig en
duurzaam landgebruik. In die oude gebruiken en tradities vinden we meteen
ook een beproefde leidraad voor duurzaam beheer voor de toekomst!
Het cultuurhistorisch landschap Scheldemeersen is één van die intact
bewaarde landschappen. Hier vind je een grote diversiteit en hoeveelheid
aan sporen eigen aan meersgebieden waaronder typerende populierenrijen,
kraak- en schietwilgen, moerassige laagten, restanten van kleiontginning,
afgesneden Scheldemeanders, …Het is de som van al die kleine
landschapselementen die deze plaatsen ecologisch en cultuurhistorisch zo
bijzonder maakt.

Sint-Elooiskapel © POV

Paardenwijding © Beeldbank Merelbeke

Toen men dit gotisch gebouwtje in de 13de–14de eeuw optrok, werd Sint-Eligius of
Elooi de patroonheilige van deze bedevaartkapel. Wat nu een afgelegen plek lijkt,
was oorspronkelijk een woonsite. Binnen de Scheldemeersen bevond zich een hoger
gelegen strook, waar aan één zijde de oude romaanse kerk stond, op een kunstmatige
verhoging, aan de andere zijde de kapel. Tijdens de wintermaanden trad de Schelde
geregeld uit haar oevers, waardoor de omwonende gelovigen, per boot naar de kerk
dienden te gaan.
Onder het Franse bewind in 1812 werd de kapel omgevormd tot stal en stapelhuis.
Op het eind van de 19de eeuw deed het gebouw dienst als steenkoolmagazijn. Toen
het dak instortte, werd de idee geopperd om de vervallen kapel te slopen. Pastoor
Romanus De Hert deed er echter alles aan om het gebouw te redden. In 1927 werd
de kapel door de kerkfabriek gerestaureerd naar plannen van architect H. Geirnaert.
De inwijding van het vernieuwde gebouw ging door op 24 juni 1928. In 1942 werd het
gebouwtje beschermd als monument. Tot recent was de kapel begin juli het decor voor
de jaarlijkse wijding van paarden, honden en voertuigen.

Ingrid Meyvaert is de vaste ontwerpster van Atelier Mestdagh en is
onder meer befaamd voor haar abstracte religieuze kunst. Naast
de kruisweg stelde ze op haar solo-tentoonstelling ‘Scherven van
Licht’ in de Sint-Niklaaskerk te Gent in 2006 ook twee crucifixen
tentoon. Één ervan, haar rode crucifix, is te bewonderen in de SintAldegondiskerk van Deurle. De andere, hier in de Sint-Elooiskapel
tentoongesteld, het is soberder van kleur en intiemer van
vormgeving maar vraagt even goed de aandacht. Het kunstwerk
prijkte op het doodsprentje van Ingrids vader, die enkele weken
voor de opening van de tentoonstelling stierf. Een passend
beeld, een emotioneel geladen werk … maar vooral een prachtig
bescheiden kunstwerk.

© Atelier Mestdagh

‘Christus’
2000
Ontwerp: Ingrid Meyvaert
Uitvoering: Atelier Mestdagh

Glasraam Sint-Aldegonde © POV

We vervolgen onze weg richting fietsknooppunt 98 en
gaan van hieruit verder tot fietsknoopunt 82.
De natuurliefhebbers kunnen hier een tussenstop en een
wandeling maken in het Gentbos. Het Gentbos vertoont
veel kenmerken van een natuurlijk beheer: er is een
gevarieerde opbouw in verschillende lagen en er is plaats
voor een groot aandeel dood hout. Het Gentbos is een
paradijs voor paddenstoelen, vleermuizen en eekhoorns.
Zet de weg verder naar fietsknooppunt 81. Ga op knooppunt
81 naar rechts en volg de Wafelstraat. Sla vervolgens
rechtsaf de Poelstraat (er is een afgescheiden fietspad
aan de overzijde van de straat) in, om vervolgens de
Driesstraat, de eerste straat links, in te slaan. Na ongeveer
1km, neem rechts de Aldegondiswegel (deze kruist ook nog
de Steenstraat). Aan het einde van deze wegel verschijnt de
Sint-Aldegondekerk van Lemberge.
De oudste vermelding van de Sint-Aldegondekerk (11)
gaat terug tot de 12de eeuw. In de 19de eeuw werd de oude
kerk gesloopt met uitzondering van de toren. Deze werd
geïntegreerd in een nieuw ontwerp van architect M. De
Noyette. Het werd een bakstenen gebouw in neogotische stijl.
Dezelfde stijl werd doorgetrokken in het interieur. In het koor
zien we een aantal glasramen gehandtekend door Joseph
Casier. Arthur Verhaegen, koos ervoor om zijn politieke
ambities waar te maken en liet het glazeniersatelier over
aan deze ‘geestesgenoot’, de persoon die aanvankelijk
werknemer was in het atelier Bethune-Verhaegen en het
in 1895 overnam. Eén van de glasramen (1918) stelt de
H. Aldegonda van Maubeuge voor, de heilige die wordt
aanroepen tegen hoofd- en keelpijn, koorts en kanker en
tevens de patroonheilige van de kerk. Op haar naamdag op
30 januari wordt de kerk nog bezocht door bedevaarders.
TIP
Lezing ‘Bewaren en beschermen’ (Servat et Arcet),
het familiedevies van Arthur Verhaegen
Spreker: Georges Demeester
Tijdstip: 10.30 en 17 uur
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Orgelspel op het beschermde Lovaert-orgel
Muzikant: Peter Broos (zang) en Annie Arnaut (orgel)
Tijdstip: 16 uur
Locatie: Sint -Aldegondekerk

Duurzaamheid is … renovatie en herbestemming
De tijd waarin kerken nog dagelijks voor de eredienst worden gebruikt is
al een tijdje voorbij. Dat merken we allemaal: het kerkgebouw in ons dorp
of onze wijk staat er misschien vaak gesloten bij of er vinden zelfs al vaker
andere activiteiten in plaats. In die context is het bewaren en herstellen van
een gebouw dat aanvankelijk enkel voor de eredienst gebruikt wordt, minder
te verantwoorden. Kerkgebouwen die ook anders en meer worden gebruikt,
die een andere sociaal-maatschappelijk relevante functie opnemen of die
tegemoet komen aan de invulling van bepaalde noden in een gemeenschap,
vinden we dan ook relevant om te bewaren en te herstellen voor de
toekomst.
De uitdaging ligt in het onderzoeken hoe deze gebouwen, als centrale
ontmoetingsplekken en herkenningsbaken in onze gemeenschappen, een
bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit in dorpen
en wijken en hoe ze daarbij hun duurzame, maatschappelijke relevantie
kunnen behouden of versterken.
Dat alles wil wel zeggen dat kerkgebouwen en bepaalde kenmerkende
gebouwonderdelen in een goede staat moeten bewaard blijven. Om in het
thema van deze brochure te blijven, kijken we naar de glas-in-loodramen.
In oorsprong vervulden deze glasramen verschillende functies. In de eerste
plaats maken ze het gebouw wind- en waterdicht. Daarnaast hebben ze ook
een decoratieve, religieuze en historische betekenis.
Hun eerste functie zorgt ervoor dat ze bij de effectieve herbestemming van
een kerkgebouw ter plaatse blijven. Geen enkele eigenaar of beheerder
heeft immers baat bij een gebouw zonder ramen. Wat betreft de beeldtaal in
de glasramen ligt het misschien anders, maar ook hier wordt meestal geen
aanstoot aan genomen. Wanneer er echter over het verduurzamen van een
kerkgebouw wordt gesproken, het ‘energie-efficiënt’ maken, dan komen de
glasramen soms wel in het vizier (enkel glas, niet-thermisch-geïsoleerde
profielen). Als er bijkomend ook sprake is van achterstallig onderhoud dan
krijgen tocht, koude en water makkelijker doorgang. Gelukkig kan met goed
onderhoud en herstel veel opgelost worden. Om de prestaties van de glasin-loodramen te verbeteren, komen oplossingen als voorzetbeglazing in het
zicht, uiteraard met een kostenplaatje.
Wat geldt voor glasramen is, tot slot, ook van toepassing op andere
voorwerpen in, aan en rond kerkgebouwen. Deze vertellen niet allemaal een
even rijk of interessant verhaal, maar dat weten we maar wanneer we naar
die verhalen op zoek gaan. Erfgoedzorg is niet alleen zorgen dat een object
fysiek in goede staat verkeert, maar het object ook laten spreken. Vooral bij
een herbestemming is het van belang om goed te kiezen welke verhalen
belangrijk zijn, bewaard of verder verteld worden.
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We zetten onze weg verder naar rechts.
Volg de Burgemeester Maenhautstraat.

Wie goed kijkt, zal na ongeveer
een halve kilometer aan de
linkerzijde een waardevolle
schaduwlinde (12) opmerken. Hij
staat nu helemaal verloren in een
private tuin, maar is wel getuige
van een vergeten hoeve. Deze
erfgoedboom is beeldbepalend
en heeft een mooi ontwikkelde
kruin.
De Provincie zet sinds 2020 in
op het behoud van het genetisch
materiaal van waardevolle
erfgoedbomen. Ze doet dat door
van waardevolle, beschermde
bomen stekken of enten op te
Schaduwlinde © POV
kweken en terug aan te planten
op erfgoedplaatsen. Restauratie dus van houtig erfgoed. Dankzij het project
blijft het genetisch materiaal van onze eeuwenoude inheemse beuken,
lindes, eiken, … bewaard en zet de Provincie in op het behoud van diversiteit
en duurzaamheid.

Vervolg verder de Burgemeester Maenhautstraat tot je links een klein straatje
opmerkt, net voor woning nr. 69. Sla hier in. Sla aan het einde rechtsaf
en volg deze Oude Geraardsbergsewegel. Op het einde loopt de Oude
Geraardsbergsewegel over in de Kouterstraat. Sla aan het einde rechtsaf de
Lamstraat in, om vervolgens bijna onmiddellijk deze terug te verlaten en aan de
rechterzijde een fietswegel in te slaan. Deze leidt tot de Appelstraat. Volg deze
naar links tot er aan de rechterzijde opnieuw een fietswegel verschijnt die leidt
tot Mispelstraat. Ga op het einde van deze straat opnieuw naar rechts. Volg de
Wijnpeerstraat, die aan het einde overloopt in een fietswegel. Neem bij deze
fietswegel, de eerste wegel links. Rij deze tot het einde en neem dan de fietswegel
rechts. Volg verder tot de Kloosterstraat. Sla linksaf en vervolg je weg tot WZC
Berkenhof.
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Hier komen de wandel- en fietsroute terug samen. Breng een bezoek aan WZC
Berkenhof, Kloosterstraat 24A. De toegang tot de inkomhal gebeurt via het
binnengebied. De aanwezige pijlen wijzen je de juiste richting.

Boomstamwaterput © De Logi & Hoorne

Boomstamwaterput © POV

In de inkomhal van WZC Berkenhof kan men de restanten aantreffen van
een boomstamwaterput (13). Het archeologisch bedrijf De Logi & Hoorne
verrichtte op vraag van het OCMW-Merelbeke in september 2017 een
archeologisch onderzoek op de terreinen in de Kloosterstraat-Poelstraat.
Tijdens dit bodemonderzoek werd deze boomstamwaterput aangetroffen,
waarvan de aanmaak zou teruggaan tot de vroege middeleeuwen,
meer bepaald tot de Merovingische periode. Het hout, waarop geen
dendrochronologisch onderzoek kon gebeuren (door het gebrek aan
jaarringen) werd door het KIK-IRPA aan de hand van de C14-methode
gedateerd tussen 410 en 550 na Chr. De put werd vervaardigd uit een eiken
boomstam, die werd uitgehold en werd teruggevonden in 5 segmenten,
geïnstalleerd op een plank, als basis. De boomstamwaterput werd deskundig
behandeld, gereconstrueerd en op een sokkel gepresenteerd door het
Nederlands bedrijf Restaura. Door de put te integreren in het nieuwe WZC het
Berkenhof werd hij verzekerd van een duurzame toekomst.
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© Atelier Mestdagh

‘Vrije inspiratie’
2019–2022
Ontwerp: Ingrid Meyvaert
Uitvoering: Atelier Mestdagh
De ruwheid van de historische waterput lijkt te zijn weerspiegeld in de
grilligheid van de stenen sokkels en de grillige vormgeving van deze kleine
maar zo decoratieve kunstwerken van Ingrid Meyvaert. Ze ontwierp de
eerste werken voor Substance, een tentoonstelling van Ateliers Gabriel in
Brussel in 2019. (https://www.ateliersgabriel.be) Het zijn kleine, eenvoudige
glaskunstwerken die zowel binnen als buiten volledig tot hun recht
komen, zowel als kunstzinnig element in een groene omgeving als in een
strakke minimalistische ruimte. De speling met natuurlijk licht geeft ze een
meerwaarde en laat het mooie mondgeblazen glas helemaal tot leven
komen.

TIP
De cafetaria van het WZC Berkenhof is open voor het publiek op zondag
tussen 14 en 17 uur.

24

Bij het verlaten van het WZC Berkenhof via de Kloosterstraat, ga links. Na 40 m sla
de Herman Teirlinckstraat in. Blijf deze rechtdoor volgen tot het kruispunt. Ga ook
hier rechtdoor. Vervolg de weg via de Doctor Oscar De Gruyterstraat. Volg deze
tot het ronde punt. Neem tot slot de afslag Dijsegem. Deze brengt je terug bij het
startpunt en tevens eindpunt van deze route.

Voorstelling initiatiefnemers
Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Monumentenwacht

Monumentenwacht werd in 1991 in Vlaanderen opgericht met als doel het onderhoud
van waardevol historisch erfgoed te stimuleren. We geloven immers sterk dat regelmatig
onderhoud dure en laattijdige ingrepen kan uitstellen en zelfs vermijden. Het motto van de
Monumentenwacht is dan ook niet verwonderlijk: ‘Beter voorkomen dan genezen’!
Monumentenwacht profileert zich als de ideale partner voor eigenaars-beheerders van onroerend
erfgoed. We willen onze leden bijstaan met periodieke inspecties, grondige rapporten, deskundig
advies en een goede begeleiding.
Het streven naar de best mogelijke energieprestatie met respect voor de erfgoedwaarden van
een gebouw, vormt een hele uitdaging. Ook daarin kan de Monumentenwacht een interessante
partner zijn.
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/monumentenwacht.html
https://www.monumentenwacht.be/nieuws/investeren-in-energiebesparende-maatregelen-voorhistorische-gebouwen.

Dienst Erfgoed

Het provinciaal erfgoedbeleid richt zich zowel tot de sector als tot het ruim geïnteresseerde publiek.
De consulenten staan erfgoedbeheerders op diverse wijze bij: via adviezen, trajectbegeleiding
kerken, subsidies, een onroerend erfgoedprijs, groepsaankoop, depotfaciliteiten met inbegrip van
een anoxiekamer om houtaantasting te bestrijden, entenproject om inlandse veteranenbomen te
vermenigvuldigen… Voor het grote publiek is er een aanbod voor jong en oud via erfgoedredders,
educatieve projecten o.a. vanuit de provinciale Erfgoedsite Ename, erfgoedsprokkels over tientallen OostVlaamse erfgoedparels en actieve deelname aan Archeologie- en Open Monumentendagen.
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg.html
Atelier Mestdagh
Atelier Mestdagh is met haar 75 jaar het oudste glazeniersatelier in België. Al drie generaties
lang slagen de glazeniers Mestdagh erin hun vakmanschap intact te houden en te beoefenen op
het hoogste niveau. Zowel in de conservatie/restauratie als in de creatie en uitvoering van hun
glasramen hebben ze over de decennia heen een indrukwekkend palmares opgebouwd in binnenen buitenland. Het op een hedendaagse manier uitdragen van het ambacht in al zijn facetten en op
het hoogste niveau is altijd het streefdoel geweest voor zowel de tweede als de derde generatie.
Traditie en vernieuwing samenbrengen is cruciaal om de glas-in-loodkunst een solide toekomst te
bieden. Passie is wat de medewerkers in Atelier Mestdagh drijft. Liefde voor het vak is essentieel om
perfectie te benaderen.
https://ateliermestdagh.be

Gemeente Merelbeke

De gemeente Merelbeke is begaan met haar erfgoed in al zijn vormen. Gelegenheden zoals
Erfgoeddag en Open Monumentendag worden ieder jaar, zowel door de gemeentelijke
erfgoedcoördinator als door verenigingen als vzw uitMUNTEnd, Werkgroepen Flora en Erfgoed
Melsen, aangegrepen om een boeiend programma te presenteren rond het onroerend, roerend of
immaterieel erfgoed. De vrijwilligers van de gemeentelijke erfgoedraad (GERM) brengen geregeld
advies uit over bouwkundige dossiers en richten daarnaast hun aandacht op het funerair en houtig
erfgoed.
https://www.merelbeke.be

IOED Viersprong
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IOED Viersprong is de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst, en onderdeel van Erfgoed
Viersprong. Deze erfgoedorganisatie voor de gemeenten Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke,
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem is hét centraal aanspreekpunt voor roerend en onroerend
erfgoed in de regio. Samen met gemeentebesturen, verenigingen, professionelen, vrijwilligers en
inwoners zetten ze zich in voor het lokaal erfgoed in al zijn diversiteit.
https://erfgoedviersprong.be

Praktisch
De wandeling is ongeveer 6 km lang, de fietstocht ongeveer 15 km.
De start en het eindpunt van de route is aan het Cultuurhuis, Driekoningenplein 15
te Merelbeke. Hier kan u gratis een brochure verkrijgen, de brochure in pdf-vorm
downloaden of via de erfgoedapp. Dit kan op het gratis WIFI-netwerk van de
gemeente Merelbeke.
Dienst cultuur · erfgoedcoördinator
Driekoningenplein 15 · 9820 Merelbeke
tel. 0474 85 56 14 (voormiddag) · erfgoed@merelbeke.be

erfgoedapp.be

oost-vlaanderen.be
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