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Munte beschikt over een prachtig landelijke dorpskern. Een bekoorlijke 
wandeling, die start en eindigt op het Munteplein, leidt door het natuurschoon, 
de stilte en de rust. Op de route maak je tevens kennis met het bouwkundig en 
landschappelijk erfgoed waar je aan voorbij wandelt.

Munte wordt voor het eerst vermeld in 990 als Monte en is een typisch kouterdorp. 
De naam is afgeleid van het Latijnse woord ‘mons’, dat 'berg' betekent en verwijst 
naar de heuvelrug waarop het dorpscentrum zich ontwikkelde.

Het huidige Munteplein is beschermd als dorpsgezicht en is tot vandaag vrijwel 
onaangeroerd gebleven. Het landelijke uitzicht heeft nog niets aan charme 
ingeboet. Opvallend zijn de beschermde kasseiwegen als onderdeel van een 
vroeger wegenpatroon dat de kouterrug dwarst en die het historisch karakter 
van het dorpscentrum affirmeren.
Sinds 1867 staat hier, op het kruispunt van vier wegen, de Sint-Bonifatiuskerk (1), 
gebouwd in neoromaanse stijl, volgens de plannen van de Gentse architect 
Edmond De Perre-Montigny (1826–1895). Door zijn verheven inplanting 
domineert het kerkgebouw het landelijke dorpsbeeld. De toenmalige pastoor 
Vander Donckt kocht de gronden met eigen fondsen en schonk ze aan de 
kerkfabriek om er de nieuwe kerk te bouwen. Deze kerk vervangt de oorspronkelijke 
Sint-Bonifatiuskerk die zich in de huidige Torrekensstraat bevond.

H. Bonifatius

De kerk bezit een reliekschrijn van de H. Bonifatius dat 
dateert uit de 18de eeuw. Bonifatius werd geboren in 
672/673 in Zuid-Engeland. Op jeugdige leeftijd leerde hij in 
de kloosterschool lezen en schrijven en kreeg hij een 
intensieve opleiding met de uitleg van de Heilige Schriften. 
Op dertigjarige leeftijd werd hij priester gewijd en trok hij 
naar Friesland en Duitsland om er te christianiseren. 
Op 5 juni 754 verbleef hij in het Friese Dokkum waar hij 
vermoord werd. Om zich te beschermen tegen de fatale slag 
van het zwaard legde hij een boek op zijn hoofd. Daardoor 
is hij de patroonheilige van de boekhandelaars geworden.



door de Gentse beeldhouwer Jan Baptist Hauman 
(1804–1878), werden geschonken bij de officiële 
opening van de kerk. De versiering van de commu-
niebank staat in verband met de eucharistie en 
toont ook de vier westerse kerkvaders, de H. 
Hiëronymus, de H. Augustinus, de H. Ambrosius en 
de H. Gregorius de Grote.
Op de zeshoekige kuip van de preekstoel zijn vier 
frontpanelen in hoogreliëf aangebracht met taferelen 
uit het leven van Christus, nl. Jezus overhandigt de 
sleutels aan Petrus, Laat de kinderen tot Mij komen, 
Jezus als de Goede Herder en de Predikende 
Christus. Op de onderkant van de kuip zijn de 
symbolen van de vier evangelisten afgebeeld, de 
engel voor Mattheüs, de adelaar voor Johannes, het 
rund voor Lucas en de leeuw voor Marcus. Op het 
rugpaneel is de H. Bonifatius afgebeeld.

Opvallend zijn de drie koorvensters met gekleurde 
glasramen uit 1873. Links wordt Maria afgebeeld, 
in het midden de gekruisigde Jezus met aan de 
voet van het kruis Maria Magdalena en in het 
rechter glasraam staat de H. Johannes Evangelist.
Het volledige verhaal van het interieur zou te ver 
leiden. Voor een uitgebreide beschrijving wordt 
verwezen naar het boek 'De Sint-Bonifatiuskerk, 
Erfgoed en Symboliek' uit 2021.
De Sint-Bonifatiuskerk is vandaag een religieuze 
ontmoetingsplaats, met daarbij ook ruimte voor 
tentoonstellingen, concerten en andere culturele 
activiteiten. De kerk heeft sinds 2000 het statuut van monument.

Ten zuiden van de kerk staat de Oude Pastorie (2). In de eerste helft van de 
18de eeuw stond hier al een huis. In 1783 gaf de Oostenrijkse keizer Jozef II de 
goedkeuring om het huis aan te kopen en het in te richten als pastorie. In 1858 
kreeg de pastorie er een verdieping bij.  

De datum van de eerstesteenlegging is niet precies 
bekend. In 1865 is het metselwerk vrijwel voltooid. Dit 
jaartal is met cijferankers aangebracht aan de oostzijde 
van de kerk. Drie jaar later wordt de kerk plechtig 
ingewijd door de Gentse bisschop H.F. Bracq. 

De kerk bezit enkele waardevolle schatten. De doop-
vont dateert uit de 15de eeuw en komt uit de oude kerk. 
Ze bestaat uit een achthoekig bekken in natuursteen en 
is afgedekt met een koperen deksel. De calvariebeel-
den maken deel uit van een vroegere kruisweg die 
opgesteld stond in de buurt van de oude kerk. De 
waardevolle beelden in terracotta zijn gerestaureerd en 
kregen sinds 2019 hier een permanente plaats. Boven 
de zijdeur hangt het gesigneerd schilderij 'Ecce Homo' 
uit 1867 van de Antwerpse schilder Karel Verlat 
(1824–1890). Het toont hoe de gegeselde Jezus, met 
doornenkroon, spotmantel en koninklijke attributen, 
werd voorgesteld aan het Joodse volk.

Het eikenhouten gepolychromeerde beeld van de H. 
Apollonia dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw. 
Ze draagt een groen kleed en een rode mantel met 
goudkleurige motieven. In de rechterhand houdt zij 

een tang waarin een tand gevat zit en in haar 
linkerhand een opengeslagen boek omdat ze het 
evangelie predikte aan ongelovigen. Om die 

reden werd ze in 249 gefolterd in opdracht van de 
Romeinse soldatenkeizer Decius omdat ze haar 

geloof niet wou afzweren. Al haar tanden werden 
uitgetrokken en haar kaakbeen verbrijzeld. Daarom 
wordt de H. Apollonia vereerd tegen tandkwalen en 
is ze de patroonheilige van tandartsen en tandtech-
nici. Haar feestdag is op 9 februari.  
Op die dag of het weekend erna wordt in Munte de 
Sint-Apolloniakermis, de kleine kermis, gevierd.
De communiebank en de preekstoel, gemaakt a
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De laatste inwonende pastoor was Adolf Neels, broer van de striptekenaar 
Marc Sleen. Sinds 2013 is de verbouwde pastorie eigendom van de gemeente 
Merelbeke en in gebruik als toeristisch onthaal- en informatiepunt. Hier kan je 
terecht voor wandel- en fietskaarten en informatie over de regio. Daarnaast 
dient het karaktervolle gebouw als polyvalente ruimte voor tentoonstellingen. 
De bepleisterde voorgevel en de achtergevel werden gereconstrueerd op basis 
van historisch beeldmateriaal. Het gebouw kreeg een lift en een moderne 
aanbouw die toegang geeft tot de pastorietuin die uitnodigt als openbare 
ontmoetingsplek voor zowel de inwoners als de bezoekers van Munte. In het 
midden van de tuin staat een beschermde oude bruine beuk.

Naast de pastorie staan het vroegere schoolgebouw en klooster van de zusters 
van O.-L.-Vrouw-Visitatie (3) Begin 1900 kocht pastoor Van Havermaet met de 
steun van de familie Verstraeten het stuk grond naast de pastorie om er een 
klooster met school op te richten. In 1905 bewoonden de eerste zusters het 
klooster en de school startte met drie klassen en een zondagsschool. De 
laatste zusters verlieten het klooster in 1980. Sinds 2007 is de Landelijke 
Steinerschool Munte er gevestigd. De trapgevels en het kleurrijk bouwmateri-
aal sluiten perfect aan bij de eclectische architectuur uit het begin van de 
20ste eeuw.

Munte is gekend voor het handboogschieten op de staande wip. In 1921 werd 
de Koninklijke Schuttersmaatschappij 'Ons Vermaak' opgericht. Deze sport 
wordt nu nog beoefend op een terrein dat ooit deel uitmaakte van de pastorie-
tuin. De jaarlijkse ‘kloefkens- en soldatenschieting’ trok heel wat schutters 
naar Munte. Huis 'De Handboog' (4), nu het tweede gebouw van de 
Christoforusgemeenschap en vroeger een café en kolenhandel, verwijst naar 
deze sport.

Op het Munteplein staat de wandelboom van de GR 122, het Grote Routepad 
dat start in Hulst (Nl) en via Munte doorloopt naar Doornik.

Tegenover de kerk aan Afspanning Oud Munte (5) ligt de roepsteen. Van hierop 
maakte de veldwachter in vroegere tijden na de mis belangrijke mededelingen 
bekend aan de Muntenaren. De afspanning is meer dan 200 jaar oud en was 
toen al de plaats waar paard en ruiter hun dorst konden lessen.

Met de rug naar de kerk neem je rechts Zink, om wat verder links de trage weg 
Voswegel in te wandelen tot aan Biest waar je links neemt.

De vroegere benaming van Biest is Kerkstraat en verwijst naar de weg die 
leidde naar de oude kerk die in 1888 afgebroken werd. De houtkanten op het 
talud tonen sporen van hakhoutbeheer. 

Een gekasseide stijgende holle weg leidt naar de Torrekensstraat, die je rechts ingaat. 

Aan de rechterkant staat het beeld van De Muntenaar, een kunstwerk van 
Firmin De Vos (1925–2008). Het is ingehuldigd in 1977 in aanloop naar het 'Jaar 
van het Dorp' in 1978. Het beeldhouwwerk stelt de innerlijke Muntenaar voor 
als een mens die weinig in het oog springt maar met hart en ziel zijn gemeente 
liefheeft en streeft naar het behoud van de eigenheid van Munte.
Wat verder staat een Mariakapel waarvan de nis gemaakt werd met restanten 
van de oude kerk die er tegenover stond, waar nu nog het kerkhof is.

© Beeldbank Onroerend Erfgoed. Foto: Kris Vandevorst Uit ‘Ontdek Merelbeke’, Gemeentebestuur Merelbeke Shoppingmerelbeke.be Tekening oude kerk August Van Assche
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Ga het kerkhof (6) op waar ook de Kalvariewegel begint. 

De heuvel met bovenop een grafkapel is de motte en kan beschouwd worden 
als een vroege castrale motte waar de heren van Munte hun verblijfplaats 
hadden, wellicht in de 11de–12de eeuw. Het kerkhof en de heuvel vormen één 
geheel met een achtvormige structuur, waarbij de kunstmatig opgeworpen 
heuvel, ooit getooid met een houten toren als opperhof of motte te interprete-
ren is en het kerkhof als neerhof of voormotte. Het defensief karakter van de 
site is typerend voor een dergelijke bewoningsvorm die vooral in de periode 
tussen de 11de en de 12de eeuw sterk verspreid was. 
Vanaf het Verdrag van Verdun in 843 tot het midden van de 11de eeuw vormde 
de Schelde de rijksgrens tussen het graafschap Vlaanderen en het Duitse Rijk 
waartoe Munte behoorde. Met deze grens in de buurt stelt zich de vraag in 
welke mate de castrale motte mogelijk op militair vlak enige betekenis had of 
dat ze veeleer een symbolische functie vervulde. Met 25 m als diameter is de 
afmeting eerder bescheiden. Misschien was die beperkte omvang de reden dat 
de motte al vrij vlug opgeheven werd en men naar een nieuwe stek zocht, 
mogelijk het kasteel Ter Zinkt (zie verder).

Binnen dit neerhof stond de oude Sint-Bonifatiuskerk, oorspronkelijk de 
eigenkerk van de Heren van Munte, mogelijk reeds sinds de 11de eeuw. De kerk 
werd voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1129, waarbij ze werd 
overgedragen aan de Gentse Sint-Pietersabdij. In 1858 noteerde de kerkfabriek 

dat de kerk te klein was en in bouwvallige staat verkeerde. Er werd geopteerd 
voor een nieuwe kerk op het huidige Munteplein. Of de verlaten motte in de 
15de eeuw ook dienst gedaan heeft als galgenberg is historisch nog niet 
voldoende onderbouwd. Feit is dat die pas later een calvarieberg werd.
In 1881 werd de neogotische grafkapel opgericht voor Sophia Vergauwen en 
Raymondus Godtschalck, echtgenote en zoon van Karel Godtschalck, de 
toenmalige eigenaar van het kasteel Ter Zinkt. Een gedenkplaat is aangebracht 
in de linker buitenwand van de kapel.

Op de flanken van de motte groeien tamme kastanjes, essen, een schermlinde, 
een Canadapopulier, diverse soorten olmen en de zeldzame fladderiep. Op 80 
cm boven het maaiveld heeft hij een stamomtrek van 233 cm ! Zo’n imposante 
hakhoutstoof is een opvallende getuige van historisch hakhoutbeheer waarbij 
de boom om de 5 à 15 jaar werd afgezet tot vlak bij de grond. Resultaat is een 
brede, lage stam met een veelheid aan vertakkingen.

Achter de motte dwars je de trage weg Gierigaard, een sluipweg die vroeger 
gebruikt werd om te ontsnappen aan cafébezoek waar men verondersteld werd te 
trakteren. Vervolg de Kalvariewegel tot aan de Houtenmolenwegel. 

© Beeldbank OE, foto uit 1989
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Wandel verder op de Asselkouter waar je enkele bunkers in het landschap aantreft 
die deel uitmaken van het Bruggenhoofd Gent. Deze verdedigingslinie van 
Kwatrecht tot Astene werd gebouwd in de jaren 1930 en bestond oorspronkelijk uit 
228 bunkers. Vandaag bestaan er nog 180-tal waarvan er 25 in Munte staan.
Om de bunkers aan het zicht van de vijand te onttrekken werden sommige 
gecamoufleerd als gemetste huizen of stallen. Rond de betonnen structuur 
werd een volledige wand in baksteen geplaatst. De schietgaten werden 
verborgen achter nepdeuren en -ramen met luiken eraan.
Rechts in het landschap staat de bunker AV4 (9) die in 1990 volledig roze werd 
geschilderd ter gelegenheid van '1000 Jaar Munte'. Waar ooit de geschutskoepel 
bovenop de bunker stond, werd een vredesduif geplaatst.

Ongeveer in het midden van de Asselkouter staat links een pijlerkapel (10). Het 
is een specifieke vorm van een niskapel ingemetseld in een bakstenen pijler 
die bedekt is met een zadeldakje. In de spitsboognis staat een Mariabeeldje. 
De kapel is omsloten door een jasmijnstruik. Als je even omdraait heb je een 
mooi zicht op de oostzijde van de Sint-Bonifatiuskerk.

Wandel verder op de kouterrug tot aan de Y-splitsing en ga links. 

Aan de rechterkant van de weg bevindt zich de waterzuiveringsinstallatie van 
de Christoforusgemeenschap (11). Deze 
leefgemeenschap voor volwassenen met 
een verstandelijke beperking is opgericht 
in 1985 en is gebaseerd op de Steiner-
orthopedagogie waarbij de gelijkwaar-
digheid, de lotsverbondenheid en het 
respect voor de integriteit centraal 
staan. De naam van de Christoforus-
gemeenschap is terug te brengen tot de 
legende van Offerus waarin de zoekende 
en zich ontwikkelende mens sterk naar 
voor komt. Door de woonvorm, de 
ambachtelijke werkterreinen, de 
aandacht en zorg voor het sociaal-
cultureel leven wordt getracht de 
belemmeringen die de persoon ervaart 

Oorspronkelijk was de wegel een brede hoofdweg tussen Baaigem over Munte 
naar Scheldewindeke. Op een kaart van 1675 was de naam 'Meuleweg' een 
verwijzing naar de houten graanwindmolen die op de hoek met de 
Hundelgemsesteenweg stond. De molen werd in 1945 afgebroken.

Ga links en je komt voorbij de Clayshoeve (7) waarvan een eerste vermelding 
als 'Clays van Muntestede' dateert uit een landboek van 1643. Latere verbou-
wingen gebeurden in de 18de eeuw. De vroegere hoeve staat aan de rand van 
de dorpskern en heeft door de inplanting een beeldbepalend karakter. Aan de 
gekasseide oprit naar de toegangspoort staan twee welkomstbomen, een 
zomereik en een zomerlinde. Het planten van welkomstbomen is een eeuwen-
oud gebruik. Meestal waren het linden, soms ook een combinatie met andere 
soorten. De linde was een ‘heilige boom’ in het Germaanse volksgeloof. Met 
het aanplanten van welkomstbomen geloofde men dat de bewoners 
beschermd werden tegen kwade invloeden.

Aan het einde van de weg, net voor de betonweg Ruspoel, bevindt zich rechts 
in het hakhout een feniksboom, eigenlijk een Hollandse linde. Het zachte hout 
van deze lindeboom degenereert makkelijk. Als de omstandigheden ongunstig 
worden, laat hij de takken vallen en verliest zo stukken van de kruin. Het is een 
manier om energie te sparen. Uit de gevallen takken of de omgehakte boom 
komen nieuwe scheuten te voorschijn. Het is als een feniks die uit zijn as herrijst.

Steek de Ruspoel over en ga Asselkouter in. 

Halverwege de korte klim zie je links in de tuin van het Hof van Quaethem (8) 
een mooi ontwikkelde okkernoot, met een stamomtrek van 286 cm. Door de 
hoogte en de kruindiameter is de boom zeer beeldbepalend in het landschap.
Het Hof van Quaethem is een voormalige hoeve waar in de 19de eeuw olie werd 
geslagen met een binnenrosmolen. 
De Muntenaren spreken nog altijd van 
het stampkot. In het gebouw staat nog 
de kollergang die door paarden werd 
aangedreven om olie te persen. De 
twee arduinen lopers en de ligger 
hebben een diameter van meer dan 
2 m en een dikte van 30 cm. Ze liggen 
op een gemetst doodbed (d.i. een 
stenen cilinder, waarop de metalen 
ligger rust waarover de molenstenen 
lopen). Het gaanpad in kasseien voor 
de paarden bestaat nog gedeeltelijk en 
heeft een diameter van 8 m. De 
rosmolen bevindt zich in de 
privéwoning.

© Beeldbank Onroerend Erfgoed. Foto: Geert Van der Linden.  © De Muntenaar
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te overwinnen en het gezonde in de bewoner aan te spreken. Bemerk vóór het 
woonhuis de drie linden als beschermbomen.

Aan de T-splitsing neem je links, de Christoforuswegel, tot aan de eerste dalende 
zandwegel rechts, de Stuivenberglos, die je afdaalt. 
Een los is een kleine aarden weg naar een weide of akker waarlangs de boer 
gerief kan 'lossen'. De naam van de los verwijst naar het toponiem 'Hooghen 
Stuyvenberg'. 

De wegel komt uit op Zink en daar neem je rechts.

Aan de linkerkant staat het Kasteel Ter Zinkt (12). In de grote sluitsteen van de 
zandstenen toegangspoort is wellicht het verweerde wapenschild van baron 
van Riviere aangebracht, de eigenaar van het kasteel in de 16de eeuw. Links 
aan de poort staat de vroegere kasteelhoeve.
Oorspronkelijk was het een versterkt kasteel met witstenen donjon, kapel en 
overwelfde kelders. De middeleeuwse site was de zetel van de heerlijkheid van 
Munte en dus de verblijfplaats van de heren van Munte tot midden 15de eeuw. 
Omdat het kasteel in de 18de eeuw bouwvallig was, werd het voor 2/3de gesloopt. 
Het overblijvende gedeelte werd na de Franse Revolutie omgevormd tot een 
lustgoed. In 1895 werd het kasteel en het bijbehorend domein gekocht door 
dokter Camille Verstraeten. Het kasteel behoort nog steeds tot dezelfde familie. 
De restauratie werd rond 1900 uitgevoerd door de architect Stefan Mortier, 
leerling van August Van Assche en medewerker van Jean-Baptiste Bethune.  
Oorspronkelijk liep een weg van aan het kasteel via de Zink naar de verdwenen 
vroegere parochiekerk. Om meer aanzien te geven aan park en kasteel werd 
toen ook een nieuwe dreef van een kilometer lang aangelegd. Het kasteel en 
het domein zijn niet publiek toegankelijk.
Na een paar meter in de flauwe bocht leidt rechts de wegel Hazenlos tussen twee 
huizen naar de bunker D14 (13) eveneens behorend tot Bruggenhoofd Gent. Dit 
exemplaar behield nog altijd twee van de drie originele camouflage puntgevels. 

De bunker had vier valse ramen. Het houten zadeldak was bedekt met Boomse 
dakpannen. De constructie zat verstopt achter aanplantingen. De haag tussen 
de bestaande woning en de bunker moest zeker bewaard blijven om de indruk 
te geven dat de bunker de laatste woning was van een huizenrij. De gevel moest 
lijken op deze van een woning met gekalkte muren. In mei 2011 werd de bunker 
door de gemeente Merelbeke aangekocht van de Belgische overheid voor 
250 euro. De bunker werd geconserveerd als een cultuurhistorisch en land-
schappelijk waardevol relict.
De bunker D14 maakt deel uit van het vleermuizenproject van Natuurpunt en is 
daarom alleen toegankelijk van 15 april tot 15 september. In het Toeristisch 
Infopunt kan je het volledige verhaal van de D14 beluisteren en bekijken.

Ga terug naar Zink en sla links af om terug naar het Munteplein te wandelen. 
Van aan het witte hek, ongeveer halfweg, heb je een fraai zicht op het kasteel 
Ter Zinkt. Na een laatste klim kom je terug op het Munteplein.

a
© Gemeente Merelbeke © Wikimedia CCBY-SA 4.0. Foto:Paul Hermans
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Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met vzw 
uitMUNTEnd en IOED Viersprong. De IOED is onderdeel van 
Erfgoed Viersprong dat werkt rond het cultureel en onroerend 
erfgoed van Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, 
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem.

 

Praktisch

De wandeling is ongeveer 4 km.
De kerk is elke dag open van 10 tot 17.30 uur.
Openingsuren Toeristisch Infopunt in de voormalige pastorie, 
Munteplein 6: 
• van 1 april tot en met 30 september
 - van maandag tot zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
 - zon- en feestdagen van 9.30 tot 17.30 uur
• van 1 oktober tot en met 31 maart
 - zon- en feestdagen van 13.30 tot 17 uur
 - in oktober ook open op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur
contact: 0474 85 55 91 of via toerisme@merelbeke.be.
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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