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Aartrijke wandelommetje 2 km april 2021

Deze route wordt jou aangeboden door vrijdagfietser

Lengte: 2.01  km

Stijging: 3  m

Moeilijkheidsgraad: 1/10

Hendrik Baekelandlaan, Zedelgem, België

Hendrik Baekelandlaan, Zedelgem, België

Routebeschrijving

Bezienswaardigheden

Huis Bruynooghe

1  - Afstand langs route: 0.24  km

Afbeelding 1: Huis Bruynooghe

Het huis Bruynooghe in de Eernegemsestraat in 
Aartrijke (Zedelgem) is een historisch hoevetje 
waarvan de oorsprong teruggaat tot de 17de eeuw. 

Het werd toen het ?Goed ter Smitshove? genoemd en 
was tegelijk hoeve en smidse. Het betreft een 
interessant voorbeeld van landelijke architectuur, 
bestaande uit een hoger volume met 
rondboogomlijsting (vermoedelijk 18de eeuw) en een 
eenvoudig, lager 19de-eeuws gedeelte met typerende 
deuromlijsting. De naam van het huis verwijst naar de 
familie Bruynooghe, die er woonde van ca. 1841 tot 
1940 en bedrijvig was in de houtsnijkunst en ook een 
kruidenierswinkel open hield. Het pand werd in 2002 
geklasseerd als beschermd monument.
Foto: Tijl Vereenooghe

Brouwerij De Leeuw

2  - Afstand langs route: 0.3  km

Afbeelding 2: Brouwerij De Leeuw

Zowel om zijn architecturale als industrieel-
archeologische waarde is deze voormalige brouwerij 
een monument om te koesteren. Naar aanleiding van 
de restauratie van dit gebouw werd het Zilleghemse 
Leeuwbier gebrouwen. Het bier is in 
geschenkverpakking en magnumfles te verkrijgen.

Extra informatie:
-Groepsrondleiding

Contactgegevens:
- Brouwerij De Leeuw
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- Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
- Tel: +32 50 28 86 00
- E-Mail: toerisme@zedelgem.be
- Web:
www.zedelgem.be
- Groepsbezoek mogelijk na reservatie:
Prijs: 2 EUR p.p. (inclusief degustatie van het 
Zilleghems Leeuwbier - 1 consumptie p.p.) en per gids 
betaal je 30 EUR (max. 25 personen per gids)
/ Duur van het bezoek: anderhalf uur

De Leeuw

2  - Afstand langs route: 0.31  km

Afbeelding 3: De Leeuw

Brouwerij De Leeuw was een van de bekendste 
artisanale en familiale brouwerijen uit de streek. 
Tussen 1854 en 1916 passeerden drie families 
brouwers de revue in deze brouwerij. Het waren de 
families Vandewalle, Nevejans en Depuydt. Pas in 
1997 werd het gebouw beschermd en een jaar later 
kocht de gemeente Zedelgem de voormalige 
brouwerij. Het werd gerestaureerd en biedt nu 
onderdak aan het gemeentearchief.
Foto: Tijl Vereenooghe

Borstbeeld Frans Ramon Boschvogel

3  - Afstand langs route: 0.49  km
Bronzen borstbeeld van Frans Ramon Boschvogel op 
de hoek met de P. Mervilliestraat, ongeveer op de 
plaats van zijn ouderlijke woning. Hij was 
letterkundige (1902-1994) wonend en werkend in 
Aartrijke (zie Eernegemsestraat). Het beeld, 
ontworpen door A. Decraene en in brons gegoten 
door bronsgieter Dirk Degroeve (Nevele), staat op 
een hoge, vierkante sokkel in blauwe hardsteen.

Afbeelding 4: Borstbeeld Frans Ramon Boschvogel 
(Bron: Van Vlaenderen, Patricia, 01-01-2009, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Duitse bunker Villa Krekaertvijver

4  - Afstand langs route: 0.81  km

Afbeelding 5: Duitse bunker Villa Krekaertvijver 
(Bron: Himpe, Koen, 10-03-2014, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Nagenoeg volledig bovengrondse militaire post, 
tegen de zuidwestelijke rand van de tuin bij Villa 
Krekaertvijver. Een deel van de bunker geeft uit op de 
tuin van Schoolstraat nr. 25. Gelegen in het centrum 
van Aartrijke, op zo’n 400 meter ten oosten van de 
kerk.

Hoeve met losse bestanddelen

5  - Afstand langs route: 1.2  km
Voormalige hoeve met losse bestanddelen en 
beeldbepalende ligging tegen de rand van de 



Afbeelding 6: Hoeve met losse bestanddelen (Bron: 
Van Vlaenderen, Patricia, 01-01-2009, ©Vlaamse 
Gemeenschap)
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dorpskom en op de heuvelrug van Aartrijke. Aan de 
noord- en oostzijde uitziend op de lager gelegen 
weilanden en akkers. Op het primitief kadaster (circa 
1830) staat hier al een hoeve getekend. Wellicht werd 
deze in de tweede helft van de 19de eeuw vervangen 
zie huidig. Voortgaande op stijlkenmerken zou het 
woonhuis eerder dateren uit het laatste kwart van de 
19de eeuw. Stalling en schuur zie jaartallen 
respectievelijk van 1865 en 1866. In de jaren 1980 
werden aan het woonhuis de ramen van de erfgevel 
verlaagd zie huidig. In 2003 maakt architect Kris 
Coudenys een renovatieontwerp met respect voor de 
bestaande toestand en met eigentijdse toevoegingen. 
Aan noordoostzijde wordt een storende achterbouw 
vervangen door een woonruimte, aan westzijde 
wordt een garage aangebouwd.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen

6  - Afstand langs route: 1.44  km

Afbeelding 7: Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen (Bron: Van Vlaenderen, Patricia, 01-01-2009, 
©Vlaamse Gemeenschap)

Opgericht in 1963 ter vervanging van een bestaande 
kapel. Op de hoek met het restant van een voetweg 
op de Atlas beschreven als Chemin n° 28, "Binnenweg 
naer de Berkenhage. Voetweg van den Molen in de 
Literveldstraet naer de Kapel in dezelfde 
Literveldstraet". Opgenomen door de gemeente 
Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar 
grondgebied.

Dorpswoning

7  - Afstand langs route: 1.44  km

Afbeelding 8: Dorpswoning (Bron: Van Vlaenderen, 
Patricia, 01-01-2009, ©Vlaamse Gemeenschap)

Rijwoning van twee traveeën onder zadeldak 
(mechanische pannen), wellicht gebouwd in de jaren 
1920. Bruinbakstenen gevel boven een 
gecementeerde plint en met centraal geplaatst 
dakvenster. Gebruik van witte bakstenen voor de 
strekken met afgeronde hoeken en de doorlopende 
banden. Bewaard schrijnwerk (niet bij de deur).

Twee gekoppelde winkels

8  - Afstand langs route: 1.7  km
Koppelwoning uit het begin van de 20ste eeuw op de 
hoek met Elverdinge. Lage in spiegelbeeld gebouwde 
winkelhuizen onder mansardedak (leien, zwarte en 
rode mechanische pannen) met art-nouveau-inslag. 
Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst 
van het erfgoed op haar grondgebied.



Afbeelding 9: Twee gekoppelde winkels (Bron: Van 
Vlaenderen, Patricia, 01-01-2009, ©Vlaamse 
Gemeenschap)
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Aartrijke

9  - Afstand langs route: 1.88  km

Afbeelding 10: Aartrijke

Aartrijke.
Meer informatie op
deze link
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