
We starten de wandeling aan de Poortendries waar we als  
eerste blikvanger het “Kasteel van Waerseggers” kunnen  
bewonderen. Dit neoclassicistisch herenhuis bevat naast het  
hoofdgebouw, dienstgebouwen, lusttuin, vijvers en ijskelder.  
De gronden waar het kasteel nu op staat ,waren ooit eigendom van  
de paters Jezuïeten uit Aalst.  

In de Blikstraat aan de  Bremenhulweg zien we op onze rechterzijde  
de lokalen van KSA St. Gerolf Lede. Hier ging men ooit een wijkkerk  
bouwen, maar dit werd nooit gerealiseerd.  

Kasteel van Waerseggers 

Kapel van Ronkenburg 

“De Vogelenzang”  
Deze naamgeving gaat terug op het einde van de 16de eeuw en  
zou gegeven zijn aan een “stede met huys ende scuerken”  
(boerderij met een schuur).   

De Jaeger 

 Het wandelpad bestrijkt grotendeels gronden en landerijen die gelegen waren in de 
heerlijkheid ‘Ronkenburg’.  De “Heerlijkheid van Ronkenburg” was ca 1625 een van de 
belangrijkste heerlijkheden van Lede, oorspronkelijk “Hof ten Bossche” geheten.  
Binnen het grondgebied van dit dorp telde men tot bij de Franse Overheersing, die er in 
1795 een einde aan maakte en deze afschafte, verschillende heerlijkheden en lenen.  
Een heerlijkheid is een deel van een territoriaal vorstendom, waarover iemand (de heer) 
uit eigen naam een zeker aantal overheidsrechten of justitierechten mocht uitoefenen 
onder het hooggezag van de vorst. Het kerngebied van de heerlijkheid Ronkenburg  
bestond uit huizen, een wal, een neerhof, bossen en weiden.  De oudste bezitters van 
deze heerlijkheid waren de familie “van Lede”.  

Huize Ronkenburg 

Kasteel van Blancquaert 

“Huize Ronkenburg”   
Het parkdomein met classicistisch gebouw had altijd  
prominente bewoners en was vanaf 1948 eigendom van  
de Zwarte Zusters uit Aalst.  Deze lieten de vroegere magazijnen 
en noodkerk ombouwen tot de huidige kapel. Ook het gebouw 
werd grondig heraangepast met verblijven voor zusters op rust 
en conferentieruimtes. De zusters verlieten in 2010 de  
Gebouwen. Deze werden verkocht aan Thaïse boeddhistische 
monniken die er een religieus centrum  hebben  ingericht.   

In de Bosstraat, de straat van Lede waar heel wat landbouwersfa-
milies hun woonst en werk hadden, valt al snel de gevel van 
 “De Jaeger” op.  Deze herberg is een hele tijd eigendom geweest 
van brouwerij ‘De Zwaan’ uit Overimpe. 

Rechtover de Braekenhaag ligt het “Kasteel van Blancquaert”.   
In 1869 liet Alexander Blancquaert hier een herenhuis met  
neoclassicistische inslag bouwen.   
Hij was de grote promotor van de toenmalige Leedse boerengilde.  
Hij was eveneens schepen in Lede van 1875 tot 1915. 



Je kan ook even de Bosstraat verder afwandelen voor nog enkele andere interessante 
 gebouwen/weetjes:   
- Bosstraat 41: deze woning was vroeger eigendom van Jean Moens. Hij gebruikte deze als 
zijn buitenverblijf. Deze Ledenaar werd geboren in 1841 en studeerde rechten. Hij  was       
advocaat maar oefende dit beroep niet uit.  Hij besteedde veel aandacht aan de geschiedenis 
van Lede en de onmiddellijke omgeving.  Hij was de grondlegger van het museum van Aalst en 
had ook een museum in de Kasteeldreef in Lede.  
- Het geboortehuis van Maria Coleta Van Cauter, in Lede beter gekend als Zuster Lambertine 
(1870-1930). Zij was zustermissionaris in Zuid-Amerika en zij wijdde haar leven aan de melaat-
sen. Ze is eveneens als Pater Damiaan overleden aan deze ziekte.  
- Het Leedshouwken: Hier werd in 1984, 1986 en 1992 archeologisch onderzoek uitgevoerd  
onder leiding van Walter De Swaef.  Men trof er o.a. een cirkelvormige vlechtwerken waterput 
aan, die op basis van het vondstmateriaal kan geplaatst worden in het begin van de Late   
IJzertijd , omstreeks 450 VC.  

Via de Braekenhaag met een paar mooie bospercelen, komen we aan de rand 
van de woonwijk “Veilig Wonen”. Een woonproject met een 300-tal woningen 
dat in 1971 voorgesteld werd door de Samenwerkende Vennootschap Veilig   
Wonen. In 1972 werd met de bouw gestart. In 1975 werden de straten en de 
nutsvoorzieningen aangelegd. Daardoor verdwenen of stopten eeuwenoude  
wegels zoals Spechtmeerswegel, Droge Weewegel, Brakenhaaggoot …  
en werden vervangen door vogel- en boomnamen zoals Kastanjestraat, Beukenlaan, Merelstraat ....   

 

“Gery Helderenberg”  is een pseudoniem voor Hubert Buyle. Deze priester-dichter 
werd geboren in Nieuwkerken-Waas op 18 januari 1891. Hij was de zoon van de    
plattelandsdokter Alfons Buyle en van Leonie Buytaert. Hubert was de jongste van drie 
kinderen. Als geestelijke was hij  aalmoezenier te Calais (tijdens WOI),  onderpastoor    
te Zarlardinge, Herdersem en Lede.  Hij was van 1925 tot 1937 als onderpastoor werk-
zaam te Lede.  Toen hij in 1965 op rust ging, verhuisde hij naar Huize Ronkenburg te 
Lede waar hij stierf op 9 december 1979.   

Zijn traditionele door het expressionisme beïnvloede poëzie is onverbrekelijk verbonden met zijn     
religieuze roeping. Hij schreef poëzie met centrale thema’s als de menselijke eindbestemming en het 
verdriet om het verlies. In 1962 werd hem de vijfjaarlijkse Guido Gezelle-prijs toegekend voor           
verschillende dichtbundels die de jaren daarvoor waren verschenen. In 1975 kreeg  hij de driejaarlijkse 
Staatsprijs voor Poëzie.  
 

“ de Kerchovelaan”.  
Laan genoemd naar familie de Kerchove. Deze familie heeft in Lede op politiek vlak 
een belangrijke rol gespeeld, voornamelijk begin 19de eeuw.  
 

We zien de spoorweg die in 1854 tot stand kwam en lde ijn Brussel-Aalst-Gent  
verbond. Het spoorwegstation werd even later opgericht door bouwmeester          
J-P Cluysenaar. Het werd afgebroken in 1976.  
Het was een typisch plattelandsstation.  De stijlstroming was Vlaamse  
neorenaissance. Het huidige stationsgebouw dateert uit de jaren '70 van de 20e 
eeuw.  Het is ontworpen door Juliaan Moens.  

Hovenierswoning met kapelletje 

Jean Moens 

v.u. Gemeente Lede - cultuurdienst Lede. Teksten: Bart Van Langenhoven & cultuurdienst Lede.   Bronnen: ’Geschiedenis van Lede’ Jozef De Brouwer - Heemkundige Kring Lede    
Foto’s: cultuurdienst Lede, Jozef Merckx, Gunnie De Schrijver, Hubert Topke 

Station vroeger en nu  

Aan de rechterkant van het domein staat de vroeger hovenierswoning met  
een kapelletje ervoor ter ere van Sint-Antonius van Padua (1950).  


