
Dit wandelpad is genoemd naar Jean Moens (1841—1922).  
Jean Moens was de zoon van notaris Jozef Moens en werd geboren te Lede op 
23 maart 1841, behaalde het doctoraat in de rechten en was advocaat.  
Hij toonde een grote belangstelling voor de oudste geschiedenis van Lede en 
was een bekend verzamelaar van historische voorwerpen.  Hij deed tal van  
opgravingen in Lede en omgeving. Hij was ook medestichter en voorzitter van 
de Oudheidkundige Kring van Aalst.  Om zijn verdiensten werd hem in 1909 een 
borstbeeld aangeboden van de beeldhouwer Frits van Biesbroeck, leraar aan de 
Aalsterse Academie.  Na zijn overlijden te Lede op 9 januari 1922 werd zijn rijke 
verzameling verkocht en verspreid.  

Het Cultureel Centrum, in de 19de en eerste helft 20e eeuw   
bewoond door de familie Moens, wordt nu grotendeels gebruikt als  
gemeentelijke academie voor muziek en woord. De diverse zalen 
worden tevens gebruikt voor vergaderingen, tentoonstellingen,    
concerten enz. Het documentatiecentrum van de Leedse Heemkun-
dige Kring bevindt zich in de kelderverdieping.  

Sint-Martinuskerk 
Deze kerk is sinds 1960  beschermd.  
De geschiedenis van de kerk is onlosmakelijk 
verbonden met die van de miraculeuze 15e-
eeuwse piëta. Dit 75 cm hoge gepolychromeerd 
beeld is afkomstig uit het Rijnland en wordt 
sinds 1414 vereerd.  
Het rijke interieur van deze kerk is te danken 
aan deze verering van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, 
beter gekend als de Zoete Nood Gods.  

Het neogotische  
gemeentehuis,  
getekend door  
architect Edward 
Bouwens, werd  
opgericht in 1895 

Het oorlogsmonument is een beeldhouwwerk van 
Aloïs De Beule. Oorspronkelijk toonde dit monument  
een jonge overmoedige soldaat sprekend van durf 
met naast hem een wakende leeuw. De voet van de 
soldaat en de poot van de leeuw vertrappelen een 
dode arend, het symbool van de Duitse tegenstander. 
De leeuw en de adelaar werden in Lede op het bevel 
van de Duitse bezetter weggekapt.  (Lees meer in de 
brochure “Lede, Het oorlogsmonument” - uitgegeven 
door de culturele raad)  

In de Molenbergstraat hebben we de brouwerij Jooris (19de—20ste eeuw). 
Deze brouwerij was gekend voor verschillende soorten bier waarvan het  
merk Max één van de bekendste was.  
Wat verder in de straat zie je aan de linkerzijde de afspanning Den 
Bonten Os. Een van de voorgangers van deze herberg met dezelfde 
naam was  gelegen op de hoek van de Molenbergstraat en de Ros-
selstraat en was tevens het geboortehuis van Julius De Geyter. Aan 
deze herberg is er een ophoging te zien. Hier stond een houten mo-
len, beter gekend als “Houten Kot”. De oudste vermelding ervan 
vinden we terug in 1571. Deze molen verdween uiteindelijk in 1922.  



Impse dam - lokaal van Scouts en Gidsen Lede 
Begin juli 1919 werd te Lede met scouting van wal gestoken onder de leiding van      
onderpastoor Lefebvre. Deze  groep kende slechts een kortstondig bestaan. In 1949 
werd door Emiel Vinck opnieuw een scoutsgroep gesticht. In 1953 werd hier hun       
scoutslokaal gebouwd.  

We komen tijdens deze wandeling heel wat kapelletjes tegen.  In Lede 
treffen we twee soorten kapellen aan die betrekking hebben op Onze-
Lieve-Vrouw van 7 Weeën, de Zoet Nood Gods. De eerste hebben  
betrekking tot de ommegang en de tweede zijn die kapellen die  
gebouwd zijn ter ere van de Zoete Nood Gods, uit persoonlijke devotie  
maar die geen deel uitmaken van de ommegang. Meer informatie over de  
Ommegangkapellen kan u lezen in de brochure “Lede en zijn Ommegangkapellen”  
uitgegeven door de culturele raad en verkrijgbaar op de cultuurdienst.  

We komen op deze wandeling heel wat kapelletjes tegen:  
De Kapel van Nicolaas van Tolentijn. Deze kapel staat op de hoek van de Koedreef en de 
Overimpestraat. Deze heilige wordt aangeroepen bij natuurrampen, oogstmislukkingen en 
epidemieën. De kapel werd opgericht in 1872. In 1985 werd ze gesloopt en her-
bouwd.  
 

Kapel van de Heilige Rochus. Deze kapel werd oorspronkelijk gebouwd in 1624 door de 
bewoners van deze week en heropgebouwd in 1984. Deze heilige werd aanbeden als 
pestheilige.  
 

Dorelaarkapel. Deze kapel werd volledig vernieuwd en in 2005 ingezegend.  
De naam verwijst naar de Leedse benaming voor meidoorn.  
 

De kapel van het Heilig Hart. De oorsprong zal vermoedelijk te vinden zijn in de gloriepe-
riode van de verering van het Heilig Hart. Deze kapel werd in 2010 vernieuwd.  

Het kerkhof werd in 1877 overgebracht naar deze plaats. Een eerste uitbreiding werd  
uitgevoerd in 1930-1931. In 1953 werd de tweede vergroting voltooid. De monumentale 
poort en bijgebouwen werden samen met de Calvarieberg op 1 november 1956 ingewijd.  

Op deze wandeling mogen we ook genieten van een beschermd landschap 
nl. Honegem-Solegem-St.-Apollonia. Hier werd meer dan 100 ha landschap 
geklasseerd.  Het reservaat Honegem is eigendom van de  vereniging       
Natuurpunt vzw en wordt beheerd door de werkgroep Honegem.             
Het reservaat bestaat uit weiden en meersen, enkele bosjes en oude turf-
putten.  Meer info op http://www.honegem.be  

In de Kasteeldreef treffen we het domein van Mesen aan en staan heel wat              
19de eeuwse herenhuizen. Het Markizaat werd gebouwd in 1749 in opdracht van 
de  markiezenfamilie de Bette.  Sinds 1999 is dit domein eigendom van de gemeen-
te Lede. Naar aanleiding van de afbraak en de opbouw van een nieuw 
Woon– en Zorgcentrum en serviceflats zijn er opgravingen gebeurd die 
heel wat vondsten opgeleverd hebben.  Meer info op www.lede.be.  
Meer info over het verhaal van Mesen kan u lezen  in diverse uitgaven  
o.a. in de brochure “Mesen in Lede - een verhaal van 80 
jaar” een uitgave van de culturele raad en te  downloaden 
op www.lede.be  of in een uitgave van 1994 van de  
Heemkundige Kring “Het Koninklijk Gesticht van  Mesen”.  
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