Horebeke, Korsele
Kraaienveldroute
De Kraaienveldroute is een wandeling die je laat kennis maken met de Geuzenhoek. Je passeert er
langs Moldergemmolen aan de Boekelbeek en op het hoogste punt van de wandeling ontdek je de
Tissenhovemolen en kun je het weidse landschap overschouwen. Tussendoor leidt je tocht langs
enkele verrassende doorsteekjes.
Start en parking: Kerk Korsele, Korsele in St.-Maria Horebeke
Bereikbaarheid:
 bushalte ‘Tempel’ (aan de kerk van Korsele) belbus 445 (Horebeke-Oudeaarde)
 bushalte ‘Korsele’ (aan Smarre t.h.v. Moldergemmolen) bus 41 (Ename-Oudenaarde)
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen. Zowel verharde als onverharde, soms slijkerige wegen.
Afstand: 7 km
Knooppuntenvolgorde: 46-M2-M1-47-52-51-50-49-L8-L5-40-N2-N1-41-M3-M2-46
Wandelbeschrijving:
Onze wandeltocht start aan het protestants kerkje van Korsele (knooppunt 46, weetje A). Een
bezoek aan de kerk en de mooie begraafplaats is een bezoekje zeker waard. In de Abraham
Hansstraat kunnen we ook het Abraham Hans-museum bezoeken. We stappen de Koning
Willemdreef (naast de kerk) in. We passeren het klaphekkentje aan onze linkerkant (M2) en
blijven de buurtweg volgen.
Deze buurtweg buigt na 100 meter naar rechts en
volgt dan het beekje tot aan de weide. We
betreden de weide via de ‘zig-zag-opening’. We
volgen rechtdoor in de weide (evenwijdig met het
beekje) tot aan een betonnen baantje (M1). We
verlaten de weide via een tweede zigzagopening).
We slaan links af en na 50 meter rechtsaf, aan
knooppunt 47, naar rechts richting knooppunt 52
(‘Vrijsbeke’ is de naam van het baantje). We
passeren een bosje (aan onze rechterkant) waar
struiken en bomen groeien als Gelderse roos, Zwarte els, Hazelaar, Kardinaalsmuts, Sleedoorn, Es
en Zomereik. Na een paar bochten en aan het einde van deze straat slaan we links af (Korsele) en
na 100 meter terug links af (Smarre). Weer 100 meter verder naar rechts, ter hoogte van het
restaurant ‘Mechelse Koekoek’ en zo bestijgen we de Molenberg, een kasseibaan van vele
wielerklassiekers. Bij het restaurant bevindt zich de Moldergemmolen (weetje B).
Halverwege de Molenberg komen we aan knooppunt 52 en slaan we links af (Konkelstraat). Aan
het volgende kruispunt (51) de Konkelstraat naar links (beneden) blijven volgen. Let op de
hobbelige weiden aan onze rechterkant (verglijdingen). We stappen over de Moldergembeek. Aan
het volgende kruispunt met Smarre (50) rechtdoor zodat we de Kromstraat volgen. Na ongeveer
300 meter (47) verlaten we de Kromstraat door tussen huisnummer 28 en 26 voetweg 98 naar links
in te slaan. Na ongeveer 100 meter belanden we in een boomgaard. We volgen de weg rechtdoor,
dwars door de boomgaard, nog steeds voetweg 98, en slaan dan juist voor de tuin van het huis met
nr. 11 rechts af (buurtweg 32). Na een 100 meter komen we aan het betonnen baantje ‘Vrijsbeke’
(L8).

We slaan rechts af en volgen Vrijsbeke tot aan het kruispunt met de Fonteinstraat. We slaan rechts
af en 10 meter verder naar links zodat we op een tegelpad belanden. Aan het einde daarvan
komen we terug op de Kromstraat (= knooppunt L5, tussen huisnr. 16 en 18). We slaan links af en
volgen de Kromstraat. Na ongeveer 250 meter slaan we voor het rustoord rechts af. Voorbij dit
gebouwencomplex (nu aan onze linkerkant) verlaten we de verharde weg en nemen we de
onverharde weg rechtdoor. Aan het einde daarvan komen we op het kruispunt met de Buchtweg
(knooppunt 40). Deze slaan we links in. Een paar tientallen meters verder gaan we aan het
kruispunt rechtdoor (N2). Na een bocht naar rechts komen we aan de Tissenhovemolen (weetje C).
Aan het kruispunt voorbij de Tissenhovemolen (N1) slaan we links af. en doen dit aan het volgende
kruispunt (41) nogmaals (we zijn nu op de Matersestraat). Op het einde van deze weg slaan we
links af. Na ongeveer 100 meter in deze straat slaan we rechts af en komen op buurtweg 39
terecht. Deze aarden landbouwweg versmalt even verder. We blijven rechtdoor op de
perceelsgrens wandelen. Vervolgens loopt de buurtweg tussen de akker aan onze linkerkant en de
tuinen aan onze rechterkant. Aan het einde (M3) slaan we links af en volgen de tuinafsluiting
(voetweg 30) een 20-tal meter. Op de overgang van de tuin en de boomgaard rechts van ons
nemen we het trapje naar rechts (we belanden zo in de boomgaard). Een aantal klaphekjes
loodsen ons doorheen de boomgaard en de weide. We verlaten de weide via een laatste
klaphekken (M2) en komen zo terug op buurtweg 31. We slaan rechts af en eindigen aan het
protestants kerkje van Korsele (46).
Weetjes
A. De protestantse kerk en de Geuzenhoek in Korsele
In de 16de eeuw ontstond een politiek-religieuze strijd tussen de katholieken en een nieuwe
beweging binnen de Kerk, de protestanten. Ook in onze regio waren er veel protestantse
aanhangers. In 1554 ontstond in Korsele een calvinistische gemeenschap en in diezelfde periode
volgden andere gemeenten in Vlaanderen. Ze hadden erg te lijden onder de repressie (inquisitie
met geseling, onthoofding en verbranding). Het waren vooral de ‘geuzen’ die de oppositie tegen
de Spaanse gezagsdragers voerden. Ze verschuilden zich in de bossen en opereerden als
guerrillastrijders (vandaar de naam ‘bosgeuzen’). Mettertijd verdween de beweging op vele
plaatsen.
De
protestantse
gemeenschap ten oosten van
Oudenaarde bleef echter overeind
en kreeg de morele steun van de
Hollandse gezagsdragers. De zeven
‘gemeenten’ (Oudenaarde, Ronse,
Nukerke, Etikhove, Korsele, Mater,
Melden en Meilegem) kregen de
naam
‘Vlaamse
Olijfberg’
toebedeeld. Deze naam verwees
naar de moeilijke omstandigheden
waar ze hun godsdienst beleefden.
Ruim twee eeuwen later kwam de
eigenlijke erkenning onder het Hollands bewind (1815-1830) van koning Willem I. Uit deze periode
stamt het protestants kerkhof (1824) met de mooie treurbeuk (1860) en de school (1820) die in 1989
werd omgevormd tot het Protestants Historisch Museum ‘Abraham Hans’. Dit pand herbergt er
een tentoonstelling en verzameling omtrent het protestantisme in deze regio en de populaire
volkschrijver Abraham Hans (1882-1939) die er het levenslicht zag. Zie
http://www.museumabrahamhans.be. De Nieuwe Kerk in neogotische stijl werd in 1872 ingewijd.

B. De Moldergemmolen
Deze molen ligt aan de voet van de Molenberg op de grens
tussen St.-Denijs-Boekel en St.-Maria-Horebeke. Hij werd
aangedreven door het water van de Moldergem- of
Boekelbeek. Hij deed hoofdzakelijk dienst als
korenwatermolen, naast de functie als zaagmolen. De molen
wordt voor het eerst vermeld in maart 1229 in een geschrift
van de abdij van Ename waarbij ene Willem Duncker en zijn
echtgenote een schenking doen van een aantal gronden en
meersen aan de abdij. Daarbij wordt ook een stuk ‘weide aan
de watermolen van Maldergem’ vermeld. Dit wijst er dus op
dat de molensite toen reeds bestond.
In 1451 brandde de molen af. Vermoedelijk werd hij in brand
gestoken door opstandige Gentenaars in hun strijd tegen
Filips de Goede, hertog van Bourgondië.
In 1793 werden de goederen van de abdij aangeslagen en
later als zogenaamd zwartgoed openbaar te koop
aangeboden. Zo kwam de molen in handen van
verschillende eigenaars. Er gebeurden nog verschillende
aanpassingswerken waaronder het plaatsen van een stoommachine. In 1968 werd alle
maalactiviteit gestaakt. Op 17 februari 1994 werd de Moldergemmolen beschermd als monument
en samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. Momenteel wordt er een restaurant ‘De Mechelse
Koekoek’ uitgebaat.
C. De Tissenhovemolen
Vanop het hoogplateau (85m) waarop deze molen gesitueerd is (wijk Jagerij-Tissenhove) heb je
een uniek panorama (de torens van Deinze en Gent zijn met het blote oog waarneembaar). Niet te
verwonderen dus dat de Duitsers tijdens WO II deze molen als uitkijkpost gebruikten. Deze molen
wordt ook ‘Oude Molen’ en
‘Jagerijmolen’ genoemd.
Er is reeds sprake van een molen in
geschriften van het jaar 1278. Hij
wordt
vermeld
in
de
penningkohieren van 1571 en 1577
(=lijst van eigenaars en pachters
wiens eigendom of pachtgoed per
perceel genoteerd staat) Hij
behoorde toe aan de baron van
Schorisse tot het einde van de 18de
eeuw. Vroeger was deze molen
ongeveer 350 m noordoostwaarts
gelegen. Vermoedelijk tussen 1776 en 1787 werd hij naar de huidige plaats overgebracht. Deze
molen is een houten staakmolen met lage open teerlingen (de vier teerlingen zijn de bakstenen
‘voeten’ waar de molen op staat). Bijzonder is dat de molen uit drie verdiepingen bestaat.
Filip Keirse, november 2016

