Watermolens
de Maarkebeek
van

- Vlaamse Ardennen Van het Waalse Ellezelles slingert de
Maarkebeek doorheen het glooiende
landschap van de Maarkevallei tot in de
Schelde bij Oudenaarde.
Op de beek bevonden zich vele watermolens
waarvan op dit moment nog enkele
bewaard zijn. We nemen u mee op deze
wandeling langs vier molens met een rijke
geschiedenis.
Het begin- en eindpunt van de wandeling
ligt bij de Nonnenmolen en brengt u naar
de Ladeuzemolen, Molen Ter Borgt en de
Romansmolen. De wandeling loopt over
rustige wegen en al dan niet verharde
paden.
Duur wandeling: 11,8 km

Nonnenmolen
- Leupegem Wandeling uitgestippeld door Familie De Maeseneire, eigenaar Nonnenmolen. Persoonlijk initiatief. Folder in eigen beheer.

1°

De Nonnenmolen, zo genoemd in de
volksmond omdat hij eigendom is geweest
van de nonnen van de Abdij Maagdendaele,
wordt reeds vermeld in het jaar 1269. De
molen was een koren- en oliemolen, welke in
1580 – 1582 vernield werd (het dorp werd door
belegeringen en diefstal van de kaart geveegd)

Nonnenmolen

en heropgebouwd in 1586. Ook bij de Slag

- Leupegem -

van Oudenaarde in 1708 werd de molen zwaar
beschadigd.
De molen is uniek omdat hij zowel een
bovenslagrad (thans in verval) als een onderslag
omvat. Dit laat toe dat de molen zowel bij hoge
als lage waterstand maalvaardig is. Binnen treft
u een indrukwekkende asput aan waar de twee
overbrengingssystemen worden samengebracht.
De molensite omvat bijkomend een bakoven en
een afgeleide waterloop met recent aangelegde
vistrappen.
De vroegere spaarvijver is verdwenen en is
momenteel een voetbalveld.
Onderweg naar de volgende molen ziet u voorbij
de Hekkenbrug links op de heuvelhelling het
huis van Valerius De Saedeleer, een gekend
landschapsschilder (1867-1941).

Ladeuzemolen

- Etikhove -

2°

De tweede watermolen (bovenslagmolen) op
deze route is de Ladeuzemolen, reeds vermeld
in 1571 en eveneens een voormalige korenen oliemolen. Deze molen hoorde bij het het
inmiddels verdwenen kasteel van Ladeuze.
De molen, voorheen dubbele bovenslagmolen, is
sedert 1975 in gebruik als woning.

3°

Langs prachtige voetwegen bereikt u de
Molen Ter Borgt, een voormalige hoeve
met een aan de vroegere molenaarswoning

gehechte watermolen, genaamd Ter Borgt
naar de gelijknamige heerlijkheid. Deze
bovenslagmolen wordt reeds vermeld in 1155, in
een overeenkomst tussen Arnulf van Oudenaarde
en de abdij van Ename, waarin er sprake is van
de bouw van deze molen.

4°

De wandeling brengt ons op flanken en tussen
velden verder naar de kerk van Maarke.

Molen Ter Borgt

- Maarke -

Op 200 meter achter deze kerk vindt u de
Romansmolen, genoemd naar het laatste
molenaarsgeslacht.
Het is een middeleeuwse molensite gezien zijn
vermelding in een overeenkomst van 1155
tussen Arnulf van Oudenaarde en de abdij van
Ename, toenmalige eigenaar van de watermolen.
Voorheen was het een alleenstaande
watermolen. Later werd deze vergroot tot hoeve
met toevoeging van tegenoverstaand bijgebouw.
De maalactiviteit werd circa 1965 stopgezet. Het
waterrad is verwijderd sinds 1975.
De wandeling gaat verder naar de Kokerellestraat
waar u bij helder weer in het westen op de
heuvelflank de Bossenaarmolen (windmolen)
kan zien.
Op het einde komt u terug op de Eikenberg en
het gehucht Kerselare, in de meimaand een
bedevaartsroord. De kapel werd ontworpen door
architect Juliaan Lampens (°1926 – Eke) ter
vervanging van de vroegere, afgebrande kapel.
Via de Ommeloze Boom, aan het kruispunt ziet
u rechts de kapel en de Vlaamse Ardennendreef
nadert u opnieuw de omgeving van de
Nonnenmolen met ondertussen een prachtig
zicht op de dorpen Nukerke en Melden, en
wandelt u voorbij het voormalig station van
Leupegem.

Romansmolen

- Maarke -

Vlaamse Ardennendreef
Wandelpad Groene Wandeling
Spoorweglaan
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Uw route - 11,8 km -

