
 

 

 
 
 
 
Open Monumentendag 2021: Op spoor 
 
De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Leie Schelde (kortweg IOED) bouwt sinds dit jaar samen 
met de Cultuurregio Leie Schelde, Veneco en de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte 
aan een sterker lokaal erfgoedbeleid. En dat tonen we graag aan het publiek. Daarom organiseren we naar 
aanleiding van Open Monumentendag 2021 een intergemeentelijk project rond de (verdwenen) stations uit 
de regio.  
 
1. Waarom stations? 
Naar aanleiding van de doelstellingen van de European Green Deal heeft de Europese Commissie 2021 
uitgeroepen tot het Europees jaar van het spoor. Daarnaast is het ook 175 jaar geleden dat de eerste 
spoorverbinding tussen twee Europese hoofdsteden, nl. Parijs en Brussel tot stand kwam. En er is meer! 
Dit jaar vieren we immers ook 40 jaar hogesnelheidstrein, bekend van de TGV, en 30 jaar intercity-
expressverbinding. Hoog tijd dus om het spoorerfgoed in de kijker te stellen. 
 
2. Concept 
Vanaf zondag 12 september kan je gedurende een maand op ontdekking in de regio. Aan de hand van een 
uitgestippelde route kom je meer te weten over de verschillende stationsgebouwen uit de streek, waarvan 
sommige helaas al verdwenen zijn. Enkele van de deelnemende locaties liggen langs de historische 
spoorlijn 86, die liep van De Pinte tot in Basècles. De lijn vormde de schakel voor Oost-Vlamingen en 
inwoners van de Vlaamse Ardennen om van en naar de Borinage te pendelen. Vandaag loopt deze lijn nog 
tot in Ronse, de rest van de lijn is opgebroken en gedeeltelijk als RAVeL fiets-en wandelpad1 aangelegd.  
 
3. ‘Op Spoor met Theodoor’ – 2 fietsroutes met de ErfgoedApp 
Twee multimediale fietstochten waar je samen met conducteur Theodoor van station naar station doorheen 
de Cultuurregio Leie Schelde rijdt. Theodoor laat je kennismaken met de rijke geschiedenis van het spoor 
en de karakteristieke (soms al verdwenen) stationsgebouwen en seinhuisjes in de regio. Download de 
gratis Erfgoedapp, zoek ‘Op Spoor met Theodoor’ en start je fietsroute. 
 
4. Praktisch 
Van 12 september tot 10 oktober 2021 kan je op eigen houtje de stations uit de regio verkennen, te voet of 
met de fiets. Aan elke locatie staat een infopaneel. In de bijhorende brochure staan alle locaties verzameld, 
met twee uitgestippelde routes. De locaties zijn vrij te bezichtigen (enkel exterieur). 
 

 
1 Réseau Autonome des Voies Lentes, meer dan 1.400 km groene wegen voor trage weggebruikers langs jaagpaden en oude 
spoorlijnen in Wallonië.  
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Deelnemende gemeenten: Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Zulte, Sint-Martens-Latem (Deurle) en 
Kruisem (Zingem).  
 
Meer info is te vinden in de lokale bibliotheek of bij de plaatselijke toeristische dienst. Daar is ook de gratis 
brochure verkrijgbaar.  
 
Contactgegevens:  
IOED Leie-Schelde 
Stefanie Hap 
Stafmedewerker buwkundig erfgoed 
E: stefanie.hap@veneco.be  
 
Cultuurregio Leie Schelde  
Emmy Beyls 
Consulent Cultuur en Erfgoed  
E: emmy@cultuurregioleieschelde.be  
 
 
IOED Leie Schelde spoort aan tot een erfgoedreflex in de regio 
 
De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Leie Schelde is opgericht door Veneco en de 
Cultuurregio Leie-Schelde voor de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte. De IOED 
functionereert als intergemeentelijk expertisecentrum en eerstelijnsaanspreekpunt voor het lokale 
onroerend erfgoed. De Cultuurregio zet zich actief in voor cultuur, bibliotheekwerking en (roerend) erfgoed 
in de Leie Schelde regio.  
 
Bij de term ‘erfgoed’ denken we spontaan aan grote monumenten zoals kerken, kastelen en riante villa’s. 
Maar ook bijvoorbeeld kleine charmante constructies zoals kapelletjes, hoeves en grafmonumenten maken 
deel uit van de rijke waaier aan bouwkundig erfgoed. En er is meer. Ons verleden wordt immers mee 
gevormd door archeologisch en landschappelijk erfgoed. De IOED ondersteunt gemeenten en de lokale 
erfgoedgemeenschappen op vlak van archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. 
 
Het project ‘Op het juiste spoor’ is een initiatief van IOED Leie Schelde met medewerking van Erfgoed 
Vlaamse Ardennen en de Provincie Oost-Vlaanderen.  
 


