Veel groen met mooie kastelen en domeinen in Oostkamp
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De Houtlandtocht op Tweede Paasdag ingericht door de Godelievestappers Ruddervoorde staat bij
veel wandelaars als stip genoteerd in hun agenda. De weersvoorspellingen waren niet slecht maar
onderweg had ik toch te maken met een paar lichte regenbuien, dat zou zo blijven gedurende de
voormiddag maar daarna trok de hemel open en kwamen de wandelaars af. Ik opteerde voor de 18
(19) km, de parcourskaart liet veel groen vermoeden. Maar er was keuze te over met negen
mogelijke afstanden.
Dat Cola Cola hier vroeger een vestiging had, werd al spoedig duidelijk met twee kunstige bouwsels
opgetrokken uit bakken van het bruine brouwsel. Na korte tijd doortrokken we enkele dreven en
zagen tussen de bomen door kasteel Gruuthuyse. Sinds het begin van de 17e eeuw is het eigendom
van de familie d’Ursel. Het huidige kasteel werd ontworpen in neo-Vlaamse renaissancestijl. Het is
een bakstenen constructie gecombineerd met kalkzandsteen voor de versiering en arduin voor de
plint. Aan de voorzijde is het kasteel toegankelijk via een dubbele bordestrap. We zwierven door het
kasteeldomein dat bestaat uit bossen, landerijen, dreven en hoevegebouwen. Het was meteen onze
eerste trek doorheen een privédomein en het zou niet het laatste worden.

En zie even later kwam kasteel De Cellen in beeld, Les Celles is het Frans voor zadelkamer. Het
kasteel werd gebouwd op de locatie van een 18e eeuws buitengoed, een classistische woning van
circa 1800 werd in 1873 herbouwd tot het huidige neo-renaissance kasteel. Het domein bestaat
naast het kasteel uit een omgevend park met vijver, een voormalige hoeve, koetsgebouw, kapel en
serre. Heel opmerkelijk is dat het kasteel recent werd omgebouwd tot een modern kantoorgebouw

maar aan de buitenkant is alles historisch bewaard gebleven. Deze omtovering is een mooi voorbeeld
hoe stukjes erfgoed, die door de hoge onderhoudskosten dreigen te verdwijnen, in ere kunnen
hersteld worden. Terug op vaste grond kwamen we al spoedig aan de eerste rustpost gevestigd in
Oud Stuivenberge. Er was toch al heel wat volk in de zaal maar na de plichtpleging van groepsfoto
van de medewerkers begaf ik mij meteen op weg voor de volgende 4,6 km, 5 km waren er afgelegd.

Langs rustige verharde wegen ging het richting Erkegem. We trekken door een stukje
Nieuwenhovebos. De naam verwijst naar de vroegere heerlijkheid Nieuwenhove en naar een nu
verdwenen buitengoed van de familie van Rode-Nieuwenhove. Het bos ontstond door ontginning
van een uitgestrekt heidegebied, waarbij de arme gronden omgezet werden in bosgebied. Het
Nieuwenhovebos wordt gekenmerkt door een vrij open structuur, waarbij bosrijke gedeeltes
afgewisseld worden met weiland. Eiken en gewone dennen overheersen het bos. Het
Nieuwenhovebos werd vanaf 1971 voor een aanzienlijk deel verkaveld. De gemeente kocht in 1980
een 36 ha groot gebied aan, sinds 1985 is het bos beschermd. Na 4,6 km kom ik aan rustpost
Nieuwvliet, 9,6 km heb ik afgelegd. Lang zal ik het hier niet trekken want het veel te kleine zaaltje zit
overvol.

Het wordt opnieuw een kort stuk (4,6 km) naar de volgende rustpost. Er liggen enkele heerlijk rustige
onverharde paadjes op ons te wachten. De kastelen zijn even weg, we zijn midden de natuur. Ik zie
boerderijen en huizen waarvan de gevel opvallend in het donkerrood geschilderd is. Dit wijst op
Denemarken waar veel woningen en hoeven dezelfde kleur hebben. Vooral bij rustpost ’t Roodhof is
het donkerrood nadrukkelijk aanwezig. Zoals alle eigendommen van de familie Peers de Nieuwburg is
’t Roodhof in het donkerrood geschilderd, vandaar trouwens ook de naam. Het gebouw is gezellig

ingericht in de nabijheid van veel groen. Het is een project van Loca Labora met
tewerkstellingsinitiatieven in arbeidszorg, als leerwerkplaats en als sociale werkplaats. Loca Labora is
een KMO die meer dan 100 personen tewerkstelt. In 1987 werd de catering opgestart en in 2000
werd het een landelijk hotel met twee sterren en volwaardige hotelaccomedatie: bar, restaurant, 17
hotelkamers en drie vergaderzalen. Eén van deze werd ingenomen door de medewerkers van de
Godelievestappers. Inmiddels had ik 13,9 km afgelegd, er restten mij 5,1 km tot het einde.

Het ging langs rustige wegen, onverhard en verhard, richting het centrum van Oostkamp. Het was te
merken aan de autosnelweg die steeds dichterbij kwam. Zo kwam er een einde aan deze prachtige
tocht, die stilaan uitgroeide tot een klassieker in het wandelcircuit. Al snel wordt voorbijgegaan aan
het feit dat de inrichtende club heel wat inspanningen moet leveren om de vele stukken privaat te
mogen betreden. Zoals steeds tijdens deze Houtlandtocht konden we rekenen op een nauwkeurig
uitgezet parcours, zorgvuldig uitgekozen rustplaatsen, ruime parkeermogelijkheden, een grote
schare enthousiaste medewerkers. Ze vormden het stramien van een zeer geslaagde tocht die door
2123 wandelaars erg gesmaakt werd. Een dikke proficiat aan bestuur en medewerkers van de
Godelievestappers Ruddervoorde. Tot nog eens.
Bron: wandelgazette.be

