Boeiende Bomenwandeling
Deurle heeft door zijn lange geschiedenis van grote domeinen een aantal oude
bomen staan. Naast een reeks exoten die vooral in de 19de eeuw door adellijke
en industriële families werden verzameld uit verre oorden en aangeplant in hun
parktuinen, staan nog vele inheemse soorten van 100 jaar of ouder. Erfgoed
Deurle neemt u mee langs een aantal oude exemplaren die door hun schoonheid,
leeftijd of specifieke geschiedenis een meerwaarde geven aan ons dorp.

❾

Bij een aantal bomen houden we halt om de betekenis, de symboliek of de
verbondenheid met het dorpsleven toe te lichten. Op de kaart hiernaast ziet u het
parcours.
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Start 11 september om 14 uur
Inschrijven via erfgoed.deurle@proximus.be of tel. 09 282 35 45
Kom met de fiets of te voet of parkeer in het Leiepark en vooraan in de
Dorpsstraat.
Duur ongeveer 2,5 uur
Deelnemen is gratis
Startplaats en aankomst is de hoofdingang van het Wandelbos van
Deurle t.h.v. de Dorpsstraat.

Dit bos is een restant van het kasteeldomein van della Faille d’Huysse. De
wandelwegjes stemmen in grote lijnen nog overeen met het oude parkplan.

❶

Een rij rode beuken (Fagus sylvatica) duiden op de oude toegangsdreef tot
het kasteel Roothuyse dat is verdwenen. Eén enkele afbeelding van dit kasteel is
ooit teruggevonden door Pol Van der Plaetsen. Roothuyse komt vaak voor in
Vlaanderen als benaming voor een prestigieus gebouw omdat het opviel door de
rode bakstenen tussen de houten of lemen huizen van toen.

❷

Linden (Tilia) blijken de gevestigde orde en gezag te overleven.
Een belangrijke linde is de vredesboom aan de oostkant van de kerk voor de
kerkhofmuur. Dit exemplaar is geplant ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van
België door de toenmalige burgemeester Herman della Faille d’Huysse. De keuze
van een linde als een ‘bevrijdingsboom’ was typisch maar niet voorbehouden voor
de linde. Vele andere boomsoorten die lang leefden werden hiervoor gebruikt.
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De linde is een vrouwelijke boom, de Mariaboom bij uitstek.
Mariakapelletjes en Mariagrotten werden omsloten door linden. Ook in Deurle
vinden we ze terug ter hoogte van de Mariagrot die door H. della Faille d’Huysse
gebouwd werd na de oorlog ’14-‘18 omdat Deurle en zijn familie gespaard zijn
gebleven van grote verliezen. Recht er tegenover is een rij van 7 linden aangeplant.
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De mammoetboom (Sequoia) komt van nature voor in Californië. Vóór
de ijstijden kwam de boom algemeen voor op het noordelijk halfrond. In Europa is
de boom als fossiel in bruinkoollagen teruggevonden. De mammoetboom heeft
een zeer dikke bast en een hoge kruin zodat bij een bosbrand het vuur de
belangrijkste delen van de boom niet kan aantasten.
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De 92-jarige treures (Fraxinus excelsior pendula) is geplant in 1930.
Treuressen waren in het Victoriaanse tijdperk vooral in Engeland heel populair. De
groeiwijze biedt de gelegenheid de boom als een natuurlijk prieel te gebruiken. Alle
treuressen stammen van één boom af die in 1725 in Groot-Brittannië werd
gevonden op een veld van het vicariaat van Gamlingay in Cambridgeshire. De
originele boom was klein. Alle grotere bomen, die vanaf het midden van de 18e
eeuw in de handel kwamen, zijn op een onderstam van een gewone es geënt.
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De Notaris en de Advocaat. Volgens Urbain Van den Heede werden deze
twee linden in 1767 geplant. De rechtse (richting Latem) is omgewaaid en in 1983
vervangen. De linkse staat er nog en heeft het Oostenrijks regime, Napoleon,
Willem II en tweemaal de Duitse bezetting overleefd.
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Rond 1850 werd de Rode Beukendreef verlengd van de Philippe de
Denterghemlaan tot aan de Muldersdreef. Prosper de Denterghem heeft de dreef
beplant met rode beuken die er nu nog staan. De oudste beuken die de
Causmaecker liet planten in 1767 in de voortuin van het kasteel en tot in een
gedeelte van de Rode Beukendreef, werden geveld na de oorlog 1914-1918. Dit is
nu nog te zien want aan het begin van de dreef, dus vlakbij de Kasteeldreef, zijn de
gerooide beuken vervangen door wilde kastanjebomen.
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⓫ Europese lork (Larix decidua) werd vaak gebruikt voor buitenschrijnwerk en
de bouw van boten. De hars in
⓫
het hout voorkomt dat het in

De majestueuze beuk aan de pastorie. Rode beuken waren vóór 1850 een
rariteit. Daarom waren ze gegeerd en werden ze gekoesterd. Waar plaats was voor
een prestigieuze beuk werd hij aangeplant.
Zilverspar (Abies). Deze soort behoort tot de dennenfamilie en de
Kaukasische ondersoort is de bekende ‘kerstboom’.

❼

Tot de jaren ‘70 werden op ‘de meisjesschool bij de zusters van Gijzegem’
- nu de Sint-Jozefsschool - op een zonnige namiddag eind juni van de afgekapte
takken lindebloempjes geplukt. De schoolkinderen verzamelden op die manier
wasmanden vol lindebloesems voor thee voor de zusters en vele Deurlenaars.

V.U.

een vochtige omgeving snel
rot. Ook de Deurelse leiepont,
het vervoermiddel op de Leie
een eeuw geleden, werd
hieruit vervaardigd.
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