
WANDELING OP EN ROND HET SLAGVELD 
VAN DE SLAG BIJ OUDENAARDE

Deze wandelroute werd ontworpen in het kader van de herdenking van de Slag 
bij Oudenaarde (1708-2008).
Ze geeft je een duidelijk inzicht in het verloop van de eens zo belangrijke 
veldslag terwijl je onderweg geniet van het mooie heuvelend landschap.
De wandeling start op De Doorn te Eine (aan de Salons Mantovani, langs 
de N60). Maar je kan ook vertrekken in het dorp Eine (wandeling 2) of in het 
kasteeldorp Mullem (wandeling 3).

De afstand van deze wandelroute bedraagt 9 km en verloopt in hoofdzaak over 
verharde wegen. Ze kan worden ingekort en verlengd:

  •  ingekort met bijna 2 km. wanneer je niet langs de ‘Deinsche 
Doschweg’ en langs de Rooigemmolen en de Loweg gaat;

  •  ingekort met nog eens 1 km. wanneer je over de Middelkouter 
gaat en niet over Diepenbeek maar over de Trompestraat 
naar De Doorn terugkeert.

  •  verlengd: Wanneer je in Mullem vertrekt , reken je een extra 
5 km, waardoor je op een totaal komt van 15 km.
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In 1701 stierf de Spaanse koning zonder 
een troonopvolger en kwam het rijk in 
handen van Filips van Anjou, kleinzoon van 
de Franse koning Lodewijk XIV. Daardoor 
ontstond in heel Europa een grote politieke 
crisis. De andere grootmachten, waaronder 
Engeland, vreesden het ontstaan van een 
Frans-Spaanse Europese supermacht en 
trokken ten strijde tegen Frankrijk. 

De slag bij Oudenaarde had plaats op 
11 juli 1708 en was van grote betekenis 
voor het voortbestaan van de Zuidelijke 
Nederlanden. 
De slag bij Oudenaarde was een van de 
vier grote veldslagen tijdens de Spaanse 
successieoorlog. Het geallieerde leger, 
bestaande uit Pruisische, Engelse, 
Hollandse, Oostenrijkse, Duitse en Deense 
troepen, werd aangevoerd door John 
Churchill, hertog van Marlborough, een 
verre voorvader van Winston Churchill. 
Voordien had hij reeds de veldslagen bij 
Blindheim (1704) en Ramillies (1706) tegen 
de Fransen gewonnen. Hij versloeg de 
Fransen ook bij Oudenaarde en uiteindelijk 
ook bij Malplaquet (1709).
Het leger van de Twee Kronen omvatte 
voornamelijk Fransen en Zwitsers.
De Geallieerden hadden Eugeen van 
Savoye, Jörgen Rantzau, Dubislav Natzmer 
(Pruisische ruiterij), graaf Philip-Karl von 
Lottum (Pruisische infanterie), William 
Cadogan (Engelse infanterie), Joseph 
Sabine en John Campbell, hertog van Argyll 
als belangrijke generaals. De Hollanders 
vormden de grootste troepenmacht van 

de geallieerden. Ze stonden onder het 
bevel van Hendrik van Nassau, heer van 
Ouwerkerk en de jonge prins van Oranje-
Nassau: Johan-Willem-Friso.
Het leger van de Twee Kronen werd door 
de jonge Lodewijk, hertog van Bourgondië 
aangevoerd. Bekende generaals bij de 
Fransen waren de hertog van Vendôme, de 
Markies de Biron en Grimaldi.

Bijna 180.000 soldaten stonden in de 
omgeving van Mullem, Huise en Eine 
tegenover elkaar: ca. 80.000 Engelsen en 
ca 95.000 Fransen. Er vielen rond de 6.000 
doden en 7.000 gewonden. De Franse 
Zonnekoning slikte een bittere nederlaag.

De slag bij Oudenaarde was van grote 
politieke betekenis. Het was de aanzet van 
het vertrek van de Fransen uit Vlaanderen.
De slag bij Oudenaarde werd herhaaldelijk 
uitgebeeld op schilderijen, in etsen, op 
wandtapijten en op penningen. De mooiste 
wandtapijt in verband met de slag hangt in 
het kasteel van Blenheim in Engeland. De 
veldslag werd bezongen en verheerlijkt in 
gedichten, liederen en toneelstukken.

Het landschap waar de Slag bij Oudenaarde 
in 1708 plaats had, is in de loop der jaren 
niet veel veranderd, al zijn er de laatste 
jaren enkele verkavelingen bijgekomen. 
Alleen het uitzicht van het zuidoostelijk deel 
van het slagveld onderging, met de aanleg 
van de expresweg naar Gent en van het 
industrieterrein ‘De Bruwaan’, een grondige 
gedaanteverandering.

De slag bij Oudenaarde, 11 juli 1708

de hertog van Bourgondiëprins Eugeen van Savoyede hertog van Marlborough
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Even vóór De Doorn, ongeveer waar de huidige Industrieweg eindigt ter hoogte van de 
feestzaal ‘Mantovani’, stond er tot aan de aanleg van het industrieterrein een hoeve. Tot 
halfweg de 19e eeuw was ze tevens bekend als herberg, onder de naam ‘Het Schaerken’. 
Deze hoeve speelde in het verloop van de slag een voorname rol. Ze stond langs de 
‘Straete van Oudenaarde naar Rubrouck’, daar waar deze bij De Doorn, naar het noorden 
ombuigt. Deze weg vertrok van aan de molen ‘De Spriet’ in Bevere, die aan de Gentstraat 
lag, in de buurt van de huidige Fatimakapel. Vanaf hier is het tracé van deze weg nog te 
volgen, over het gedeelte van de Doornikse Heirweg dat naar het rondpunt bij Samsonite 
loopt.  De rest van de ‘Straete naar Rubrouck’ werd in de jaren zestig opgeslorpt in het 
industriegebied ‘De Bruwaan’. 
Van aan de ‘Stenen Brug’ over de Diepebeek liep deze weg verder in de richting van Lede, 
tot aan het ‘Haut Eexcken’. Van daar ging hij dwars over de Elsakkerkouter in de richting 
van Huise, Lozer en Deinze en kreeg hij de naam van ‘Deinschen Doschweg’. Het gedeelte 
van deze weg dat over de Elsakkerkouter liep is verdwenen met de ruilverkaveling in de 
jaren zeventig.
Vermoedelijk zijn op de dag van de Slag bij Oudenaarde, langs deze weg zeer veel 
soldaten van de Geallieerde infanterie naar het front opgemarcheerd.  
In de buurt van ‘Het Schaerken’, in het bosje aan de overzijde van de weg, bevindt zich 
de samenvloeiing van de Diepebeek met de Marollebeek. Van aan de samenvloeiïng liep 
deze beek als Dijkbosbeek verder in de richting van de kerk van Eine. Thans is dit stuk 
echter voor het grootste gedeelte overwelfd.
Nadat in de loop van de namiddag de troepen onder het bevel van generaal Biron waren 
verdreven uit Eine en uit Heurne, nam de hertog van Bourgondië, opperbevelhebber 
van het Franse leger, de beslissing om geen rechtstreekse aanval op Oudenaarde uit 
te voeren. De hoofdmacht van het Franse leger werd daarom, vanaf Asper-Zingem 
westwaarts afgeleid en naar de heuvelruggen van Huise gestuurd.
Vanaf 16u. begonnen de Fransen de heuvels van Huise af te dalen in de richting van de 
Marollebeek. De hertog van Bourgondië vestigde zijn hoofdkwartier in de Rooigemmolen, 
langs de Loweg, op de grens van Mullem en Huise. Het elitekorps van de Fransen, ‘La 
Maison du Roi’, vatte post op de Rooigemkouter, ten zuiden van deze molen.
 De geallieerden stelden zich op vanaf het kasteel de Bruwaen, langs de Diepebeek op 
het gehucht Diepenbeek en langs de Marollebeek op het gehucht Herlegem, tot aan het 
Torregoed t’Herlegem. De rechtervleugel van het geallieerde leger werd beschermd door 
de cavalerie van Natzmer en Rantzau, die zich op de Hoge Bunders en op Heurnekouter 
bevond. De linkervleugel werd beschermd door de cavalerie onder het bevel van Lumley.
Marlborough nam het bevel over de linkervleugel van het geallieerde leger, dat opgesteld 
stond langs de Diepebeek. Prins Eugeen van Savoye kreeg het bevel over de rechtervleugel, 
langs de Marollebeek.

Iets na 16u. had een kortdurend gevecht plaats bij de Diepebeek tussen de geallieerden 
en de ruiterij van de Franse generaal Grimaldi, die op verkenning was gestuurd. De ruiterij 
van Grimaldi kon gemakkelijk worden teruggedreven. De grond bij de Diepebeek was veel 
te drassig en niet geschikt om er met ruiterij te opereren. 

1wandeling

Wandeling met start op De Doorn te Eine, bij de brug over de 
Diepebeek



- 5 -

wandeling op en rond het slagveld van DE SLAG BIJ OUDENAARDE 1708

Na een paar honderd meter kruisen we 
de Marollebeek, die in het bosje rechts 
van ons, samenvloeit met de Diepebeek. 
De Marollebeek staat bij de bevolking nog 
steeds bekend als de ‘Bloedbeek’, een 
herinnering aan deze bloedige veldslag.
We gaan links de Herlegemstraat in. 
Het is in deze omgeving dat tussen 17u. 
en 19u.�0 zeer hevige gevechten plaats 
hadden tussen de Franse en de Geallieerde 
infanterie. 
We marcheren over de weg, waarlangs 
de geallieerden stonden opgesteld. 
Dit waren vooral Engelsen en Duitsers, 
onder het bevel van de luitenanten-
generaal Cadogan en John Campbell, 
hertog van Argyll. Vanaf 18u. kregen deze 
ondersteuning van de Pruisische infanterie 
van generaal Lottum.  De Fransen werden 
aangevoerd door generaal Vendôme en 
stonden opgesteld op Rubrouk en op de 
Elsakkerkouter, links van ons.

We komen voorbij de hoeve ‘‘t 
Craeneveld’, die links van ons aan de 
Marollebeek ligt. Deze hoeve maakte 
destijds deel uit van de heerlijkheid ‘Het 
Craeneveld’.
De Franse infanterie, onder het bevel van 
Vendôme, was er omstreeks halfzes in 
geslaagd de Diepebeek over te steken en 

‘Het Schaerken’ in te nemen. Rond zes uur 
werd ook ‘’t Craeneveld’ ingenomen. De 
rechtervleugel van de Geallieerden stond 
op instorten. De Pruisische infanterie, die 
zich onder het bevel van generaal Lottum bij 
de Diepebeek bevond, werd ter versterking 
naar de rechtervleugel gestuurd. De 
Fransen werden zowel bij het Schaerken 
als uit het Craeneveld teruggedreven. 
Beide hoeven, evenals enkele omliggende 
hoeven brandden volledig uit.

In de buurt van de gewezen vishandel 
Vanlancker kunnen we eventueel links 
de kleine betonweg opgaan, tot aan de 
Marollebeek. We mogen aannemen dat 
het uitzicht op de beek hier nog ongeveer 
hetzelfde is als driehonderd jaar geleden. 

We keren op onze stappen terug 
en vervolgen onze weg langs de 
Herlegemstraat. Deze loopt over een 
lange afstand evenwijdig met de 
Marollebeek. 
Wat verder draaien we links mee in de 
richting van Mullem. Rechts van ons 
liggen de Hoge Bunders en verderop, 
voorbij de expresweg, de Heurnekouter, 
waar de Geallieerde cavalerie stond 
opgesteld.

1. We steken de Diepebeek over en gaan rechtsaf de Serpentstraat in. 

hoeve  ‘‘t Craeneveld’
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We volgen dit paadje tot aan de 
Beekstraat. Hier gaan we naar links en 
steken de Marollebeek over. 
Ten noorden van waar we hier staan, had 
tegen de avond, tussen 19u. en �0u., in 
de richting van Mullem, achter de grote 
hoeve van de heerlijkheid te Mielegem, een 

bloedig treffen plaats tussen de cavalerie 
van ‘La Maison du Roi’ en de cavalerie 
van generaal Natzmer, die ten aanval 
vertrokken was vanaf de Hoge Bunders, 
rechts van ons. Beide partijen leden zware 
verliezen. Generaal Natzmer zelf liep hierbij 
twee sabelwonden op. 

2. Iets verder gaan we links de Beekwegel in, langsheen de Marollebeek.

Ook deze straat loopt evenwijdig aan de 
Marollebeek, die nu een paar honderd 
meter rechts van ons, in een kleine 
beekvallei ligt. Voorbij de beek ligt de 
Rooigemkouter, op het grondgebied van 
Mullem.  
Op de linkerzijde hebben we een mooi 
uitzicht over het slagveld dat zich uitstrekte 
over de Elsakkerkouter. Daar stond het gros 
van de Franse infanterie opgesteld. 
Wij marcheren over enkele honderden 
meter over wat vroeger ‘Klein Huise’ 
heette. Het was destijds een stukje Huise, 
dat als een enclave ingesloten lag tussen 
Eine en Mullem.   
We komen voorbij een grote, gesloten 

witte hoeve, aan onze rechter zijde. 
We gaan rechts de betonweg op in de 
richting van deze hoeve. Deze hoeve, 
thans gekend als hoeve Lammens, maakte 
destijds deel uit van de heerlijkheid ‘Ter 
Boeverijen’. De weg waarover we lopen is 
een onderdeel van de vroegere ‘Deinschen 
Doschweg’.
We gaan rechtdoor en steken opnieuw 
de Marollebeek over. De weg is vanaf hier 
niet meer verhard en ziet er vermoedelijk 
nog precies hetzelfde uit als driehonderd 
jaar geleden. Links en rechts van deze weg 
stond tijdens de Slag bij Oudenaarde het 
elitekorps van het Franse leger, ‘la Maison 
du Roi’, opgesteld.

3. We wandelen verder langs de Beekstraat.

Bij het huis op de rechterkant, omringd 
door bomen, stond tot in 1940 de 
Rooigemmolen. Op �0 mei van dat jaar 
werd hij door Belgische Genietroepen 
opgeblazen. Het is in deze molen dat de 
opperbevelhebber van het Franse leger, de 
Hertog van Boergondië, zijn hoofdkwartier 
had gevestigd. Het molenhuis is thans 
eigendom van de familie de Gerlache de 
Gomery. Van hieruit hebben we een prachtig 
uitzicht over de vallei van de Marollebeek 
en de Diepebeek, waar de slag zich heeft 
afgespeeld.

We wandelen verder langs de Loweg-
Rooigemweg. Rechts van ons is het 
grondgebied Huise, links Mullem. Vóór 
ons slingert de Loweg zich naar boven, 
richting Ooike. Het is langs daar en vanaf 
de omliggende hellingen van Ooike, dat 
omstreeks �0u. de Hollandse infanterie van 
generaal van Nassau-Ouwerkerk, samen 
met de Deense cavalerie onder het bevel 
van Tilly, naar beneden stormde en de 
rechter flank van het Franse leger onder de 
voet liep. 

4. Aan het einde van de aardeweg gaan we links de Loweg in. 
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Hier staat de van ouds gekende St. 
Hilariuslinde. Deze of (wellicht) een andere 
linde stond hier reeds driehonderd jaar 
geleden, als herkenningspunt. Het is het 
grenspunt van vier dorpen: Eine, Mullem, 
Huise en Wannegem-Lede. 
Aan de oprit van een hoeve komen we 
langs een oud kapelletje. Het is een van 
de drie zogeheten ‘kapiteinskapellekes’. 

Volgens de overlevering werden deze 
kapelletjes destijds in de omgeving van 
het slagveld opgericht, op de plaats waar 
een hoger officier van het Geallieerde leger 
werd begraven. De is de voormalige hoeve 
van het pachtgoed te Rooigem, geheten 
‘Hofstede ‘t Eijn-Moreghem’. Het was 
een leen van de heerlijkheid Isseghem in 
Zingem.

5. Aan de kasseiweg, De Doorn, slaan we linksaf.

Aan het kruispunt, even verder, kunnen we een keuze maken tussen twee routes die 
nagenoeg even lang zijn.

6. Vóór de Marollebeek gaan we rechts de Marollestraat in.

1.A. De route over de Middelkouter:

We slaan links af en lopen door een 
grote open kouter, de Middelkouter. Vóór 
ons ligt het gehucht Diepenbeek. Iets meer 
naar rechts kunnen we in de verte de door 
bomen omringde hoeve zien van het kasteel 
‘De Bruwaen’. Vanaf daar begon op 11 juli 
1708 rond 19u.�0 het tegenoffensief van de 
Hollandse regimenten onder het bevel van 
generaal Week. 
Bij het einde van de betonweg, aan de 
Trompestraat, gaan we iets naar links 
en dan meteen naar rechts. We komen 
langs wat nog rest van de voormalige, 
destijds omwalde hoeve van de heerlijkheid 
Diepenbeek. De volgende hoeve was 
destijds tevens café, geheten ‘De Roskam’. 
Wat verder, achter ‘De Roskam’, lag het 
‘Hooghof’. We vervolgen de weg naar 
rechts en komen uit in de Pruimelstraat. 
We gaan hier naar links en komen terug 
bij de Diepebeek, nagenoeg op de plaats 
waar rond 16u. de eerste schermutselingen 
plaats hadden, tussen het geallieerde leger 
en de cavalerie van generaal Grimaldi. 

Langs de (saaie) Industrieweg van 
de Bruwaan, gaan we terug naar ons 
vertrekpunt, ‘De Doorn’.

1.B. de route over de Marolle:

We blijven de Marollestraat rechtdoor 
volgen. De Marollebeek ligt hier rechts 
van ons. We draaien wat verder mee naar 
links en komen uiteindelijk eveneens uit 
aan de Trompestraat. 
Langs de Marollestraat, zowel als langs 
de Trompestraat, beukten de Hollandse 
troepen tegen de avond, eveneens in op de 
rechter flank van de Fransen, die uiteindelijk 
begaf.  
We gaan recht door langs de 
Pruimelstraat. Rechts, vóór ons, lag 
vroeger het kasteel ‘De Bruwaan’. Daarvan 
is enkel de hoeve bewaard gebleven. Deze 
hoeve ligt bij een door bomen omringde 
mote, waarop het kasteel stond.  
We komen over de Diepebeek bij de 
Industrieweg en gaan langs deze weg 
terug naar ‘De Doorn’.

De wandelroute bedraagt nagenoeg negen kilometer en verloopt in hoofdzaak over verharde 
wegen. Ze kan worden ingekort:
-  wanneer je niet langs de ‘Deinsche Doschweg’ en langs de Rooigemmolen en de Loweg gaat;
-  wanneer je niet over Diepenbeek maar over de Trompestraat naar De Doorn terugkeert.
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2wandeling

Wandeling met start op het kerkplein te Eine

De kerk en het kerkhof van Eine lagen in 1708 nog op een verhoogde mote, die omringd 
was door een sloot en door bomen. Deze ringsloot maakte deel uit van de Marollebeek/
Dijkbosbeek. De kerk en het omliggend kerkhof had tot aan de Franse Revolutie het 
statuut van heerlijkheid, met een eigen rechtspraak. Aan de kerk was een kapittel van zes 
kanunniken verbonden.

Iets meer zuidelijk van het kerkplein, hadden even voor 14u. de eerste schermutselingen 
plaats tussen beide legers. Zwitserse verkenningstroepen, die onder het bevel stonden van 
generaal Biron, waren over Zingem en Heurne afgezakt in de richting van Oudenaarde.  
Ter hoogte van de Akkerstraat, bij de hoeve-herberg ‘De Graaf van Hoogstraeten’, botsten 
ze op infanteriesoldaten van het Geallieerde leger, aangevoerd door luitenant-generaal 
Cadogan. Na een kort vuurgevecht werden de Fransen teruggedreven, over de kasseiweg 
en door de hovingen van de huizen, in de richting van Heurne. 
Op het kerkplein had iets na 14u., een kort maar hevig gevecht plaats tussen de vluchtende 
soldaten van generaal Biron en soldaten van de Engelse generaal Cadogan. Ook hier 
bleven er  verscheidene doden achter. De Fransen vluchtten over de Heurnestraat, het 
Ohioplein en door de Scheldemeersen. Enkelen van hen probeerden te ontkomen door de 
Schelde over te zwemmen en verdronken. 
De Fransen werden verder achterna gezeten door de ruiterij van Rantzau tot aan 
de Molenbeek op Axelwalle. Er had toen een kort maar hevig gevecht plaats op de 
Heurnekouter, tussen de ruiterij van Rantzau en de ruiterij van generaal Biron.

Voor wie niet opziet tegen een iets langere wandeling, kan de route rond het slagveld met een 
viertal km. worden uitgebreid. We starten dan op het kerkplein, bij de kerk van Eine.

Op de hoek van de Kanunnikenstraat, waar 
zich nu de kantoren van de CM bevinden, 
stonden tot in 1974 de zogenaamde 
kapittelhuisjes. Ze waren tot aan de Franse 
Revolutie bewoond door enkele kanunniken 
van het Sint Eligiuskapittel. 
De Kanunnikenstraat liep vroeger langs de 
Marollebeek, die nu sinds meerdere jaren 
overwelfd is. 
We komen langs het Prosper De 
Maeghtplein. Waar de bezieler van de 
Fietel nu voor altijd zijn ‘kruiwagen met de 
deure’ voortduwt, stond tijdens het Ancien 
Régime het schepenhuis van de baronie 

Eine-Heurne. Ook hier, en ook bij de brug 
over de Marollebeek, hadden gevechten 
plaats. 
We gaan iets naar rechts en dan meteen 
links de Serpentestraat in. Het grote 
herenhuis op de hoek werd pas in het begin 
van de vorige eeuw gebouwd. Het staat 
bekend als het huis Claeys-Boúúaert. De 
heer Leon Claeys-Boúúaert (1879-1971) 
was burgemeester van Eine van 19�1 tot 
1946. 
Halfweg de Serpentestraat nemen 
we links de voetweg. We houden wat 
verder rechts aan en komen uit op de 

1. Vanaf het kerkplein wandelen we door de Kanunnikenstraat. 
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Fietelstraat. Meer oostelijk in deze straat, 
bij de kruising van de Fietelstraat met de 
Molenstraat, stond destijds een windmolen. 
Het is van op deze molen dat de generaals 
Biron en Puységur rond 1�u.�0, tot hun grote 
verbazing zagen hoe de geallieerden reeds 
in massa de Schelde waren overgestoken 

en reeds het dorp Eine naderden. 
In de Fietelstraat gaan we naar links, 
tot aan het kerkhof. Daar naar rechts 
door de Pater Ruyffelaertstraat, tot aan 
de expresweg. Pater Kamiel Ruyffelaert 
(°1886) was scheutist en missionaris in 
China. Hij werd er vermoord in 19�6. 

2. Vanaf De Doorn volgen we de route rond het slagveld (wandeling 1), tot op 
het einde van de Pruimelstraat.

3.  Op het einde van de Pruimelstraat gaan we rechtdoor.

Met  veel  aandacht voor het 
voorbijrazende verkeer steken we de 
expresweg over. We komen aan de 
feestzaal ‘Mantovani’, in de buurt van 
‘De Doorn’. 
Langs het bedrijf AIT komen we bij de 
rotonde op de expresweg. Bij genoemd 
bedrijf staat de zgn. ‘Peirenslinde’, een 
eeuwenoude lindeboom, die bij de aanleg 
van de industriezone bewaard is gebleven. 
Hij stond vroeger bij het kruispunt van 
de Pruimelstraat met de ‘Straete naar 
Rubrouck’. 
We steken voorzichtig de expresweg 
over en gaan links over een parallel 
lopende weg, tot aan het nieuwe 
kapiteinskapelleke. Dit bouwwerkje werd 
in �001 opgetrokken, onder impuls van 
de Heemkring Westerring van Eine, ter 
vervanging van het oude kapelletje, dat in 
deze buurt stond maar bij de aanleg van de 
expresweg werd afgebroken. 
Bij dit kapelletje nemen we rechts de 
veldweg, die ons terug aan het kerkhof 
brengt. We lopen wat verder links 
respectvol over het kerkhof. Hier vonden 
de gesneuvelden en de oudstrijders 
van twee meer recente oorlogen een 
rustplaats.

We lopen een stukje terug door de 
Fietelstraat, nemen het eerste straatje 
rechts en komen aan de drukkere Nestor 
De Tièrestraat. De in Eine geboren Nestor 
De Tière (1856-19�0) was een succesrijk 
toneelauteur. 
De N. De Tièrestraat, eertijds de ‘Calseyde’ 
of ‘Grote Heerweg naar Gent’, kende in de 
18de eeuw nog geen gesloten bebouwing. 
De bewoning bestond toen uit kleine, 
alleenstaande, hoeven. Een vijftigtal 
meter naar links, ter hoogte van een 
appartementgebouw aan onze rechterhand, 
bevond zich vroeger de hofstede en herberg, 
geheten ‘De Graaf van Hoogstraeten’. 
Hier had op 11 juli 1708, rond 14u., het 
allereerste treffen plaats tussen Zwitserse 
infanterie, onder het bevel van de Franse 
generaal Biron en Engelse troepen onder 
de leiding van generaal Cadogan. 
Hier lopen we rechts het Kleine 
Akkerstraatje in en gaan binnendoor 
over de Akkerstraat terug naar de kerk, 
die zich enkele honderden meter verder 
bevindt.



- 10 -

wandeling op en rond het slagveld van DE SLAG BIJ OUDENAARDE 1708

wandeling

Wandeling met start in het kasteeldorp Mullem

3

We starten de wandeling op het landelijke dorpsplein van Mullem, aan de dorpskerk 
toegewijd aan Sint-Hilarius. Het kerkje bestond reeds in de 1�de eeuw.

We verlaten het dorpsplein langs een ommuurde hoeve en komen in het lage weiland. 
We volgen het wandelpad (Rooigemsebeek) langs het wachtbekken.
We gaan rechtdoor tot we de Driesstraat bereiken. We wandelen naar rechts om op 
het einde van de Driesstraat, rechts Rooigem in te slaan. We nemen de eerste straat 
links (Loweg) en bereiken het parcours van de slagveldwandeling (wandeling 1) (oud 
molenaarshuis van de familie de Gerlache).

Wanneer je in Mullem vertrekt , reken je een extra 5 km, waardoor je op een totaal 
komt van 15 km.

Interessante adressen

Waar kan je iets eten en drinken?

• Mullem: café “In de Kroon”  09/�84.�8.�0
•  Oudenaarde (aan de start): restaurant “Den Doorn”, Doorn 1�, 9700 Oudenaarde 

055/�0.5�.601
•  Zingem: “De Valleihoeve”, Rooigemstraat 15, 9750 Zingem 

09/�8�.6�.4� of 047�/74.14.04

Hoeves met hoeveproducten

•  Kris Bodyn - Speelstraat 6, 9700 Oudenaarde    
 kris.bodyn@tiscali.be   0476 48 �� 85  
Appels en peren 

•  Peter Lamon - Broekstraat 187,  9700 Oudenaarde    
0494 �4 15 96 
melkronde met verse melk 

•  Hoeveslagerij Rooigemvallei  -  Rooigemstraat 19, 9750 Zingem    
www.rooigemvallei.be 
varkensvlees en -bereidingen + producten van collega hoeveproducenten 

•  De Valleihoeve  -  Rooigemstraat 15, 9750 Zingem 
www.valleihoeve.be 
ruime variatie aan zuivelproducten en seizoensgebonden groenten

Parkeergelegenheden

• parkeergelegenheid aan de Salons Mantovani (wandeling 1).
• parkeergelegenheid in  Eine dorp (wandeling �).
•  parkeergelegenheid in Mullem dorp (wandeling �). Let op: tijdens de weekends is het er 

erg druk en is het moeilijk een parkeerplaats te bemachtigen.


