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MERELBEKE, MELLE, OOSTERZELE, GAVERE

Weiden, akkers en kleine bossen in overvloed, pittoreske dorp-
skernen en verrassende vergezichten, molenlandschappen en 
talrijke vergeten bunkers gebouwd tussen de twee wereldoor-
logen. Een streek van taaie landbouwers, vindingrijke brouw-
ers en bronuitbaters maar helaas ook van verkavelaars ... Deze 
landschapsbeelden, typisch voor Gavere, Melle, Merelbeke, 
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem, laten zich niet in een 
handomdraai karakteriseren tenzij met de woorden: grote, 
verbazingwekkende verscheidenheid.

In de vijf gemeenten, die onder de naam “vijf voor vijf” de 
gemeentegrenzen op vlak van cultuur en toerisme willen 
openbreken, werd langs elkaars mooiste hoekjes gefietst. 
Toerisme Oost-Vlaanderen bood de kans om de fietsroutes 
uit te geven. Met de naam Rodelandroute wordt de herinner-
ing bewaard aan de nu ingeslapen maar eertijds zo belangrijke 
en karakteristieke baksteenindustrie. Om de stenen de nod-
ige hardheid te geven, werden ze gebakken. Bij het verhitten 
begon de klei te smelten en aaneen te kitten of te sinteren. 
De baksteen kreeg daarbij een rode kleur.

De Rodelandroute 1 leidt je door Merelbeke, Melle, Oosterzele 
en Gavere en hun talrijke deelgemeenten. De route start in het 
centrum van Merelbeke en doet eerst Melle aan. Deze rand-
gemeente van Gent is sterk verstedelijkt maar levert pittige 
inspanningen om het steeds schaarser wordende gemeen-
schapsgroen creatief op te waarderen. Via Gontrode, aan de 
kronkelende Geraardsbergsesteenweg, kom je in een licht 
heuvelend gebied op de grens tussen Oosterzele en Merel-
beke. Stemmige dorpskernen zijn er bij de vleet: Landskouter, 

Moortsele, Munte ... Via een grote groene long, over Baaigem 
en Dikkelvenne, gaat het richting Gavere, een gemeente aan 
de Schelde halfweg tussen Gent en Oudenaarde. Daar buig je 
terug noordwaarts en doorkruis je de typische Scheldevallei 
met haar eindeloze meersen en hogere steilrand boven de 
rechteroever. Hierop ligt een paternoster van kleine dorpjes 
zoals Semmerzake, Vurste, Melsen, Schelderode ...

De Rodelandroute 2 werd op identieke wijze uitgegeven en 
voert je door Oosterzele, St.-Lievens-Houtem en hun talrijke 
deelgemeenten, alsook een klein deel door Munte (Merel-
beke).
Als je de hele regio van de Rodelandroute wil proeven, heb je 
ongeveer 100 km voor de boeg: 48 km voor de Rodelandroute 
1 en evenveel voor de Rodelandroute 2.

PRAKTISCH

■  Start : dorpsplein Merelbeke-centrum, aan de Sint-Pieters-
bandenkerk.
■  Afstand: 48 km.

Aan de kerk is er mogelijkheid tot parkeren. Je fietst langs 
rustige en landelijke baantjes, maar af en toe zal je een drukke 
baan moeten kruisen. Gezien het heuvelachtige van de regio, 
is een fiets met versnellingen een aanrader maar zeker geen 
absolute noodzaak. De route is volledig bewegwijzerd met 
zeshoekige borden.

De Rodelandroute 1 (48 km) start in het centrum van Merelbeke en doet eerst 
Melle aan. Via Gontrode kom je in een licht heuvelend gebied op de grens tus-
sen Oosterzele en Merelbeke. Langs de dorpjes Landskouter, Moortsele, Munte, 
Baaigem en Dikkel venne gaat het richting Gavere. Daarna fiets je door de typische 
Scheldevallei terug naar het startpunt. Weiden, akkers, kleine bossen, dorpjes, 
molens en vergezichten typeren deze route. De naam Rodeland verwijst naar de 
nu ingeslapen baksteenindustrie (rode baksteen).
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