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1. Stadhuis
2. St Walburga kerk
3. Bisschopskwartier
4. Bibliotheek
5.Boudewijntoren
6. Huis van Margaretha van Parma
7. Huis Cambier
8. Abdijencomplex Maagdendale
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9. Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele
10. huis de Lalaing
11. Begijnhof
12. Leeuwenfontein
13. Park Liedts
14. Karmelietessenklooster
15. Vakwerkhuis
16. Kasselrijhuis

1.
We vertrekken aan het
stadhuis, de trots van
Oudenaarde!!
Het laatgotische stadhuis is
opgericht tussen 1525 en 1536
door de Brusselse
bouwmeester Hendrik van
Pede, en dit na de afbraak van
het Romaans schepenhuis
waaraan de nog bestaande
lakenhalle in Doornikse
kalksteen verbonden was.
Centraal staat de belforttoren.

De kroon op de toren en de
vergulde adelaars symboliseren
het wereldrijk van de toenmalige
vorst, Keizer Karel. Op de kroon
prijkt 'Hanske de Krijger', een
16de-eeuwse stadswacht.

Voor het stadhuis staat de
Koninklijke fontein, opgetrokken in
1676 tijdens regering van
Lodewijk XIV. De fontein was via
een waterleidingsysteem met de
bronnen van de Edelareberg
verbonden en was de eerste
openbare nutsvoorziening in de
stad.

2.
Via het stadhuis gaan we naar de
rechterhoek van de Markt. Ter
hoogte van het café 'Carillon' gaan
we naar rechts en wandelen we in
de schaduw van de SintWalburgakerk.
De Walburgakerk werd nooit
voltooid en bestaat uit twee
duidelijk te onderscheiden delen.
Zij is een spel van Doornikse en.
Brabantse gotiek. Er is een duidelijk
stijlverschil tussen het schip en het
koor: in het westen de
benedenkerk met toren,
opgetrokken in de 15de eeuw in
Brabantse zandsteen en in het
oosten het 13de-eeuws vroeggotisch koorgedeelte in Doornikse
hardsteen. Indien men de kerk had
voltooid volgens origineel plan, zou
ze nu een gedeelte van de markt
innemen.

3. Via een wit poortgebouw komen we op een
binnenplaats. Hier bevindt zich het Onze-LieveVrouwehospitaal en het Bisschopskwartier.
Recht voor u bevindt zich het Onze-LieveVrouwehospitaal. Het pand is het resultaat van
verschillende bouwfasen gaande van de 15de
tot de 19de eeuw. Het oudste deel is de vroeg15de-eeuwse kapel (1409). Het eigenlijke
klooster is gegroepeerd rond een 16de-eeuwse
pandgang en een mooie kloostertuin. De
oostelijke en de noordelijke gevel werden in
1772 in een streng classicisme opgericht. De
ingang heeft een rococo-inslag. Aan de
overkant staat het Bisschopskwartier, een
ontvangstruimte en verblijfplaats voor hoge
gasten. De voorgevel is een markant voorbeeld
van Vlaamse Renaissance (1600).

4.
We keren op onze passen terug
en bereiken de Markt. We
wandelen naar rechts, voorbij het
café 'Carillon'. We steken links de
straat over. We bevinden ons nu
op de Kleine Markt.
Op deze plek situeert zich de
ontstaansgeschiedenis van de
stad. Het eerste gebouw aan onze
linkerkant is de Stadsbibliotheek.
Het statige classicistische gebouw
werd tussen 1779 en 1783
opgetrokken en is door de
gebruikte materialen en de
gevelcompositie een unieke
constructie in de Zuidelijke
Nederlanden. Het monument had
destijds twee functies: een
vleeshalle op de begane grond en
een kunstacademie op de
verdieping.

Tegenover de bibliotheek staat een
beeldhouwwerk van J. Tahon: 'Universus’.

5.
Wat verder, ter hoogte van
de doodlopende straat 'het
Zakske', staat de
Boudewijntoren en het Huis
van Margaretha van Parma.
De Romaanse
Boudewijntoren is een 12deeeuwse stedelijke
patriciërstoren. Het is
meteen het oudste stenen
monument in de stad.

6.
Rechts de woonst met trapgevel,
verkeerdelijk bestempeld als het 'Huis
van Margaretha van Parma'
Het is een mooi voorbeeld van laatgotische burgerlijke bouwkunst.

7.
Het derde huis in de rij is het zogenaamde
'Huis Cambier', de vroegere refuge van de
priorij 0.-L-Vrouw ter Walle van Elsegem.
Deze woonst was sinds de 16de eeuw de
ambtswoning van de stedelijke gouverneurs.
Na de Franse Revolutie was ze onafgebroken
brouwerij (brouwerij Droesbeke).

Het pand paalt aan het
Centrum de Ronde van
Vlaanderen, gewijd aan de
beroemde wielerwedstrijd
'Ronde van Vlaanderen’.

We wandelen
langs het
Centrum en
nemen links de
Matthijs
Casteleinstraat
en de brug over
de Schelde.

Vanaf de brug hebben we een mooi zicht op de Pamele-wijk met de
Abdij Maagdendale en de 0.-L.-Vrouwekerk van Pamele.
Onder impuls van de heren van Pamele ontstond in de 13de eeuw
het stadje ‘Pamele‘. Het vormde samen met Oudenaarde tot op het
eind van de 16de eeuw [1593) een dubbelstad en werd er nadien
volledig door opgeslorpt.
De adellijke heren van Pamele waren machtige baronnen die voor
hun stad kosten noch moeite spaarden. Vermoedelijk hebben ze de
bouw van de scheldegotische kerk, de Onze-Lieve-Vrouwekerk van
Pamelel (1234) bekostigd.
Wat verder nemen we links de kleine trappen naar beneden. Zo
komen we op een parkeerplaats. We steken de straat over en gaan
richting Schelde-oever. We wandelen naar rechts, langs de Schelde.
Aan onze rechterzĳde bemerken we het Abdĳencomplex
’Maagdendale.‘

8. De abdij werd in 1234 gesticht en was een van de belangrijkste
vrouwenabdìjen van Vlaanderen.
Van het immens grote complex blijft nog een 13de-eeuwse basilicale kerk,een
17de-eeuws abdissenkwartier (1663—1664) met een L-vormige vleugel en een
poortgebouw (1621), nu privéwoning. De gebouwen kregen een passende
herbestemming als Stadsarchief en Koninklijke Tekenacademie.

9. In de hoek van het
Pameleplein staat het
Het
Zwartzusterklooster.
Het klooster behoorde
tot de orde van de
Augustinessen en
ontstond wellicht in de
13de eeuw. Hetgeen
men nu ziet is het
resultaat van talrijke
verbouwingen. De
Zwartzusters verlieten
het complex in 1968.

Wat verder aan onze rechterkant prijkt de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele.

Aan de buitenzijde van de
kooromgang vermeldt een
bronzen plaat de bouwdatum en
de naam van de bouwmeester:
Arnulf van Binche, 1234.De kerk
in Doornikse kalksteen vertoont
alle hoofdkenmerken van de
Scheldegotiek: een omlopende
galerij. een toren op de viering.
Kleine ronde hoektorentjes en
drielichten met deelzuilen. In de
14de eeuw werden zowel de
westgevel als de dwarsbeuk
voorzien van hooggotische ramen.
Twee kapellen werden in de 16de
eeuw toegevoegd.

We wandelen verder langs de Schelde
(de Louise - Marie kaai)
Opmerkelijk is een cascadefontein
opgericht in 1852 ter ere van de
Belgische Koningin Louise-Marie. Ze is
van de hand van Charles van der
Straeten.

De fontein is een kopie van de
beroemde cascadefontein op de
Place de la Concorde in Parijs.

10. We bereiken de ophefbrug. Net
voorbij de brug zien we rechts de
witte façade van het huis de Lalaing
(Bourgondiëstraat nr.9).
De statige woning heeft een 18deeeuwse voorgevel in rococostijl en
een 17de-eeuwse achtergevel. De
bouwgeschiedenis klimt op tot de
16de eeuw.

Het is naar alle waarschijnlijkheid de
geboorteplaats van de dochter van
Keizer Karel: Margaretha van Parma.
Van 1519 tot op het eind van de 17de
eeuw is het de woning van de
stadsgouverneurs, de familie de Lalaing.
In 1967 werd het aan de stad
Oudenaarde verkocht.

Gerechtshof

11. Via de ophefbrug steken we de Schelde over. We gaan naar links en nemen
de tweede straat rechts. We wandelen door de Kasteelstraat. Ter hoogte van
de Achterbug staat links, het poortgebouw van het begijnhof.
Het roodgeschilderde poortgebouw met barokpoort draagt in het fronton de
beeltenis van de pestheilige, de Heilige Rochus. Oorspronkelijk verbleven de
begijnen achter de Sint Walburgakerk. In de 15de eeuw kregen zij een nieuw
onderkomen op de huidige plaats. Enkele
witgekalkte huisjes dateren uit de 17de eeuw
maar het grootste deel van de woningen zijn in
de 19de én de 20ste eeuw heropgetrokken. De
kapel is beslist een bezoekje waard.
Het Begijnhoftuintje is bijzonder pittoresk en
straalt een zekere rust uit. Het laatste begijntje
stierf in 1960.

12.We wandelen rechtdoor tot we de Markt bereiken. We
gaan naar rechts richting Broodstraat. Op het einde van de
Broodstraat, in de hoek, gaan we naar links en bereiken we
via het Jezuiëtenplein‚ het Gentiel Antheunisplein.
We wandelen nu naar links. Op onze rechterzijde (aan de
overkant) staat tussen enkele bomen, een 19de-eeuwse
leeuwenfontein, in 2001 heropgetrokken.

De constructie
bestaat uit een
hardstenen blok,
gedecoreerd
met arduinen
leeuwenkoppen
en een smeedijzeren spuit. Ze is
bekroond met een arduinen
Hollandse leeuw met tussen de
klauwen een blazoen waarop ooit de
letter W stond (Koning Willem I ). Na
de Belgische Revolutie verving men
het blazoen door het jaartal 1831 en
de naamletter van Oudenaarde. De
fontein werd aldus het symbool van
de Belgische Onafhankelijkheid.

Bemerk ook de buxushaagjes met het symbool van de stad: de
Oudenaardse bril.

13. Even voorbij de
elektriciteitscabine in de vorm van
een middeleeuws torentje, steken we
rechts de straat over. We wandelen
rechtdoor tot aan de ingang van het
stadspark.
Het vroegere domein van Baron
Liedts bewaart een kasteel in neoVlaamse-recaissancestijl (1883) Het
kasteelpark is van Engelse inspiratie
en heeft kronkelende paadjes,
loofbomen en glooiende gazons rond
een niervormige vijver. We rusten er
even uit.

Ook de volkstuin is mooi!

14. We keren op onze stappen terug en gaan rechtdoor. We steken opnieuw de
straat over en wandelen de Einestraat in. Dit is een van de best bewaarde en
oudste straatjes van de stad.
Het Karmelietessenklooster nr. 40 domineert de straat De broederschap van
Sint-Jacob van Compostela vestigde zich hier bij de aanvang van de 16de eeuw.
In die periode maakt men melding van een hospitaal en een kapel. In 1848
werd het ingericht als slotklooster van de karmelietessenorde. De huidige kapel
werd onder impuls van de architect J. Bethune grotendeels
in neogotische stijl aangepast.

Opmerkelijk is de
aanwezigheid van grote
en statige 18de-‚ 19deen 20ste-eeuwse
burgerwoningen.
De herenhuizen nrs. 15
en 20 hebben een
typische rococovoorgevel uit de
eerste helft van de 18de
eeuw. Beide zijn met
een driehoekig fronton
bekroond en voorzien
van een occulus. 0ok de
paneeldeuren hebben
rococo-snijwerk.

Huis nr.1bis is een
sluitend voorbeeld
van een 17de-eeuwse
woonst met
traditionele bak- en
zandsteenbouw
(1672). De gevel is
door tudorbogen op
consoles geritmeerd.

15. We komen terug op de markt. We stappen
naar rechts. De Nederstraat, een drukke
winkelstraat, leidt ons naar het Tacambaropleín.
Op het einde van de Nederstraat, huisje nr. 58,
staat het enig bewaarde 17de-eeuws huis in de
traditionele vakwerkbouw.

We bereiken het Tacambaroplein. In het midden
van het Tacambaroplein staat een
oorlogsgedenkteken ter ere van de Belgische
gesneuvelden in de Mexicaanse oorlog van 1867.
De Belgische prinses Charlotte, dochter van
Leopold I, was immers getrouwd met de
Oostenrijkse keizer Maximiliaan, die ook Mexico in
zijn bezit had.

Rechts een tuin, aangelegd ter
herinnering van de bevrijding van
de stad in 1918 door de
Amerikanen.

16. We nemen links de Hoogstraat, een straat parallel aan de Nederstraat.
De Hoogstraat heeft steeds een dienstverlenende functie gehad. Er bevonden
zich gebouwen van openbaar nut zoals het Kasselrijhuis en het Weeshuis.
Daarnaast is het ook de straat van de grote herbergen.
Op onze rechterkant
zien we het
Kasselrĳhuis,
Hoogstraat nr 30.
(SintBernorduscollege).
Een 'kasselrij was
een ambtsgebied van
de
vertegenwoordigers
van de graaf. Zij
zetelden in
een kasselrijhuis.

Het heeft 3 delen en getuigt van een
zeer complexe bouwgeschiedenis. De
linkerkant is een uitloper van de
laatgotische traditie met elementen
uit de renaissancestijl (1612-1617).
Het rechterdeel heeft een 18deeeuwse gevel met twee bouwfasen
(1702 en 1729) en een 20steeeuwse, geïnspireerd op de 18deeeuwse.

Aan dezelfde zijde,
bemerken we het
majestueuze
empire-herenhuis,
Hoogstraat nr 36, uit
het begin van de
19de eeuw. De
empirestijl was een
eclectische stijl die
omstreeks 1800 in
Frankrijk opkwam.
Elke bouwlaag heeft
eigen sierelementen.

Opvallend is de bel-etage met
vergulde mannenhoofden in
medaillons.

Op het einde van de Hoogstraat
worden we geconfronteerd met de
romaanse lakenhalle. Zij vormt een
overweldigend contrast met het
gotische stadhuis. De kant in de
Nederstraat staat hier op de foto.

We bevinden ons terug op de Markt. Je kan nu op een van vele terrasjes
genieten van een frisse ‘Oudenaardse bruinen'. Proost!'

Adriaan Brouwer 1605 – 1632

Deze fotowandeling ligt helemaal tussen het station van Oudenaarde
en de ligplaats van ons schip “De 4 Vaargetijden”.
Met veel plezier voor jou gemaakt. Geniet ervan!

Noty

Mag de wandeling het begin zijn van een comfortabele en deugddoende vaarvakantie?
Kijk gerust op de website en ontdek de vele mogelijke routes!
http://www.barging-belgium.be/vaarvakantie/vaarroutes/
Van harte welkom om zo’n reis te er-varen!

