
Ronde van Maarten 2020 Etappe 19 Oeselgem  
 
Oeselgem een dorp in de gemeente Dentergem op de grens 
met Oost-Vlaanderen, ligt aan de Leie.  
Tot ongeveer 1960 is de vlasnijverheid een belangrijke bron 
van inkomsten voor het dorp.  
We startten de dag daarom op het terras van Café De 
Vierschaar, bij het standbeeld van ‘de vlasser’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De herkomst van de naam Oeselgem is onduidelijk. Afhankelijk van de auteur worden er twee 
theorieën geopperd. Enerzijds stelt men dat de naam terug te leiden is op de Germaanse 
samenstelling ‘Odsila-inga-heem’ (woonplaats van de lieden van Odsila), waarbij Odsila een 
troetelnaam is voor Odo. Anderzijds, maar minder aannemelijk, beweert men dat Oeselgem 
‘woonplaats waar de Leie kronkelt’ betekent, afgeleid van oeselen (kronkelen). 
 
 
 
In en om het dorp werd er in het verleden regelmatig slag 
geleverd.  
In 1452 is Oeselgem het toneel van een slag in het kader van 
de Zoutoorlog tussen de Gentenaars en Filips, de hertog van 
Bourgondië. Maar ook in Wereldoorlog I en II (de meidagen 
van 1940) werd in Oeselgem zwaar gevochten. Telkens werden 
de twee bruggen over de Leie opgeblazen. Het dorp verloor 
wat van haar idyllische omgeving door het rechttrekken van de 
Leie. De Oude Leie nabij de kerk werd daarna gedempt. 
 
 
We parkeerden onze wagen op het Rosalie ’t Feltplein achter 
de mooi gerestaureerde kerk, ontmoetingscentrum Leieheem 
en het Leiemonument, dat herinnert aan de oude kronkelende 
loop van de Leie en het rechttrekken van de rivier. 
De parking Kerkplein kreeg onder impuls van de dorpsraad 
deze nieuwe naam, verwijzend naar de weldoenster die geld 
schonk voor de bouw van de dorpsschool, kerkmeubilair en 
liturgische gewaden.  
 
 
 
 
 



 
 
De wandeling ‘Neerhoek mei 1940’ brengt ons door het natuurgebied Leiemeersen langs de boorden 
van de Oude Leie, naar heel rustige plekjes van Oeselgem met oude hoeves en het kasteeldomein Ter 
Laeke. Je komt bij verschillende gedenkpunten die verwijzen naar de plekken waar er in de meidagen 
van 1940 heel zwaar gevochten werd. Dit is nog heel goed te zien op het ‘maïskot’ of ‘kogelhuis’.  
Klik hier om de route te bekijken. 
 

https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2020/09/20200901Wandelpad-Oeselgem-Neerhoek-mei-1940.pdf


 
 
 


