Verken een plekje uit de Zwinstreek
Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,… Je komt wat tegen in de
Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze
leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een
verkenning waard!

Naam: Jana Goerlandt
Locatie: Kasteel van Oostkerke
Beschrijving (incl. foto’s):
De eerste vermelding van een versterkte bakstenen woontoren
dateert van rond 1300. Het huidig kasteel is een restant van het
14de eeuws kasteel en staat op de plaats waar vroeger het
‘nederhof’ van het kasteel stond. Dit ‘nederhof’ bestond uit een
boerderij en een duiventoren. Een duiventoren was in de
middeleeuwen een teken van macht en werd enkel door
edellieden en geestelijken gebouwd. In het oude kasteel
bevonden de woonvertrekken van de kasteelheren van
Oostkerke zich in het opperhof. Dit opperhof is verdwenen. Het
opperhof en neerhof waren ommuurd en omringd door een
walgracht. In de tuin zijn nog duidelijk restanten van ronde
hoektorens te zien. Deze dienden eveneens voor de bescherming van het kasteel.
Vanaf de 16de eeuw werd het kasteel meerdere keren bezet, geplunderd en werd er meerdere keer brand
gesticht. De tuinen van het kasteel werden tijdens de tweede wereldoorlog vernield door het onder water
zetten van de streek. Het gebouw zelf werd tot een ruïne herleid door het wegnemen van grote houten
balken die moesten dienen voor het maken van obstakels tegen de oprukkende geallieerde troepen.
De toegang tot het kasteel is een juweeltje dat bestaat uit een bruggetje en twee grote ronde torens.
Hierachter ligt een prachtige tuin. Deze tuin werd in 1946 ontworpen door Mien Ruys, een
gerenommeerde Nederlands tuinarchitecte. De tuin bestaat uit meerdere van elkaar gescheiden tuinen.
Het geheel is in harmonie met het omliggende polderlandschap. De wandelpaden zijn gemaakt op de
funderingen van het oude opperhof en neerhof wat ons een mooi beeld geeft van de omvang van het
oude kasteel. Op het domein vind men ook nog de romp van een oude windmolen.
Het kasteel is eigendom van de familie van der Elst en is niet toegankelijk voor het publiek.

