
 
 
In het begin van de 19de eeuw was Deinze een kleine omwalde stad met de Kaandelbeek als stadsgracht. 

 
 
 
 
De Markt was toen één van de 
weinige gekasseide straten en dus de 
belangrijkste verbindingsweg van 
Deinze. Doorheen de hedendaagse 
stadsontwikkeling schemeren de oude 
patronen door, maar de wekelijkse 
markt gaat nog steeds door op deze 
locatie. 
 
 
 
 

 
Het oude en nieuwe stadhuis “Leiespiegel” liggen 
niet ver van de kerktoren van het Onze-Lieve-
Vrouwekerk, het historische merkpunt van het 
stadscentrum. Een ander merkpunt, de 
Tolpoortbrug, de ophaalbrug, was en is nog altijd 
strategisch belangrijk. Wie hier voorbij kwam 
diende tol te betalen. Om die reden liet de Graaf 
van Vlaanderen er een kleine vesting bouwen, die 
echter al in de Middeleeuwen werd verwoest. 
 
 
In 1584 was Deinze andermaal totaal vernield en ontvolkt. Het kreeg zelfs vrijstelling van belastingen omdat er 
niemand was om te innen en er niemand was om te betalen.  
 
Op 25 augustus 1625 schonk de koning van Spanje Deinze, dat hij meteen tot markizaat bevorderde aan Don 
Diego Mesia de Guzman, kapitein-generaal van de artillerie in de Nederlanden.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Zeven jaar later verkocht Diego Mesia de Guzman het nieuwe markizaat aan 
de familie de Merode. Stukken van Deinze en omliggende dorpen bleven 
trouwens tot het einde van het ancien régime in het bezit van deze familie. 
Prins van Mérode, voorzitter van het EGS is hiervan een afstammeling.  

 

 

Vanaf de 16e eeuw kregen de Deinzenaren de ophaalbrug in eigen handen. Vandaag is de Vlaamse Waterweg 
NV beheerder van deze brug. Tijdens de pleziervaartperiode is de bediening van de brug een voltijdse job.  
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Vanaf 1 januari 2019 vormen Stad Deinze en de gemeente Nevele een 
nieuwe stad. Deinze, met als baseline ‘Het Land van Nevele’. 

 

Beide hebben al een lange gezamenlijke geschiedenis achter de rug. Het aaneengesloten gebied Nevele, 
Deurle, Landegem, Lotenhulle, Meigem, Poesele, Sint-Maria-Leerne, Sint-Martens- Latem, Vinkt, Vosselare en 
Zeveren werd Het Land van Nevele genoemd. In de middeleeuwen maakte dit deel uit van een belangrijke 
heerlijkheid van het graafschap Vlaanderen met aan het hoofd de heer van Nevele. 

  

 

De eerste heren en dames woonden vanaf de 
11e eeuw in een stenen burcht (donjon) in het 
centrum van Nevele. Eind 14e – begin 15e eeuw 
kozen ze het kasteel Ooidonk in Sint-Maria-
Leerne als hun Nevelse residentie.  

 

 

Leden van de familie ‘Van Montmorency’ waren de heren en dames van Nevele van 
1422 tot 1592. Filips van Montmorency, de graaf van Horn, was de bekendste heer uit 
dat geslacht. Hij zal samen met Lamoraal van Egmont en Willem van Oranje de 

geschiedenis ingaan als het driemanschap ter verdediging van de vrijheden. Wegens 
hun religieuze verdraagzaamheid tegenover het protestantisme werden Egmont en 
Horne op 5 juni 1568 – 454 jaar geleden – op de Grote Markt van Brussel onthoofd en 
hun bezittingen verbeurd verklaard. Het standbeeld op de Kleine Zavel in Brussel 
vereeuwigt beide heren.  

***** 

Hedendaags, in DC Leiespiegel vind je de administratieve diensten van de stad, het vroegere OCMW en het 
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) terug. Ook de dienst toerisme/VVV Leiestreek, de centrummanager van de 
vzw Deinze winkelstad aan de Leie en een horecazaak hebben een onderdak in het gebouw. Hier werken een 
honderdtal personeelsleden en tien mandatarissen voor de nieuwe stad Deinze, Het Land van Nevele. Deinze 
ligt tussen Zulte en Gent, aan de oevers van de Leie, één van de fraaiste stukjes van Oost-Vlaanderen: de 
Leiestreek! Een waar paradijs voor wie rust, natuurschoon en kunst weet te appreciëren. Deinze heeft een 
dynamisch hart. Blikvangers zijn zeker het centrum van de stad met de volledige stadskernvernieuwing, het 
Museum van Deinze en de Leiestreek, het provinciaal recreatiedomein De Brielmeersen met de jachthaven, de 
omgeving van Astene Sas en het Kasteel Ooidonk met de prachtige Franse tuin. 

De Leie vormt de ruggengraat van de stad. Je kan er vanuit het centrum varen, kajakken en suppen. 
De centrumwandeling toont je de open en verborgen plekjes en leert je de interessante weetjes over de 
stadskernvernieuwing. Wil je zelf op ontdekking, dan raden we je de fotozoektocht aan. Terrasjes zorgen voor 
de leuke en lekkere stops. De kunst van het genieten op z’n best.  

 

 

 


