
Geef uw ogen de kost...

Oxelaëre
(Okselare)
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Verkennen

Tot 
binnenkort 
voor nieuwe 
ontdekkingen!

Het dorpje Oxelaëre maakt deel uit van het kanton Cassel (Kassel), 
telt ongeveer 500 inwoners en strekt zich uit over een oppervlakte 
van 472 ha. Het bevindt zich aan de voet van de Kasselberg, die 
met zijn 176 m het hoogste punt van Frans-Vlaanderen vormt. 
Vanuit het centrum van het dorp krijgt u een prachtig uitzicht op 
Cassel (Kassel). De naam Oxelaëre is afkomstig van de Germaanse 

termen ‘oxe’ (os) en ‘laer’ (open plek).

Dit kleine dorpje is getekend door de vestiging van de 
Romeinen rond de berg: de stad Cassel (Kassel) bevond zich 
niet op de top, maar op de hellingen (er wordt aangenomen 
dat de handelsstad zich op de noordelijke helling bevond en 
dat het politieke centrum in het zuiden lag, in Bavinchove 
en Oxelaëre). Zo konden er hier Romeinse overblijfselen 
teruggevonden worden. Het dorp ligt eveneens langs de 
Romeinse ‘ringweg’ rond de berg en vlakbij de heerweg tussen 
Cassel (Kassel) en Aire-sur-la-Lys (Ariën-aan-de-Leie) en de 
chemin du Prince, die vroeger naar het kasteel van Morbecque 
(Moerbeke) leidde.
Dankzij de ligging op de zuidelijke helling van de Kasselberg (en 
dus goed beschut) was deze plek erg in trek als vakantieoord 
bij bepaalde voorname families uit de Rijselse regio. Op het 
einde van de 19

de
 eeuw bezitten industriëlen, zoals Dujardin 

(fabrikant van stoommachines) en Thiriez-Plichon, een 
eigendom in Oxelaëre. Deze families hebben een belangrijke 
rol gespeeld voor de gemeente, net zoals François Lenglé de 
Schoebecque dit in de 18

de
 eeuw gedaan heeft.

Vandaag de dag is Oxelaëre een groen en bloemrijk dorp dat 
zijn identiteit heeft weten te behouden, met de kerk, waar erg 
boeiende bekende en erkende retabels bewonderd kunnen 
worden, de gebouwen uit rode baksteen en vele andere 
bijzondere details als absolute troeven.
De plaatselijke topografie leert ons dat het noordelijke gedeelte 
van het dorp zeer bebost is. Het terrein is hellend, waardoor er 
voornamelijk aan veeteelt gedaan wordt (melkkoeien). In het 
zuiden en het oosten zijn de hellingen minder steil. Op deze 
manier krijgen we een open landschap waar de polycultuur 
(aardappelen, bieten, graangewassen, groenten) domineert.
Bovendien valt er in de gemeente steeds wat te beleven, 
dankzij de verschillende activiteiten die er georganiseerd 
worden door verenigingen, vrijwilligers en ambachtslui.

het dorpOxelaëre

De 
dorpsgidsen

Laat u langs het parcours begeleiden door 
een inwoner die gepassioneerd is door de 

geschiedenis en het erfgoed van het dorp.
Maak vooraf een afspraak op het nummer
+33 (0)3.28.40.52.55 (toeristische dienst) of op het nummer 
+33 (0)3.28.42.41.73 (gemeentehuis) en maak u klaar voor 
een originele ervaring!

De agenda van  
het dorp

Kermis.
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 weekend van juni Ontdek 

U vindt ons op:Onze partners:

www.paysdeflandre.fr

@PaysdeFlandre

Paysdeflandretourisme

Hoe geraak ik in 
Oxelaëre?

‘Arc-en-Ciel 1’-netwerk: lijnen 127, 128.

Station van Cassel (1,5 km van het dorp): ‘SNCF / 
TER Nord-Pas-de-Calais’-netwerk: lijnen 6, 7, 8.

Kerstmarkt.
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 weekend van december

Bent u op zoek naar goed bewaarde geheimen, verborgen 
in de kleine maar charmante dorpen van de Westhoek? 

Zoek niet langer! De netwerken « Village Patrimoine© » en 

« Charmante Dorpen » stellen u voor op ontdekkingstocht 
te gaan in 35 Franse en Belgische dorpen met een 
uitzonderlijk erfgoed en kwaliteitsvolle architectuur en 
stadsplanning.

Het label  « Village Patrimoine© », dat ontwikkeld werd door 
het Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel en ontwikkeld 
werd in het Pays de Flandre sinds 2009, is bestemd voor 
het opwaarderen van de landelijke gemeenten. Sinds 
2012 heeft dit netwerk ook een grensoverschrijdende 
dimensie gekregen omdat de provincie West-Vlaanderen 

« Charmante Dorpen », ontwikkelde, het Belgische equivalent 

van het netwerk « Village Patrimoine© ».

Deze dorpen zijn formidabele getuigenissen 
van wat vroeger het landelijke Vlaanderen 
was, het zijn de mooiste voorbeelden van de 
hedendaagse Westhoekdorpen en ze geven 
een indruk van wat de regio morgen kan zijn.

Architectuur, landschappen, animaties, 
tradities... Het plaatje zou niet compleet 
zijn zonder de hartelijkheid en het onthaal 
van de inwoners van de streek zelf: 
de ‘dorpsgidsen’ vergezellen je graag 
doorheen hun dorp om je gepassioneerd 
de grote en kleine verhalen uit hun dorpen 
te vertellen.

Binnenkort zullen alle geheimen van 
de Westhoekdorpen blootgelegd 
worden…

 35 dorpen om te ontdekken



Dit uitgestrekte boomrijke terrein ligt vlak aan de 

rand van Oxelaëre. In het midden bevindt zich 

een indrukwekkend gebouw, ‘Château Plichon’ 

genaamd, naar de naam van de familie die er op het 

einde van de 19de eeuw woonde. Dit kasteel maakt 

deel uit van de hoog aangeschreven bouwwerken 

op de zuidelijke helling van de Kasselberg.

In de verschillende bunkers op dit terrein werd 

tijdens de Tweede Wereldoorlog 2000 ton 

explosieven van de Wehrmacht opgeslagen. 

De doelstelling bestond erin Cassel (Kassel) te 

vernielen, maar het gewetensbezwaar van een 

Duitse officier besliste er anders over…

Het kasteel Plichon

1 Het plein

2 De ‘ferme des Templiers’

In het centrum van het dorp 
is de snelle evolutie sinds de 
Tweede Wereldoorlog duidelijk 
merkbaar: enkele openbare 
gebouwen hebben een andere 

functie gekregen, andere 
diensten kregen een nieuwe 

locatie... Het economische leven 
werd omgegooid. Aan de andere kant van het 
plein bevindt zich een kapel, die gewijd is aan de 
Heilige Maagd Maria.

De Sint-Maartenskerk is een 
gebouw dat dateert uit de 
middeleeuwen en wordt omringd 
door het kerkhof en een haag 
van geleide lindebomen. De 

kerk beschikt over een erg rijk 
meubilair (retabels, orgelkast).

De pastorie langs de andere kant van de haag draagt 
bij tot de bijzondere sfeer. U kunt dit grote gebouw, 
dat zich vlak naast een voormalige school bevindt, 
onmogelijk missen.

Ga door het boomrijke parkje en langs het sportterrein naar 
de rue de Saint-Omer.

De twee gehamerde wapenschilden 
aan de puntgevel van één van de 
gebouwen van deze voormalige 
boerderij herinneren aan de 
bouw in de 18de eeuw. Deze 
indrukwekkende locatie vormt 
vandaag de plaats waar de Boulet 
de Cassel, een plaatselijke kaas, 
geproduceerd wordt.

Ga terug naar het centrum van het dorp. Sla vervolgens 
rechtsaf in de rue Saint-Fiacre en ga langs de 
voetgangerswegel naar de impasse de la Mairie aan uw 
linkerkant om zo terug bij uw vertrekpunt te komen.

Vertrek aan het gemeentehuis van Oxelaëre.

3 De Sint-Maartenskerk 
en de pastorie

Dit prachtige huis, de voormalige woning 
van een belangrijk politicus uit Cassel (Lenglé 
de Schoebecque) en het voormalige tweede 
verblijf van een Rijselse industrieel (Dujardin), 
werd in de loop van de tijd omgevormd tot een 
medisch opleidingscentrum en uiteindelijk in een 
vakantieverblijf. 

Keer terug en volg de rue de Saint-Omer. Sla af in de 
tweede straat aan de rechterkant (rue de Bünder)

4 De voormalige woning van 
Lenglé de Schoebecque

5 Het ‘Clos Saint-Bertin’

Dit prachtige afgelegen huis ligt 
te midden van een erg groot 
boomrijk park en is de voormalige 
woning van illustrator Henry 
Morin (1873-1961). Momenteel 
is het omgevormd tot een 
vakantieverblijf.

Ga verder langs de rue du Bünder en sla op het einde 
linksaf in de petit chemin de la Gare. Wandel tot de rue 
de Saint-Omer.

Petit Chemin de la Gare

Rue des Montagnards

Rue du Bunder

Rue de Saint-Omer

Rue Saint-Fiacre

Impasse de la Mairie Rue de Staple

Contour de l'Église

Rue de la Mairie
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Oxelaëre
zal u verrassen!
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