KASTEEL TEN BIEZE
Kasteeldreef 1-8, 9630 Zwalm
(Beerlegem)
Het kasteel is gelegen in de nabijheid van de
kerk van Beerlegem, in een prachtig park van
circa 60 hectare, dat voor een deel in Franse
en in Engelse stijl is aangelegd. Een
beukendreef verbindt het kasteel met het
dorpscentrum. In het park bevinden zich
eeuwenoude bomen.
De Munkbosbeek die door het domein loopt
en een dertiental bronnen leveren via een
systeem van leidingen en sluizen het water
aan de slotgrachten en aan drie vijvers, die op
een verschillend niveau zijn gelegen.
De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot
Diederik van Berleghem (1196), die de oudst
gekende Heer is van Beerlegem. Wanneer het
oude kasteel werd gebouwd is niet bekend.
Op oude prenten staat het afgebeeld op een
rechthoekig eiland met twee bruggen.
Het huidige kasteel werd gebouwd omstreeks
1730, nagenoeg op dezelfde plaats als het
oude. Het is een rechthoekig gebouw met
zowel aan voor- als achterkant, een trap die
toegang geeft tot een in het midden gelegen
deur.
Boven de middenpartij van drie traveeën,
bevindt zich, zowel aan voor- als achterkant
een fronton, met het gebeeldhouwd
wapenschild van de eigenaar de markies van
Rode. Aan weerzijde van de middenpartij
bevindt zich een vlakke vleugel van drie
traveeën. Twee zijvleugels van één travee
werden in 1872-1876 aan het kasteel
toegevoegd. Zowel aan voor- als achterzijde
springen deze iets vooruit ten opzichte van
het centrale gedeelte.
Voor het kasteel ligt het zogenaamde
neerhof. Het bestaat uit twee langgerekte
gebouwen van elf traveeën, één op de
oostzijde en één de westzijde van het erf dat
toegang verleent tot het kasteel. Beide
gebouwen dateren van eind van de 18e eeuw.
Bij de ingang van het kasteel ligt een oude
ijskelder uit 1843. Op voorplein staat een
monumentale Libanonceder van vermoedelijk
circa 300 jaar oud.
Op de westelijke hoek van het kasteelplein
staat sinds 1969 de schandpaal van de
baronie van Beerlegem. Deze schandpaal

(met oorspronkelijk ketting en halsband) in
Balegemse zandsteen stond aanvankelijk op
het dorpsplein van Beerlegem, maar werd
tijdens de Franse revolutie verborgen en later
teruggeplaatst op een eilandje ten
noordwesten van het kasteel. Een
gebeeldhouwde leeuw met het wapenschild
van de familie Rodriguez d’ Evora y Vega, het
land van Rode en de baronie Beerlegem, werd
gestolen in 1970.
Op de zuidelijke hoek van het kasteeleiland
staat de schandpaal van de heerlijkheid
Welle/schelderode (grijze hardsteen met
vierkant voetstuk met gehurkte leeuw die het
wapenschild voor zich houdt). Op de
oostelijke hoek staat de schandpaal van de
heerlijkheid Gontrode (grijze hardsteen met
vierkant voetstuk met gehurkte leeuw met het
wapenschild omgeven door een mantel). Op
de noordelijke hoek staat de schandpaal van
de heerlijkheid Oosterzele (grijze hardsteen
met vierkant voetstuk met gehurkte leeuw die
het wapenschild voor zich houdt).
Het monumentale smeedijzeren hekken werd
geplaatst in 1861.
Het domein is eigendom van Graaf d’ Ursel de
Bousies, een afstammeling van de vroegere
eigenaar, de markies van Rode, Lopez Maria
Rodriguez Evora y Véga.
Het kasteel is niet toegankelijk voor het
publiek. Je kan een mooie glimp opvangen
langsheen de Paulatemstraat of de
Beekmeers.

(Bron: “Zwalm, Het twaalf dorpenparadijs”,
blz. 40 en 41 en de inventaris onroerend
erfgoed).
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