
BETER BUITENWANDELING ASSENEDE
Krekenlandschap en Floris ende Blancefloer

Routegegevens
Aantal km:   9,4 km

Parcours:     vlak parcours door de polders                                  
onverharde strook rond de kreken -
toegankelijk voor buggy’s & rolwagens 

Troeven: * wijds open krekenlandschap    
* oude spoorweg Eeklo-Zelzate 
* verhaal Floris ende Blancefloer

Startplaats: Markt Assenede

Parking: Markt en parking gemeentehuis                          
Assenede

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 
23/12 tot 22/1 via oranje pijlen

Met dank aan:

Routebeschrijving
Vertrek aan de kerk in Assenede. We wandelen noordwaarts in de Hoogstraat. Rechts naar de Dijkstraat. Aan de bolbaan links
beneden Groenendijkstraat. Bij de splitsing links aanhouden in de Valkstraat. Even voorbij het bosje links aanhouden naar de
Smoutersdijkstraat. Na een kleine 2 km links afslaan in de Oude Molenstraat. Sla linksaf voor het kapelletje en wandel
benedendijks. Wandel verderop de dijk (Hollekenstraat) op en aan Café-Passé ga je rechtsaf in de Doornendijkstraat. Een
tweehonderd meter verderop kan je links de dijk opwandelen of de brede grindweg volgen. Vanop de dijk heb je een mooi zicht
op de Grote Geul-kreek. Sla linksaf in de Kapellestraat. Sla rechtsaf in de Knotwilgenstraat. Na 800 m kruis je de
Basseveldestraat naar de Maatstraat. Sla aan het oude spoorweghuisje linksaf op de oude spoorwegbedding. Volg deze weg tot
aan de Molenstraat. Ga rechtdoor tot aan de Schoolstraat. Kruis deze weg en vervolg jouw wandeling in de Kasteelstraat.
Volg de Kasteelstraat tot aan het Gemeentehuis en sla rechtsaf tot aan Brasserie “Barristo”.
Nu ben je op het einde van jouw wandeling gekomen.

Drank/toilet:   Brasserie “Barristo”, Kloosterstraat 7, Assenede - gesloten op maandag en dinsdag                                                            
 Café Passé, Doornendijkstraat 1, Assenede   - gesloten op woensdag en donderdag                                  
Hoeveterras De Vliethoeve, Smoutersdijkstraat 5, Assenede  - openingsuren zie website

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herken-
ningspunten langs de route en stuur deze digitaal
door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke
maand loten we twee winnaars uit voor een LG-
picknickdeken.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze
Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit
expliciet te vermelden bij het doorsturen van jouw
foto’s.

Belangrijke richtlijnen!
- Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten 

allen tijde aan de leiband.
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BETER BUITENWANDELING ASSENEDE
Krekenlandschap en Floris ende Blancefloer

Beter    

Enkele hoogtepunten
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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1. Het Centrum van Assenede

In het centrum van Assenede staat de Sint Petrus en Sint Martinuskerk. De kerk werd
recent gekaleid en in het wit geverfd. De oudste delen dateren uit de 11de eeuw. Van dit
oorspronkelijk romaans bouwwerk resten enkel nog de vieringtoren met achtkante
verdieping, de kruisbeuk en het hoofdkoor. Op de zitbank, niet ver van de vrijheids-
boom, bevindt zich een beeld van Diederik van Assenede, die als vroegere klerk aan het
Vlaamse Hof in de 13de eeuw bekend werd als vertaler en bewerker van de oude Franse
ridderroman in verzen “ Floire et Blancheflor” ofte “Floris ende Blancefloer”. Naast de
vrijheidsboom bemerk je ook de schandpaal die in 1771 werd opgericht onder Graaf
Della Faille d’ Assenede en tijdens het Franse bewind van Napoleon werd verwijderd. De
lokale Heemkundige Kring plaatste hem in 1980 terug op de markt. Aan de overzijde
staat het oud gemeentehuis van Assenede nu in de steigers voor een grondige
restauratie. Dit gebouw van 1771 is een imposant laatclassicistisch gebouw,
oorspronkelijk opgetrokken als landhuis of schepenhuis van het ambacht Assenede.

2. De Rode en Grote Geul
Het natuurgebied om en rond deze twee kreken is wellicht één van Asseneeds mooiste
plekken om te verpozen. De wandelaar komt er tot rust dichtbij de Grote Geul, die
grotendeels vrij toegankelijk is via de Doornendijkstraat. Het gebied is in beheer van
Natuurpunt. Ga zeker eens op de dijk lopen, vandaar heb je een mooi zicht op de Grote
Geul. Beide kreken werden uitgespoeld in de 15de eeuw ten gevolge van dijkbreuken bij
stormvloed.
3. De oude spoorwegverbinding Eeklo – Zelzate
De oude spoorwegverbinding tussen Eeklo en Zelzate is reeds een aantal decennia in 
omvorming tot een verkeersvrije fietsverbinding tussen beide gemeenten. Op jullie 
wandeling komen jullie nog een aantal restanten tegen van deze vergane spoorweg-
verbinding. Zo wandelen jullie ter hoogte van de Maatstraat voorbij een verbouwd 
spoorweghuisje en in het centrum is het stationsgebouw omgebouwd tot een medisch 
centrum (MCA) in de Kasteelstraat.                                                                                           
4.      De site van het nieuwe gemeentehuis van Assenede    
Het nieuwe gemeentehuis van Assenede in de Kasteelstraat is opgetrokken op het 
perceel waar in het begin van de 16de eeuw de welstellende burger Andries Andries, die 
zijn centen verdiende met de inpoldering, een luxueus en omwald kasteel bouwde. Het 
kasteel kende echter maar een korte levensduur: het raakte door strijdgewoel in de 
periode 1572-1584 grotendeels verwoest en eind 17de eeuw werd het totaal vervallen 
kasteel volledig ontmanteld.  De archeologische opgravingen in 2001 en 2004 hebben 
dit tot nu toe onbekende stukje geschiedenis aaan het licht gebracht.  In de omgeving 
ervan vinden jullie nog restanten van de oorspronkelijke funderingen.
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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten

