
Al onder de weg van MALDEGEM,                             
daar was ... een mooie Beter Buitenwandeling

Routegegevens
Aantal kilometer:   9,5 km

Parcours : rustige wegen, afwisselend parcours
Tip : de route kan volledig buggy- en rolstoeltoegankelijk 
zijn wanneer voorbij de lichten van de N49 de Vakebuurt-
straat gevolgd wordt tot er terug aangesloten wordt op 
het kruispunt Kapellestraat/Vakekerkweg.

Troeven :  - overwegend rustige wegen 
- afwisselend parcours
- ruime startplaats

Startplaats/parking :  gratis
Sporthal Meos, Bloemestraat 36D in 9990 

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 
11/11 tot 10/12 via oranje pijlen

Routebeschrijving
Start aan de parking van sporthal Meos. Sla rechtsaf de Bloemestraat in. Na een paar honderd meter de Dreef rechts. Op het einde draait de
Dreef naar links: steek daar de Noordstraat over. Dan eerste straat rechts en vervolg je weg steeds langs de Ede. Neem ter hoogte van de N49
de fiets- en voetgangerstunnel. Dan rechtdoor de Rokalseidestraat in die je ook na het brugje over de Ede blijft volgen. Bij einde
Rokalseidestraat linksaf naar de Paddepoelestraat. Volg deze straat langs het Paddepoelebos. Op het einde linksaf en blijf deze weg volgen tot
je aan de verkeerslichten de N49 kunt oversteken. Daarna schuin rechts de Butswervestraat kiezen. Na een paar honderd meter stap je links de
dreef in richting Reesin-ghebos. De dreef gaat over in een boswegel, die je tot op het einde volgt. Neem daar links richting Kapellestraat. Op het
einde oversteken (Vakekerkweg). Bij krantenshop links en nadien de eerste straat rechts. Op het einde van deze korte straat rechts de
Gidsenlaan in. Dan ga je links het Sint-Annapark in. Neem het pad links en volg dit verder tot op het verharde pad. Daar rechtsaf en nadien terug
een boswegel links tot het brugje over de Ede. Over het brugje onmiddellijk rechts. Volg dit pad tot de zijingang aan de Edestraat. Daar rechts en
op het einde zie je rechts het Marktplein met het gemeentehuis. Neem links de Marktstraat en aan het Oud Stadhuis links naar de Sint-
Barbarakerk. Vóór de kerk rechts de kerkwegel nemen en verlaat deze aan de 2de uitgang. Steek de Noordstraat over en kies nadien de
Kapelaanstraat schuin rechts over de kerkwegel waar we uit kwamen. Volg deze straat tot het kruispunt met de Bloemendaelelaan waar je links
afslaat. Voorbij de brandweer links een zijweg van de Bloemendaelelaan nemen tot aan de Bloemestraat. Sla links af en bereik zo terug het
startpunt.

Drank/toilet :  Filippus: tussen de Paddepoelestraat en het kruispunt van de N49: dagelijks open is, behalve op zondagnamiddag.
 Toiletten te gebruiken in de sporthal bij start/stopplaats  Tegen het einde van de wandeling: horeca op de Markt en in de Marktstraat bv.
de Gouden Leeuw: open van vrijdag t.e.m. zondag van 11:00h tot 0:00h en op maandag van 8:30h tot 15:00h,

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.

Met dank aan Landelijke Gilde Maldegem
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Enkele hoogtepunten
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1,   De Eede
De Eede of Ede was een rivier die van Maldegem via Aardenburg naar het Zwin liep.  Voor 
het eerst werd de naam in 1279 vermeld.  Destijds bood de Eede een verbinding met de 
Lieve, een kanaal naar Gent.  Sinds in de tweede helft van de 19de eeuw werd de Lieve vanaf 
Zomergem verbreed tot het huidige Schipdonkkanaal.  Net over de grens ligt een dorpje 
met dezelfde naam, dat zijn naam dankt aan de Eede, 
2.  Filippus
Filippus is een vakantiehoeve en paardenmelkerij. Vanuit de kamers is er zicht op de 
paarden. Naast het aanbod van een compleet gamma paardenmelkproducten is er ook een 
ruime feestzaal en een aanbod van boerderijspelen en andere activiteiten.   
3.  Sint-Annapark        
Het park is in Engelse landschapsstijl en toont naast enkele vijvers onder meer ook een 
beeld van Diana, afgebeeld met hert. Het park bezit enkele merkwaardige oude bomen, 
waaronder een enorme oude esdoorn, en de blikvanger van het park is een gigantische 
zomereik met een omtrek van ruim 7 meter.  Men schat hem 375 jaar oud, toen het vorige 
landhuis door de familie Pecsteen werd opgetrokken Het park is openbaar toegankelijk.                                                                          
4.  Gemeentehuis
Het gemeentehuis van Maldegem, te midden van het ontdubbelde Marktplein, werd in 1907 
– 1909 opgetrokken naar het model van de gemeentehuizen van Knokke en Sint-Niklaas en  
is een typisch gemeentehuis in rode baksteen met enkele kenmerken uit de neogotiek, 
zoals de trapgevels en pinakels. In 1978 kreeg de toren een beiaard van 18 klokken. Het is 
een beschermd monument en werd recentelijk volledig gerenoveerd en uitgebreid.                                               
5,  Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis                                                                                               
In 1525 wordt het Oud Schepenhuis opgetrokken voor het bestuur van het Ambacht Malde-
gem. De taken nemen toe en in 1653 krijgt het Schepenhuis versterking van het Oud Stad-
huis. Door de eeuwen heen kennen de gebouwen verschillende functies : schepenhuis met 
raadzaal, herberg, café, gemeentehuis, tekenacademie, bibliotheek, … Ontmoeting vormt 
steeds de rode draad. Beide gebouwen zijn beschermde monumenten.                       
6. Sint-Barbarakerk       
De kerk is toegewijd aan Barbara van Nicomedië. De eerste kerk werd hier in 1074 gebouwd 
met Sint-Pieter als patroonheilige. Het was een kruiskerk. De zware onderbouw van de 
kerk is nog bewaard. De viering en het onderste stuk van de vieringtoren werden rond 1300 
opgetrokken en rust op trompen. Het huidige laatgotisch priesterkoor is uit de 15e eeuw, 
het transept werd in 1620 herbouwd. De achtkantige vieringtoren werd gedeeltelijk her-
bouwd in de eerste helft van de 17e eeuw. Het schip, verwoest in 1578, is dan weer neoclas-
sicistisch en stamt uit 1878-79. Zware steunberen stutten de westelijke frontgevel van de 
kerk. In de hoek, gevormd door de noordbeuk en een transeptarm, staat een achtkantige 
traptoren, langs waar men de toren kan bereiken. In de kerk staan altaren uit de 17e en de 
18e eeuw. Het kerkorgel is gebouwd door Hooghuys. De Sint-Antoniusommegang uit de 19e

eeuw, rond de kerk, is een uiting van volksdevotie.

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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