
OPDORP (Buggenhout), het middelpunt van Vlaanderen
Vanop Vlaanderens mooiste dries door bossen en velden

Routegegevens
Aantal kilometer:     7,93 km

Parcours: vlak

verhard en onverhard

minder geschikt voor buggy’s

Troeven: * autoluwe wegen

* landbouw en natuur

* bos

* middelpunt van Vlaanderen

* mooiste dries van Vlaanderen

Startplaats: Sint-Amanduskerk Opdorp (Dries 43)

Parking: Voldoende aan de kerk of dorpskern

Signalisatie: bijgevoegde wegbeschrijving via QR-

code (tot 15 januari: pijlen LG)

Routebeschrijving
Vertrek aan de Sint-Amanduskerk op de Dries. Wandel rechts naast de kerk en sla rechtsaf de eerste wandelweg in. Volg het pad verder naar Hofstee
en wandel deze straat uit. Buig op het einde van de straat linksaf en wandel verder via Hofstee tot je op je linkerkant het Pekenstraatje (wegel)
tegenkomt. Op het einde van deze weg sla je rechtsaf in de Lijneveldstraat. Wandel verder tot de eerstvolgende wegel aan je linkerkant. Dit is het
Geetstraetje, volg die helemaal tot op het einde en sla rechtsaf in de Akkerstraat. Wandel verder tot op de kruising en ga daar linksaf in de Holstraat.
Volg tot op het einde en ga dan rechtsaf in de Spiedamstraat. Op de splitsing verder in de Spiedamstraat, ga je weer rechtsaf op Kruisheide (Opdorp).
Wandel steeds rechtdoor. Op de volgende splitsing, ga je linksaf. Vervolg je weg verder op Kruisheide (Malderen). Wandel voorbij de bandencentrale
en neem iets voorbij het gocart-verhuurpunt de wegel Lippelooweg aan je linkerkant. Vervolg je weg tot aan de kruising en sla daar linksaf op
Kruisheide. Op het einde van deze weg, hou je links aan richting Breutheide. Van daaruit wandel je naar Biesten tot aan het monument van het
geografische middelpunt van Vlaanderen. Keer daarna even terug naar het begin van Biesten en ga rechtsaf naar Driehuizen. Wandel nu een heel stuk
rechtdoor tot je vanzelf in de Vekenstraat komt. Vervolg je weg tot je aan je aan de linkerkant de Houtekruiswegel tegenkomt. Volg deze weg door het
natuurgebied Diepmeren tot je weer in de Spiedamstraat komt. Ga rechtsaf naar de Houtenmolenstraat en sla ter hoogte van huisnummer 27 rechtsaf
naar de Ruynenbergwegel. Volg tot je in de Vekenstraat komt. Sla linksaf en volg de straat een heel eind rechtdoor. Ter hoogte van de kleuterschool
Sint-Jozef, steek je rechts het kasteeldomein door. Net voor het kasteel van Opdorp, houd je links aan en wandel je over het brugje en het grasplein
richting de Damstraat. Wandel tot aan de ijskelder op je rechterkant en keer dan een stukje terug in de Damstraat tot aan het rondpunt. Je bevindt je
nu terug op de Dries. Steek het rondpunt over en wandel rechtdoor tot je weer aan de kerk bent. Je bent nu terug op het vertrekpunt van de route.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze 
digitaal door naar  oostvlaanderen@landelijkegilden.be.  Elke maand loten we een winnaar uit 
voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 25 euro.  Eind maart verloten we 
onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.
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.

Met dank aan

Landelijke Gilde Opdorp
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Enkele hoogtepunten
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1.  De Dries 
Het huidige driehoekige begraasde dorpsplein met bomen is een mooi voorbeeld van een dries, 
zoals die sinds de 12de eeuw omschreven werd als gemeenschappelijke weide voor de lokale 
bevolking. De driehoekige vorm werd bepaald door de aanpalende bebouwing sinds het einde van 
de 19de eeuw. De centrumfunctie van het plein werd bevestigd door de latere bouw van o.m. de 
gemeenteschool, het gemeentehuis en een klooster met school. Als kern van de gemeente 
Opdorp heeft de Dries het levenspatroon van de landelijke gemeenschap sedert eeuwen bepaald. 
De aanwezigheid van een Onze-Lieve-Vrouwe-kapelletje en een openbare pomp zijn hier nog 
materiële getuigen van. Het plein speelde in de verdere ontwikkeling van de gemeente een 
belangrijke rol als marktplaats voor de jaarlijkse paardenmarkt en -keuring en als locatie voor 
talrijke feestelijkheden als kermissen of openluchttentoonstellingen. 
In 1956 werd de Dries beschermd als monument, omwille van het algemene belang door haar 
sociaal-culturele en historische waarde. De nabijgelegen parochiekerk maakt eveneens deel uit 
van de bescherming.
Vandaag de dag vormt mag de Dries zich het grootste groene marktplein van België noemen. Even 
ter vergelijking: dit dorsplein meet 3,7 hectare, terwijl dat van de stad Sint-Niklaas “slechts” 3,2 
hectare groot is. Een verschil dus van 5.000 m2! 
2.  In Opdorp’s fields 
Ter hoogte van het oorlogsmonument vlakbij de kerk in Opdorp kan je een reuzenpoppy
bewonderen, geschonken door de lokale middenstandsorganisatie aan de gemeente Buggenhout. 
In het kunstwerk staat in zwarte letters het gedicht van Opdorpenaar Leonard Segers geschreven. 
Het is een vrije vertaling van het beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’ en is een blijvende 
herinnering aan de Eerste Wereldoorlog, waar ook Opdorp niet gespaard van bleef. 
3.  Geografisch middelpunt van Vlaanderen (Opdorp) (vlakbij 3 provinciënpunt in de Biesten)
Het geografisch middelpunt van Vlaanderen werd bepaald door studenten van de faculteit 
toegepaste wetenschappen van de Leuvense universiteit. Via gps-metingen en met behulp van de 
docent wiskunde werd na zowat 120 uur ernstig werk het punt bepaald. In 2003 werd op dit punt 
een monument geplaatst. Het middelpunt ligt ook slechts op tientallen meters van het eerder 
bepaalde “drie-provinciënpunt” (Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant) in de Biesten. 
4.  De IJskelder
De ijskelder in Opdorp is met zijn diameter van 4 meter en een hoogte van 6 meter één van de 
grootste ijskelders van Vlaanderen en eersteklas vleermuizenhotel. 
Het ondergrondse monument dat reeds in 1885 gebouwd werd, moest ijs bewaren dat ’s winters 
uit de aangrenzende kasteelvijver gehaald werd. Het ijs hield drankjes en voedsel koel tot diep in 
de zomer en werd medicinaal gebruikt. 
In 2016  was enkel nog de kuip van de ijskelder voor een deel zichtbaar. In 2017 werd de kuip, 
waarin ondertussen al bomen begonnen wortel te schieten, uitgegraven. De ondergrondse stenen 
wanden van de kelder bleken als bij wonder de tand des tijds goed doorstaan te hebben. 
Daardoor kon in 2018 de bovengrondse koepel volledig heropgemetst worden in zijn originele 
vorm. De restauratie van de ijskelder streefde een dubbel doel na. Enerzijds wilden de 
initiatiefnemers dit unieke erfgoed bewaren voor toekomstige generaties. Anderzijds was dit een 
mooie kans om een overwinteringsplaats te creëren voor vleermuizen.

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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