
AALTERse MONUMENTenLOOP
Loop en wandel mee langs de Aalterse monumenten 
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 Wat je zeker moet weten voor je start 

Start
De start vindt plaats in het Sportpark tussen 11.00 u en 13.30 u. 
Omkleden is mogelijk in de buitenkleedkamers van het Sportpark.

Bewegwijzering
Het parcours is bewegwijzerd met gele pijltjes. Mocht je een pijltje 
gemist hebben of benieuwd zijn naar wat er volgt, dan kan je het 
plannetje vinden op bladzijde 10 en 11 van deze gids.

Finish
Zorg dat je tegen 14.45 u bent gearriveerd in het Sportpark. Om 15.00 u  
start het benefietconcert ‘Kinderdroom: Avond-turen’ (zie bladzijde 15), 
ten voordele van het Fonds voor Wetenschappelijk Reumaonderzoek. 
In het Sportpark vind je ook een totem waarin je een gift kan doneren 
voor het FWRO. 

Veiligheid
Volgende straten in Aalter-centrum zijn afgesloten en dus volledig 
verkeersvrij:

 ▪ Stationsstraat: van Weibroekdreef tot Markt
 ▪ Markt
 ▪ Lostraat: van Markt tot Biesemkerkweg
 ▪ Valkestraat
 ▪ Bellemstraat: van Markt tot Vrijhofstraat
 ▪ Boomgaardstraat, Boomgaard en parking plein Boomgaard
 ▪ Kouter: van Stationsstraat tot Sint-Gerolflaan
 ▪ Kruisstraat: van Lindestraat tot Brouwerijstraat
 ▪ Brouwerijstraat: van Kerkstraat tot Markt
 ▪ Kerkstraat en Kerkhofweg
 ▪ IJzerstraat
 ▪ Domein gemeentehuis: doorsteek tussen Sint-Gerolflaan en 

Europalaan
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Toiletten 
Op volgende locaties kan je vrij gebruik maken van de toiletten:
• Sportpark, Lindestraat 17
• STAT68, Stationsstraat 68
• Villa Snoeck, Stationsstraat 69
• Jeugdcentrum Kadans, Stationsstraat 71
• PC Pax, Kerkhofweg 1
• ‘t Vrijhof, Bellemstraat 18
• Bibliotheek, Boomgaardstraat 10

Rol- en kinderwagens
Personen die gebruik maken van een rolwagen of kinderwagen 
kunnen enkel de benedenverdieping van jeugdcentrum Kadans 
bezoeken. 

In het Warandepark bevinden er zich een aantal trappen op het 
parcours. Hier kan je gebruik maken van de alternatieve route die 
over het Hof van Praet tussen de appartementsgebouwen door 
naar de Mergelput loopt. 

Bevoorrading
Halverwege het parcours is er sportdrank voorzien van het Triat-
lon Team Aalter.

Aan de finish in het Sportpark is er ook bevoorrading voorzien 
met waterflessen.

Gevaarlijke oversteekplaatsen

Let zeker op bij het oversteken van volgende plaatsen. Ze zijn 
niet verkeersvrij, maar er zijn politieagenten en gemachtigde  
opzichters aanwezig. 

 ▪ Bij atletiekpiste naar Sportlaan: oversteken naar voet-
pad.

 ▪ Sportlaan oversteken naar Kruisstraat: blijf aan de rech-
terkant in de Kruisstraat.

 ▪ Brouwerijstraat oversteken en Kruisstraat blijven vol-
gen.

 ▪ Van de Bierweg richting Sint-Maria-Aalterstraat onder 
de Europatunnel: blijf op het voetpad aan de rechterkant 
onder de tunnel.

 ▪ Europalaan oversteken aan Verbroederingslaan: blijf Eu-
ropalaan volgen op het voetpad.

 ▪ Kouter oversteken via het zebrapad naar Woonerf Mo-
lenkouter.

 ▪ Na de Ijzerstraat links afslaan in de Stationsstraat: blijf 
op het voetpad.

 ▪ Blijf in de Rotenburglaan op het voetpad.
 ▪ Rotenburglaan oversteken naar Verbroederingslaan: 

blijf op het voetpad in de Rotenburglaan.
 ▪ Verbroederingslaan oversteken naar Europalaan.
 ▪ Links afslaan in de Europatunnel: blijf op het afgezette 

stuk van de tunnel.
 ▪ Brouwerijstraat oversteken naar Kruisstraat: blijf aan de 

rechterkant van de straat.
 ▪ Lindestraat oversteken via het zebrapad naar Sportlaan: 

opgelet daarna onmiddellijk rechts via voetpad naar in-
gang Sportpark.

 Bijkomende informatie parcours 
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Infostanden Aalterse verenigingen
Hof van Praet   11.00 u - 15.00 u  Triatlon Team Aalter

Muzikale optredens
Boomgaardplein 11.00 u - 15.00 u  DJ Bram Vandesteene
Kiosk, Markt  11.30 u - 14.30 u  Gitano Swing 
JC Kadans  11.00 u - 15.00 u Navelpluys

Tentoonstelling
JC Kadans  11.00 u - 15.00 u  Fototentoonstelling 
      ‘20 jaar Kadans’

Demonstratie door Hondenschool Habitus
Gemeentehuis  11.00 u - 13.00 u Agility
Verharde grasparking 
Gemeentehuis  11.00 u - 13.00 u Puppytraining
Grasveld Verbroederingslaan 

Verkoopstanden
Sportpark   11.00 u - 15.00 u  Soep, chocoladecake...   
      door KVLV Aalter.
Park Villa Snoeck 11.00 u - 15.00 u Hoeveproducten door 
      Landelijke Gilde Aalter.
Bibliotheek   11.00 u - 15.00 u  Boekenverkoop

STAT 68  11.00 u - 17.00 u Tweedehands 
      kledingverkoop

 Randanimatie  Monumenten langs het parcours 

Tunnel ‘Up with people’
De muurschilderingen die je ziet onder de tunnel zijn het werk van ‘Up 
with people’, een internationale non-profitorganisatie met als doel om 
barrières te doorbreken en mensen dichter bij cultuur te brengen.

Gemeentehuis
Het gemeentehuis werd gebouwd door de architecten Willy en Pascal 
Lambrecht, Antoine Lievens en Yves De Craemer. Het werd in gebruik 
genomen in 1994. 

Jeugdcentrum Kadans
Jeugdcentrum Kadans is gevestigd in de vroegere magazijnen van de 
ijzerhandel Snoeck. Het jeugdhuis is ontstaan uit inspanningen van het 
gemeentebestuur Aalter en de kerngroep van het vroegere jeugdcafé 
‘De Spiegel’, ondersteund door de Jeugdraad. 

Villa Snoeck
Villa Snoeck is genoemd naar Joseph Jean Snoeck, een Gents genees-
heer die er aan het eind van de jaren 1830 kwam wonen. Tijdens de 
crisisjaren 1847-1848 verrichtte hij er uitstekend werk als arts. Hij was 
eveneens burgemeester van Aalter van 1848 tot 1853 en van 1861 tot 
1866. Onder zijn beleid werden een weeshuis en een meisjesschool op-
gericht in Aalter en kwam er een gemeenteschool in Sint-Maria-Aalter. 
Hij lag ook aan de basis van het eerste Aalterse reglement over bouwen, 
verbouwen en publieke gezondheid. 
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Oud-gemeentehuis en Boomgaardplein
Het gebouw werd gebouwd in 1845 door de Gentse architect Roelandt. 
Het diende als gemeentehuis, maar vooral als gemeenteschool. Ook de 
woning van de onderwijzer was er ondergebracht. Voor het gemeente-
huis bestond, vergaderde het gemeentebestuur in een herberg op de 
Markt. In 1937 werd een nieuwe gemeenteschool opgetrokken in de 
Boomgaardstraat. 

In 1994 werd het gebouw te klein en verhuisde het gemeentebestuur 
naar een nieuwbouw aan de Europalaan. Onder het plein ‘de Boom-
gaard’ bevindt zich een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog. Een 
gedenkplaat aan de rechterkant (als je naar het gebouw kijkt) herdenkt 
de Aalterse verzetslieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gefusi-
lieerd werden. 

Kiosk
De Kiosk op de Markt werd feestelijk ingehuldigd tijdens de Aalter-
kermis van 1908. Daarvoor stond er op de Markt een houten ‘boterkot’ 
waarin de weegschaal en andere toebehoren voor de botermarkt wer-
den opgeborgen. 

De nieuwe kiosk, naar een ontwerp van Cyriel Vanaverbeke, werd echt 
zoveel meer dan een boterweeghuis. De kiosk werd prachtig gereno-
veerd in de jaren ‘80. Let ook op de fraaie waterspuwers en de water-
pomp die het begin betekende van de Aalterse brandweer.

Pastorij
De pastorij werd gebouwd in 1847, op de plaats van de oude pastorie 
uit 1616. Het gebouw heeft een mooie dubbele deur met bovenlicht. 
Opvallend zijn de witomlijste vensters met de arduinen dorpels op con-
sooltjes. 

Parochiaal centrum Pax
Op deze plaats stond vroeger het eerste kleine patronaat dat gebruikt 
werd als lokaal voor katholieke verenigingen en als zondagschool. Toen 
er nood was aan een groter gebouw werd het grote patronaat gebouwd 
in 1913, maar door de oorlog konden de Aalterse verenigingen ze pas 
in 1918 volledig gebruiken. 

In 1922 werd de vzw ‘Parochiale werken’ opgericht en werd het ge-
heel stelselmatig uitgebreid met een conciërgewoning, keuken en een 
cinemazaal. Met de komst van cinema Capitole in de Stationsstraat ver-
dween dit en werd ze omgebouwd tot polyvalente zaal. Ook de andere 
gebouwen op de site worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

Sint-Corneliuskerk
Meer dan 1.000 jaar geleden stond hier een houten kerkje dat bij de Vil-
la Haleftra hoorde. De huidige kerk gaat terug tot in de 13de eeuw. Enkel 
de muur in veldsteen aan de zuidkant getuigt nog van deze periode. In 
de 16de eeuw werd de kerk helemaal verwoest door Hollandse vrijbui-
ters en werd ze heropgebouwd in de eerste helft van de 17de eeuw. 

In het begin van de 20ste eeuw drong een uitbreiding zich op. Architect 
Jules Goethals ontwierp een neogotisch kerkgebouw dat het uitzicht 
van de kerk grondig veranderde. De toren werd verwoest tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en heropgebouwd in 1921. Toen de kerk ver-
nieuwd werd in het begin van de 20ste eeuw had men ook een nieuwe 
kruisweg nodig. Deze kwam er in 1923. De 14 staties werden ontwor-
pen en geschilderd door de Gentse decoratieschilder René De Cramer. 
Sint-Cornelius was een bijzonder populaire heilige en nam eind 16de 
eeuw de plaats in van Sint-Denijs als patroonheilige van de kerk. 
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‘t Vrijhof
Deze vroegere tweegezinswoning uit de 18de eeuw is een mooi voor-
beeld van de Meetjeslandse hoevebouw. ‘t Vrijhof behoorde ooit tot de 
bezittingen van de baljuw Pieter Roelandts. In de jaren ‘60 van de 20ste 

eeuw werd er één woning van gemaakt. In de tuin naast het gebouw staat 
een opvallend beeld in polyester. Het is een symbolische voorstelling 
van “toerisme”, aan de hand van de Aalterse kunstenaar Cyr Frimout.  

Hof van Praet
Ongeveer op de plaats van het oude gemeentehuis liet de toenmalige 
heer van Aalter, Lodewijk van Praet, in 1546 zijn ‘huus’ bouwen. Het 
Hof van Praet werd samen met de kerk vernield rond 1590 tijdens het 
Geuzenverzet. Het werd nooit meer heropgebouwd en vormt nu een 
groen rustpunt in het hart van de gemeente. Op het einde van het plein 
staat het kunstwerk ‘Monument for the zoological society of Aalter’, van 
Stief Desmet. Het gemeentebestuur won dit kunstwerk in 2011 dankzij 
de wedstrijd ‘Thuis voor een beeld’, dat georganiseerd werd door de 
provincie Oost-Vlaanderen en Radio 2.

Warandepark en Teerlingmolen
In het Warandepark kan je de Teerlingmolen zien. Deze stenen molen 
werd in 1853 gebouwd ter vervanging van de houten oliemolen uit de 
18de eeuw. De molen staat op een van de hoogste plaatsen van Aalter. 
Eind 19de eeuw verving een stoommachine de kap en de wieken. In 
1965 werd de molen ingericht als uitkijktoren, maar toen de meelzol-
der enkele jaren later instortte, werd de molen gesloten. 

Bibliotheek
Het hek van de bibliotheek is een ontwerp van kunstsmid Omer Loon-
tjes. In het hek herken je een afbeelding van boeken, maar ook van een 
hamer en aambeeld. Dat is een teken van de smidse die ook op deze 
plaats stond. Als derde symbool staat er een penseel. Dit is de voorstel-
ling van de Aalterse kunstkring ‘Altra’. 

 Privélocaties langs het parcours 

STAT68
Deze horecazaak ligt verscholen achter een grote witte poort in de Sta-
tionsstraat. In de vorige eeuw was hier de drukkerij gevestigd van de 
familie Faut. STAT68 is nu een creatieve symbiose van dans, muziek, 
café en atelier. Voor meer informatie kan je terecht op www.stat68.be.

Garage De Vlieger
Garage De Vlieger bevindt zich in de voormalige woning van smid Ver-
duere en heeft een beschermde gevel. Meer informatie over Garage De 
Vlieger is te vinden op www.garagedevlieger.be.

De Schuur
Deze vroegere stadswoning met bakstenen lijstgevel wordt tegenwoor-
dig gebruikt voor aperitiefconcerten en is eigendom van de heer Jo Van 
Nevel. Voor meer informatie over de concerten die er plaatsvinden, 
surf je naar www.okinawa-aalter.be/deschuur.  
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 Met dank aan 

Parochiale 
Werkgroep Pax

Wsv De Lachende 

Wandelaars Aalter vzw 

SPORTS NUTRITION
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INFO: cel cultuur en toerisme

W www.aalter.be/monumentenloop

E cultuur.toerisme@aalter.be

T 09 325 22 00

A Stationsstraat 71, Aalter


