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Wandeling Volkegem-Maarke-Edelare-Volkegem 5 / 10,5 km 
Wandeling vanaf het platteau van Volkegem naar de zuidgerichte flank van de 
Maarkebeekvallei en via Edelare terug naar Volkegem.  Onderweg wordt je 
getrakteerd op mooie vergezichten. Met de gedetailleerde wegbeschrijving en de 
weetjes tussenin wordt dit vast een leuk wandelmoment! 

 
Start: De La Kethulleplein, nabij de kerk van Volkegem 
Afstand: 5 of 10,5 km 
Knooppuntenvolgorde: 

• Wandeling 5 km: C5-K1-K2-56-Z9-C8-B8-B2-C6-B4-C4-55-C5 =Module 1+2+3  
• Wandeling 10,5 km: C5-K1-K3-K2-56-B9-57-M1-M2-66-65-64-E2-E1-D3-40-C9-C8-B8-

B2-C6-B4-C4-55-C5 =Module 1+4+3 
 

Op de wandelknooppuntenkaarten ‘Schelde’ en ‘Zwalmvallei’ kun je twee wandelnetwerken 
onderscheiden: Het wandelnetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) en het ‘MOW-
netwerk’ (dit zijn de extra wandelwegen die niet in het TOV-netwerk zitten):  
Het ‘TOV-netwerk’ is op de kaart aangeduid met blauwe streepjes (verhard) en bolletjes 
(onverhard). De TOV-knooppunten, die te velde herkenbaar zijn aangeduid met palen en 
bordjes, zijn op de kaart als rode bolletjes met een cijfer te herkennen.  
De extra wandelwegen van het ‘MOW-netwerk’ zijn niet te velde aangeduid, maar zijn met 
groene streepjes en bolletjes op de kaart aangeduid. De extra ‘MOW- knooppunten’ die bij 
deze extra wandelwegen behoren zijn op de kaart te zien als zwarte bolletjes met een 
hoofdletter-cijfer combinatie (bijvoorbeeld ‘L3’).  
 
Relax: Na de wandeling: café ‘Den Obus’, De La Kethulleplein 5, Volkegem, 
http://cafedenobus.be/  
 
Wandelbeschrijving 
 
Module 1: C5-K1-K2-56 
Vanaf de kerk van Volkegem (De La Kethulleplein, weetje A) volg je de bewegwijzering naar 
knooppunt 56. Aan het kruispunt met gemeentelijk pleintje (C5) sla je links af, 60 m verder 
laat je de Steenbergstraat rechts liggen en volg je de Rogier van Brakelstraat zo’n 200 m. Je 
komt nu aan de ingang van het Volkegembos (K1, weetje B). Na de ingang sla je links af en 
volgt nu de bewegwijzering naar knooppunt 56. Na ongeveer 1,5 km kom je aan de uitgang 
van het bos t.h.v. de Steenbergstraat (K2). Je slaat links af en volgt deze straat zo’n 400 m tot 
aan knooppunt 56.  
 
Module 2: 56-Z9-C8 
Aan knooppunt 56 sla je rechtsaf (= richting knooppunt 64). Na 200 m, aan knooppunt Z9, kom 
je aan een splitsing van 2 landwegen. Je neemt de rechtse weg. Voor deze weg even verder 
een holle weg wordt let je nog even op het panorama aan je rechterzijde. 500 m verder kom 
je in de bocht van een geasfalteerde weg (Doolstraat). Je wandelt rechtdoor en na 200 m, aan 
een Y-splitsing, sla je rechts af, een onverharde wegel in. Op deze weg heb je terug een 



 2 

panoramisch zicht. Na 300 m kom je aan C8, een kruispunt van onverharde wegen. 

 
 
Module 3: C8-B8-B2-C6-B4-C4-55-C5 
Aan C8 volgen we het onverharde paadje langs de rand van de akker (richting knooppunt 55). 
Op een gedeelte van dit paadje lag vroeger de bedding van de tramlijn Oudenaarde-
Geraardsbergen (weetje C). Ongeveer 500 m verder, aan knooppunt B8, kun je op twee 
manieren naar knooppunt B2. De gemakkelijkste manier is het volgen van de bewegwijzering 
van Toerisme Oost-Vlaanderen richting knooppunt 55 langs de Boembeekstraat. De 
avontuurlijke wandelaars kunnen langs officiële onverharde voetwegen de 
wandelbeschrijving volgen van knooppunt B8 tot B2, zie **. Kosters Ketse van B8 tot B2 is 
een onverhard traject en is een avontuurlijk alternatief op het verhard traject langs de 
Boembeekstraat.  
Aan knooppunt B2 (dit is ter hoogte van huisnummer 3) wandel je bergop langs de 
Boembeekstraat. 50 m verder, aan het T-kruispunt met Volkegemberg (C6), sla je rechtsaf. 
Terug 50 m verder sla je tussen de huizen met nr.14 en 16 het tegelpad naar links in. Het 
tegelpad wordt algauw een onverhard pad. 200 m verder (B4) blijf je rechtdoor wandelen (aan 
B4 ligt links een boomgaard/hooiland dat door Natuurpunt beheerd wordt). Het naar boven 
slingerende tegelpad brengt je tot de Bagettestraat (knooppunt 55), waar je rechts afslaat 
(richting knooppunt 56). Na ruim 100 m kom je terug aan de kerk van Volkegem.  
 
** Wegbeschrijving B8 à B2 langs avontuurlijk pad, zie kaart hieronder: Aan knooppunt B8 
moet je een paar meters naar links afwijken (via ‘Ouderlandenlos’), om dan rechts af te slaan 

en de ‘Kosters Ketse’ langs de rand van de 
akker te volgen. De akker kan er 
omgeploegd bij liggen, maar de voetweg (nr. 
31) is officieel 1,5 meter breed. Het meestal 
omgeploegde deel van deze voetweg is 
maar ongeveer 100 meter lang (zie rood 
omcirkeld deel op de kaart hieronder), dus 
als je dit ‘doorploegd’ hebt kun je verder 
zonder problemen het onverhard traject 
van ‘Kosters Ketse’ tot knooppunt B2 volgen 

(naast huisnummer 3).  
 
Module 4: 56-B9-57-M1-M2-66-65-64-E2-E1-D3-40-C9-C8 
Aan knooppunt 56 kun je op twee manieren naar knooppunt 57. De gemakkelijkste manier 
is het volgen van de bewegwijzering van Toerisme Oost-Vlaanderen richting knooppunt 57. 
Maar dan moet je wel een 150 m langs de N8 (Geraardsbergenstraat). Een alternatief is een 
onverhard traject van knooppunt 56 naar B9: Komende van het Volkegembos moet je dan aan 
knooppunt 56 de onverharde weg links inslaan. Na 250 m kom je dan aan de N8 die je 
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voorzichtig oversteekt, om dan verder het onverhard traject langs de akker tot knooppunt B9 
te volgen. Zie foto hieronder: 

 
Het onverhard traject van de N8 tot knooppunt B9 maakte, voor de aanleg van de tramlijn van 
Oudenaarde naar Geraardsbergen, deel uit van de N8. De bocht in deze weg is uitgevlakt 
naar 2 maal 45° ipv 2 maal 90, waarschijnlijk ten behoeve van deze tramlijn. Op de kaart van 
1904, toen de tramlijn nog niet was aangelegd is het nieuwe aangelegde traject nog afwezig. 
Op onderstaande NGI-kaart van 1939 zie je beide wegen nog aanwezig.  

 
NGI-kaart fragment 1939                                     NGI-kaart fragment 1904 
 
Aan knooppunt B9 volgen we de onverharde weg tot knooppunt 57. Hier slaan we rechtsaf, 
let op, richting knooppunt 58 (Boigneberg). Na 200 m blijven we rechtdoor wandelen (we 
laten dus de onverharde weg naar knooppunt 58 links liggen). Ongeveer 250 m verder, waar 
de betonweg een bocht naar links maakt, slaan we de onverharde weg naar rechts in. 250 m 
verder (M2) slaan we rechts af (richting knooppunt 66). Vanaf hier tot knooppunt 64 
(ongeveer 3 km) lopen we langs de zuidgerichte flank van de Maarkebeekvallei. Je krijgt 
regelmatig mooie uitzichten te zien, met aan de horizon de getuigenheuvels Pottelberg (met 
mast), de Muziekberg en de Hotond. We hebben de St.-Vincentiuskapel (weetje J) in het vizier; 
deze kapel bereiken we na 500 m de onverharde wegen langs de akkers te hebben gevolgd.   
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We wandelen om de kapel heen. Beneden, aan de straat, met de toepasselijke naam 
‘Kapellenberg’, slaan we rechts af. Na 250 m (knooppunt 66) bergop slaan we links af (richting 
knooppunt 65, Kapellenberg 21). We volgen de onverharde weg zo’n 400 m tot we aan de 
Kokkerellestraat nr. 31 komen waar we rechts afslaan. We volgen dit betonbaantje ruim 500 
m. Dan slaan we een onverhard paadje naar links in. Op deze weg kunnen we veldstenen 
vinden (voor meer info, zie het geologisch wandelboekje van MOW dat in 2023 uitgegeven 
wordt). 300 m verder (knooppunt 65) komen we aan de ‘Eikenberg’ waar we rechts afslaan 
(richting knooppunt 64). 50 m verder slaan we de Fremisstraat in en volgen de bewijzering 
naar knooppunt 64. Vergeet ondertussen niet te genieten van de mooie zichten op de 
Maarkebeekvallei aan je linkerkant. Aan knooppunt 64 slaan we rechts af (richting knooppunt 
56). 200 m verder (E2) gaan we een paar meters naar links om meteen de Hekkebruggestraat 
naar rechts in te slaan (richting knooppunt E1). Deze aanvankelijk geasfalteerde weg gaat over 
in een met steenslag verharde weg. Dit is te wijten aan een opmerkelijke verglijding die hier 
in februari 1995 zich voordeet (voor meer info, zie het geologisch wandelboekje van MOW dat 
in 2023 uitgegeven wordt). Je passeert het huis met nummer 12 waar de schilder Valerius De 
Saedeleer er zijn laatste levensjaren verbleef. 50 m verder (knooppunt E1) slaan we rechts af 
(richting knooppunt 40). Deze aanvankelijk geasfalteerde weg (Ten Berge) gaat na 200 m over 
in een kronkelende stijgende weg, om dan terug (vanaf huisnummer 3) in een geasfalteerd 
baantje over te gaan. Aan het volgend kruispunt (D3) hebben we de kerk van Edelare in het 
vizier. We wandelen rechtdoor en 300 m verder komen we aan knooppunt 40. Een paar 
tientallen meters ervoor kondigt zich terug aan je linkerzijde terug een mooi panorama aan. 
Aan knooppunt 40 sla je rechts af (richting knooppunt 55) en 50 m verder links af, een tegelpad 
volgend tot aan de kerk van Edelare (weetje D). Je passeert langs de poort van de kerk, 
wandelt de trappen af en steek voorzichtig de N8 over. Volg nu de landweg links van huis met 
nr. 66 (richting knooppunt 55). Na 300 m, op het einde van deze landweg komen we aan een 
kruispunt (C8) van onverharde wegen blijven we rechtdoor wandelen (nog altijd richting 
knooppunt 55). Volg ne de wandelbeschrijving van module 3 (tot de kerk van Volkegem).  
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Weetjes 
Weetje A: kerk Volkegem.  
Aan de St.-Martinuskerk van Volkegem staat een overzichtelijk infopaneel over de 
geschiedenis van de kerk en het dorp Volkegem. Een bezoek aan de kerk is beslist aan te raden.  
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Weetje B: Volkegembos 
Op dit platteau van Volkegem werd vanaf de tweede helft van vorige eeuw de leem 
afgegraven om het te verwerken in de productie van bakstenen. In 2002 kocht 11 ha van deze 
afgegraven leemvlakte. De overige 20 ha wordt stapsgewijs aangekocht door de stad 
Oudenaarde (naarmate een nieuwe zone is afgegraven). Natuurpunt en de stad Oudenaarde 
hebben een gezamelijke beheersvisie ontwikkeld voor de vrijgekomen afgegraven stukken 
grond. Delen van het gebied zijn stadsbos geworden (door aanplant of door spontane 
bosvorming), andere delen worden beheerd als grasland (door maaien of het laten begrazen 
door schapen). Tenslotte wordt een gedeelte ook begraasd door een beperkt aantal paarden. 
Hierdoor ontwikkelt zich hier een ‘wastine’. Een wastine kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van vlekken van naakte grond, grasland, ruigte, struiken en jong bos.   

 
 
Weetje C: De lijn Geraardsbergen-Oudenaarde 
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Bron: http://www.le-petit-bruges.be/html_LPB_geschiedenis/buurtspoorwegen.html 

Op de 
topografische kaart 
van begin de 20ste 
eeuw (zie 

afbeelding 
hiernaast) is de 
bedding van de 
tramlijn groen 

ingekleurd 
(knooppunten C8 
en B8 zijn er ook ter 

referentie aan toegevoegd). Op de luchtfoto zie je ook nog de contouren van de tramlijn in 
het landschap.  
 
Weetje D: kerk Edelare.  

Oudste vermelding van deze kerk dateert van 
1115. Ze is opgetrokken uit bak- en 
natuursteen, namelijk Ieperiaanse zandsteen 
en resten van Doornikse steen in de 
onderbouw van het schip. De Ieperiaanse 
zandsteen herken je aan de nummulieten die 
eruit zien als ‘rijstkorrels’ en muntstukjes in de 
stenen (zie foto). Voor meer info over deze 
steen, zie het geologisch wandelboekje van 
MOW dat in 2023 uitgegeven wordt.  

 
Filip Keirse, januari 2023 
 


