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Trage wegen: lus Petegem

In opdracht van Wandellus Petegem

Verbinding Wortegem

Horecazaak

Bezienswaardigheid

Uitgevoerd door

Met de steun van N



Trage wegen: lus Petegem
De 10 kilometer lange wandellus door Pete-
gem werd ontwikkeld in het kader van het 
trage wegen project Wortegem-Petegem.  

Trage wegen zijn paden of wegen die  
bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd ver-

keer. De vele trage wegen in onze gemeente 
vormen een dicht netwerk waar zachte weg-

gebruikers graag fietsen en wandelen. 
Met deze kaart leiden wij u graag langs de  
trage wegen van deelgemeente Petegem.  

Praktische info
Horeca: Onderweg passeer je verschillende ho- 
recazaken, die allen aangeduid staan op de route- 
kaart. Voor de openingsuren kan je terecht op  
https://horecagids.wortegem-petegem.be

1 Abdij van Beaulieu
In 1290 brengt Isabella van Namen, tweede 
vrouw van Gwijde van Dampierre, het Kloos-
ter van de Arme Klaren over naar Petegem. Het 
Klooster werd 4 jaar eerder gesticht in Wer-
ken bij Diksmuide. Er komen gebouwen, een 
omwalling en torens. De abdij van Sint-Clara is 
een feit. De site wordt een mooie verblijfplaats 
en men spreekt al vlug van Bello Loco of Beau- 
Lieu. De verschillende gebouwen zijn in privé- 
bezit.

2 Het nieuw kasteel
In 1847 liet August Pycke de Peteghem een kasteel 
bouwen in neoclassicistische- en neorenaissance- 
stijl, op 300 meter afstand van het ‘Oud Kasteel’. 
Het kasteel en het omliggend domein werden in 
1980 aangelegd als golfterrein.

@Toerisme.WortegemPetegem

@gemeentewortegempetegem

3 Oud kasteel van Petegem
In 1789-1790 werd ‘’t Oud Kasteel’ gebouwd op de 
ruïnes van de versterkte burcht,  die er kwam op 
de plaats waar sporen van de eerste bewoning van  
Petegem gevonden werden (8° eeuw). Opdracht- 
gever was Judocus Clemmen, een rijk katoenfabri-
kant. Na beschietingen in 1918 kwam het gebouw te 
vervallen. Thans in privébezit.

4 Frans Klooster
Eind 18° eeuw naar alle waarschijnlijkheid  
gebouwd door Johannes Baptiste Van Tieghem,  
burgemeester en notaris van Petegem. In 1907 werd 
het gebouw verkocht  aan de zusters van de Con-
gregatie van de H. Vincentius à Paulo, Zusters die 
gevlucht waren uit Frankrijk. Het gebouw werd om-
gevormd tot een klooster, met pensionaat en wees-
huis. In 1912 keerden de zusters terug naar Frankrijk, 
maar het gebouw bleef voor altijd bekend als ‘het 
Frans Klooster’. In de volksmond heeft men het ook 
over ‘den Barbas’, naar de gelijknamige dancing die 
er tot de eeuwwisseling 15 jaar lang werd uitgebaat.

5 Het Anker
Om de Schelde te kunnen oversteken waren er  
verschillende ‘overzetdiensten’. De Overzet met 
roeiboot werd jarenlang verzorgd door Georges Van 
Glabeke, die er samen met zijn zuster Alice het café 
‘Den Anker’ uitbaatte.

6 De Scheldemeersen
Eind negentiende, begin twintigste eeuw werd de 
Huttegemse eend in groten getale gekweekt langs 
de drassige oevers van de Schelde. Op deze manier 
was Petegem bekend voor uitstekende leg- en vlees- 
eenden die elke donderdag op de markt van Ouden-
aarde gemakkelijk de weg naar potentiële kopers 
vonden.

7 de marktwegel
Een kerk- of veldwegel is een voet- of fietsweg- 
getje door de velden en was steeds functioneel en 
doelgericht. Het was de kortste weg naar school, 
de kerk, het veld of een buurdorp. De meeste van 
deze wegels zijn ontstaan in de 19° eeuw. Deze 
verbinding van Elsegem naar Petegem staat be-
kend als de Marktwegel.
Met de stijgende interesse voor het plattelands- 
toerisme krijgen onze wegels een recreatieve aan-
trekkingskracht. Ze bieden de mogelijkheid om 
op een rustige en veilige manier te komen langs  
rustige plekjes in de natuur, langs velden en  
akkers, in contact met de plaatselijke bevolking.

Horecazaken

1 De Ruffel

2 Café Oud gemeentehuis

3 Frituur Dorine

4 Brouwershuis

5 Plein 25

6 Hof ter lucht
 

Deel jouw mooiste foto’s van de gemeente op  
sociale media met de hashtag #360pracht!  
Zo vinden onze medewerkers alle beelden  

terug en wie weet duikt jouw beeld misschien 
op in onze communicatie.

 


