maria-aalter wandelommetje menas
2.3 km
Deze route wordt jou aangeboden door
vrijdagﬁetser
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Hellingsgraad over segment van 200 m
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Aalterstraat, 9880 Aalter, België

Aalter - 21 m

Aalter - 27 m

Aalter - 21 m

Aalterstraat, 9880 Aalter, België
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maria-aalter wandelommetje menas 2.3 km

het best op de parking buiten het domein,vlak voor
de kerk van Sint-Maria-Aalter, opde hoek van de
Wingenestraat en Schuurlo.

Deze route wordt jou aangeboden door vrijdagﬁetser

Je steekt voorzichtig de Wingenestraat over en geet
verder langs de Aalterstraat richting Aalter.
Opgelet, de ingang van dit prachtig domein is een
hekkentje een 200-tal m de Aalterstraat in.
En hier begint in de eerste dreef rechts jouw
avontuur. Je volgt de aanwijzingen met de lichtgroene
stiertjes die jullie de ganse weg begeleiden.

Lengte: 2.26 km

Doe toch jullie mooie kleren niet aan voor deze

Stijging: 14 m

voorbehouden in een plaatselijk speelbos.

wandeling, want dit domein heeft een groot stuk

Moeilijkheidsgraad: 2/10

Bezienswaardigheden

Aalterstraat, 9880 Aalter, België

Maria-Aalter

Aalterstraat, 9880 Aalter, België
Routebeschrijving

1

Van Aalterstraat, 9880 Aalter, België

- Afstand langs route: 0.0 km

Naar Aalterstraat, 9880 Aalter, België
Routering Kortste - OSM, Wandel - kortste
Dit

wandelommetje

staat

op

de

gratis

kaart

'Ontdekkingskaart Landschapskaart Bulskampveld'.
Op de achterzijde van de kaart staat o.a. het
wandelommetje

Expeditie

Bulskampveld

MENAS

uitgetekend.
We verklaren het nu al, dit is een oord waar rust
heerst. Het ganse wandelommetje ligt in één en
hetzelfde domein in het Demein MENAS. het is een
wandelgelegenheid die je nergans anders kan vinden,

Afbeelding 1: Maria-Aalter (Bron: Marc Ryckaert (MJJR))

een oord van rust gebouwd door de broeders van
Liefde, een oord van stilte en rust met middenin een

Sint-Maria-Aalter,

grote

genoemd, is een dorp gelegen in de gemeente Aalter

vijver.

Ga

samen

in

jullie

toegelaten

meestal

kortweg

Maria-Aalter

coronabubbel op stap en geniet van deze expeditie.

in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen.

Hou de rust tijdens dit Wandelommetje. Train uw

Maria-Aalter ligt in een bosrijke omgeving in Zandig

evenwichtsgevoel

testplaatsen.

Vlaanderen. Het dorp ligt in het westen van de

Waag je voor de eerste maal niet alleen op de

op

verschillende

provincie, op de grens met de provincie West-

verschillende plaatsen waar jouw evenwicht op de

Vlaanderen.

proef gesteld wordt.
Als je met de auto de verplaatsing doet, parkeer je

4
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spitsboogvenster

Gedenkplaat WOI

spitsboognissen.
versneden

2

In

Zijbeuken

steunberen;

zijtravee

blinde

geritmeerd

door

ertussen

tweeledige

spitsboogvensters in omlijstingen van gele baksteen.
- Afstand langs route: 0.0 km

Interieur:
thans volledig witbepleisterd. Beuken gescheiden

Gedenkplaat ter nagedachtenis van de slachtoﬀers

door ronde zuilen op achthoekige basis en versierd

van WOI. Naast de deur van de kerk van Sint-Maria-

met bladwerk van stuc op de

Aalter.

veelzijdige

dekplaat.

kapitelen en een

Bepleisterde

houten

kruisriboverwelving. Het interieur werd grotendeels

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van
Bijstand of Hulp der Christenen
2

erboven.

vernieuwd in 1955 en later. Mobilair. Schilderijen:
aan de wanden hangen zeven schilderijen door J. van
Baelen

- Afstand langs route: 0.0 km

met

"De

Zeven

Werken

van

Barmhartigheid" (1648) uit het klooster der Broeders
Alexianen te Antwerpen, geschonken door Alexander
Jullien die ook de grond schonk waarop de kerk
gebouwd

werd.

Houten

en

plaasteren

heiligenbeelden (eertijds -voor 1957- aan de zuilen).
Stenen hoofdaltaar met marmer bekleed en versierd
met drie nissen met plaasteren beelden en reliëf met
H. Graf. Houten neogotische zijaltaren toegewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw van Mathias Zens (1887) en aan
Sint-Jozef van Carton (Roeselare) van

1875. Een

gedeelte van de eiken neogotische communiebank
van C. De Jonghe (Brugge) van 1883 is omgebouwd

Afbeelding 2: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van
Bijstand of Hulp der Christenen (Bron: Vlaamse
Gemeenschap, 03-10-1986, ©Vlaamse Gemeenschap)

tot altaar en lezenaar. Eiken neogotische
1932. Een van de

beschilderde plaasteren beeldjes) is vermoedelijk

der Christenen. Omringd door omhaagd kerkhof op

naar ontwerp van J.-A. Clarysse (1853-54); de tweede

Blekkervijverstraat,

biechtstoel dateert van 1905. Orgel door Van

Schuurlo en Wingenestraat. Gebouwd in 1850-51 op

Peteghem gerestaureerd in 1854.

grond ter beschikking gesteld door de familie Jullien Van Cutsem naar ontwerp van priester-architect Jan

Geschoren taxussen op kerkhof MariaAalter

August Clarysse in neogotische stijl, één van de
eerste neogotische kerken in Vlaanderen. Inwijding
door mgr. Delebecque op 15

twee neogotische biechtstoelen

(met symbolen van de pauselijke macht en

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand of Hulp
het kruispunt van Aalterstraat,

kansel

geschonken door de familie Bosmans-van Besien in

september 1851.

2

Herstellings- en verbouwingswerken onder leiding

- Afstand langs route: 0.0 km

van architect A. De Deken in de jaren 1950. Hallekerk
met driebeukig transeptloos schip van vier traveeën
onder leien zadeldak met dakruiter, met polygonale
koorafsluiting geﬂankeerd door driezijdige absissen,
sacristie en berging. Driezijdige zijabsissen niet naar
buiten uitgebouwd. Zuidelijke sacristie

vergroot in

1913. Opgetrokken uit bruinrode en gele baksteen
met gebruik van natuursteen voor kordons (dorpels
en venstertraceringen bij de

restauratie); één

zadeldak (leien) met dakruiter dekt schip af.
Westelijke

puntgevel

met

licht

uitspringend

Afbeelding 3: Geschoren taxussen op kerkhof MariaAalter (Bron: Van der Linden, Geert, 03-05-2003,
©Vlaamse Gemeenschap)

middenrisaliet van middenbeuk met korfboogportaal
in spitsboognis, geﬂankeerd door kleine venstertjes
in

de

vorm

van

sferische

driehoeken;

hoog

5
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Op het kerkhof bij de parochiekerk van Maria-Aalter
staan 26 geschoren taxussen. Het zijn immer groene
volumes die in de vorm van afgeknotte kegelvormen
zijn

geschoren.

Ze

zijn

geplant

langs

de

kerkhofpaden, de topiary zijn mooie voorbeelden van
traditioneel geschoren struiken.
Hoeve met losse bestanddelen

3

- Afstand langs route: 0.0 km
Afbeelding 5: Kantschool van Sint-Maria-Aalter (Bron:
Vlaamse Gemeenschap, 01-09-1987, ©Vlaamse
Gemeenschap)
Hoeve met losse bestanddelen

5

- Afstand langs route: 0.0 km

Afbeelding 4: Hoeve met losse bestanddelen (Bron:
Vlaamse Gemeenschap, 03-10-1986, ©Vlaamse
Gemeenschap)
Hoevetje met losstaande bestanddelen in omhaagd
erf, naar verluidt eertijds ook herberg, daterend uit
de eerste helft van de 19de eeuw (met oudere kern ?
).

Boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag

onder overkragend zadeldak

(pannen, nok parallel

aan de straat). Gewitte gevel op gepikte plint. Drie
houten

Afbeelding 6: Hoeve met losse bestanddelen (Bron:
Vlaamse Gemeenschap, 03-10-1986, ©Vlaamse
Gemeenschap)

bolkozijnen met kleine roedeverdeling en

groen-witgeschilderde

luiken.

Binnen:

mooi

bewaarde woonkamer met eiken muurbalken en
zwarte

tegelvloer. Ten oosten, stal met in de

Hoevetje met losstaande bestanddelen op omhaagd

straatgevel baksteen met ingekerfd jaartal 1844.

erf, uit de eerste helft van de 19de eeuw (met oudere
kern ?). Ten noordoosten, boerenhuis van zes

Kantschool van Sint-Maria-Aalter

traveeën en één bouwlaag onder overkragend
zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Gewitte
gevel op gepikte plint. Houten vensters met luiken,

4

- Afstand langs route: 0.0 km
Voormalige kantschool van Sint-Maria-Aalter, gesticht

bolkozijnen met kleine roedeverdeling, houtwerk van

in 1847. Huidig schoolgebouwtje opgericht in 1860.

deurtje. Tegenover het huis armpomp. Ten zuiden,

Gelegen achter de kerk, toegankelijk via een poortje

bakstenen stallen onder zadeldak (pannen, nok

in de kerkhofmuur. Bleef bestaan als kantschool tot

loodrecht op de straat), in beide zijgeveltoppen in

in de 20ste eeuw. Bakstenen gebouw met drie en zes

bakstenen gedateerd 1826.

traveeën, iets vooruitspringend,

tweede raam (woonkamer) is vernieuwd. Getoogd

geritmeerd door

Lagere school en klooster Heilige Familie

travee nissen waarin de getoogde vensters en
overluifelde deur gevat zijn. Op borstwering van de
middentravee niskapelletje met heiligenbeeld. Voorts
6

eenvoudige getoogde muuropeningen.

- Afstand langs route: 0.0 km
Lagere school en klooster van de Heilige Familie.

6

RouteYou routegids: maria-aalter wandelommetje menas 2.3 km
met rolluiken).

Licht getoogde bovenvensters met

kleine roedeverdeling (nieuw). Zijaanbouwsels onder
lessenaarsdak. Op bakstenen zijgevel links sporen
van

vroegere zijtrapgevel van één bouwlaag en

gedicht omlijst venster. Rechter zijgevel beraapt.
Twee burgerhuizen

8

- Afstand langs route: 0.0 km

Afbeelding 7: Lagere school en klooster Heilige
Familie (Bron: Vlaamse Gemeenschap, 31-01-1986,
©Vlaamse Gemeenschap)
Opgericht in

1895; bouw van zusterschool en

zogenaamd Huis der Heilige Familie naar ontwerp
van Eerwaarde Heer P. Van Loo (Knesselare). Nieuwe
Lagere School gebouwd in 1959. Aan de straat
gelegen, langgerekt schoolgebouw met beschilderde
bakstenen gevel en hoge

getoogde vensters met

roedeverdeling; uit de 20ste eeuw. Rechts ernaast

Afbeelding 9: Twee burgerhuizen (Bron: Vlaamse
Gemeenschap, 01-09-1987, ©Vlaamse Gemeenschap)

woning van drie traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak (pannen, nok loodrecht op de straat).

Twee aaneengebouwde burgerhuizen met

Pastorie

klein

voortuintje. Een gevelsteen boven de voordeur van
nummer 30 vermeldt: "Gebouwd door P.L. Clacys/
burgemeester te Aaltre/ en zyne echtgenoote/A.M.

7

Bauwens/in't jaar

- Afstand langs route: 0.0 km

lijstgevels

1869". Eenvoudige bakstenen

(nummer

28

geschilderd)

met

rechthoekige deuren en vensters; nummer 28 met
verbouwde pui.
Menas

9

- Afstand langs route: 0.67 km

Het 15 hectare groene domein van de Broeders van
Liefde

in

Sint-Maria-Aalter

heeft

een

nieuwe

bestemming. Sinds januari 2015 spreken we niet

Afbeelding 8: Pastorie (Bron: Vlaamse Gemeenschap,
01-09-1987, ©Vlaamse Gemeenschap)

meer over 'Internationaal Noviciaat', maar over
'Menas'.

Pastorie, gelegen in grote tuin met rode beuk aan de
straat. Gebouwd in 1851 door Jan August Clarysse, in

Het domein wordt ter beschikking gesteld als

1900 naar ontwerp van Jozef De Bosscher (Heusden)

gastenverblijf met 48 individuele kamers. Daarnaast

verhoogd met een bovenverdieping, in het derde

zijn

kwart van de 20ste eeuw grondig gerestaureerd.

ontspanningsruimte. Een maaltijd kan je in zelfkook

Voorheen

of via de cateringformule nemen in het restaurant.

bakstenen

lijstgevel

met

er

6

zalen,

een

grote

kapel

en

een

dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan

Het verblijf is er speciﬁek voor activiteiten met een

de straat); sedert 1959 witgeschilderd. Rechthoekige

verstillend, verdiepend en/of verbindend karakter,

benedenvensters met vernieuwde luiken (voor 1950

met of zonder overnachting.

7

Ideaal

dus voor
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bezinningsdagen,

retraites,

verdiepingsdagen,

inspiratie-

eigenares van zijn vele goederen. Zij bezat alleen al in

of

Aalter 372 hectaren grond.

inleefmomenten,

stiltewandelingen, vuurloop of om je in alle rust eens
met je team terug te trekken.

Het

eigenlijke

kasteel

van

Blekkervijver

werd

gebouwd in 1930, na de afbraak van het buitengoed,
gebouwd door Roelandts junior. In mei 1940 waren

menas biedt:

er

piloten

van

de

Belgische

Luchtmacht

- plaats voor scholen, bedrijven, organisaties of

ingekwartierd. Hun toestel bevond zich op het

individuen om te bezinnen, in team na te denken of

vliegveld van Aalter (dat nu het industriepark is).

een retraite te houden

In 1949 kocht de Congregatie van de Broeders van
verstillend,

Liefde het kasteel van Blekkervijver en een deel van

verdiepend of verbindend karakter te doen, met of

het domein. Een strook grond langs de weg naar het

zonder overnachting

station werd verkaveld als bouwgrond en de rest

- uitgebreide cateringformules in het restaurant of de

behoorde toe aan verschillende eigenaars.

mogelijkheid tot zelfkook

bedoeling was er een nieuw noviciaat in te richten.

- een plek om vrijblijvend kennis te maken met de

Het interieur van het kasteel werd aangepast aan de

lokale broedergemeenschap of met onze twee unieke

nieuwe noden. Aan het kasteel werd een nieuwe

zorggemeenschappen

vleugel gebouwd met het eigenlijke noviciaat en een

- rust en heerlijke koﬃe

kapel. Deze gebouwen zijn eigendom van de Broeder

-

ruimte

om

activiteiten

met

een

De

van Liefde en dus niet toegankelijk.
menas is:

Hoeve met tweegezinswoning en
bedrijfsgebouwen

- een groen domein van 15 hectare groot, eigendom
van de Broeders van Liefde
- een gastenverblijf met 48 individuele kamers

11

- een accommodatie op de prachtige grens tussen

- Afstand langs route: 1.43 km

West- en Oost-Vlaanderen
- een groene omgeving vlakbij Landschapspark
Bulskampveld
Kasteel Blekkervijver

10

- Afstand langs route: 0.77 km

Afbeelding 11: Hoeve met tweegezinswoning en
bedrijfsgebouwen (Bron: Vlaamse Gemeenschap,
17-10-1986, ©Vlaamse Gemeenschap)
Achterin gelegen hoeve met tweegezinswoning en
losstaande

bedrijfsgebouwen; daterend uit de

tweede helft van de 19de eeuw.
boerenhuis

met

naar

het

Ten noorden,

zuiden

gerichte

gecementeerde voorgevel van zes traveeën en twee
Afbeelding 10: Kasteel Blekkervijver (Bron:
Gemeentebestuur Aalter)

bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan

In 1870 werden de uitgestrekte bossen van de

Nagenoeg rechthoekige vensters, op de begane

de straat); met klein voortuintje voorzien van ijzeren
afsluiting met muurtjes en hekken (circa

Blekkervijver aangekocht door J.B.J. Roelandts. Ze

1935).

grond met persiennes. Kroonlijst op klossen. Rechts

waren vroeger in het bezit van de Jezuïeten. Toen zijn

iets hogere vernieuwde woning op de plaats van een

zoon kinderloos overleed, werd Camille Van Cutsem

oudere (naar verluidt buitenverblijf van de eigenaar

8
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tot 1919). Linker zijgevel door middel van bakstenen
gedateerd 1873. Achtergevel aangepast met grotere
en meer vensters.

Ten zuiden, dwarsschuur van

1868, na brand in 1961 gedeeltelijk vernieuwd.

9
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel
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