
 

KRAKKEPAD       
Afstand : 9,6 km (op te splitsen in 5,4 km + 4,2 km) – bewegwijzerd –  

Plaisiersbos en natuurgebied Hoogveld niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

  
 
We starten onze wandeling op de parking voor de pastorie, Koning Albertstraat 2.  

We kunnen even de kerk binnenstappen, een beknopte historiek is er gratis te vinden achteraan de 
kerk.  

We begeven ons naar rechts, in de Koning Albertstraat en gaan voorbij de Kloosterstraat tot aan 

huis n° 38. Hier bevond zich het café De Congoster, naast de smidse van Felix Decloedt. Zijn zoon 
Achilles was de stichter van de gieterij- en landbouwmachinefabriek die zich verder in de straat 

bevond. Felix woonde er van 1887 tot 1918 en had elf kinderen waarvan zeven dochters, ideaal om 
een café uit te baten. Dit was een doorn in het oog van de overbuur, onderpastoor van Karel Van 

Eecke. Hij kon het niet verkroppen dat het café open was tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
In 1954, toen het café onder de naam Sporta uitgebaat werd door beroepsrenner Wilfried 

Salembier, was er de prijsuitdeling van de “Grote Prijs Baron Van Zuylen”.  

 
We stappen links de Bezembinderstraat in. In het verleden sprak men van het ‘straatje’. De huidige 

naam verwijst naar de vroegere bezigheid van de Veldegemnaren: het bezembinden. Op het einde 
slaan we linksaf in de Stroelputstraat die we volgen tot aan de Rembertstraat. De Stroelputstraat 

verwijst naar een oud toponiem ‘Strooyput’, rootput voor vlas.  

 
Op de hoek bevindt zich het café ‘t Strooyhof, een gezellig “bruin” café waar het Veldegems 
dagelijks leven besproken wordt. Links bevond zich het café Benelux. In deze omgeving  wilde 

pastoor Vuylsteke ooit de kerk bouwen, maar omdat daar danspartijen gehouden werden vond de 
pastoor een betere plaats waar de kerk nu staat.  

We steken schuin links de Rembertstraat over en belanden in de Steenovenstraat. We passeren de 
mooi heraangelegde begraafplaats. Een deel werd heraangelegd volgens een ontwerp van de 
Nederlandse landschapsarchitecte Ada Wille van Buro Wille landschaps- & 
begraafplaatsarchitectuur. Hier bevinden zich de graven van gewezen burgemeester Jozef 

Janssens, de schrijver Norbert Fonteyne, familie Modde, … 

We wandelen op het einde rechts de Halfuurdreef in. Tussen de huisnummers 131 en 133 was de 

plaats waar zich vroeger een steenoven bevond die men gebruikte voor het bakken van de stenen 



 
voor de kerk. Op het einde stappen we links de Bergenstraat in.  We passeren links de Acaciastraat. 

Iets verder wandelen we rechts de Belledreef in. De gemeentegrens tussen Ruddervoorde en 
Veldegem loopt verder, vanaf de Wormstaldreef, pal in het midden van de weg.  

Rechts lopen we de in 1840 gebouwde en nu mooi gerestaureerde boswachtershoeve voorbij en 
nemen de eerstvolgende dreef links,  het Plaisiersbos binnen. Het bos werd genoemd naar de 

opzichter August Plaisier (1854-1932) die daar vanaf circa 1900 woonde.  Hij baatte ook de 

steengroeve uit. Het bos (22 ha) met wat aanpalend weiland (5 ha) werd in 1999 eigendom van de 
gemeente en wordt beheerd door Natuurpunt. Het bos staat gecatalogeerd als een zuur eiken-
haagbeukenbos met in de lente tal van voorjaarsbloeiers zoals speenkruid, bosanemoon, 

klaverzuring, dalkruid, kleine maagdenpalm en salomonszegel tussen een variatie van bomen met 
o.a. de zomereik, beuk, veldesdoorn, grove den,  lork… 

Rechts is een wandelweg; die lopen we voorbij. Het loont om - bij een later bezoek aan het bos - 
ook eens dit pad te verkennen. Langs deze wandelweg vind je immers twee onlangs gegraven 
poelen.  

Iets verder slaan we rechtsaf en volgen de lange eikendreef tot het einde. We volgen het links-

rechts-links slingerende paadje. Rechts staat een bank waar je even kunt verpozen om de 
“vlinderweide” te bekijken. Deze vlinderweide werd in 2000 onder impuls van het Regionaal 
landschap aangeplant  met aan de rand specifieke struiken om de vlinders aan te trekken.  

Op het einde, neem de wegel links die je in een majestueuze eikendreef leidt, die halverwege 

verandert in een prachtige beukendreef. Wandel tot op het einde. Vergeet daar niet even achterom 
te kijken om de majestueuze “kathedraaldreef” met de oude beuken als pilaren te bewonderen. 
Vooral in de winter heb je hier een onvergetelijk beeld met pal op het einde de ondergaande zon.  

  

Op het einde slaan we linksaf, over een bruggetje van boomstammen over de ondiepe gracht, en 
volgen het pad tussen de varens (varens enkel zichtbaar in de zomer) tot aan een dreef. In de verte 

links zien we de boswachtershoeve. We gaan echter rechtdoor over de ondiepe sloot en volgen het 
weggetje. Op het einde komen we slaan we rechts in. Na een dertigtal meter, vlak voor de weide, 
nemen we het paadje links, langs de bosrand. De weiden waarlangs we wandelen, werden 

ingericht als natuurontwikkelingsgebied. De drukke A17 is in fel contrast met de rust op onze 
wandeling. 

Op het einde, over het brugje van twee dikke balken, gaan we rechts en komen in een 

(opnieuw geopende) oude eikendreef, die ons terug op de Bergenstraat brengt. We gaan naar 
rechts, passeren de Bosdreef, die we links laten liggen, en vervolgen onze weg links, de 
Wormstaldreef in. We volgen die tot de Koningin Astridstraat. Even naar links in de Koningin 
Astridstraat en bij de volgende kruising kiezen we rechts de dreef Veltweg (vroeger Hoogveld). 



 
5,37 km of 7681 stappen 

Hier kun je de wandeling onderbreken en langs de Koningin Astridstraat rechtdoor 

wandelen naar de kerk (ons vertrekpunt). Later kun je vanaf hier het tweede deel 

wandelen.  

Rechts naast onze wandelweg loopt de Langedijkbeek waar soms veel water doorvloeit, maar 

soms staat hij ook bijna droog ! Voor ons duiken de bossen van Hoogveld op.  

Van zodra we aan het bos komen, nemen we de rechtse dreef. We lopen dus verder langs de 
Langedijkbeek die we even verder dwarsen en volgen het wandelpaadje dicht bij de 
rechteroever. In de winter van 2018-19  is flink gesnoeid en gerooid in dit stukje bos waar 
vooral Amerikaanse eik groeide. Verder gaan we links de beek weer over tot we rechts afslaan 

en in een prachtige beukendreef komen. In de dreef nodigt een bank ons uit om even te 
verpozen en te genieten.  

Bij het verlaten van het oude bos - net voorbij een ijzeren hekken - kunnen we links de nieuwe 
aanplant bekijken. Waar de aanplant van het jonge bos overgaat in een nieuw aangeplante 
boomgaard, loopt het wandelpad van Natuurpunt en dat nemen we. We verlaten dus de 

eikendreef en slaan links het wandelpad in. Halverwege houden we even halt bij de poel. Dit is 

één van de vier poelen die gegraven werden door Natuurpunt en waar we altijd veel fauna 

kunnen waarnemen. We kijken ook eens naar het domein Hoogveld dat rechts van ons ligt: 
een kasteeldomein met park. 

 

Dokter Herrebaut had het landgoed in z'n bezit in 1845. Hij liet in 1865 de oude hoeve , een 

schuur en een kasteel bouwen. Het adellijke geslacht van Outryve d'Ydewalle kocht in 1867 het 
goed aan Mevrouw Damphné Elisabeth Herrebaut. Baron Raoul  van Zuylen van Nyevelt en 
Marguerite de Spoelberch verwierven het domein in 1912. 

Aanvankelijk was het kasteel een ruim herenhuis, maar meerdere verbouwingen gaven het de 
allure van een kasteeltje of landhuis. Het werd een adellijk zomerverblijf. 

Baron van Zuylen was burgemeester in Veldegem van 1932 tot 1938 en van 1947 tot 1962. 

Na zijn dood erfde mevr. Myriam de Potter de ten Broeck, echtgenote van Alain d'Udekem 
d'Acoz,  het domein. In juli 1982 hebben Maryline Benoit en Joris Weyts in naam van vzw-VKSJ 
West-Vlaanderen de gebouwen en 5 hectares aangekocht om een jeugdverblijfcentrum voor 

sociaal toerisme op te richten. Sinds 1985 staat de vzw-Hoogveld in voor de verbouwingen en de 
uitbating van het domein. In 2002 werd de oude schuur herbestemd tot het landhuis en 



 
onthaalruimte en in 2008 werd het paviljoen volledig heropgebouwd. De totale capaciteit is nu 
128 bedden en jaarlijks zijn er tot 16.000 overnachtingen.  

Nu gaan erfgoed, toerisme, landbouw en natuur hand in hand. Samen werd een mooi project 
gerealiseerd voor de Zedelgemse gemeenschap.  

Voor een rondleiding met gids over de geschiedenis van Hoogveld : boek de van Zuylen-de 

Spoelberchwandeling (op aanvraag voor groepen: 050 288 330 of info@zedelgem.be)  

We vervolgen ons pad en passeren een insectenhotel. We komen weer op het fietspad en slaan 
rechtsaf, volgen dus het fietspad, en vóór het hekken draaien we mee linksaf en volgen verder dit 
pad.  

In de volgende bocht verlaten we het fietspad door naar links te gaan. Ongeveer 100m verder, net 

vóór het hekken, nemen we rechts en onmiddellijk weer rechts, het kleine paadje tussen het nieuw 
aangeplante bos (let goed op het bewegwijzeringsbord). Aan het einde van dit paadje - tegen de 
Halfuurdreef - staat een infobord. We slaan linksaf, de Halfuurdreef in.  

Vroeger een dreef, nu een her aangelegde weg. Deze ‘dreef’ kan men in een half uur volledig 
afwandelen, vandaar wellicht de naamkeuze.   

We passeren de Boldersdreef en het Ludovicus Vandendriesscheplein en slaan rechts de Sint-

Corneliusstraat in. Aan de rechterkant vinden we op nr. 13 de mooie woning “Huis Zonneleen” 

waar de gewaardeerde schrijver Norbert Fonteyne (1904-1938) leefde. Hij werd in Veldegem 

benoemd aan de gemeenteschool in oktober 1923 en verbleef er tot aan zijn plots overlijden. 
Tijdens de begrafenis was er om 10u57 een van de krachtigste aardbevingen die op Belgisch 
grondgebied heeft plaatsgevonden. Fonteyne was voor zijn tijd een onorthodox onderwijzer. Waar 

anderen met ijzeren hand les gaven volgens het boekje, koos hij voor ervaringsgericht onderwijs. 

Hij ging vaak met zijn leerlingen wandelen, zowel in de natuur als in dorpen en steden. Zijn 
bekendste boek was wellicht “Kinderjaren”. 

We slaan links de Lokaalstraat in tot aan de Mariastraat, die we links inslaan. Rechts passeren we 

het parochiaal centrum. Iets verder aan dezelfde kant bevond zich een sigarenfabriek waar de 
vroegere burgemeester Janssens eigenaar van was. Onder het merk Jasco verkocht men er 
sigaren, cigarillo’s en kerftabak (verzamelnaam voor pruimtabak, pijptabak en shag). Na een 

tiental meter in de Mariastraat nemen we rechts het steegje tussen 2 garages, dat uitkomt op de 
Markt.  

Rond de Markt bevinden zich enkele horecazaken waar we nog even gezellig kunnen 
nakaarten.  Op de Markt bevindt zich ook het oud gemeentehuis, dat vóór de gemeentefusie van 
1976 dienst deed als gemeentehuis van Veldegem. Ga verder links langs de Koning Albertstraat tot 
aan de kerk, ons vertrekpunt.  

 
Tweede deel : 4,2 km of 6620 stappen 

 

mailto:info@zedelgem.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pruimtabak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijptabak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shag


 
In 1978 ontwierpen KWB en Blijft Fit-Veldegem het Krakopad.  

Naar aaanleiding van ‘Veldegem, Dorp in de Kijker 2013’ van Landelijke Gilden, heeft o.m. de 
Heemkundige Kring het Krakopad van een update voorzien.  

In 2014 kreeg de wandeling de naam ‘Krakkepad’. Ze loopt over oud veldgebied en slingert zich 
door veld en bos van het oude Veldegem, Ruddervoorde en Torhout.  

Op dat veld vonden de bezembinders voor het maken van hun borstels vroeger ‘tem heed’ (erica 
tetralix, dopheide) en ‘wild heed of krakke’ (erica cinerea I., de ruigere struikheide).  
Tem heed leverde kwaliteitsborstels, wild heed of krakke minderwaardige bezems.  

Door die krakke of dat heed kregen de Veldegemnaren wel eens in den vreemde een spotlied te 
horen zoals: 

Heed, heed, heed,  

dat den duvel scheet.  
Had den duvel nooit gescheten,  

w’hadden nooit van  
heetetrekkers geweten. 

----------------------------------------------- 
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