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10 000 stappen 

in De Klinge

Startplaats aan de 
O-L-V Hemelvaartkerk, 
Klingedorp, De Klinge.

We volgen het Klompenpad, een 
niet-bewegwijzerde route van 
10 km (14 000 stappen) die kron-
kelt over de grensovergang naar 
Nederland.

Er is drankgelegenheid in het 
centrum, in de Bergstraat en op 
Camping Fort Bedmar.
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10 000 stappen in 
De Klingeelke 

stap 
telt

Nadat we het gevaarlijke kruispunt veilig overstaken, wandelen we rechtdoor de 
Rode Moerstraat in. We stappen een eind rechtdoor en nemen de eerste straat links, 
de Malcontentstraat en vervolgens de eerste straat rechts, de Sluisstraat. 
Na een S-bocht komen we aan een dijk. We vervolgen onze weg naar links op 
de Rode Moerdijk. De dijk dateert uit 1615 en diende om de links gelegen Rode 
Moerpolder in te dijken. Op het einde van de weg zien we links de Kapel van het 
Heilig Kruis uit 1967. We bevinden ons hier in het gehucht het ‘Spaans Kwartier’, 
aangezien de wijk bij de kapel al in 1595 onder Spaans bewind stond.

Naast de kapel stond vroeger het fort ‘Bedmar’. Dit werd in 1702 gebouwd als 
onderdeel van de ‘Linie’, een verdedigingsgordel van grachten en forten die de 
Fransen bouwden om invallen uit de Noordelijke Nederlanden tegen te gaan. We 
stappen schuin rechts de drukke Fort Bedmarstraat in en nemen vervolgens links 
de Kapelledreef. Hier bevindt zich camping ‘Fort Bedmar’. We lopen langs de 
camping, waarna de weg overgaat in een zandweg. Een eindje verderop zien we 
aan onze rechterkant grenspaal 274 uit 1843. Even voorbij deze grenspaal gaan we 
linksaf, houden rechts aan en stappen voorbij het voetbalveld het wegeltje links in. 
Aan het eind van deze wegel gaan we eerst naar links, vervolgens naar rechts en 
slaan dan opnieuw rechtsaf. We zijn nu in de nieuwe woonwijk ‘Ten Hogen’. We 
volgen de wegel eerst naar links en dan naar rechts en komen zo uit op het einde 
van de Hoge Rode Moer. Deze straat wandelen we uit tot aan het T-kruispunt met 
rechts een gemeentelijk speelplein en slaan rechtsaf de Schooldreef in. Na huis-
nummer 19, nemen we een oude kerkwegel aan onze linkerkant en op het einde 
van deze wegel stappen we rechts de Kieldrechtstraat in. We passeren eerst het 
Molenmonument en daarna het standbeeld ‘De Smokkelaar’. In de periode na WOI 
smokkelden heel wat inwoners uit De Klinge boter uit Nederland. Om de douane 
te misleiden werd vaak gebruik gemaakt van ‘smokkelklompen’. Een gewoon paar 
klompen, maar met omgekeerde zooltekening. Als je stapt, staat de voetafdruk dus 
in de verkeerde richting.
Aan het eind van de straat vinden we de kerk, het start- en eindpunt van deze 
wandeling.

Deze wandeling vertrekt aan de 
O-L-V Hemelvaartkerk in De Klinge. 
We slaan de straat in naast deze kerk, 
de Hulststraat, richting Hoogegeest-
straat. We passeren rechts grenspaal 
276 en wandelen het Nederlands 
bosgebied in. Aan het eerste pad 
slaan we linksaf en volgen het 
wandelpad naar rechts. We komen op de 
vroegere spoorwegbedding Mechelen-Terneuzen het bos weer uit. 
Aan de kruising met de Buitenstraat gaan we linksaf en slaan daarna onmiddellijk 
rechts de Bergstraat in. We stappen tot aan het pleintje/rond punt. Op het pleintje 
zien we één van de zes Wase Reynaertbanken, geplaatst door VTB. Er staat ook een 
beeld van een klompenmaker. 
We wandelen even terug, slaan links de Koningstraat in en komen zo terug op het 
spoorwegpad dat we naar links volgen tot de eerste straat. Hier gaan we opnieuw 
linksaf, de Sint-Pietersnieuwstraat in. 
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