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De Route

10 000 stappen in 

Sint-Gillis-Waas

Startplaats aan het
Gemeenschapscentrum 
‘De Route’, 
Stationstraat 201/1, 
Sint-Gillis-Waas. 

We volgen het Meipad, een 
niet-bewegwijzerde route van  
7 km (10 000 stappen) langs 
het centrum van Sint-Gillis-
Waas.

Het parcours is goed toegankelijk 
voor kinderwagens en rolstoelen. 
In het centrum bevinden zich 
meerdere drankgelegenheden. 
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10 000 stappen 

Sint-Gillis-Waaselke 
stap 
telt

Sint-Egidiuskerk (Kerkstraat 23), het monument der gesneuvelden uit 1921, het oude 
vredegerecht (Kerkstraat 21) en de parochiepomp die tevens dienst deed als schandpaal 
(Kerkstraat 22). 
We vervolgen onze weg rechts en slaan de Nieuwstraat in. Voorbij de gemeentelijke 
begraafplaats nemen we de eerste straat links, de Drieske Nijperstraat. De naam Drieske 
Nijpers verwijst naar de wonderdokter Andries De Clerq die in de eerste helft van de 
19de eeuw mensen verloste van allerlei kwalen door ze te ‘nijpen’. We blijven rechts 
wandelen tot het gemeentelijk speelpleintje. We wandelen via de grindweg over dit 
pleintje, slaan de grindweg rechts in en komen zo in de Klompenstraat. Hier gaan we 
opnieuw rechtsaf en na 30 meter nemen we voor de bocht het grindpaadje links (voor 
huisnummer 12). Dit brengt ons naar de Blokstraat, waar we rechtsaf gaan en na ruim 
200 meter links van ons de wegel Akkerkens bemerken. Dit is nog een restant van een 
oude kerkwegel die verbinding gaf tot op de Groenendijk.
Aan het einde van de Akkerkens komen we aan de ‘Watergang der Hoge Landen’. 
Rechts liggen de gehuchten Okkevoorde, Kemphoek en den Triest. We steken de brug 
over en slaan linksaf, richting Broek. We wandelen verder rechtdoor langs de 
watergang, achter de huizen van de Reepstraat. Aan de kruising met de Reepstraat 
steken we deze over en vervolgen onze weg tot op de kruising met de spoorwegbedding. 
Hier slaan we links af en zo bereiken we opnieuw onze startplaats, het Gemeenschaps-
centrum ‘De Route’.

Met de rug naar het Gemeenschapscentrum ‘De Route’ ligt een spoorwegpad voor ons. 
We nemen dit pad naar links, richting Sint-Niklaas. Op deze plaats heeft vroeger een 
stationsgebouw gestaan, dat in 1966 werd afgebroken. 
Na het oversteken van het kruispunt Stationstraat/Tybaartstraat, zien we rechts de 
overblijfselen van de laatste klompenmakerij van onze gemeente, één van de 
belangrijkste nijverheden van de 19de en begin 20ste eeuw. Vervolgens kruisen we de 
Aststraat en de Heerweg (Romeinse verbindingsweg Burcht – Brugge). Let onderweg 
even op de bermbegroeiing, want de spoorwegbedding is beschermd als natuurgebied.
We volgen het spoorwegpad niet tot aan de Baarstraat, maar slaan ongeveer 350 meter 
voorbij de kruising met de Heerweg, linksaf de Klokputweg in. We komen uit in de 
Bunderstraat en volgen deze links tot op het kruispunt de Zevenster.
Aan dit kruispunt slaan we rechtsaf de Doornstraat in, die we volgen tot aan de 
Bosstraat. Hier slaan we linksaf richting dorp en op het einde van de Bosstraat gaan we 
opnieuw linksaf. 
Via de Kasteelstraat komen we op het Burgemeester Omer De Meyplein en zien het 
kasteel ‘De Vaulogé’. Dit is een statig gebouw in Vlaamse renaissancestijl uit de 
16de-17de eeuw, dat nu dienst doet als gemeentehuis. De tuin van het gebouw is aange-
legd naar Frans model en wordt gebruikt als gemeentepark. We wandelen door dit park 
en belanden in de Lage Kerkwegel. Achter het huis in de Lage Kerkwegel nr 3 bevindt 
zich het privé-museum ‘Huis van de Evolutie’. Even verder komen we aan het kerk-
plein. Hier bewonderen we de statige dekenij uit 1872 (Lage Kerkwegel 2), de 
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