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Vertrekken aan de kerk richting Aalst naar Ela Lighting toe.
Rechtover Ela Lighting, slagen we links af, het Houwelgat in.

1ste kapel =  Sint Barbarakapel - gebouwd rond 1845
 Eigenaar: Stad Aalst
 Onderhouden door Guy en Myriam Gelaude

Henricus Plas toenmalig  eigenaar van het  ‘Plassenshof’, het grote boerenhof dat 
hierachter stond, gaf aan Joannes Van Langenhove uit Opwijk de toelating om in 
zijn boomgaard een kapel te bouwen. 

Het beeld van de heilige Barbara werd op 28 augustus 1847 in processie naar de kapel gebracht.

Via erfenis werd Maria Mollaert in 1970 eigenaar.  
Weinig later werd de kapel onteigend voor de heraanleg van de N411. Deze werken werden nooit 
uitgevoerd en zo werd de kapel te koop aangeboden aan de stad Aalst die eigenaar werd voor één 
symbolische frank.

De voorspraak van de heilige Barbara wordt vooral ingeroepen tegen een onverwachte dood. Ze is 
patrones van allehande gevaarlijke beroepen, waaronder de brandweerlieden.

De Dorpsraad heeft van de stad Aalst bekomen dat de zwaar verwaarloosde kapel door hen
gerestaureerd werd. Het Barabarabeeld werd mede dank zij subsidies in 2018 al gerestaureerd.

We gaan verder het Houwelgat in en slaan na de haag rechts af, het fiets- en wandelpad 
de Molenwegroute op.

2de kapel =  Sint Jozefkapel - gebouwd rond 1885
 Eigenaar: Ignace en Tony Mollaert 
 Onderhouden door Yvette Coen

Deze kapel is gebouwd op het hoogst gelegen punt van Baardegem. Hier staan we
54 m boven de zeespiegel.

Deze kapel werd gebouwd rond 1885 door Anaïs Van Biesen, enig kind van Petrus 
Van Biesen en Paulina Joostens. Anaïs stierf in 1961 in Port-au-Prince op Haïti, 
waar zij werkte als missiezuster.

Haar volledige erfenis, dus ook deze kapel ging naar haar ongehuwde nicht, Maria Mollaert.  
Op hun beurt erfden Ignace Mollaert en zijn broer Tony deze grond met kapel. 

We volgen de asfaltweg en komen in de Bieseweide. Op de T slaan we rechts af.



3de kapel =  Sint Margarethakapel - gebouwd rond 1835
 Eigenaar: kerkfabriek 
 Onderhouden door Maria Aelbrecht en haar echtgenoot 

Margareta van Antiochië die als jonge maagd het aanbod van een machtig Romeins 
veldheer afwees en koos voor de marteldood, wordt wellicht als sinds de 13e eeuw in 
Baardegem vereerd.

Deze kapel is wellicht  een van de oudste kapelletjes van Baardegem.
Een oorkonde van 1837 bevestigt dat Petrus De Meersman ongeveer 
30 ca grond en de reeds gebouwde kapel afstaat aan de Kerkfabriek.

Het ‘schild’ met de afbeelding van de heilige Margareta, werd geschilderd
door pater Raymond Carlé voormalig missiepater van Baardegem.

Op 20 juli, feestdag van de heilige Margareta, is er de jaarlijkse ommegang. 
Het reliekschrijn van de H. Margareta wordt dan in processie door de velden 
gedragen, met eucharistieviering aan deze kapel.  Vroeger met pracht en 
paal. Op die dag zag het hier zwart van het volk. 
Een 18 jarige, plaatselijke maagd liep als Margareta in de processie geboeid 
door twee leeftijdsgenoten.  Zelfs in de jaren 90 namen nog meer dan 200 
mensen deel aan de ommegang.

We steken Baardegem-Dorp over en nemen  het Langewegje, naast de apotheek.

Op het einde aan de Rampelberg slaan we rechts af. 

4de kapel = Kapel van OLV-Vrouw van het Heilig Hart - gebouwd rond 1870
 Eigenaar: Bart Aelbrecht en Veronique Van Hamme 
 Onderhouden door Louis De Troy en zijn vrouw Lies en door Lieve Van der Heyden

In de volksmond wordt dit kapelletje ook ‘kapelleken van De Bie’ genoemd. 
Het werd door de familie De Bie gebouwd en was tot enkele jaren geleden
eigendom van de familie omdat het bij het ouderlijk huis hoorde.   

Maar, hoe verwonderlijk ook, de nog levende leden van de familie De Bie weten
niet wat de reden was voor de bouw van dit bedehuisje. 

De laatste jaren is de woning en dus ook de kapel al verschillende keren van
eigenaar veranderd. 

We vervolgen onze weg. Aan het eerste kruispunt slaan we links af de Zwanenneststraat in.
Juist achter de loods, slaan we rechts (het smal aarden padje) het Brusselsbaantje in. 

Op de splitsing, rechts aanhouden. We nemen de eerste weg rechts, de Winningstraat.

Op de T met de Rampelberg gaan we links en slaan we eerste straat links, de Cassestraat in.

In de bocht, slaan we links het tegelwegje in.

Café ‘Ons Huis
Rampelberg 118 - Baardegem - tel: 052 357562
Dinsdag sluitingsdag.



5de kapel = Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel - gebouwd rond 1854
 Eigenaar: De familie Jacobs 
 Onderhouden door Emilienne Vanderstraten

Een geschilderd opschrift geeft aan dat het kapelletje opgericht werd door J.F. Hoofdt 
in 1854.
In1843 hadden deze mensen een gift gedaan van 4000 frank voor de bouw van een 
bakstenen muur met arduinen dekstenen rond het kerkhof dat toen nog rond de kerk lag. 
Aan de ingang van het huidige kerkhof in het Houwelgat herinneren twee
ingemetselde arduinen stenen nog aan deze gift. 

We vervolgen het tegelwegje en komen in de Jan Frans Vonckstraat.
We houden rechts aan. We komen op een T. 

Dus nu op de T, gaan we naar links. Juist voor het ‘t Stationneken slaan we links af, de Spoor-
straat in. 
Ter hoogte van nr. 22, steken we rechts via een opening in de haag, de Leirekensroute (oude 
spoorwegbedding) over en nemen daar het kleine padje naar beneden.

50 meter naar rechts stond hier de kapel 
Sint Antonius Van Padua - gebouwd rond 1888

Eigenaar was de familie De Neef. 

7de kapel =  OLV Vrouw van Bijstand - gebouwd rond: 1836
 Eigenaar: gezusters Van Langenhove
. Onderhouden door Petra Stoop

Dit kapelletje wordt ook wel “ ‘s Moilers kapelleken” genoemd, naar ’t Smoilers-
hof” in de Eerdegemstraat. Tot rond 1860 stond er op het erf een houten wind-
molen, vandaar de benaming ‘s moilers (maalders). 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen mensen samen rond de kapel om 
er te bidden tot Onze Lieve Vrouw opdat ze zouden gespaard blijven van het 
oorlogsgeweld en de vliegende bommen. 
  

Ook voor heel persoonlijke intenties kwam men hier hulp en troost zoeken en vele verzoeken werden 
ingewilligd. Vandaar het opschrift: 
“HIER RUST HET MIRAKULEUS AFBEELDSEL VAN ONZE LIEVE VROUW VAN BIJSTAND”

We vervolgen dit wegje en op de T,  Eerdegemstraat slaan we rechts af voor de 7.5 km en
links voor de 9.5 km.

Voor de 7.5 km, stap je tot aan het ‘t stationneken en ga je links de Leirekensroute  op. je volgt 
deze tot aan het eerste  kruispunt en slaat rechts af. Op de T 100 m naar rechts en zo kom je 
aan kapel 9. 

Voor de 9.5 km links afslaan en tussen huisnummer 29 en 31 slaan we rechts af een veldweg 
in. Op het einde komen we in de Schuurkensbaan en slaan rechts af.

X
6de kapel = afgebroken in 2014

Brasserie ‘t Stationneken Spoorstraat 1 - 9310 Baardegem 
tel: 052 35 76 10 -  info@stationneken-baardegem.be



8ste kapel  =  Heilig Hart van Jezus - gebouwd rond 1919
 Eigenaar: Marie- Jeanne De Bakker 
 Onderhouden door henzelf, met hulp van de buren

We vervolgen deze weg en op het kruispunt slaan we rechts af de Baardegemstraat in.
Zo komen we terug  aan de Leirekensroute, steken deze over en komen terug in de Jan Frans 
Vonckstraat. 
Op de T, gaan we een 100 meter naar rechts.

We staan hier amper op 14 meter boven de zeespiegel, het laagste punt van 
Baardegem.
Op 3 september 1914 dynamiteerden Duitse soldaten de kerktorenspits van
Baardegem en ook van onze buurtgemeenten.  

De nacht daarop stelden Duitse soldaten hier hun kanonnen op om Lebbeke te beschieten.  
Er ontstond grote paniek onder de bevolking en ook bij de bewoners van de Schuurkenshoeve. 
Juffrouw Prudentia D’Hondt, bewoonster van de Schuurkenshoeve die de hoeve geerfd had van 
haar ouders, beloofde een kapel te laten optrekken als ze deze verschrikkelijke periode gaaf en 
gezond zou doorkomen. In 1919 liet ze dan deze kapel bouwen.
Boven de ingangsdeur zien we haar naam en de datum gegrift.
Ook hier onder het  altaar vinden we een GODSOOG. 

De boerderij tegenover de kapel wordt reeds vermeld in 1688. Het Schuurken was toen een boerde-
rij en ook een brouwerij. 

9de kapel = Sint Antonius Van Padua - gebouwd rond 1922
 Eigenaar: De kinderen van Marèse Van Neygem 
 Onderhouden door Griet Meert

Een gedenksteen aan de binnenkant  herinnert eraan dat deze kapel gebouwd werd 
door de familie “Kamiel  Van der Elst - Van de Maele” in 1922. 

Dankbaarheid voor de geliefde volksheilige Sint -Antonius, wiens feestdag op 13 juni 
gevierd wordt,  ligt aan de oorsprong van deze kapel. Jarenlang werd deze kapel met 
toewijding verzorgd door Albertine Van der Elst bewoonster van de Loeremanshoeve 
en daarna door haar neef Mony Van Neyghem.

De heilige Antonius wordt afgebeeld met in de linkerhand een boek waarop het kindje Jezus zit en in 
de rechterhand een lelietak.

Antonius wordt vooral aanroepen om verloren voorwerpen terug te vinden. Iedereen kent misschien 
het bekend rijmpje: 
“Sint-Antonius, beste vriend, geef dat ik mijn verloren voorwerp terug vind.”

We keren die 100 meter op onze stappen terug en volgen de Seepscherf 

We nemen de eerste straat rechts het Veldeken in. 

Op de T slaan we links af., de Margrietstraat in.



10 de kapel =  Heilige Rita - gebouwd rond 1951
 Eigenaar: Stad Aalst 
 Onderhouden door Greta Van Hove

We vervolgen de Margrietstraat. Tussen huisnummer 19 en 17 (rechtover de Mechelseweg), 
slaan we links het tegelwegje  “het Jongensbaantje” in.

We slaan de eerste straat rechts af, de Scherpenheuvelstraat in.

De drukke verkeersweg Baardegem-Dorp steken we terug over en iets naar links, naast het 
woonzorgcentrum slaan we het kleine wegje in. Op de T, slagen we links af.

Deze kapel is de jongste kapel van Baardegem. Zij werd pas in 1951 opgericht door 
Frans De Ridder, als dank voor de genezing van zijn vrouw Maria De Meersman. 
Ze werd op 12 augustus van datzelfde jaar ingewijd. 
Ongeveer gelijk met de kapel werd er schuin tegenover een café gebouwd die naar 
de kapel genoemd werd: café “De Rita”.  
De kapel is eigendom geworden van de stad Aalst door onteigening.
In 1967 echter werd de straat volledig nieuw aangelegd. (Niet ver van de kapel staat 
het jaartal 1967 nog in het beton gegrift.) De kapel werd onteigend en kwam zo in handen van de 
gemeente Baardegem. Gelukkig moest de kapel niet afgebroken worden. 
Sinds de fusie in 1977 maakt de kapel dus deel uit van het patrimonium van de stad Aalst.

11de kapel =  Onze Lieve Vrouw van Bijstand - gebouwd rond 1860
 eigenaar: Weyns - Sels 
 Onderhouden door de familie De Brandt

De huidige eigenares, mevrouw Liesbeth Weyns-Sels, woont in Geel.  Zij erfde van 
haar man Gilbert Weyns, een kleinzoon van Margriet Pollijn niet alleen dit kapelle-
ken, maar ook het kapelletje van OLVrouw van Lourders in het Houwelgat. 
De omliggende gronden zijn verkaveld in 8 wooneenheden. De eigenaar heeft toch 
de kapel gespaard in dit bouwproject.

12de kapel =  Heilig Hart  - gebouwd rond 1927
 eigenaar: De Vos Oscar wordt onderhouden door henzelf

Het kapelletje werd rond 1927 gebouwd door Petrus Robberecht uit Droeshout als 
dank voor de miraculeuze genezing van zijn vrouw, die doodziek was en waar de 
dokters machteloos stonden. 

De familie beloofde dat ze een kapelletje zou bouwen als Maria genas. Het gebed 
van de familie werd verhoord en het kapelletje kwam hier op hun landbouwgrond  
terecht. Maria leefde nog een tiental jaren na haar wonderbaarlijke genezing.

Frans Van Riet, een kleinkind van Maria, erfde de grond waarop de kapel staat. Toen Frans wat 
ouder werd ging hij op zoek naar een koper voor dat perceel landbouwgrond, maar het was zijn uit-
drukkelijke wens dat de nieuwe eigenaar het kapelletje zou blijven onderhouden. Zijn keuze viel op 
Oscar De Vos die graag voldeed aan de wens van Frans. Zo werd Oscar De Vos en zijn echtgnote 
Marie-Jeanne De Brandt in 2006 de nieuwe eigenaar. Frans Van Riet is intussen overleden.

Boven het tralievenster staat in de natuursteen gegrift: H. H. V. J. (= Heilig Hart van Jezus). 

We keren 50 meter op onze stappen terug en volgen de Blokveldstraat.
Op de T gaan we links terug de Molenwegroute op, richting de molen.
We komen op een T met de Melkspinde en slaan rechts af.



14de Kapel = kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes  -  gebouwd in 1878

 Eigenaar: mevrouw Liesbeth Weyns - Sels
 Onderhouden door de families Lombaert, Van den Brande en Uyttersprot 
 Het Mariabeeld werd prachtig herschilderd door Greta Van Hove. 

Petrus Joostens en Virginia De Smet lieten dit kapelletje bouwen in 1878 als dank 
voor de genezing van hun dochter Pauline. Pauline Joostens, geboren in 1866 
(en later moeder van Margriet Pollijn), was op kostschool in Mollem en werd ge-
plaagd door een oogkwaal. Men vreesde dat ze blind zou worden. Haar genezing 
werd toegeschreven aan de voorspraak van Onze Lieve Vrouw. Zelfs op tachtigjarige 
leeftijd las ze de krant nog zonder bril.

We vervolgen onze weg naar Baardegem-Dorp en slaan rechts af. Zo komen we terug aan de 
kerk waar we vertrokken zijn.

De Dorpsraad hoopt dat je genoten hebt van de kapellekenswandeling doorheen Baardegem.

We vervolgen deze weg en slaan de eerste straat rechts, de Bosstraat in.

We nemen de eerste straat rechts, terug het Houwelgat in.

13de kapel = Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand - gebouwd rond 1841 
 Eigenaar: Peter Soens
 Onderhouden door de familie Van Neyghem

We vervolgen onze weg.

Dit kapelletje dankt zijn bijnaam ‘wit kapelleken’ aan Romain Van Rossem die het ooit 
in het wit bezette. Een arduinen gedenksteen onderaan rechts in de voorgevel geeft 
aan dat dit kapelletje gebouwd werd door P.J. Van Malder en J. De Gols.

Peter Soens uit Asse werd eigenaar van de kapel via zijn vader die de grond kocht 
waarop de kapel staat. Peters vader was eigenaar van de vroegere melkfabriek 
Nosta in Opwijk.

In 2014 waren echter dringend grote onderhoudswerken nodig. De schade aan het kapelletje was 
voor een deel te wijten aan de heraanleg van de straat. Daardoor kwam de kapel, lager dan het weg-
dek te liggen. Dit kapelletje stond constant onder water.

Aan de buitenkant werd de volledige bepleistering weggekapt. Op de hoeken achteraan waren de 
muren in zo’n slechte staat dat meer dan tweehonderd stenen nodig waren om de schade te herstel-
len. Dan werd terug de bepleistering aangebracht.

Ook de binnenkant werd grondig aangepakt. De nieuwe vloer werd 10 cm hoger gelegd om te voor-
komen dat de kapel terug onder water loopt. De kapel werd terug wit geschilderd want het moest het 
Wit kapelletje, een begrip in Baardegem, blijven.   

 ‘T Dorp Frituur & Broodjes
Baardegem-Dorp 33
052 55 91 88

café De Kastelein
Baardegem-Dorp 35
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