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e Routebeschrijving Startplaats: Marktplein Hooglede – rechtdoor naar Roeselarestraat – links Beverenstraat – dwars Grote 
Noordstraat – rechtdoor Beverenstraat – links Kandelaarstraat – rechts Kandelaarstraat - dwars Bruggestraat – rechtdoor 
Lepelstraat – links Lepelstraat – dwars Grote Noordstraat – rechtdoor Begionastraat – rechtdoor wandelpad – links en 
rechts wandelpad – rechtdoor Mgr. Verfailliestraat – links Adelson Vermanderstraat – rechts Guido Gezellestraat – rechts 
Kerkstraat – links Torenpad – rechts Kleine Noordstraat – links Veldstraat – links Klijtgatwegel – dwars Hogestraat – 
rechtdoor Korenstraat – rechts Akkerwegel – links Akkerstraat – links Akkerstraat aan huisnummers 17-29 – rechtdoor ’t 
Hogewegeltje – links Kleine Stadenstraat – rechtdoor naar Markt
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e ‘Je kan kennismaken met de mooie vergezichten van Hooglede-Gits. Je pikt 
heel wat bezienswaardigheden op tijdens de wandeling: een Duits kerkhof, 
kunstwerken in verband met een bekend schrijver, een geklasseerde herberg 
‘De Dubbele Arend, ...’

 Daniel Paret,  parcoursmeester wandelclub ‘Voetje voor Voetje’ van Gits
Frans Crabbe, voorzitter WardenOomStappers van Hooglede

Hooglede
1.  Sint-Amanduskerk 

De Sint-Amanduskerk is een laatgotische, 15e-16e eeuwse 
hallenkerk. Het laatbarokke interieur telt twee 18e-eeuwse 
muurbeschotten, een kansel uit 1724, een communiebank 
uit 1725 en drie biechtstoelen uit 1729. Het altaar van 
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans dateert uit de late 
17e eeuw. Cesar De Jonghe ontwierp de vroeg 17e-eeuwse 
kruisweg. Het liturgische zilverwerk stamt uit de 17e en 18e 
eeuw. De reliekhouder van Sint-Quirinus dateert uit 1639. 
Deze heilige wordt vereerd omwille van zijn genezingen 
van verzweringen en gezwellen. 

2.  Café De Dubbele Arend 

Deze herberg dateert uit de 18e eeuw. Het gebouw heeft 
een monumentaal zadeldak en een voorgevel van rode 
baksteen. De muuropeningen zijn licht getoogd en gevat 
in een rechthoekige omlijsting van gele bakstenen. De 
omlijstingen van de onderste bouwlaag werden bovenaan 
onderling verbonden door een geprofileerde puilijst. Op 
het bewerkte houten deurkalf is de datum 1773 te zien.  

3.  Duits militair kerkhof 

Dit kerkhof ligt op een helling aan de Beverenstraat en is, 
naast de kerkhoven in Menen, Langemark en Vladslo, één 
van de vier Duitse militaire kerkhoven in onze provincie, 
ook wel dodenakkers genaamd. In Hooglede liggen 8 257 
Duitse oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. 
De monumentale bogenhal, ook wel de ‘Ehrenhalle’ 
genoemd, die boven het kerkhof uittroont, werd volledig 
opgetrokken uit recuperatiemateriaal van het Duitse 
paviljoen dat in 1928 gebouwd werd naar aanleiding van 
de Wereldtentoonstelling in Parijs. 
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4.  De Fontein  

Deze fontein is een ode aan de Hoogleedse dichter Omer 
Karel de Laey en werd in 1998 gebouwd. De gebeeldhouwde 
hand met de pen verwijst naar deze dichter. De beelden 
op de rand ‘Van Looze Katte’ en ‘Van Wreeden Snoek’ 
verwijzen naar de gelijknamige sprookjes die hij schreef 
in 1906-1907. De beeldhouwwerken zijn van kunstenaar 
Isidoor Godderis.

5.  Van Blinden Mol 

Gelegen voor de ingang van de Gulden Zonne is dit 
eveneens een beeldhouwwerkje van  de Roeselaarse 
beeldhouwer Isidoor Godderis.

6.  Panoramatafels 

Op je wandeling ontmoet je twee panoramatafels. De 
eerste nabij het Duitse Militair Kerkhof. Hier heb je een 
prachtig zicht op Roeselare en omgeving. De tweede tafel 
staat in de Lepelstraat en van hieruit  heb je een prachtig 
panorama op het lieflijke Gits.

7.  De watertoren

De trechtervormige watertoren van Hooglede werd 
gebouwd in 1986.  De site van de VMW omvat een 
watertoren (inhoud 2000m3) en  twee reservoirs (inhoud 
7500m3 en 2500 m3). De toren zelf dient ter bevoorrading 
van het waterleidingnet van de regio Westrozebeke, 
Hooglede, Staden, Kortemark en richting Torhout. De 
reservoirs voorzien de omliggende watertorens (oa. 
Koolskamp) van water. Enkele cijfers: 42,80 meter diameter 
en 25 meter hoogte. In de watertoren bovenaan bevindt 
zich een bassin met een waterdiepte van 10 m, dat ongeveer 
op een hoogte van 70 m boven de zeewaterspiegel staat. 
Het water in de watertoren wordt via leidingen gevoed 
vanuit het waterproductiecentrum De Blankaart en ten 
dele vanuit het waterproductiecentrum in Kooigem.  
Het gebouw dat je ziet is een pomphuis om ook andere 
watertorens te bevoorraden. 


