
Stapsteentjeswandeling in Tiegem   [ 8 of 10 km ]

Aan het kruispunt met de Vredestraat gaan we 

links een tegelpad in. We hebben een mooi uitzicht 

op de Kluisberg, ietwat verstoord door Ruiens 

centrale en hoogspanningsmasten. We wandelen 

voorbij bermen aarde, dwarsen een onverharde 

weg en volgen de voetweg rechtdoor tussen aard-

appelen en maïs (in het seizoen). Ons pad eindigt 

op een asfaltweg die we links volgen. 

Na een 200 m slaan we rechts een stapsteentje in, 

ditmaal van een smallere soort. Op de volgende 

asfaltweg (Sterrestraat) gaan we rechts.

Na 200 m vinden we rechts opnieuw een wegel, 

eerst verhard met grind en daarna met de klassieke 

tegels. We lopen door een ietwat versnipperd land-

schap, met vertuining naast landbouw. Rechts in 

het veld is er nog een overgebleven geriefhoutbosje. 
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Het landschap
Een gelukkig samenspel van landbouw en 

natuur zorgt voor een bekoorlijk landschap. 

Kleine landschapselementen in de vorm 

van knotwilgenrijen, beekranden en poelen 

mogen hierbij niet ontbreken.  Ze zijn tevens 

erg waardevol voor de natuur. Boomvolumes, 

zoals hier in het Hellebos, geven het landschap 

een meerwaarde. Kerktorens zijn punten van 

herkenning.

We bereiken de verkeersweg N36, die we een vijf-

tigtal meter naar rechts volgen op het fi etspad en 

voorzichtig (!) oversteken naar een asfaltwegje. We 

verlaten onmiddellijk de Hoogstraat en volgen 

rechts een tegelpad naast een knotwilgenrij met 

gemengde haag. De beek daarachter is de Sint-

Arnoldusbeek. We komen uit op de Bergstraat en 

die volgen we een goede 100 m naar rechts.

We slaan links Heinsdal in, een oplopend straatje 

met een mooie kant met maagdenpalm en fl ui-

tende vogeltjes. Ons wegje eindigt op twee voet-

wegels. We nemen de linkse, dalend tussen een 

nieuw bos en een haagbeukhaag. We stappen over 

de Sint-Arnoldusbeek, ietwat vervuild door huis-

houdelijk afvalwater. Het volgende asfaltwegje 

heet Walbrugge.

We gaan even links en voor woonhuis nr 28, naast 

likeurstokerij St-Arnoldus, gaan we rechts opnieuw 

een stap-steentje in. Het lange, stijgende wegeltje 

mondt uit op een weg naar een privéwoning. 

We klimmen rechtdoor naar boven, maar hebben 

aandacht voor een oude knoteik in de bocht van 

de weg. Aan zijn voet staat salomonszegel, naast 

ontsnapte exoten uit een siertuin. 50 m verder ne-

men we rechts opnieuw, jawel, een stapsteentje 

dat op een ander voetwegje uitmondt. We nemen 

het linkse, omhoog klimmend, tussen tuinen met 

grote bomen. Links een bosje, rechts een liguster-

haag. We belanden op de Meuleberg. We gaan 

links, lichtjes bergaf. Van links komt de Bergstraat, 

we volgen ze rechts mee en komen uit aan een ka-

pelletje op de Hellestraat. Pas op, hier rijden nogal 

wat auto’s. 

Een tiental meter naar links is aan de overkant, 

naast een woonhuis, opnieuw een wegeltje. Dat 

moeten we hebben. Het eindigt op de Tsjampens-
straat, die we rechtdoor volgen. Links is er nog een 

wegeltje, maar dat nemen we niet. Voorbij een 

weide met knotwilgen slaan we rechts Overberg 

in. Het verkeersteken duidt een doodlopende weg 

aan. We stappen voorbij een kunstenaar die glas-

in-loodramen maakt. De weg versmalt tot een 

voetwegje. Aan een boomgaard mondt ons wegje 

uit op een weg die Schernaai heet. We gaan onge-

veer rechtdoor een nieuw stapsteentje in. 

De volgende weg heet de Bomstraat. Die slaan we 

links in, en blijven ze een hele tijd volgen. 

(Wie deze ‘omweg’ niet wil maken kan rechts de Bom-

straat volgen tot aan de verkeersweg N494, deze 

oversteken, 100 m naar links volgen tot aan een voet-

wegje rechts, zie verder nr. 12).

Waar de weg een bocht maakt, zijn er links en 

rechts weilanden. Naast een knotwilgenrij rechts 

vinden we opnieuw een tegelpad. Dat brengt ons 

op de Borrestraat. Deze klimmen we rechts om-

hoog naast een boerderij met moderne gebou-

wen. Aan een T gaan we rechts, de Sprietstraat in. 

We laten de Bergdries links liggen. 

Even verder staat links – trapjes op - een bank aan 

een tafeltje. Goed om je boterhammen op te eten, 

een meditatiemoment in te lassen en het weidse 

landschap te bewonderen. Uitgerust volgen we 

onze weg tot op de verkeersweg N494 die gewoon 

Tiegemberg heet. Pas op, hier moet je rechtdoor, 

over 150 m het verkeer trotseren, richting Tiegem. 

Waar de huizen beginnen nemen we links een staps-

teentje dat naast een weide afdaalt naar een ‘zijpte’, 

een moerassig gebied met kwetterende vogeltjes 

boven reuzenpaardenstaart, bloeiende dotter-
bloemen en wilde hyacint. Het is de bron van de 

Nederbeek. Jammer toch dat Natuurpunt dit gebied 

niet in bezit heeft om het deskundig te beheren. De 

wegel mondt uit op de Doornstraat die we rechts 

volgen. Links in de verte zien we Bassegembos. We 

gaan rechts tot aan de herberg ’t Fonteintje. 

We steken de grote weg over en gaan het Sint-
Arnolduspark in. We dalen af naar de bron. De 

Boomklever is een gerestaureerd lokaaltje dat de 

gemeente Anzegem gratis ter beschikking stelt 

aan scholen en al wie zich inzet voor natuur, milieu 

en landschap. Het bordje aan de bron met ‘Water 
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Voetwegen
Op veel wegen heerst de auto. Daarom 

zijn trage wegen, zonder gemotoriseerd 

verkeer, belangrijk voor landschapsbeleving. 

Voetwegels zijn een stuk erfgoed en vaak de 

kortste verbindingen naar de dorpskern, de 

kerk of een afgelegen gehucht. Een herstel van 

het vroegere fi jnmazig voetwegennetwerk 

is aangewezen. Onverharde wegen zijn ook 

ecologisch waardevol voor dieren en planten.

Zijpte
In dit moerassig brongebied sijpelt water uit de 

grond, in kleine geultjes, en vormt het begin van 

een beek. Deze natte zone is van geen nut voor 

de landbouw, maar des te waardevoller voor 

de natuur. Hier groeien reuzenpaardenstaart, 

bosanemoon, dotterbloem, wilde hyacint en 

tal van andere vochtminnende planten. Misschien 

leeft de vuursalamander er nog. Natuurpunt 

probeert door beheersovereenkomsten of ver-

werving dergelijke gebiedjes veilig te stellen.

Domein Sint-Arnoldus
Rondom de bron en het kleine Sint-Arnouds-

kapelletje in dit Holdenbroekbos of Kapellebos 

ontstond al vroeg een volksdevotie. Nu vinden 

religie, recreatie en natuur er elkaar. Ondanks de 

soms drukke dagen leeft in de bomen en struiken 

een rijke vogelwereld. In de lente bloeien massaal 

de ‘blauwe kousjes’ (wilde hyacint), langs de 

boorden van de vijvers gedijen moerasplanten. 

Op rustige dagen komen watervogels er voedsel 

zoeken. Gedichten zorgen voor een stiltemoment.

Bassegembos
Het Bassegembos is eigendom van Natuurpunt. 

Beuk, zomereik en es tooien dit waarde-

volle bos, de kruidenlaag is zeer rijk met wilde 

hyacint, bosanemoon en salomonszegel. Het 

beheer is er op gericht de natuurwaarden te 

versterken. Door het verwijderen van bramen en 

vlier krijgt de waardevolle voorjaarsfl ora meer 

licht. Voldoende dood hout geeft nestgelegen-

heid voor holenbroeders. Omwille van de kwets-

baarheid en de geringe oppervlakte (6 ha), is het 

bos niet vrij toegankelijk, maar er zijn regelmatig 

geleide wandelingen.

Het kerkplein van Tiegem 

is ons vertrekpunt. Langs 

Gasthof ‘t Park loopt een wegje naar 

Mensinde Zaal. Daar vinden we al 

ons eerste stapsteentje, een met te-

gels verhard pad. Het eindigt op een 

met bomen omzoomd asfaltwegje 

dat we rechts volgen.
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niet drinkbaar’ geeft te denken. We gaan het brugje 

over, lopen langs de vijvers en verlaten het park 

aan de andere zijde. We dalen de Kapelledreef af. 

Aan Walbrugge gaan we links, tot op de verkeersweg 

die we rechts inslaan.

Even verder zien we aan de overzijde van de weg 

een kapel. Hier slaan we links de Ommegang-
straat in. Nog een klimmetje en aan een volgend 

kapelletje vinden we rechts ons laatste stapsteen-

tje, recht naar de kerk. Het eindigt in de Sint-Arnol-
duslaan, die we even rechts volgen tot op de 

verkeersweg. We gaan links terug naar ons vertrek-

punt. 

Na nr.9 kan je 
ook meteen 
nr.12 volgen


