Stapsteentjeswandeling in Tiegem
Anzegem
Start en parking: Kerkplein van Tiegem, Westdorp.
Bereikbaarheid: belbus 89, lijnbus 72, bushalte Tiegem Plaats.
Toegankelijkheid: Ditmaal geen modder op onze weg, wel voor 80% tegelpaden of ‘stapsteentjes’.
Behoudens enkele gevaarlijke oversteekplaatsen, is de route verkeersarm en dus geschikt voor gezinnen met
kinderen (met buggy’s). De tegelpaden of ‘stapsteentjes’ zijn evenwel meestal te smal voor rolstoelen.
Afstand:
 Wandeling: 6,5 km
 Uitgebreide wandeling: 11,5 km
Knooppuntenvolgorde:
 Wandeling: 33-36-37-81-80-79-78-Meuleberg-75-74-59-58-91-92-93-89-88-84-85-82-81-37-3633
 Uitgebreide wandeling: 33-32-50-49-53-54-46-47-48-39-38-37-81-80-79-78-Meuleberg-75-7459-58-57-56-53-54-55-92-93-89-88-84-85-82-83-35-34-33
Wandelbeschrijving :
Module 1. We vertrekken aan de Sint-Arnolduskerk (weetje A, knooppunt 33) en stappen langs de
N36 richting 36. We steken de N36 over en volgen het tegelpaadje (naast de bakkerij) tussen de
tuinen en door een woonwijk tot 36. Daar naar links tot 37 en hier rechts af dalend tussen een
nieuw bos en een haagbeukhaag. We stappen over de Sint-Arnoldusbeek, ietwat vervuild door
huishoudelijk afvalwater, tot aan Walbrugge (=81).
Module 2. We gaan even links en voor woonhuis nr. 28, naast likeurstokerij St-Arnoldus (weetje B),
gaan we rechts opnieuw een stapsteentje in tot 80 (let even ervoor op een oude knoteik,
veteraanboom, in de bocht van de weg). Aan 80 naar rechts langs een stapsteentje tot 79. Hier
links afslaan tot 78, omhoog klimmend tussen tuinen met grote bomen. Aan knooppunt 78
(Meuleberg, weetje H) slaan we links af (richting 77) bergaf langs de Meuleberg tot 75. Daar rechts
af tot 74. Aan dit knooppunt slaan we rechts af in een voetwegje en genieten van een weids
landschap dat zich links van ons uitstrekt (weetje C). Aan 59 (Schernaai) volgen we de voetweg tot
58.
Module 3. Aan 58 slaan we rechts af tot aan de 91 (verkeersweg N494). We steken de weg
voorzichtig over en volgen die 100 m naar links tot 92. We nemen rechts een stapsteentje dat
naast de weide afdaalt naar een ‘zijpte’, een moerassig gebied (weetje D). De wegel klimt even
verder terug en zo komen we aan 93 (Doornstraat). Links in de verte zien we het Bassegembos
(weetje E). We slaan rechts richting 89. We steken de grote weg over en gaan het SintArnolduspark (weetje F) in tot 89 en houden rechts aan tot voorbij een huisje (knooppunt 88) en
dalen links over de hellende weide af. Links kinderspeeltuigen, rechts de cafetaria. Aan de kapel
(=84) dalen we af naar de bron (naar 85). We gaan het brugje over en volgen links het pad (naar en
voorbij 82) tot aan de uitgang. We dalen de Kapelledreef af naar 81 en vervolgens terug naar de
kerk via 37-36-33.
Wandelbeschrijving uitgebreide wandeling.
1. We vertrekken aan de Sint Arnolduskerk (weetje A, knooppunt 33) en stappen richting 32 en
vervolgens 50. Onderweg hebben we een weids uitzicht op de Kluisberg, ietwat verstoord door de
voormalige centrale van Ruien en hoogspanningsmasten. Aan 50 gaan we rechtdoor tot 49 langs

een voetweg die tussen de akkers gelegen is. We slaan links af en volgen de geasfalteerde weg tot
53. Hier slaan we rechts een stapsteentje in, ditmaal van een smallere soort, tot 54 en vervolgens
de asfaltweg tot 46. Daar naar 47 langs opnieuw een wegel, eerst verhard met grind en daarna met
de klassieke tegels. Aan de verkeersweg N36 slaan we rechts af en volgen het fietspad tot 47. We
steken de voorzichtig de N36 over tot 48 waar we rechts afslaan en een tegelpad naast een
knotwilgenrij met gemengde haag en begeleidende Sint-Arnoldusbeek volgen tot de Bergstraat
(=39). We slaan rechts af tot 38 en vervolgens links af, langs Heinsdal, een oplopend straatje met
een mooie houtkant vol natuur, tot 37. Hier links af, dalend tussen een nieuw bos en een
haagbeukhaag. We stappen over de Sint-Arnoldusbeek, ietwat vervuild door huishoudelijk
afvalwater, tot aan Walbrugge (=81).
2. Volg nu module 2 van de gewone wandeling tot 58.
3. Aan 58 slaan we links af (naar 57) en volgen de Bomstraat tot waar die een bocht maakt. Rechts
achter een knotwilgenrij vinden we opnieuw een tegelpad, dat ons tot de Borrestraat (57) brengt.
Deze volgen we naar rechts en klimmen omhoog, naast een boerderij met moderne gebouwen. In
de bocht (56) nemen we links opnieuw een verharde wegel. Het pad loopt door de akkers en
eindigt op een weg naast de spoorlijn. We volgen de onverharde weg naar rechts. We dwarsen
voorzichtig de verkeersweg (N494) en gaan rechtdoor de Lindestraat in. Aan een splitsing blijven
we rechtdoor gaan tot 53 (Bergstraat). We slaan rechts af. We negeren links de Hollendries (54) en
blijven de bochtige weg volgen, onder de verkeersweg Tiegemberg door, tot op de Sprietstraat
(55). We gaan links, voorbij een rustplaats met banken (weetje G) en komen uit op de verkeersweg
Tiegemberg die we volgen richting Tiegem. 150 m verder, waar de huizen beginnen, komen we
aan knooppunt 92.
4. We slaan links af naar 93, een stapsteentje dat naast de weide afdaalt naar een ‘zijpte’, een
moerassig gebied (weetje D). De wegel klimt even verder terug en zo komen we aan 93
(Doornstraat). Links in de verte zien we het Bassegembos (weetje E). We slaan rechts richting 89.
We steken de grote weg over en gaan het Sint-Arnolduspark (weetje F) in tot 89 en houden rechts
aan tot voorbij een huisje (knooppunt 88) en dalen links over de hellende weide af. Links
kinderspeeltuigen, rechts de cafetaria. Aan de kapel (=84) dalen we af naar de bron (naar 85). We
gaan het brugje over en volgen links het pad tot 82 en vervolgens 83 en de Kapellestraat tot 35. We
slaan links de Ommegangstraat in en klimmen naar 34. Aan het kapelletje vinden we rechts ons
laatste stapsteentje recht naar de kerk tot 33.
Weetjes
A. De Sint-Arnolduskerk is een driebeukige hallenkerk met vieringtoren. De zuidelijke zijbeuk is
uit de 12de eeuw. De heilige Arnold van Soissons is rond 1140 in Tiegem geboren. De kerk bezit een
reliekschrijn en een retabel met taferelen uit zijn leven. De plaats van verering verlegde zich in het
begin van de 19de eeuw naar het Holdenbroekbos of Kapellebos, het huidige Domein St.-Arnoldus.
Arnoldus is de patroon van de bierbrouwers en herbergiers omdat hij in tijden van besmettelijke
ziekten de mensen aangeraden zou hebben om bier te drinken in plaats van besmet water.
B. De voormalige likeurstokerij ‘Sint-Arnoldus’ werd opgericht ca. 1920. Kenmerkend is het
imposante woonhuis, in oorsprong bestaande uit twee woonhuizen met een centrale
poortdoorgang.
C. Het landschap is weids, met in de verte de Landergemmolen op de Sterhoek en de spoorlijn
Kortrijk-Oudenaarde, rechts de Hemsrode- en Spitaalsbossen. Bij goed weer zie je de watertoren
en andere hoge gebouwen in Waregem. Meer naar links staan de gebouwen en windturbines van
Kortrijk. Voor ons zien we de Tiegemse Bergmolen en de uitkijktoren. Wat Streuvels schreef over
dit landschap lees je onder weetje G.

D. Zijpte. In dit moerassig brongebied sijpelt water uit de grond, in kleine geultjes, en vormt het
begin van de Nederbeek. 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 aankoop dergelijke juweeltjes veilig te
stellen.
E. Bassegembos is eigendom van Natuurpunt, het is minstens vierhonderd jaar oud. Beuk,
zomereik en es tooien het bos, de kruidlaag is zeer rijk met wilde hyacint, bosanemoon en
salomonszegel. Omwille van de kwetsbaarheid en de geringe oppervlakte (6 ha) is het bos niet vrij
toegankelijk, maar er zijn regelmatig geleide wandelingen.
F. Domein Sint-Arnoldus is een bedevaartsoord en tevens een recreatief park, wat een
zeldzaamheid is. Het ligt in een amfitheatervormig dal, met een hoog opglooiende bronweide. De
bloei van de bedevaartplaats is onder meer te danken aan de miraculeuze genezing van Fransisca
d’Hulst in 1816. Rond de bron en het St.-Arnolduskapelletje ontstond een volksdevotie. Omstreeks
1891 wordt dit Holdenbroekbos of Kapellebos door Vital Moreels omgevormd tot een oord met
vijvers, paden en ligweide. Het is rijk aan elementen in zogenaamde ‘cementrustieke stijl’:
bruggetjes, paviljoentjes, cementen boomstammen, grotjes en watervalletjes. Vanaf 1962
beheerden paters Redemptoristen het park. Ze bouwden een cafetaria en een zaal voor bezinning,
maar lieten ook een jaarlijkse motorcross toe. Protest maakte hieraan een einde. Sinds 1998
beheert de vzw Jericho het domein. Het park krijgt nu een meer natuurgericht onderhoud. In de
lente bloeien de ‘blauwe kousjes’ (wilde hyacint) massaal. Rond de vijvers gedijen mooie
waterplanten. Het vroegers souvenirwinkeltje is omgebouwd tot natuureducatief centrum De
Boomklever.
G. Links, trapjes op, staat een bank aan een tafeltje. Goed voor een rustpauze. Voor ons een fraai
landschap. Op het monumentje in de vorm van een boek lezen we volgende tekst van Stijn
Streuvels: ‘Onder het hoge blauw van de hemel strekt de bodem als een onmetelijk kleurbord
waarop al de mogelijke schakeringen der vruchten een harmonie vormen; die, onder ’t wisselend
licht van de dag, in altijd nieuwe mengeling van akkoorden, tot een machtige zang samenvloeien.’
(Uit Land en Leven in Vlaanderen).
H. Op Meuleberg nr. 3 staat Huis ten Berghe, een beschermde kunstenaarswoning waarin onder
andere Valerius De Saedeleer (1867-1941) enkele jaren verbleef en prachtige Vlaamse
landschappen schilderde. Bemerk in de woning het schildersatelier met de grote, hoge raampartij
waar het noorderlicht invalt. In de boomgaard voor de woning staat een stokoude zwarte
moerbeiboom.
De wandelbeschrijving en weetjes zijn grotendeels overgenomen uit ‘Tussen Schelde en Leie, twaalf
wandelingen in Zuid-West-Vlaanderen. Auteur: Frans Dejonghe. De wandelgids kan opgestuurd worden en
kost dan 7 euro. Bestellen kan via 0487/64 45 85 of hans@natuurkoepel.be.

