
Wandeling bijenplekjes Milieufront Omer Wattez 

Zondag 29 mei 2022  

Vertrek: vanaf 14u aan het “Marca” - aanmelden in café “De Lustigen Boer” 

 



Routebeschrijving: 

Wandel langs het wegeltje links van het café, het wegeltje draait op het einde naar links en je komt 

terug op de straat. Sla rechtsaf de Hasselstraat in en volg de wandelknooppunten route naar 

knooppunt 70.  

Sla de eerste straat rechtsaf en neem een eindje verder een bocht naar links. Aan knooppunt 70 ga 

je rechtdoor en een eindje verder waar de weg naar links loopt, ga je de weg rechtdoor. De weg 

klimt geleidelijk omhoog de kouter in.  

Je loopt nu volop tussen de velden, kijk regelmatig eens achterom naar de vallei van de Maarkebeek 

waaraan Maarkedal zijn naam te danken heeft.  

Je volgt de weg richting knooppunt 71. Eenmaal boven op de helling kom je op een T-kruispunt waar 

je linksaf de Ellestraat instapt, richting knooppunt 72 naar het huis nabij de Bossenaremolen.  

Voorbij knooppunt 72 volg je verder rechtdoor richting knooppunt 42. Je loopt nu op de Aatse 

Heerweg, een overblijfsel van de Romeinse heirwegen. Een eindje verderop verlaat je het asfalt en 

loop je rechtdoor een veldwegel in.  

Als je bijna terug op de asfaltweg komt, zie je rechts een eerste bijenplekje nabij een oude 

hoogstamboomgaard gelegen te Poesthem 6 . In het voorjaar lokken de fruitbloesems hier heel wat 

bijen.  

Op het kruispunt verlaat je de knooppuntenroute en sla je linksaf de Kerkemstraat in naar de kerk 

van Kerkem. Wandel dalwaarts tot je aan de kerk komt, waarlangs je verder naar beneden loopt om 

achter de kerk de Kloosterstraat in te stappen.  

Een eindje verder links aan huisnummer 5 kom je aan het tweede bijenplekje, een bloemrijke tuin 

van de familie Willen-Pot alwaar de vrouw des huizes je graag een woordje uitleg geeft.  

Na dit bezoek keer je op je stappen terug richting kerk, maar nu sla je rechtsaf Hokelbeke in de 

richting van knooppunt 47. Onderweg kan je even uitrusten op de bankjes van een kunstwerk van de 

Maarkedalse Z-route. Hier kan je ook een strook langsheen het landbouwperceel vinden die deel 

uitmaakt van het bodemerosie -bestrijdingsplan van de Vlaamse Ardennen. 

Aan wandelknooppunt 47 stap je links de Bovenstraat in. Bij het eerste huis aan de rechterkant 

(huisnummer 2) kom je aan het volgende bijenplekje waar Pieter en Linda Uytterschaut – Celis je 

graag een woordje uitleg geven.  

Nadien keer je opnieuw op je stappen terug richting knooppunt 47 en je slaat nu linksaf om verder 

Hokelbeke naar beneden te lopen. Een eindje verder aan een woning met een prachtig rieten dak 

(huisnummer 2) bevindt zich het volgende bijenplekje. De natuurlijke tuin herbergt tal van 

insectenvriendelijke planten en nestplaatsen.  

Je zet je tocht verder door onmiddellijk linksaf te slaan waardoor je ook het bosje aan de achterkant 

van deze tuin kan bewonderen. Langs deze weg merk je verderop nog verschillende 

erosiebestrijdingsbuffers opgevuld met houtschors, een ideale trekpleister voor bijen en andere 

insecten.  

Nadat je de beek gepasseerd bent sla je rechtsaf het Bogaertsveld in. Vervolgens neem je op het 

kruispunt linksaf de Hasselstraat opnieuw richting knooppunt 70.  Een eindje verder aan de 

Rattenpoel kan je weer even uitrusten op een picknickbank.  



Vervolgens kom je op een tweesprong waar je de bocht naar rechts neemt (dus niet rechtdoor). Zo 

kom je opnieuw voorbij rusthuis Haagwinde en wat verderop aan het Marca.  

Steek de straat over en loop de Brouwerijweg in tussen het Marca en slagerij ’t Culinairke. Je volgt 

nu de paaltjes richting wandelknooppunt 19. Deze wegel neemt een bocht naar rechts en vervolgens 

naar links, even verder wandel je over een brugje over de Maarkebeek en vervolgt het pad door het 

bos.  

Helemaal op het einde van het pad verlaat je weer de knooppuntenroute en sla je linksaf de 

Kapelleberg op. Deze weg loopt steil omhoog naar de kapel St. Vincentius.  

Rechts van de kapel ligt een wandelpad dat loopt langs het huis met huisnummer 24. De tuin achter 

dit huis is het volgende bijenplekje.  

Je keert nu op je stappen terug en op het kruispunt sla je nu rechtsaf over een asfaltweg die 

dalwaarts kronkelt en uitkomt op de Kokerellestraat. Op het T-kruispunt, waar je rechts een 

bronnetje met fris water opmerkt, vervolg je de weg dalwaarts naar links. 

Een eindje verder aan huisnummer 11 vind je het laatste bijenplekje, een inspirerende tuin met een 

variatie aan planten en insectvriendelijke nestplaatsen. Griet Musschoot geeft je met veel plezier 

toelichting bij haar aanpak.  

Vervolgens loop je de Kokerellestraat verder uit en kom je terug aan het Marca waar je kan genieten 

in “De Lustigen Boer” voor een drankje en een hapje. Welverdiend ! 

  

  

 

 

 

 


