8 HOOG-BAVEGEM / Een gedeelte van het pad waarop de
wandeling loopt is een zogenaamde ‘erosiestrook’. Deze brede grazige strook dwars op de helling dient om afstromend
water of modder tegen te houden en ook om bescherming en
broedmogelijkheden te bieden aan akkervogels.
9 KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW VAN BIJSTAND / Bavegem
vereert Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in een kapelletje uit
1736. Het werd indertijd opgericht door de bewoners van het
‘Hof ter Zijpe’ om het onheil in hun stallen en tegenslagen
in hun gezin en hun landbouwbedrijf te laten ophouden. De
benaming ‘ter zijpe’ heeft vermoedelijk zijn oorsprong in zijn
lage ligging. Het water ‘ziipt’ er naartoe waardoor er een zompige en drassige grond ontstond.
10 MOLENBEEK OF COTTHEMBEEK / Deze beek heeft de naam Cotthembeek omdat ze ontspringt in Oombergen (wijk Cotthem).
Ze mondt uit in de Schelde in Wetteren. In de laaggelegen omgeving langs de Cotthembeek vinden we natte en extensief gebruikte gronden die een specifieke fauna en flora herbergen zoals dotterbloemen. Jammer genoeg worden deze soorten bedreigd
door exotische soorten zoals springzaad. De aanwezige beplanting heeft niet alleen een esthetische, maar ook een belangrijke
ecologische waarde. Zo creëren de knotwilgenrijen nestruimte voor tal van dieren.
Vanop de brug over de Cotthembeek is de kerk van Bavegem zichtbaar.

Natuurwandeling Bavegem - 12 km
1 KERK BAVEGEM / De kerk van Bavegem is gewijd aan de Heilige Onkomena of Wilgefortis.
Ze wordt afgebeeld als een gekruisigde vrouw met baard, kruis en aureool.
Het 15de eeuwse kerkje werd vergroot omstreeks 1910. Herstellingswerken werden uitgevoerd
in 1950. Het altaar werd in 1650 van Vlierzele naar Bavegem overgebracht. Het schilderij stelt
‘het Laatste Avondmaal’ voor. De biechtstoel, de zitbanken in het koor en de predikstoel zijn
met kunstig snijwerk versierd.

2 INEX / Eén van de grootste zuivelbedrijven van België. Het bedrijf startte in 1898 met de
oprichting van de eenmanszaak Melkerij Sint Martinus in Oordegem. In 1943 volgt de zuivelfabriek PVBA Schockaert te Bavegem de Melkerij Sint Martinus op. In 1973 worden de consumptiemelk-activiteiten van de zuivelbedrijven Inco Gent en Klerken en PVBA Schockaert samengebracht in een gloednieuw opgericht zuivelbedrijf te Bavegem: ‘N.V. Inex’.

RUILVERKAVELINGSPROJECT
Het ruilverkavelingsproject Sint-Lievens-Houtem werd uitgevoerd in de periode 2007 - 2015. De recreanten waren aanvankelijk
de grote winnaars. Ruim 55 km wegen werden beter toegankelijk gemaakt, aangelegd of heraangelegd. Wegen die voordien
doodliepen, werden met elkaar verbonden. Er verschenen nieuwe links om een wandel-, fiets- en ruiternetwerk te creëren.
Over de beken werden verschillende brugjes geplaatst. Voor stadsfietsers werd verharding aangelegd en voor mountainbikers,
wandelaars en ruiters kwamen er onverharde paden.
De natuur- en landschapswerken versterkten en herstelden het karakter van het landschap: houtkanten, bomenrijen en bossen
werden aangeplant. Met de (her)aanleg van poelen, bosranden, erosiestroken en extensieve graslanden ontstonden nieuwe
kansen voor natuur.
Door de herschikking en groepering van de percelen was deze globale aanpak mogelijk. Deze herschikking van de percelen is
echter weinig zichtbaar op het terrein maar niet onbelangrijk: in plaats van kleinere, versnipperde percelen kregen de eigenaars en gebruikers grotere en goed toegankelijke percelen langs de weg. De land- en tuinbouwers kunnen nu efficiënter en
rendabeler werken. Omdat de percelen dichter bij de landbouwbedrijven werden gelegd vermindert ook het landbouwverkeer.
Enkele wateroverlastproblemen werden opgelost.
Kortom, voor iedereen een win-win situatie!

3 HAGELKOUTER - ‘S HONDHUFFEL / Het landschap dat u te zien krijgt op de wandeling is een voorbeeld van een oud cultuurlandschap uit de vroege middeleeuwen. De bodem bepaalt het gebruik: akkers op de hoger gelegen vruchtbare gronden zonder
struiken of bomen (de kouters), weiden en bossen op de lager gelegen natte gronden langs de beken (de meersen). Het parcours
doorkruist de kouter van Hoog-Bavegem, Duvenekouter, Hagelkouter en Hoogkouter en de meersen rond de Bijlokebeek, de
Cotthembeek, de Bavegemse Beek en de Letterbeek.
4 KRUISLIEVENHEER / Op de Duvenekouter bevindt zich een veldkruis tussen 5 lindebomen: ‘De Kruislievenheer’. Al bij de oude Germanen werd de lindeboom aanzien als een heilige
boom waarin de godin Freya, de godin van de liefde, zich vestigde. Dit oeroud aanbiddingsymbool werd bij de kerstening van onze streken niet onmiddellijk verworpen, maar omgebogen naar de nieuwe godsdienstopvatting. Hier is de kerk van Sint-Lievens-Houtem zichtbaar.

5 HEERENPUT / Op het herenveld bevindt zich ‘De Heerenput’. Het verhaal gaat dat dit een
verfrissingplaats was voor de Romeinen op doortocht. Deze put werd tot in de jaren 50 van
de vorige eeuw in stand gehouden door de pachters van de omliggende velden om hun vlas
erin te roten, nadien werd de put volgestort. In het kader van het ruilverkavelingsproject werd
in 2014 het afval uitgegraven en afgevoerd. Sindsdien is de put weer gevuld met helder water.
De gemeente Sint-Lievens-Houtem neemt het verdere onderhoud op zich.

6 HOUTEMBOS / Het bos in de vallei van de Bijlokebeek werd in 2013 ook uitgebreid met ruim 4 ha. De geplante boomsoorten zijn dezelfde als in Boekhoutmeers. De meeste geplante bomen en struiken werden opgekweekt uit zaden en bessen uit de
streek: het zijn echte ‘planten van hier’.

Vlaanderen
is open ruimte

Deze wandelkaart is het resultaat van een samenwerking tussen de
gemeente Sint-Lievens-Houtem en de Vlaamse Landmaatschappij en
dit in het kader van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem.

7 BOEKHOUTMEERS / De meersen langs de Bavegemse Beek werden grondig heringericht door het ruilverkavelingscomité.
De gemeente Oosterzele voert het verdere beheer uit. De vijver en de recent gegraven poelen zijn een biotoop voor waterleven.
Op deze vijver werd vroeger op eenden gejaagd, nu is een plek van rust. Aansluitend bij de bestaande bossen werden hier in
2013 circa 3 ha bos en bosranden aangeplant. De geplante boomsoorten zijn els, es en eik en in de bosrand laagblijvende struiken
zoals rode kornoelje, Gelderse roos, wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers. Deze struiken zijn belangrijk voor vlinders. In
het bos werden ook hazelaars geplant.
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De wandelpaden zijn in wijzerzin bewegwijzerd
met dit symbool:
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Deze natuurwandeling van bijna 12 km loopt over 5,2 km
verharde wegen, 3,2 km steenslagwegen en 3,5 km onverharde wegen. Draag aangepast schoeisel. Grote delen van de
wandeling zijn autovrij. Hier en daar zijn enkele gevaarlijke
oversteekplaatsen. Deze wandeling is niet buggy- en rolstoeltoegankelijk.
Starten kan overal in het parcours. Aan de kerk van Bavegem
(Hoge Hellesemweg 1, Bavegem) is er parkeergelegenheid. Als
u de (niet bewegwijzerde) aanlooproute neemt, kan u ook op
het marktplein in Sint-Lievens-Houtem parkeren. Rondom dit
grote plein zijn er verschillende horecazaken (verbinding naar
markt: 0,8 km).
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Uitgiftedatum: september 2017
VU: Gemeente Sint-Lievens-Houtem
Voor meer info, melden problemen,
extra exemplaren: www.Sint-Lievens-Houtem.be
Kijk ook eens op www.vlm.be voor info over de
ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem
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Verbinding naar markt
Sint-Lievens-Houtem

Wij danken u alvast om op de wandelpaden te blijven, geen afval achter te laten,
geen schade aan te richten aan de aanplantingen, landbouwgewassen en eigendommen van omwonenden. Geniet ervan!

