
Veldwandeling te Woubrechtegem

Praktische gegevens

LENGTE: 12 km

TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 30 (1:50.000) of 30/3-4 (1:25.000)

VERTREKPUNT: Aan de kerk van Woubrechtegem in Oost-Vlaanderen

Woubrechtegem is een dorp in Oost-Vlaanderen en voor de rest valt er niets over te zeggen. Wel bakent het met Heldergem

en de meer bekende gemeenten Herzele en Aaigem (alle ten noorden van de steenweg Ninove-Brakel en ten westen van de

steenweg Aalst-Geraardsbergen) een landelijk gebied af waar het rustig en mooi wandelen is langs veldwegen en graspaden

met uitgestrekte vergezichten. Deze wandeling loopt door het Duivenbos naar de dorpskom van het veel bezongen Aaigem.

Beschrijving

Op het H. Hartplein in Woubrechtegem neem je tegenover de kerk het "Straatjen" tot in de Achterstraat, die je links volgt. De

Sleistraat oversteken en via een graspad kom je op een bredere veldweg. Rechtsaf. De veldweg maakt een bocht naar links

en eindigt aan de ingang van een weide. Tussen weide rechts en akker links loop je in dezelfde richting verder over een smal

graspad. 

Na het brugje over de Molenbeek volg je de veldweg in dezelfde richting verder. Je maakt een haakse bocht naar rechts en je

loopt in de richting van een grote hoeve. Aan de ingang van deze hoeve op asfalt naar links. 

Op het eerste kruispunt, voor nieuwe paardenstallen aan de rechterkant, sla je rechtsaf in een brede kiezelweg. Een 750

meter verder, net voor een duidelijke bocht naar rechts, sla je linksaf in een aardeweg. Deze kan zeer modderig zijn. Op een

T-kruispunt aan een beekje links (rechts is er een graspad dat je niet neemt). De grasweg draait even verder wat naar rechts

en komt uit op een bredere veldweg die je rechtdoor volgt tot op een T-kruispunt bij de eerste huizen van Ressegem. Daar sla

je rechtsaf. 

De weg loopt het Duivenbos in. Wanneer de weg begint te stijgen neem je een smal bospad links en vrij vlug neem je een pad

dat zich naar rechts afsplitst. Het pad loopt omhoog door het bos. Je steekt een soort bomenplein niet over maar je vervolgt

het pad naar rechts dat afdaalt tot op een brede veldweg. Even rechts maar vrij vlug weer links (loop eerst echter een paar

meter verder om het prachtig landschap te beschouwen) in een smal pad. Je komt in een valleitje en je neemt het tweede

pad naar links dat naar de huizen klimt.  Op een asfaltwegje rechtsaf tot aan een kruispunt met kapel voor een rusthuis. Jij

wandelt echter verder: je neemt rechts en verder links, een tegelpad langs het grote gebouw. Je gaat rechtdoor omhoog naar

de kerk van Aaigem.

Op het kruispunt aan de kerk ga je rechts over de kasseiweg richting Woubrechtegem maar vrijwel onmiddellijk verlaat je de

weg: je gaat rechtdoor in de Kosterweg. Deze wordt verder een pad. Je steekt de Molenbeek over. Na het tegelpad rechtdoor

over een berijdbare weg. Wanneer de weg een bocht naar links maakt, neem je aan de rechterkant een veldweg. Aan de

afsluiting van een weide ga je links en even verder weer naar rechts. Je loopt nu over een smal pad langs de rand van een

akker. Het pad wordt aan een jumpingweide een brede grasweg. Je vervolgt tussen de huizen in het gehucht Oom over een

asfaltweg.

Aan een kruispunt met een verkeersspiegel steek je schuinlinks de weg over. De licht holle veldweg maakt een haakse bocht

naar rechts. Je neemt niet de weg links, en een paar meter verder ook niet de weg naar rechts, maar je blijft rechtdoor gaan.

Je loopt nu langs een afsluiting aan de rechterkant van een open grasland links van je. Het pad gaat door een valleitje, draait

naar links en loopt tussen de afsluitingen verder. Aan een kruispunt net voor de Steenbeek ga je rechts over een grazige weg

(rechtdoor is er een smal pad dat naar de dorpskern van Heldergem loopt). Op een kruispunt net voor een hoeve (links is er

weer een pad naar Heldergem) ga je rechts. Je loopt tussen de stallen verder.

Aan een splitsing neem je de brede veldweg links. Je loopt tussen akkers en velden en je draait naar rechts, tot op een brede

en berijdbare veldweg. Linksaf met mooie vergezichten. Op een T-kruispunt met plein  voor  miniatuurvliegtuigen kies je

rechts, nog steeds over een berijdbare weg. Rechtdoor in een bocht van een asfaltweg maar na de hoeve onmiddellijk links in

een lange rechtlijnige veldweg. Net voor een tweede geïsoleerde boom rechts van de weg (met de huizen voor je in het

gezicht) sla je rechts af over een kiezelweg. Je volgt deze steeds rechtdoor.

Je loopt in dezelfde richting verder door de Mutsaardstraat. Op een T-kruispunt ga je links en even verder aan een hoeve

rechtsaf. Van de veldweg splitst zich bij  een gelegenheid een andere weg af naar  links, maar  jij  gaat rechtdoor. In  de

Bosstraat ook nog steeds rechtdoor. Je vindt gemakkelijk de weg tot aan de kerk.
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