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LANGS TIEGEMSE KOUTERS
Je wandelt in de schaduw van de Tiegemberg, geniet van het zicht op de Scheldevallei, in een open landschap, en
naar het einde toe langs smalle stapsteentjes. Het is een verkenning van de historische kouters van Tiegem, reeds
bewerkt ten tijde van de romeinen, die er een villa hadden. De Kwaremont, de Kluisberg en Tiegemberg zijn altijd
in zicht. Het zijn eigenlijk gefossiliseerde zandbanken van een oude zee, ook wel ‘getuigenheuvels’ genoemd. De
reliëfverschillen vinden hun oorsprong in de erosie van zandduinen die oorspronkelijk bedekt waren met formaties
van ijzerzandsteen.
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WANDELPARCOURS
Verlaat de parking bij de Sint-Arnolduskerk, en ga
links van het gemeentehuis, naar knooppunt (KP) 32
in de Neerstraat. Sla voorbij de hoeve linksaf langs
de Hamweg en stap aan het einde van de asfalt de
aardeweg in, een trage weg die pas in oktober 2019
weer opengesteld werd. Even verder kom je aan de
rechterkant voorbij aan één van de drie wijngaarden
van ‘Wijngaard Lijsternest’ (A). Draai links mee tot
op de hoofdweg N36.
Sla rechtsaf en verderop opnieuw rechtsaf
in de Uilstraat richting KP 27, waar je rechts de
Pontstraat opgaat. Aan KP 28 ga je rechtsaf langs de
landweg middenin de kouters (B). (Als de aardeweg
aan KP 28 te modderig is, kun je ook een kleine
omweg maken over asfaltwegen: rechtdoor op
de Pontstraat, rechtsaf aan de Walstraat en weer
rechtsaf langs de Moerasstraat en je komt weer op
het tracé richting KP 30).
Aan KP 29 rechtdoor naar KP 30. Op de hoek
van de Neerstraat kom je voorbij Clovis Matton/
LG-seeds (Limagrain Belgium), gespecialiseerd
in de selectie en productie van zaaigranen voor
voedergewassen, maar ook van gazonzaden en
veldbloemen.

Gegevens:
• De wandeling is
ongeveer 8,7 km lang
• De wandeling is niet geschikt voor
rolstoelen
• Goede wandelschoenen
worden aanbevolen
• Startpunt: parking bij de kerk
Sint-Arnoldus

Stap verder naar KP 51 en vervolgens KP 53,
maar aan de Zoutstraat gekomen gaan we niet meer
richting KP 53, maar slaan we links de Zoutstraat
in en even verder slaan we weer linksaf naar de
Hofdries. De straat heeft haar naam niet gestolen
want hier staat een kapelletje van Sint-Arnoldus
(C) en stond er vroeger ook een Gallo-romeinse
villa (D) en wellicht ook het geboortehuis van de
patroonheilige van Tiegem.↓

↓↓Neerstraat
↓Pontstraat
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Naar KP 52. Je komt voorbij ‘Achille en Hector’,
een koffie- en theehuis met kinderboerderij, open
op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag. Er is ook
een ‘belevingslogies’ in een tent op de ezelweide.
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vergezicht) kun je voor het einde van de weg links
de stapsteentjes nemen langs cultureel centrum
Mensinde. Zo kom je terug aan het startpunt van
deze wandeling.

Download de wandeling
via deze QR-code of
www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop

↑ kapel
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"Is er in je buurt een
kerkwegel, voetwegel
of andere buurtweg
afgesloten, toegegroeid
of onbruikbaar?
Meld het ons via het
regionaal meldpunt
Trage Wegen: http://
werkgroeptragewegen.
natuurkoepel.be/
meldpunt.html. De
werkgroep Trage
Wegen gaat de situatie
ter plaatse bekijken
en zal je melding met
discretie behandelen."
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Aan het fietsknooppunt 89 slaan we rechts de
Ruifeleindestraat in, langs het ‘Geboortegroen 2011’
van de gemeente Waarmaarde (Avelgem). Na 1 km
slaan we rechtsaf langs Ter Biest, waar we weer op
het wandelnetwerk ‘Land van Streuvels’ komen.
Bij KP 55, aan de hoeve ‘Den oude koestal’ nemen
we rechtdoor de aardeweg naar KP 54. Daar
steken we de Sterrestraat over en gaan rechtdoor.
In de Zoutstraat slaan we aan KP 53 even linksaf
en meteen rechts aan KP 49 nemen we de
stapsteentjes naar KP 50 en verderop richting KP
32. In de Hoogkouter (waar je kan genieten van een

Weetjes voor onderweg
A) DE WIJNGAARD AAN DE HAMWEG
(1,2 ha) ziet er vrij wild uit. Hij behoort toe aan ‘Wijngaard
Lijsternest’ van S. Blockeel, een rebelse wijnbouwer uit de
Herrekotstraat te Otegem. Hij produceert natuurwijn, d.w.z.
dat hij geen pesticiden, insecticiden of meststoffen gebruikt,
verschillende wijnvariëteiten naast elkaar plant in een soort
‘permacultuur’ en opzettelijk het onkruid laat staan. Het
wordt eenmaal per jaar geknakt/geplet met een speciale
rol. De opbrengst van deze natuurwijn (zonder
toegevoegde sulfieten) is vrij laag en het
prijskaartje vrij hoog (+ € 20). Op het
etiket staat: “wijn gemaakt van
druiven en verder niets”. Toch
wordt de wijn vlot verkocht
via Nederlandse en Belgische
speciaalzaken van natuurwijnen,
o.a. ‘Purovino’ uit Zulte.

B) KOUTERS
(naam afkomstig van het Latijn ‘cultura’) zijn akkers die stammen uit de
tijd van het drieslagstelsel in de vroege middeleeuwen. In deze oude
landbouwmethode wisselde men wintergraan en zomergraan af en
het derde jaar lag de akker braak en werd begraasd door vee. De
kouters ten zuidwesten van Tiegemberg hebben een droge vruchtbare
zandleembodem. Hoe dichter naar de Schelde, in de richting van
Waarmaarde, wordt het landschap lager en meer gesloten
en vind je meer nat weiland (‘meersen’).

C) SINT-ARNOLDUS
Ridder Arnoldus van Tiegem werd in 1040 in
deze omgeving geboren op een kasteelhoeve. Hij
bekeerde zich en werd abt van een abdij
in Soissons en later, nadat hij naar
Vlaanderen werd geroepen om vrede
te brengen, ook abt van Oudenburg.
Hij is de patroon van de bierbrouwers
geworden omdat hij in tijden van
besmettelijke ziekten de mensen aangeraden zou
hebben om bier te drinken in plaats van (besmet)
water. Een mooie legende! Toen in de 19de eeuw
enkele mirakels gebeurden met water uit de bron
op Tiegemberg werd daar een bedevaartsoord
voor Sint-Arnoldus ingericht dat rond de
eeuwwisseling enorm veel volk naar Tiegem lokte.
weiland (‘meersen’).

D) DE GALLO-ROMEINSE VILLA
waarvan in 1983 een deel opgegraven werd was een vrij
grote porticus -villa in steenbouw van 38,8 m breed met
aan de ene kant een badruimte met vloerverwarming
(hypocaustum), daterend uit het begin van de 2de
eeuw. Er werden ook sporen gevonden van een oudere
houtbouwconstructie van 24 op 5 m. De villa is 2,2 km
ver van de Romeinse site van Kerkhove-Waarmaarde
aan de Schelde, waar men een administratief-logistiek
centrum van 4 ha gevonden heeft, een ‘baanpost’ met
meerdere graanstapelplaatsen. Men veronderstelt dat
men van daar de opbrengst van een aantal villa’s in de
streek verder uitvoerde.
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