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LIJSTERNESTWANDELING
INGOOIGEM EN OTEGEM
WANDELPARCOURS
Je start aan de kerk van Sint-Antonius abt in
Ingooigem, aan knooppunt 62. Tussen twee rijen
leilinden liggen Hugo Verriest en Stijn Streuvels
begraven. Op 3 oktober 2021 was het exact 150
jaar geleden dat Stijn Streuvels werd geboren. Er
werden vorig jaar al een hele reeks activiteiten
georganiseerd. In 2022 loopt het project
“Vensterlanden – Langs Streuvels’ wegen”, met 5
artistieke installaties in Vichte, Anzegem, Avelgem,
Zwevegem en Kortrijk.
We gaan achter de kerk door, aan de koorzijde, de
oostelijke kant dus, voorbij een mooie calvarie en
een verwaarloosde plasgelegenheid voor mannen
en steken Pastoor Verrieststraat over naar KP 63.
Rechts van KP 63 is er een kleine Britse militaire
begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste en
Tweede Wereldoorlog, met graven van 88 Britse
en 54 Duitse gesneuvelden (die per 2 of per 3
begraven liggen). Naast de begraafplaats staat een
mooie eik.
We gaan links verder naar KP 64 langs een
betonpaadje achter een verkaveling door, en dan
rechtsaf, langs Gemeenschapscentrum De Linde
naar KP 11. We steken de Sint-Antoniusstraat
over en stappen naar de wijk Hoogveld. De naam
Hoogveld verwijst naar waar boer Vermeulen in
De Vlasschaard zijn vlas zaaide. Nochtans had zoon
Louis gepleit om op een ‘laagveld’ te zaaien. Het vlas
mislukte. Bovendien had Louis een oogje op de meid
Schellebelle, wat de boer tot razernij bracht zodat
hij zijn zoon neersloeg met zijn mispel.
Een stoer bronzen beeld van Schellebelle komen
we tegen op het pleintje in de eerstvolgende
bocht van Hoogveld. Streuvels schrijft: “Een
ruischebuische, kloek van beenen, rond van heupen,
vol van lijf en rank van leden, met een aanzicht als
een zonne en een kop koornblond haar.”

POL OSTYN

Gegevens:

Eikenstraat en daarna linksaf in de landelijke
Herrekotstraat. De naam is afkomstig van ‘moulin
Het Herrekot’ op de Atlas der Buurtwegen (circa
1846). Het bos dat men in de verte rechts ziet
liggen vanuit de Herrekotstraat is het Banhoutbos.
Op de locatie van de ‘Herrekotmolen’, die na
blikseminslag afgebroken werd in 1927, staat nu
een bedevaartskapel toegewijd aan de Onze-LieveVrouw van Fatima. De kapel werd opgetrokken
nadat het Mariabeeld uit Fatima een rondreis deed
in Europa en ook in Otegem was.

• Startpunt:
Sint-Antoniuskerk,
Stijn Streuvelsstraat 2
Ingooigem
• Verharding: stapsteentjes,
kerkwegels met kiezel,
landwegen,
enkele asfaltwegen.
• We maken gedeeltelijk
gebruik van de knooppunten
in het wandelnetwerk ’Land
van Streuvels’
• Afstand: 9 km
• In deze wandeling verbinden
we het schrijvershuis van
Streuvels in Ingooigem
met ‘Wijngaard Lijsternest’
in Otegem

Aan KP 11 aan de Schellebellestraat gaan we links
naar KP 10 en steken dan de drukke N36 over
naar KP 9 en dan naar KP 8 in de Vossestraat.
Verder naar KP 65, vervolgens naar KP 66 en dan
rechtsaf naar KP 67 langs de grens met Otegem,
langs een oude kerkwegel (sentier nr 38) met
zicht op de kerk van Otegem. Voor we aan KP 67
zijn gaan we even links in de Zolderstraat en slaan
dan rechtsaf een wegeltje in. Aan KP 67 rechtdoor
tot aan de Sint-Annastraat, die we rechts volgen
richting KP 68 en 2 km verder KP 69. Let op bij het
oversteken van de Zwevegemstraat! Je komt op een
mooi dubbel tegelpad. Rechtsaf in de (boomloze!)
Populierenlaan en na een linkse bocht rechtdoor via
een wandelpaadje naast 4 garages. Ga rechtsaf in de
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Voor je aan de kapel bent, kom je voorbij de
‘Wijngaard Lijsternest’ van Servaas Blockeel .
Je merkt meteen dat de wijnbouwer opzettelijk
het onkruid laat staan tussen de wijnranken.
Hij produceert natuurwijn, d.w.z. dat hij geen
pesticiden, insecticiden of meststoffen gebruikt en
verschillende wijnvariëteiten naast elkaar plant in
een soort ‘permacultuur’. De ondergroei wordt
eenmaal per jaar geknakt/geplet met een speciale
rol. Deze natuurwijn wordt geproduceerd in de
strakke nieuwbouw in de bocht.
Bewonder bij de Fatimakapel het mooie
klokkentorentje en binnen de prachtige fresco's
die het plafond versieren. Voorbij de kapel
meteen links verder naar KP 69, langs de trage
weg ‘Fatimakapelweg’ tussen de wijnstokken
door. Terug in de bebouwde kom gaan we rechts
in de Heestertstraat. De naam verandert in
Brouwerijstraat.
Links van KP 69 vind je het Surremontbos, een
speelbos met een plek om te picknicken. Maar
we slaan hier rechtsaf langs de Vandenheedeweg,
richting KP 56. Rechts van de eerste woning kom
je op stapsteentjes, die verder overgaan in een
grindweg. Aan de Paperrestraat linksaf en verderop
aan de Brouwerijstraat rechts. We steken de
Scheldestraat over en nemen de landweg, rechts van
de historische hoeve ‘D’Oude Brouwerij’ . Het
brouwerijgebouw, tussen twee schuren, herken je
aan de verluchtingskap onder het zadeldakje.
De onverharde weg loopt nog een kilometer door
en biedt een mooi zicht op Tiegemberg voor je.
Bij een splitsing houden we links. We kruisen de
vallei van de Kleine Ronsebeek, natuurgebied
op het gewestplan. Het pad kronkelt tot we de
Mussestraat bereiken. Na KP 56 en 72 volgen we
de Biestbeekstraat. Voorbij de Biestbeek wandelen
we voorbij een hele mooie hulsthaag. In de bocht
van de Otegemsesteenweg, beter bekend als ‘De
gekraakte nekke’, stappen we naar KP 73.
Linksaf op het fietspad langs de N36, de Stijn
Streuvelsstraat, tot aan Het Lijsternest, de
authentiek bewaard gebleven woning van Stijn
Streuvels in Ingooigem. Open van 1 april tot 30
september van 11 tot 12.30 u en van 13 tot 17 u,
van woensdag t/m zondag.
We steken de straat over en volgen nu de grindweg
naast het Lijsternest richting KP 74, maar aan de
eerste splitsing slaan we niet rechtsaf, maar gaan we
rechtdoor – ondanks het bordje ‘private weg’ – We
bewonderen het mooie landschap van Tiegemberg
met de witte bergmolen in de verte, dat Streuvels
beschreef van uit zijn werkkamer met panoramisch
venster. Even voor de boerderij nemen
we
links een voetwegje richting KP 61.
We stappen verder naar KP 62. Even
verder zien we rechts ‘het witte huis’,
de voormalige pastorij van Hugo
Verriest en komen weer aan bij
ons vertrekpunt aan de kerk van
Ingooigem.

30

•

T R AG E W E G E N
Download de wandeling
via deze QR-code of
www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop
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