T R AG E W E G E N

TRAGE WEGEN TUSSEN
AALBEKE EN ROLLEGEM
Ontdek tal van trage wegjes en stapsteentjes in een voornamelijk agrarisch gebied met ruime vergezichten op
zowel de Leie- als de Schelde-vallei Enkele straatnamen verwijzen naar het ontzag dat de vroegere bevolking
voor de natuur had. We bewandelen een gebied waar nog veel kansen voor natuurherstel liggen.
De rust en de vergezichten brengen de wandelaar in een vakantiestemming.

BERNARD DECOCK

Gegevens:
• Startpunt:
Aalbeke, parkeerplaats
aan de SintCorneliuskerk.
Aalbeke is eveneens vlot
bereikbaar met DeLijn
(bushalte ter hoogte van
de kerk).
• Afstand: 7,8 km

WANDELPARCOURS
Start aan de Sint-Corneliuskerk ter hoogte van
de Moeskroensesteenweg (N43). Met de rug naar
de kerk, stap naar rechts richting Moeskroen. Ga de
gedenkzuil van de Wereldoorlogen voorbij en steek
de Lauwestraat over. Stap verder op het voetpad
langs de N43. Let links aan de overzijde van weg op
het mooie landhuis, gekend als het kasteel Allart. Sla
de Garenwinderstraat rechts in om iets verder naar
links de inrit van de parking van het voetbalveld van
Aalbeke op te stappen (Wegwijzer Aalbeke Sport).
Hou rechts en stap naar het einde van het pleintje
om tussen twee kastanjebomen een grasveldje op
te stappen. Vind links een uitgang om zo over een
brugje van een afwatering te stappen. We komen
op de Papeyeweg. Volg de weg naar links langs het
voetbalveld. Het pad wordt met elzen afgezoomd.
Negeer een eerste afslag naar links. Sla 100
meter verder de brede Papeyedreef links in. De
dreef wordt met hoogstammige elzen begeleid.
Merk rechts al de drie schouwen op van de
dakpannenfabriek op de Sterreberg op de grens met
Moeskroen. De drie schouwen zullen vaak in het
landschap te zien zijn en kunnen als oriëntatiebaken
gebruikt worden. Na ongeveer 300 meter, bijna op
het einde van de dreef, vinden we rechts een brede
landweg, het Hogemolenpad. Stap het pad op.
Achter ons is de Hogemolen zichtbaar.
Het Hogemolenpad loopt op de Doomanstraat
uit. Sla de straat links in en blijf de straat volgen

tot aan de Moeskroensesteenweg. We komen aan
op de Sterrebergwijk. Let op het wijkschooltje
van de Sterreberg (1929). De bakstenen gevel
wordt door een Christusbeeld gemarkeerd. Steek
voorzichtig de drukke steenweg (N43) over om de
Schorbeekstraat in te stappen. Volg de straat voor
ongeveer 400 meter om dan rechts een zijstraat
(Schorbeekstraat 86-88) in te slaan. Stap op het
einde van de zijstraat de smalle Leperesvoetweg
op. Recht voor ons rijst het industrieterrein
van Moeskroen op. De voetweg loopt op de
Malgrétoutstraat uit. Sla de straat links in. We
wandelen op de provinciegrens. Stap rechtdoor tot
aan een drieslag (na ongeveer 160 m).
Sla links een pad in dat langs een schuur loopt.
Het pad, de Hospitaalbosweg, loopt uit op de
Luignestraat. Sla de straat rechts in om na 40 meter
een voetweg links te vinden. De voetweg bevindt
zich tussen een brievenbus met nr. 213 en de gevel
van een huis. Stap de voetweg op. Het pad komt op
de Kruisboomstraat uit. Stap de straat rechtdoor in
(dus niet naar rechts afbuigen). Volg de straat tot aan
een drieslag bij een transformatorpaal. Hou rechts
om de straat te blijven volgen. Sla na ongeveer 180
m, de Steenlandtsvoetweg rechts in. Steek de straat
over en stap rechtdoor de zijstraat in (Lampestraat
129-141). We krijgen terug zicht op de kerktorens
van Bellegem en Rollegem. De zijstraat gaat over in
een wandelpad (Rollegemkerkpad). Stap langs een
oude boomgaard. Het wandelpad wordt verder
afgezoomd met een haag van elzenstubben en een
gemengde haag met vooral meidoorn.

Download de wandeling
via deze QR-code of
www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop
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Sla links af, de Schreiboomstraat in. Sla
na ongeveer 80 meter links het stapsteentje
Talpenhoekweg in. Een majestueuze knotwilg
begroet ons. Links in de verte krijgen we terug
zicht op het industrieterrein van Moeskroen en
de vallei van de Weimeersbeek. Sla rechts af
(een asfaltwegeltje) ter hoogte van een huis met
een haag van hulst. Volg het stapsteentje en kom
in een zijstraat van de Lampestraat uit. Stap de
Lampestraat rechts in. In de verte merken we
rechts de windmolenturbines van het Evolispark
op. Ter hoogte van een boerderij, waar Hereford
runderen biologisch gekweekt worden, staat het
kruisbeeld Driedorpenpunt. (Links bevindt zich
het grondgebied van Aalbeke, recht voor ons dat
van Marke en rechts dat van Rollegem). Sla wat
verderop links de Talpenhoekstraat in. De naam
Talp (In de Atlas der Buurtwegen spreekt men van
Tolpenhoek) verwijst naar een dier dat in de grond
leeft: mol, veenmol, aard- of veldmuis.
Geniet op het hoogste punt van de straat (nabij
de villa) van het mooie vergezicht en de talrijke
kievieten. Blijf de straat volgen (buig mee naar
rechts). Sla bij het afdalen rechts de Steertstraat in
(de naam van de straat verwijst naar Marke-Steert,
een stukje Marke dat nauw bij Aalbeke aansluit en
ver van de dorpskom van Marke ligt). Hou links bij
het volgen van de Steertstraat. Negeer vervolgens
een stapsteentje rechts (volg dus richting 39 aan
fietsknooppunt 24). Op het einde van de straat
krijgen we een mooi zicht op de Hogemolen en
De Sjouwer. De Sjouwer (een betonnen toren van
ongeveer 35 meter hoog) werd opgericht ter ere
van de seizoensarbeiders die in Frankrijk gingen
werken. Stap de Luignestraat rechts in. Negeer de
Zevekotestraat links en vind na ongeveer 180 m het
Allartbosweg. Geniet van de natuur in het park
van het kasteel Allart. De bosweg brengt ons terug
naar het centrum van Aalbeke. Rechts vinden we de
kerk terug.

BEGELEIDENDE INFO
Parochiekerk Sint-Cornelius. De parochiekerk wordt
omgebouwd tot een polyvalente ruimte waarvan
een deel voor de liturgische diensten voorbehouden
blijft. Let op de calvarie (1841) aan de voorkant van
de kerk. Langs het omlopende pad bevinden zich
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nog oude grafstenen van het voormalig kerkhof.
Kasteeldomein Allart. Het landhuis werd aan
het begin van de 19e eeuw gebouwd. Het is een
baksteengebouw op een U-vormige plattegrond.
Een groot deel van de dwarse vleugels en de hekken
werden als gevolg van de verbreding van de N43
uitgebroken. Het domein van het kasteel omvat een
prachtig park waarvan de helft ervan op de kaart
van Popp (1842-1880) als een lusttuin vermeld
wordt. Dit verklaart waarom in de omgeving van
het kasteel de oudste bomen staan. We krijgen op
het eind van de wandeling een goed zicht op het
park als we de Allartbosweg gaan afdalen. Het park
is volledig omhaagd met haagbeuk. Het park wordt
gekenmerkt door een rijk bomenbestand met de in
het voorjaar de typisch weelderige ondergroei van
bosanemonen, speenkruid en wilde hyacint .

Hospitaalbosweg. De Hospitaalbosweg
maakt deel uit van de buurtweg nr. 45. De naam
van de weg verwijst naar het Hospitaalbos dat aan
de noordkant van de weg lag. Het Hospitaalbos
behoorde toe aan het Hospitaal van Kortrijk
en is nu een weide, genoemd La Glaise. De
Hospitaalweg leidde verder naar de Hospitaalhoeve
in Moeskroen. De gebouwen maken nu deel uit van
de tapijtenfabriek De Poortere.
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Kruisbomen en schreybomen. In vroegere
tijden bestond het heidens gebruik om grote bomen
te vereren. Men plantte bomen aan kruisende
straten en aan hofpoorten om van ontij gespaard te
blijven. Onder invloed van de katholieke godsdienst
werden dergelijke bomen met een kruis of Lieve
Vrouwbeelden voorzien. In veel gevallen werden
linden aangeplant. Lindebomen hebben last van
de lindebladluis. De lindebladluis scheidt een
plantenschimmel (honingdauw) uit en een vocht
dat suiker bevat. Hierop groeien dan weer andere
ziektes, zoals bv. de roetdauw. De kleverige stof valt
naar beneden, de bomen schreien als het ware. Men
noemde ze dan ook Schreyboomen.

De Hoog- of Messiaenmolen. De
Hoogmolen, ook wel 'Molen van Aalbeke'
genoemd, brandde in 1714 af. In 1917 werd
de Hoogmolen heropgebouwd en bleef
in bedrijf tot omstreeks 1967. Hij werd
gebruikt om koren te malen. De molen
werd op een molenwal gebouwd om de
windvang te optimaliseren. De steekstaart
met de trap diende om de molen te
kruien. Het kruien is het draaien van het
wiekenkruis zodat het op de wind gericht
staat.
Allartbosweg. Halfverharde weg met
eenzijdig afwateringsgrachtje geflankeerd
door haagbeuk en meidoorn. Let op de
eenvoudige smeedijzeren hekkens die het
park afsluiten en het boerenhuis van 1882.
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