Weetjes over het gehucht

Hukkelgem

Gelieve op de paden te blijven

Dit is een oud gehucht van Dikkelvenne. Het werd
reeds gesitueerd op de Ferraris-kaarten met als
belangrijke hoeve : het “Scaephof”. Nu is Hukkelgem
nog steeds omringd door “open veld”. In dit stukje
Gavere kan je aan de gewassen de natuur door de
seizoenen heen volgen!

en geen zwerfvuil achter te laten.
Samen houden we het proper.

Nodigt u uit op een wandeling langs het

Meldpunt Trage Wegen Gavere
Voor al uw vragen of opmerkingen rond
trage wegen kan je hier terecht:

De Poort
regionaal toeristisch onthaalpunt “De Vlaamse Ardennen”

Markt 1 – 9890 Gavere
 09 389 29 80  vrijetijd@gavere.be
 www.gavere.be

Nog actieve boerderij op de plaats waar het
“Scaephof “ zich bevond.

v.u. Gemeentebestuur Gavere – VVV’t Gaverland

4 – seizoenen
natuurwandeling
 Afstand: 5,6km
 Vertrek en einde: Parking aan café De
Rooigem
 Aard: groene wandeling met weidse zichten
 Wegdek: verharde aardeweg, af en toe
modderig
 Reliëf: licht glooiend
 Rolstoel/kinderwagen: niet mogelijk
 Bewegwijzering: geen
 Route op de smartphone: GPX-file
beschikbaar

Lierenbospad

Café De Rooigem

We steken voorzichtig de Baaigemstraat over en volgen
de brede verharde weg tot we links een aardeweg richting
de velden kunnen inslaan. We komen via de
“Openveldstraat” aan in het kleine Dikkelvense gehucht:
“Hukkelgem”. Volg de Openveldstraat over de kruising
met de Hukkelgemstraat tot voorbij de laatste hoeve op
de rechterkant. Daar lopen we rechts terug een karreslag
in. Volg die 500m rechtdoor over een hoge kouter. In
het voorjaar moet je soms letterlijk in het “open veld”
door de gewassen lopen. Dat mag!
We stappen tot we weer rechts kunnen afslaan.
Ga nu verder tot aan de Baaigemstraat waar we terug
Café De Rooigem, ons startpunt, bereiken.

Kijk tijdens de wandeling uit naar

“Over het beekje”

Blikseminslag!

Kijk tijdens de wandeling uit naar:

We starten onze wandeling aan Café De Rooigem.
Volg de Baaigemstraat richting Gavere gedurende 150m
tot aan de start van het Lierenbospad. Volg het pad
langs de gracht. Loop over het brugje rechts en ga door
tot aan de Ten Edestraat. Sla links af en volg de weg
ongeveer 150m. Sla voorbij het huisnummer 65 rechts
de brede “karreslag” in.
Vanaf nu blijven we bijna tot op het eindpunt in de
velden lopen met weidse zichten. Af en toe zien we de
kerktorens van Vurste, Baaigem en Gavere.
Het landschap wisselt sterk naargelang de seizoenen én
de hoogte van de geteelde gewassen.
Volg de “karreslag”, steek een brede kruising over en
loop tot net vóór een afslag (linkerkant). Daar is rechts
een wandelsluis. Dit pad is 90cm breed met een sluis
vooraan en achteraan. Ga over het beekje links langs de
Hullestraat. Eens door de bocht (serres) lopen we 300m
verder tot aan het eind van een omheining aan de
linkerkant. Sla daar aan de rechterkant weer een
karreslag in.
Blijf het duidelijke, kronkelende pad volgen langs de
akkers tot aan de Baaigemstraat .

Karreslag rechts in de Hullestraat

Wandelsluis Lierenbospad Brugje Lierenbospad

In elk seizoen: weidse zichten

Karreslag aan huisnr 65

Wandelsluis pad 90cm

Hukkelgemse hoeve

Letterlijk in “open veld”
soms door de gewassen!

