Weetjes over de deelgemeente Baaigem








Baaigem moet ongeveer 1000 jaar geleden
ontstaan zijn (Badwoinga-heim: nederzetting
van de lieden van Badwo of Bado). Het
beschermde dorpszicht wordt sterk bepaald
door de Sint-Bavokerk, de gerestaureerde
hoeve “Hof te Baeyghem” rechtover de kerk,
de voormalige dorpsherberg “De Klokke” en
de iets verder gelegen Prinsenmolen. De rest
van Baaigem bestaat voornamelijk uit akkers,
weiden en de typisch Belgische lintbebouwing
in de Baaigemstraat.
Oppervlakte: 3,79 km²
Inwoners: 590 (31/12/2016).

Baaigemse markt (Attic):

De eens zo unieke maar vervlogen traditie van
boerenmarkt in Baaigem kende een nieuwe
wending met Attic: een uniek concept van
ontmoeting, cultuur, streekprodukten en
brocante, elke laatste zondag van de
zomermaanden. Zie ook op facebook: Attic
Gavere.

Bunkergordel:

Deze stille getuigen uit een militair verleden
vormen een mooi bewijs dat ons erfgoed ook
een ecologische rol kan spelen:
www.natuurpuntbovenschelde.be
(vleermuizen)
Zeer interessante en uitgebreide info vind je op
de website: www.bunkergordel.be
Aanvullende info over Baaigem (Gavere):
 www.gavere.be (algemeen, geschiedenis,
wandel- en fietsroutes)
 www.polsregio.be (erfgoedhaltes)
 www.erfgoedbankleieschelde.be (digitaal
archief)

Gelieve op de paden te blijven
en geen zwerfvuil achter te laten.
Samen houden we het proper.

Nodigt u uit op een wandeling
langs de Dikvijverswegel en stukjes

Baaigems erfgoed.

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

v.u. Gemeentebestuur Gavere – VVV’t Gaverland

 Afstand: 6 km
 Vertrek en Einde: dorpspleintje Baaigem
 Aard: gevarieerde wandeling naar het
gehucht “Makkegem” en terug langs de
Dikvijverswegel.
 Wegdek: beton, verharde aardeweg
 Reliëf: glooiend
 Rolstoel/kinderwagen: niet mogelijk
 Bewegwijzering: geen
 Route op de smartphone: GPX op
www.gavere.be

Dikvijverswegel

De wandeling start aan het dorpspleintje in Baaigem. We
verlaten de dorpskern met links de Sint-Bavokerk en
rechts de gerestaureerde vierkantshoeve. We nemen ter
hoogte van de parking onmiddellijk rechts de
Prinsenmolenstraat. We volgen de straat rechtdoor en
nemen dan rechts de Muntekouter. Na wat bochtenwerk
slaan we links de zandweg in richting Munte. Wat verder
kunnen we terug links afslaan, een zandweg bergop brengt
ons langsheen één van de vele bunkers richting dubbele
antennes. Links hebben we een zeer mooi zicht op
Baaigem. Eens aan de antennes gekomen steken we de
betonweg over. De holle weg brengt ons richting
Makkegem. Aan de kruispunt met de Gescheetwegel volgen
we rechts de Makkegemstraat en nemen na een 100-tal
meter links, net na de woning, het smalle bospad.
Hier komen we tot rust in het Heilig-Geestgoedbos.
We volgen de dreef een 200-tal meter.

We wandelen rechtdoor tot we op een
boom de grote pijl naar links bemerken.
We kronkelen terug uit het bos en komen
langs enkele weiden op de weg waar we
eerst kort links dan rechts de
Kastijdestraat volgen naar het centrum
van Makkegem. Aan ‘t Bakkershof volgen
we de weg. Aan de splitsing stappen we
links voorbij Makkegemdries. We zien de
Prinsenmolen terug in het vizier maar
halverwege de holle weg stappen we naar
rechts vlak voor de haag die ons scheidt
van de tuin en boomgaard van de
voormalige burgemeesterswoning. We
steken vervolgens de Baaigemstraat over
en volgen de kasseien van de
Raapakkerlos tot op het einde. Linksaf
stappen we in de Wilgenstraat tot net
voorbij de hoeve van boer Chris.
We zien links het begin van de
Dikvijverswegel. Deze wegel dankt zijn
naam aan de Dikvijversbeek die door
Baaigem loopt (Meersstraat, Muntekouter,
Grintweg, centrum Baaigem richting
Gavere).
Mits wat geklauter komen we terug in het
centrum van Baaigem.

Blikvangers:
Sint-Bavokerk: de beschermde en van oorsprong

Romaanse zaalkerk stamt uit de 11de eeuw. In zijn huidige
vorm is het een kruiskerk met een achthoekige
vieringtoren. De diverse verbouwingen hebben hun sporen
achtergelaten en tonen de leerrijke geschiedenis: dubbele
beuk en koor, romaanse en neogotische kenmerken.
Prinsenmolen: reeds in 1571 bezat Baaigem een houten
windmolen. De huidige stenen molen dateert uit de jaren
1880 en was maalvaardig tot 1963. Het is mooi om zien
hoe deze molen zijn aandacht opeist in het landschap en
met liefde wordt bewoond en onderhouden.
Bunkers: de vele bunkers die je hier in het landschap ziet
maken deel uit van de bunkergordel: Bruggenhoofd Gent.
Enkele bunkers zijn eigendom van Natuurpunt BovenSchelde en werden vleermuisvriendelijk ingericht.

Tijdens de wandeling kijken we uit naar:

Sint-Bavokerk

Prinsenmolen

Bunkergordel

De antennes

Dreef in het Heilig-Geestgoedbos

