HAMME-ZOGGE
Zigzaggen rond Zogge
Routegegevens

Start

Aantal kilometer:

9,3 km

Parcours:

Vlak en grotendeels verhard
Goed doenbaar met een buggy

Troeven:

* De betere boerenbuiten
* De pittoreske dorpskern van Zogge
* Kapelletjes

Startplaats:

VKS Hamme-Zogge, ter hoogte van
Zogge 46, Hamme.

Parking:

De parking van de voetbalclub biedt
voldoende parkeergelegenheid

Signalisatie:

RouteYou via QR-code
Uitgepijld van 18 maart tot 18 april
2022

Met dank aan LG Hamme-Zogge voor het uittekenen en
uitpijlen van deze wandeling.
Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten allen tijde aan
de leiband!

Routebeschrijving
We staan met onze rug naar de voetbalvelden en gaan naar rechts het Boschmansstraatje in. We slaan de eerste weg rechtsaf,
Boschmansstraatje. Aan het einde van de weg slaan we rechtsaf naar Boteraard. Aan het einde van de weg slaan we linksaf de
Heirbaan in. Deze weg loopt over in de Meerstraat. We slaan de eerste weg rechtsaf, de Prindelstraat. We vervolgen een eind onze
weg en slaan dan de eerste weg linksaf, de Oude Spoorwegbedding. We slaan de eerste weg linksaf, de Lange Maat. We slaan de
eerste weg rechtsaf, het Koeisteertje. Aan het einde van de weg slaan we linksaf de Meerstraat in. Aan het einde van de weg slaan we
rechtsaf Lippeveld in. We slaan de eerste weg rechtsaf, de Lippeveldwegel. Aan het einde van de weg slaan we linksaf Vierweegs in.
We gaan rechtdoor de Vossestraat in. We steken de grote baan over, vervolgen onze weg en slaan de eerste weg linksaf, de
Moerenstraat. Aan het einde van de weg slaan we rechtsaf de Heirbaan in. We slaan de eerste weg linksaf, Ekelbeke. We slaan de
eerste weg rechtsaf, De Kerkewegel. We komen uit in Zogge dorp. We slaan de eerste weg links achter de kerk in en gaan op het einde
van de weg naar rechts. We slaan de eerste weg linksaf, het Kleuterpad in. Aan het einde van dit pad komen we terug aan onze wagen.

Deel je ervaringen over deze route met anderen
Als je deze route leuk vond of als je leuke foto’s hebt genomen
onderweg, willen we je graag uitnodigen om je ervaringen te delen
op Facebook. Vermeld daarom #beterbuitenwandeling bij je
mededeling. Zet er ook even bij in waar je de foto hebt genomen.
De mooiste foto van dit seizoen krijgt een leuke prijs. Tip! Zet je foto
zeker openbaar.

Horeca
In Zogge dorp zijn er enkele horecazaken. In het midden van de
tocht, ter hoogte van Lippeveld is er ook een caféetje.

Beter

Standbeeld ‘Zogge kust kunst’ (Jo Bocklandt) op het
centrale plein. Geef het Zeugje gerust een kusje!

wandeling

HAMME-ZOGGE
Zigzaggen rond Zogge
Enkele hoogtepunten
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1. Zogge ademt koers
Wie Zogge hoort, denkt meteen aan het veldrijden. Jaarlijks werd er een veldrit uit
het regelmatigheidscriterium van de Superprestige verreden in dit dorp, de
Bollekenscross. Deze wedstrijd gaat nog steeds door als de Flandriencross, maar op
een andere locatie binnen de gemeente Hamme. Bezieler Jurgen Mettepenningen
is afkomstig van Zogge. Tot vorig jaar was zijn vader Roger nog secretaris van de
plaatselijke Landelijke Gilde. Helaas is hij ons veel te vroeg ontvallen. Deze
wandeling dragen we aan hem op.
Op de foto zie je nog de restanten van de cross die momenteel als speelruimte
gebruikt wordt.
Verder is de gemeente Zogge één van de dorpen van de Ronde van Vlaanderen. Er
wordt tijdens het weekend van de Ronde van Vlaanderen een heus fandorp ter ere
van Greg Van Avermaet opgebouwd. Greg is een geboren Zoggenaar.
2. Dorpszicht Zogge
Het gehucht Zogge heeft een zeer charmant dorpspleintje. In het midden staat de
parochiekerk, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenen. De klokken
worden er nog steeds op de traditionele manier geluid. Naast Roeselare is dit nog
de enigste kerk van Vlaanderen waar de klokken niet elektrisch worden
aangedreven. Naast de kerk vind je een kaatsplein van de kaatsploeg die in eerste
nationale speelt.

2

3. Prachtige boerenlandschappen
De route loopt langs prachtige velden en weides en enkele trage wegen.
4. De Moeren
De Moeren is een kleine maar bijzonder fraaie brok natuur in Hamme-Zogge.
Aangezien de omliggende gronden gemiddeld een meter hoger liggen, fungeert het
gebied als een natuurlijk verzamelbekken voor het oppervlaktewater in de buurt.
Bovendien wordt er ook kwelwater opgestuwd. Ideale omstandigheden dus om
een brede waaier aan moerasvegetaties de kans te bieden zich te ontwikkelen en
uiteindelijk ondoordringbare broekbossen te laten vormen.
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’

Beter

wandeling

