BETER BUITENWANDELING RELEGEM
Prachtige landschappen op een boogscheut van onze hoofdstad
Routegegevens
lengte:

10,1 km

Parcours: praktisch volledig onverhard, autoluw.
Niet geschikt voor rolstoelen of buggy’s
Troeven: * rustig door de velden
* unieke landschappen, zicht op
Brussel met het atomium
* de voormalige Serge Eckstein kazerne

Start

Start

Routebeschrijving

Gratis parking naast de lagere school
tegenover Dorpsstraat 16

Signalisatie: * via smartphone met QR-code
* routebeschrijving op deze fiche
* tot 28 juni: pijlen LG

Met dank aan
Landelijke Gilde Relegem - Wemmel

Verlaat de parkeerplaats en sla linksaf richting rondpunt, neem de kasseistraat links (Rassel). Na ongeveer 100 meter sla je links een
brede veldweg in. Negeer de eerstvolgende veldweg links. Hierna gaat het bergop. Kijk even achter jou, op de top heb je een mooi zicht
op het Atomium en de VRT-toren. Een beetje verder sla je rechtsaf aan wandelknooppunt 215. Ga verder tot op een asfaltweg en sla hier
linksaf, wandel richting knooppunt 422. Steek de Amelgemsebeek over die de grens vormt tussen Relegem en Hamme, verderop bereik
je de mooie Sint-Gudulakerk. Net voorbij de kerk sla je rechtsaf, je ziet het kerkhof liggen op je rechterzijde. Aan knooppunt 422 ga je
links. Neem vervolgens de eerste asfaltweg links. Dit is de Hennekenmolen. Ter hoogte van knooppunt 213 kruisen we een kasseiweg en
moet je de bewegwijzering volgen tot aan knooppunt 223. Hier neem je de veldweg rechts en kom je via de achterzijde van boerderij
‘Acht Wilgen’ op een asfaltweg. Sla linksaf tot aan het volgende kruispunt. Op de rechterzijde zie je het ‘Hof van Piemont’ (zie
bezienswaardigheden), maar jij gaat linksaf de Isidoor Crokaertstraat in. Na 150m sla je linksaf, een onverharde weg die uitmondt aan
houthandel Bomaco. Je gaat naar rechts, sla vervolgens voor de spoorweg net voorbij de gigantische boomstronk linksaf. Je bent nu op
het terrein van de voormalige Serge Eckstein-kazerne waar ook het PIVO gevestigd is. Je moet hier onmiddellijk linksaf slaan maar we
raden je aan even rechtdoor te stappen. Aan je rechterzijde zie je de overblijfselen van de imposante voormalige ballonloods
(bezienswaardigheid). Keer op je stappen terug en neem nu dus de eerste rechts. Wandel richting het doortrekkersterrein, links hiervan
kan je langs de afsluiting verder stappen. Eens je een wandelpad opmerkt neem je dit pad links. Ga verder, je komt de troostplek van
Ferm, het uitzichtplatform en enkele insectenhotels tegen. Wandel verder, op je rechterzijde zie je een voormalig oefenparcours van
defensie. Je blijft volgen tot je aan een houten vlonderpad komt. Ga dit op en je bereikt de Poverstraat. Sla linksaf tot aan het kruispunt
met de Dorpsstraat. Hier neem je links de Kobbegemstraat, een kort stukje kasseiweg dat overgaat in een veldweg. Neem nadien de
eerste veldweg rechts, richting knooppunt 222. Daar ga je opnieuw rechts, deze keer richting knooppunt 218. Nog voor je aan de
Dorpsstraat komt (met aan je rechterzijde de kerk) kan je links een baantje inslaan dat je terug op je vertrekpunt brengt.

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar team.abl@landelijkegilden.be. Elke
maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden.
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BETER BUITENWANDELING RELEGEM
Prachtige landschappen op een boogscheut van onze hoofdstad
Enkele hoogtepunten
1. Unieke uitzichten
Tijdens deze wandeling zal je meermaals verwend worden door prachtige uitzichten. Kijk goed om je heen en merk de prachtige skyline
van Brussel met het Atomium op die zich aftekent aan de horizon.
2. Sint-Gudula kerk te Hamme
Parochiekerk van Hamme, vandaag gewijd aan Sint-Gudula, maar tot 1982 gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Deze parochiekerk is een
voorbeeld van een kleine gotische dorpskerk. Het kerkgebouw wordt omringd door een met haagbeuk omringd kerkhof, dat later ten
noorden werd uitgebreid. Merk de kenmerkende houten wijzerplaat op die aan de zijkant van de klokkentoren werd bevestigd.
3. Oude hoeve ‘Hof van Piemont’
Oude abdijhoeve van Sint-Baafs te Gent. De benaming, een romaans toponiem met de betekenis van ‘steenberg’, zou verwijzen naar de
steengroeven die hier in de omgeving vanaf het einde van de tiende eeuw ontgonnen werden. Momenteel is de hoeve de thuisbasis van
een fruitbedrijf waar al meer dan 75 jaar appels en peren worden geteeld. De eigenaars staan voor een milieubewuste teelt, met als
logisch gevolg het aanbieden van biologisch fruit. Dit wil zeggen geen gebruik van chemische pesticiden of meststoffen, maar wel de
biodiversiteit in de boomgaard stimuleren. Neem gerust een kijkje op de gigantische binnenkoer van deze prachtige hoeve. We moeten
je vast niet vertellen dat het begrip ‘korte keten’ hier uiteraard van toepassing is.
4. Voormalige ballonloods op de Serge Ecksteinsite
De loods uit 1922 heeft dienst gedaan om luchtballonnen op te slaan en te onderhouden. De ballonnen werden gebruikt voor
strategische en klimatologische waarnemingen. Na de Tweede Wereldoorlog werd de loods gebruikt voor het onderbrengen van zware
kranen en heftoestellen. Sedert de jaren ’70 staat de loods leeg. Het is een beschermd monument met een hoge historische en
industrieel-archeologische waarde. Op deze site huisvest ook het PIVO, opleidingscentrum van de provincie Vlaams-Brabant voor politie,
brandweer, …
5. Het uitzichtplatform
Achter de hierboven vernoemde site kan je een uitzichtplatform terugvinden met een prachtig zicht op de streek. Geweldig gelegen
tussen een natuurgebied met poelen, insectenhotelletjes, troostplek van Ferm, voormalig trainingsparcours van de politie, vlonderpad,
moerassen, … Een bezoekje meer dan waard
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Zin om ook onze andere Beter
Buitenwandelingen te ontdekken?
Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
of onze Facebookpagina ‘Beter
Buitenwandelingen’
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