
 

 
IN EN OM HELDERGEM 

9 KM 

Heldergem is een dorp, waarvan je de naam ontdekt op een wegwijzer 

langs de provincieweg Aalst-Geraardsbergen, een 9-tal km van Aalst. 

Volg die wegwijzer en al snel kom je voorbij de parochiekerk. Rij nog een 

eind verder en je belandt op het “Oud Dorp”, waar ruime parkeergelegen-

heid is en waar ook een herberg staat met de leuke naam: “In den Gou-

den Koterhaak”. 

Trek nu waterdicht schoeisel aan (vooral in een vochtige periode) en ga 

mee op stap voor een ongeveer 9 km lange wandeling, langs heerlijke, 

rustige plaatsjes, zoals Oom, Bulskam, Strijland, Hollebeek, de Berg, e.a. 

 
 

Ratmolen, Aaigem 
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Wij starten op het 

Oud Dorp, het vroe-

gere centrum. Op 

deze plaats stond de 

eerste kerk die in 

1859 verwoest werd 

door de bliksem. 

Van daaruit bewan-

delen we het asfalt-

wegje naast de ge-

noemde herberg en 

vervolgens nemen 

we de eerste weg 

rechts. 

Wij slaan de eerste 

weg rechts in richting 

het nieuwe kerkhof, 

met moderne kapel. 

Voorbij het kerkhof, 

aan de kapel van 

O.L.V. ter Nood, moe-

ten wij rechts naar de 

parochiekerk. 

De huidige St.-

Amanduskerk dateert 

van 1862. Bemerk de 

zeven nissen in de 

kerkmuur ter ere van 

de H. Korneel. 

Wij zijn hier nu op het 

“nieuwe” Dorp. Op-

gelet voor het verkeer 

bij het dwarsen van 

de weg. Neem het 

asfaltwegje rechtover 

de kerk. Voorbij de 

huizenrij ontplooit zich 

een prachtig heuve-

lend landschap, dat 

ons doet denken aan 

de Vlaamse Arden-

nen! Nu beginnen wij 

aan één der mooiste 

delen van de tocht. 

Terwijl we dalen ont-

moeten wij de Steen-

beek, die ontspringt 

op de Hoogkouter en 

in de Molenbeek uit-

mondt in de omge-

ving van het Oud-

Dorp. 

En nu, een forse klim 

naar boven, maar let 

wel, waar het gevolg-

de wegje naar rechts 

afbuigt, gaan wij 

rechtdoor naar het 

hoogste punt van de 

wandeling. Vergeet 

vooral niet een paar 

keer de omgeving te 

overschouwen. 

Achter ons piept de 

kerktoren van Helder-

gem boven de krui-

nen. Links tot de ein-

der, een golvend pa-

norama met landelij-

ke rust. Bij de volgen-

de wegveranderin-

gen, gaan wij naar 

links en een 30-tal 

meter verder naar 

rechts. Zo komen wij 

op de “grote baan”, 

die van Hoom komt 

en naar St.-Antelinks 

leidt. Wij slaan hier 

links af en  wandelen 

naar de Bulskam. Het 

is werkelijk een 

“kam”, 80 m boven 

het zeepeil! Aan het 

einde van deze veld-

weg stappen wij 

rechts. 

We bevinden ons hier 

op de grens van 3 

gemeenten: Helder-

gem, St.-Antelinks en 

Woubrechtegem. 

Aan de viersprong 

gekomen, waar wij 

rechtdoor blijven 

wandelen, zijn wij op 

het grondgebied van 

Woubrechtegem. Na 

een “Veld”-tocht ko-

men wij op een be-

tonwegje dat wij links 

volgen. Het gaat nu 

in dalende lijn. We 

volgen steeds de be-

tonweg tot aan een 

elektriciteitscabine, 

waar wij rechts de 

Hollebeekstraat in-

wandelen. 

Het gaat verder in 

dalende lijn naar de 

laatste gemeente 

van onze tocht, nl. 

Aaigem, die begint  

aan het brugje. 

Na een klim bemer-

ken wij een mooi 

stukje natuur. We mo-

gen Aaigem wel de 

naam van “Molen-

dorp” geven, want 

zes molens hebben 

eens gezorgd voor 

grote bedrijvigheid in 

dit landelijk dorp. De 

twee windmolens zijn 

verdwenen, de 

stampwatermolen en  

vlaszwingelmolen 

werden omgebouwd  

en de twee korenwa-

termolens (nl. de Rat-

molen en de Engels-

molen) gaan wij 

straks een bezoek 

brengen. Aan het 

einde van het asfalt-

wegje gekomen  

slaan wij links af, om 

een 100-tal meter 

verder rechts te wan-

delen. Aan de weg-

splitsing (met kapel), 

moeten wij normaal 

rechtdoor blijven 

wandelen. Maar wij 

gaan eerst een kijkje 

nemen in de Ratmo-

len (aan kapel links 

gaan en betonweg 

dwarsen). 

Deze molen, die bin-

nenin nog gaaf ge-

bleven is, werd in 

1890 vergroot en ge-

wijzigd voor stoom-

kracht. 

Wij keren terug en 

aan het reeds ge-

noemde kapelletje 

gaan wij dus links. 

Waar de weg naar 

rechts afbuigt (huis nr. 

54) gaan wij recht-

door en nemen een 

weinig verder links de 

veldwegel, die ons 

over de Molenbeek 

voert. Steeds klim-

mend komen wij op 

het Dorp te Aaigem, 

waar wij onmiddellijk 

rechts afslaan (tussen 

huisnummer 23 en 

metalen hofafslui-

ting). Bekijk toch even 

de dorpskerk uit 

1786, met een vroeg-

gotische toren uit de 

14de eeuw. Rond de 

kerk liggen enkele 

interessante grafzer-

ken. 

Aan de verbindings-

weg Heldergem - 

Aaigem gekomen, 

dwarsen wij deze en 

wandelen de Dries in, 

nog een mooi groen 

gebied, waardoor de 

Molenbeek kronkelt, 

op zoek naar de 

Dender. Genietend 

van dit natuurkader 

mag je niet vergeten 

de eerste weg rechts 

in te slaan, naar de 

Engelsmolen. Over 

de brug moeten wij 

het smalle wegje ne-

men dat ons terug-

brengt naar het Oud 

Dorp van Heldergem, 

onze startplaats. 

Beste wandelaar, wij 

hebben je door een 

stukje “buiten” ge-

bracht; door nog on-

gerepte kouters en 

nog rustige gehuch-

ten. Wij hopen dat 

deze wandeling je 

een beetje gemoeds-

rust gebracht heeft 

en een flinke portie 

onbezoedelde lucht. 

Twee zaken, die wij 

allen zo nodig heb-

ben midden al het 

druk gedoe! 

(met dank aan W. De 

Loose) 

Kerk, Aaigem 

Engelsmolen, Aaigem 


