Vlaamse Ardennen
Schorisse , 23 km
Situering
Het zuiden van Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van Maarkedal, Horebeke en Brakel en eventjes
flirten met de taalgrens en de provincie Henegouwen.
De tocht bestaat uit een noordelijke lus van 15 km en een zuidelijke van 8 km die elkaar raken aan km
9 en 17 aan de hoeve Hof te Wolfskerke. Beperkte bevoorrading mogelijk te Schorisse.
Drankgelegenheid te Schorisse, La Houppe (km 13) en onder voorbehoud in La Gite(a)ne (km 19).
Kaart NGI 30/5-6

Verblijfsmogelijkheden
Hoevetoerisme La Gite(a)ne tel. en fax 055 45 67 53
Voor groepen gite ’t Bosgat tel. 051 20 23 96
VVV Maarkedal, Kerkemstraat 13, 9860 Maarkedal tel. 055 31 55 41

Landschap
Sterk heuvelend, talrijke beekjes en Brakelbos als trekpleister. Tussen 45 en 145 m boven de zeespiegel. Geregeld eens omkijken is sterk aanbevolen. Bij voorkeur te genieten in april als de boshyacinten
bloeien en je nog door het jonge lover heen het landschap kunt bewonderen.

Wegen
Net geen 11 km onverhard. Modderige stukken na een regenperiode. Rest verhard waarvan het grootste deel op kerkwegels en zeer verkeersarme weggetjes.

Start
Schorisse (woondorp van Horebeke) of La Houppe zijn het meest geschikt. Tussen Schorisse en
Oudenaarde station is er een zeer beperkte busdienst (niet op zondag). Je kunt natuurlijk ook vertrekken van de hierboven vermelde logeerplaatsen.
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Tochtbeschrijving
0 km - Kerk Schorisse
Schorisse
De naam verwijst naar een
natte omgeving: schorre.
Het Latijnse Scornacum of
het Franse Escornaix werden later Schorisse.
Ons startdorp vormt sinds
de fusie van 1977 samen
met Etikhove, MaarkeKerkem en Nukerke de
gemeente Maarkedal. De
stenen doopvont in de kerk
draagt nog de sporen van
de beeldenstorm in 1566!

Kijkend naar de kerk stap je de
rechts gelegen Essestraat in,
meander dan mee tot vòòr het
aan je rechterzijde gelegen huis.
Rechts veldweg in die weldra
links omhoog klimt tot de vijfhonderd vijftig meter verder gelegen verharde weg.

Zicht op Schorisse.
1

Geniet voordat je rechts verder stijgt van het achter je gelegen dorpsgezicht.

Boven aan de viersprong linksaf Beukenstraat in, weldra prachtige holle weg en deze afdalen tot de
asfaltweg. Rechtsaf tot aan natuurgebied Het Burreken.
2

2,2 km - Het Burreken
Het natuurgebied Het Burreken is een brongebied beheerd door Natuurpunt. Interessant infobord.

Links de doodlopende Korteberg in. Linksaf naar het bos maar onmiddellijk rechts omhoog het bospad
volgen (Sigelshempad met rode merktekens). Aan de bosrand, linksaf naar de bebouwing. Straat dwarsen en doodlopende naar linksdraaiende Perreveld in. Veldweg tot aan de hoeve en eens deze 110 m
voorbij rechts de weg op.
In de diepte bemerk je Zegelsem, geboortedorp van Isidoor Teirlinck, vader van auteur Herman die in
deze omgeving zijn roman Maria Speermalie situeerde.
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Kies de eerste Bloso-veldweg rechts (aan huis met nr. 43 met kapelletje). Volg nu opnieuw, maar tegen
de aanduidingen in, het Sigelsempad. Na zeshonderd vijftig meter, de betonweg dwarsen door rechts
van de Mariakapel het Bloso-pad te blijven volgen. Bij de tuintjes van de bewoning gekomen slaafs
links de aanduidingen blijven gehoorzamen. Rechts smal voetpad tussen boomgaard en weitje instappen naar de weg en daar rechtsaf. Niet de Kulkadetstraat in maar rechtuit tot het achthonderd vijftig
meter verder gelegen kruispunt.
6,6 km - Kruispunt Hauwstraat, Kanakkendries, Leierwaarde, Burreken
Linksaf de Kanakkendries
gedurende een goeie zevenhonderd meter volgen.
Rechts Wolvenweg afdalen
(Provinciaal wandelpad nr. 3
en Bloso-route).
Daar waar het provinciale
pad links tussen de bomen
verdwijnt, blijf je rechtdoor
stappen. Weldra onverhard.
Eens op de weg linksaf en
aan splitsing bij het voetbalveld
rechts
opnieuw
Sigelshempad en nr. 3
bewandelen. Links de
Yskelderweg
induiken.
Kruip de vallei uit en je
bereikt
het Hof te
Het natuurgebied Het Burreken is een brongebied beheerd door Natuurpunt.
Wolfskerke.
3

9,0 km - Hof te Wolfskerke (eerste keer)
Hier is het snijpunt van de achtvormige tocht. Wens je nu reeds terug te keren naar het ongeveer 6 km
verder gelegen Schorisse dan sla je rechts af de doodlopende weg in en blader je verder tot km 17,0.

Wens je van de volledige tocht te genieten dan kies je net voor de verharde weg de boerenweg links (nr.
3 negeren).
Blijf volgen tot je op de verharde weg belandt. Links (Sigelshempad) en aan het kruispunt deze aangeduide wandeling verlaten door rechts af te slaan. Niet meedraaien maar recht door doodlopende weg
langs huis nr. 7 tot de drukke N48 Brussel - Ronse. Rechtsaf en eerste weg links (na 100 m).
Je vindt weer wandeling nr. 3.
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Aan kruispunt rechtdoor Pullem in. De bocht negeren, wel pad rechtdoor intrekken. Beekje overstappen en rechts omhoog trekken. Linksaf en dadelijk het Tweebossenpad tussen huis nr. 11 en tuinaanleg
Boullard betreden. Aan T-splitsing rechts.
Links bemerk je het Bois de La Louvière. Rechts aan de horizon zie je gedeeltelijk verscholen het Hof te
Wolfskerke (reeds vermeld in 1177) met lange schoorsteen en daarnaast het kasteelachtige Château
Mulle (Mullenkasteel). Het werd gerestaureerd in 1893 door senator Mulle de Terschueren.

Bij vijfsprong gekomen rechtdoor Willemsveld intrekken. Weldra is er een wegel. Nog zeshonderd
meter scheiden je van de toegang tot het Brakelbos (negeer de zijwegels).
4

12,0 km - Toegang Brakelbos
Brakelbos
Het 52 hectare groot Brakelbos is hoofdzakelijk een
beukenbos. Het dicht bladerdak gunt weinig levenskansen aan andere planten. Uitzondering is de wilde
hyacint (het blauwe kousje) dat in april het bos een
blauw tapijt bezorgt.
Beuken wortelen ondiep zodat de humuslaag die de
vochtigheid ophoudt niet beschadigd mag worden.
Vandaar de noodzaak om de wegen niet te verlaten.

Bij het kapelletje rechts afslaan en direct naar links
trekken (niet de wit-rode GR-tekens volgen!). De
bosweg instappen waar ook fietsers en ruiters toegelaten zijn. Gedurende zevenhonderd meter dein
je op en neer steeds rechtuit door het bos. Op het
einde is er een omheining die je voor een keuze
plaatst. Je ruikt zeker rechts de cafés? Leg maar
gezwind die laatste driehonderd meter af!
13,0 km - La Houppe, Henegouwen
Tijd voor een Zottegems bier of een mattentaart. La Chaplette (overkant weg) met houtstoof en elpeeplatendraaier is jazzy en karaktervol.

Opnieuw het Brakelbos intrekken.Volg nu de GR links van de kapel, langs de Cabane Sylvie. Eerst
dalend en daarna rechts draaiend. Aan een boswegenkruispunt de GR links blijven volgen.
Ondertussen ben je onmerkbaar weer over de taalgrens gewipt, terug Vlaanderen binnen.
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Beek overstappen en aan de rand van het bos de GR verlaten door linksaf de boszoom te volgen. Op de
drukke N48 een tiental meter naar links en aan de eerste woning (huisnr. 53) de levensgevaarlijke weg
oversteken en genieten van de schuinlopende onverharde weg.
14,9 km - Taalgrensweg
Je loopt nu pal op de taalgrens min of meer evenwijdig met de verbindingsweg. Vanaf de bebouwing
kronkel je nog ruim vijfhonderd meter op asfalt verder tot aan de Zwalmstraat nr. 17. Daar rechtover
bemerk je een smal pad (wandeling nr. 3 opnieuw maar nu tegen de stroom in).
Boven gekomen de betonweg links inslaan (Wolfskerke). De doodlopende weg links laten liggen en
meedraaien tot aan de bekende boerderij.

5

17,0 km - Hof te Wolfskerke (tweede keer)

3

Hier bevind je je weer aan het snijpunt.

Hou de lange boerderijgevel
met kapelletje aan je rechterzijde. Vervolg op de
betonweg,
langs
het
Mullenkasteel, later karrenspoor en aan de hoeve
rechtsaf. Je kunt nu genieten
van een 117,5 m hoog gelegen plateautje.
Breeweg dwarsen en A.
Odevaertstraat in. Links
meedraaien.
Verderop tref je de
twee verblijfsmogelijkheden La Gite(a)ne en
’t Bosgat. Met een
beetje geluk kun je in
de eerste je dorst lessen.

Typisch Vlaamse-Ardennenlandschap ter hoogte van ‘onze’ taalgrensweg.
6

19,0 km - ’t Bosgat (uitzichtplatform)
"#$%#&'$
Van links naar rechts ontdek je de Kluisberg, de rookpluim van de centrale te Ruien en in de
Maarkebeekvallei het kerkje van Maarke-Kerkem.
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Rechts Bosgat in en na het uitzichtplatform links Tiegstraat afdalen. Na de bocht rechtdoor (niet de
Zonneveldstraat in). Voorbij een pottenbakker de onverharde weg rechtsdraaiend blijven volgen. Holle
weg. Beneden links de beek over en op asfaltweg rechts (Schorisse) naar de hoofdweg. Nogmaals
rechts, langs café Moeder Stiene tot de eerste zijweg rechts.
20,6 km - Kaperij
Varianten
Ben je haastig? Loop dan rechtdoor naar de kerk (ong. 1 km).
Wens je een iets rustigere maar een nauwelijks langere weg en een laatste blik op de heuvels kies dan
aan de vijfsprong (200 m) de tweede straat links (Kolpaertstraat). Na de bocht links naar de kerk.

Wens je echter kennis te maken met de kasteelmolen gehoorzaam dan de wegwijzer: Vloesberg 12 en
geniet van de kasseien.
Na de flauwe bocht, maar vòòr de linker gelegen hoeve het smalle voetpad benutten (schuin terugkerend). Rechts omhoog tot T-splitsing. Heidestraat links en links Parkstraat afdalen tot AVEVE.
Als je het grasperkje betreedt op het eind van de links gelegen winkel bemerk je een watermolen.
7

Kasteelmolen
De kasteelmolen dateert van voor 1456 en is erkend als monument sinds 1976. Kenmerkend is het grote
rad met een diameter van 4,85 m, daar waar de meeste molens een rad hebben van rond de twee en een
halve meter. Dit grote rad was mogelijk wegens het grote verval van de beek.

Nog tweehonderd vijftig meter, rechts en langs huis nr. 8 met herdenkingsplaat Omer Wattez naar de
kerk.
Omer Wattez
De bekendste Schorissenaar is Omer Wattez (1857 - 1935). Hij schreef als eerste over de Vlaamse letterkunde in Le Figaro en is tevens de ‘uitvinder’ van de benaming ‘De Vlaamse Ardennen’ en het toerisme in Zuid-Vlaanderen. Hij klaagde reeds de pollutie van de Schelde aan en was een van de eerste
milieubeschermers. In 1975 werd de Stichting Omer Wattez opgericht met als doel: de integrale
bescherming van de Vlaamse Ardennen.

Tochtbeschrijving Ivan Galle, Brugge, Sint-Andries
Foto’s Roland Vansteelandt, Sint-Eloois-Winkel
Mei 2001 en februari 2002
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