Wandelen in Ellezelles
Start en parking: aan de kerk, ‘Place’ te Ellezelles.
Afstand: 8,5 tot 9 km
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen. Deels verharde wegen, maar ook veel onverharde, soms
slijkerige voetwegen.
Knooppuntenvolgorde: kerk-N1-A1-A2-A3-A4-A5-N3-N2-N7
Wandelbeschrijving
We starten aan de parking voor de kerk en volgen de verkeersweg (Rue d’Audenarde). Na
ongeveer 200 m, waar deze straat een bocht naar links maakt, slaan we rechts af, in Rue des Grand
Prés. Na 100 m draaien we rechtsaf om vervolgens 50 m verder de landweg naar links te nemen.
Even verder passeren we de twee brugjes over het beekje ‘Gogan’ (weetje A). We volgen het
bospad en even verder de rand van de weide. Dit pad loopt uit op het T-kruispunt met ‘Bruyère’ die
we naar links volgen. Op deze half geasfalteerde GR-weg kijken we even achterom om het
landschap te overschouwen.
Bovenaan (=N1) slaan we rechtsaf (nog steeds in de straat Bruyère). 50 m verder aan de Y-splitsing
rechts afslaan en 100 m verder, na huisnr. 60, terug rechtsaf. We dalen af in deze veldweg met een
mooi panorama aan onze rechterzijde. Aan het einde van deze landweg negeren we eerst de
afslag naar de boerderij maar slaan 50 m verder een holle weg links in (die er wat vochtig bij kan
liggen). We stijgen terug en even verder komen we op een geasfalteerde weg. Voorbij de bocht
naar links slaan we tegenover huisnr. 101 de landweg links in. Op deze relatief vlakke weg hebben
we aan het einde terug een mooi panorama. Aan het kruispunt met het kapelletje slaan we links af
en volgen het bospaadje dat even verder in een geasfalteerd baantje overgaat. Aan de Y-splitsing,
t.h.v. huisnr. 83, slaan we rechts af.
Een paar 100 m verder, juist na huisnr. 87 en voor de kapel (=A1), slaan we links af.
Even verder, aan het kruispunt met twee landwegen (=A2), volgen we de holle weg (GR) rechtdoor.
500 m verder buigt deze weg naar links af en 50 m verder komen we aan het kruispunt (=A3) met
de inmiddels geasfalteerde spoorwegbedding (weetje B). We volgen deze voormalige spoorweg
naar rechts en enkele meters verder slaan we de landweg links in.
50 m verder (=A4) moeten we terug linksaf en volgen de landweg naar beneden tot aan het
geasfalteerde kruispunt van ‘Boudenghien’.
We gaan rechtdoor en 50 m verder slaan we links af (=A5, nog steeds in de straat Boudenghien).
We lopen eventjes langs het beekje ‘Ancre’, draaien dan mee naar rechts en stijgen een paar
honderd meter verder. Een 100-tal meter voor het volgende kruispunt dwarste hier de spoorweg
die van Zottegem naar Ellezelles liep. Het stationsgebouw van Queneau-Boudenghien bevond
zich aan onze rechterkant (maar is nu verdwenen, weetje C). Aan het kruispunt slaan we linksaf
(nog steeds in de straat Boudenghien). We wandelen nu evenwijdig met de voormalige
spoorwegbedding die zich ongeveer 100 meter aan onze linkerkant bovenop bevond.
Een paar honderd meter verder negeren we de straat die van rechts komt en wandelen tot
beneden (=N3) waar we in een haakse bocht naar links afslaan.
Voorbij de bocht naar rechts komen we even verder aan het kruispunt met de geasfalteerde
spoorwegbedding (=N2). Het voormalige stationsgebouw van Rigaudrye, dat nu omgebouwd is
tot een woonhuis, bevindt zich even naar links en nog even verder links was het knooppunt met de
twee spoorlijnen. We nemen de spoorwegbedding naar rechts en 100 m verder slaan we links af
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en volgen het dolomietpaadje tot aan de Brasserie (hier kunnen we even onze dorst lessen). 200 m
verder slaan we rechts af en volgen de straat ‘Guinaumont’ aan de linkerkant tot aan huisnummer
31. Voorbij dit huis slaan we links af en volgen het paadje tot aan de parking van Rue des Grand
Prés. Even verder linksaf komen we terug aan de kerk.
Weetjes:
A. We bevinden hier ons in het stroombekken van de Dender. Het water van de Gogan vloeit
zuidoostwaarts een goeie km over in de ‘Tordoir’ die vervolgens nabij Ogy zich met het water van
de Ancre mengt, om bij Lessen in de Dender te vloeien.
B. We bevinden ons hier op de bedding van de voormalige spoorweg 87 die van Ronse, over
Ellezelles en Flobecq tot in Lessen liep. Vanuit Lessen liep deze spoorweg verder oostwaarts naar
het steenkolenmijngebied van de Borinage in Henegouwen.
C. Spoorweg 82 liep van Aalst over Burst en Zottegem tot in Ellezelles en verder tot Ronse. Tussen
Brakel en Ellezelles had men achtereenvolgens volgende stations: Nederbrakel, Opbrakel, Flobecq
Bois, Queneau-Boudinghien, Rigaudrye en Ellezelles. Het knooppunt met de spoorlijn 87 die van
Ronse oostwaarts naar Flobecq liep bevond zich in Rigaudrye. Zie onderstaande geografische
kaart van 1959 ter verduidelijking.

Geografische kaart met het tracé van beide spoorlijnen.
Filip Keirse, november 2016
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