Wandeling Hemelberg – Spichtenberg
Ronse-Nukerke
Start en parking: Uitgang AZ Glorieux Ronse (rond punt Kammeland en Broeke)
Bereikbaarheid: met de trein tot in Ronse en de lijnbus 21 Ronse - Zottegem tot de halte S.M. Glorieuxlaan.
Met de Belbus 470 Kluisbergen - Ronse.
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen. Zowel verharde als onverharde, soms slijkerige wegen.
Afstand: 10 km
Knooppuntenvolgorde: Uitgang AZ Glorieux-Y2-T9-88-89-T4-T3-T2-56-57-T6-T7-AZ Glorieux
Wandelbeschrijving:
We starten onze wandeling aan de uitgang van het AZ Glorieux (aan het rond punt van
‘Kammeland’ en ‘Broeke’). We gaan richting Oudenaarde en 100 m verder slaan we rechts af, in de
straat ‘Hemelberg’. Voorbij huisnummer 46-47 (=Y2) verlaten we de geasfalteerde weg en volgen
de landwegel rechtdoor. Deze trage weg loodst ons na ongeveer één km verder tot aan de straat
‘Hulstken’ (=T9). We slaan rechts af en aan huisnummer 208 nemen we het MTB-pad naar links.
Beneden, aan de straat ‘Broeke’ slaan we links af (naar knooppunt 88). Let ondertussen ook op de
huizen met nr. 216, 220 en 222 (weetje A). Na een stevige klim komen we aan de gewestweg
‘Ommegangstraat’ die we oversteken en volgen de wegberm naar links. 50 meter verder slaan we
de veilige landweg naar rechts in, met aan onze linkerkant de molen ‘Ter Hengst’ (weetje B). We
draaien mee naar rechts en volgen deze buurtweg tot aan het betonnen baantje (Ten Hole), waar
we links afslaan. Aan de rustbank bij de lindeboom kunnen we even stilstaan om van het weidse
zicht te genieten. We zien o.a. de Bossenaremolen en de oostflank van de Maarkebeekvallei (met
o.a. de Eikenberg en Kapellenberg) en de Muziekberg in de verte. Aan knooppunt 88 slaan we de
landweg rechts in tot knooppunt 89, waar we rechts afslaan (naar knooppunt 57, tot T4): We
volgen dit straatje (Keistraat) naar beneden tot aan de grotere Weitstraat waar we rechts
afdraaien en kort daarna oversteken om links de Spichtenberg in te slaan. Nadat we twee bochten
en de straat rechts ‘Ten Abele’ passeerden (we zijn intussen weer aan het stijgen) slaan we
ongeveer 50 meter verder (=T4) links een pad in (voetweg 90, voorheen Ballingsweg). Dit pad
wordt smaller en volgt de rand van het bos. Een brug loodst ons over de Nederaalbeek. Even later
komen we uit op een akker (=T3). We gaan rechtdoor en volgen de perceelgrens van de akker,
meebuigend langs de beek (nog steeds voetweg 90) tot we rechts een betonnen trap naar
beneden zien (let op voor de put met water). We dalen af en komen zo aan het Mijntje, een
doorgang onder spoorlijn 89 Ronse-Oudenaarde. Aan de andere kant van deze kleine tunnel
kunnen we via een kleine doorgang in de weide (we letten even op voor de dieren). We wijken dan
even uit naar links om een greppel over te steken. Daarna volgen we verder de rand van de weide
met de beek aan onze rechterkant tot we door een draaimolen de wei kunnen verlaten en verder
langs de perceelgrenzen de beek blijven volgen tot we uiteindelijk de straat ‘Ter Beke’ bereiken
(=T2) waar we rechts afslaan. Aan het volgende kruispunt (=knooppunt 56) volgen we de
Fonteineweg naar rechts tot knooppunt 57 (ter hoogte van huisnummer 19 slaan we rechtsaf en
volgen de bochtige landweg tot aan de boerderij). De omgeving van de Spichtenberg waar we nu
lopen is onderhevig aan grondverschuivingen (weetje C). We bemerken ook aan onze rechterkant
de spoorweg die beneden achter het bosje in een tunnel onder de grond verdwijnt (weetje D). Aan
knooppunt 57 gaan we rechtdoor, richting knooppunt 58, tot aan de Ommegangstraat. We steken
deze over, slaan rechts af en volgen de wegberm 100 meter tot aan de Dammekensstraat (=T6) die
we naar links inslaan. In de bocht voorbij huisnummer 168 (=T7) slaan we de landweg rechts in. Na

ongeveer 100 meter zien we aan onze rechterkant het Bois Joly (weetje E). We wandelen naar
beneden tussen de akkerpercelen en verder via een haakse bocht naar rechts en links komen we
via een klaphekken aan het knuppelpad dat ons droog over een moerassige zone leidt. We
doorkruisen de weide naar boven en volgen de grazige Norenstraat tot de Hogerlucht. We slaan
links af en volgen deze straat tot aan de kliniek. Hier slaan we rechts af en komen zo terug aan het
rond punt waar we onze wandeling startten.
Weetjes
A. Het huis met nr. 216 werd begin vorige eeuw gebouwd en stond gekend als ‘Châlet de Broecke’.
Nadien werd deze villa verbouwd. De villa met afhangend rieten dak (nr. 220) staat op een oude
prentbriefkaart aangeduid als ‘Le Torreke’. Deze villa werd na de eerste WO gebouwd en eind
vorige eeuw uitgebreid tot de huidige villa met behoud van het mooie rieten dak. Op de plaats van
de voormalige hoeve (nr. 222) wordt in het landboek van 1684 een bron met torentje vermeld,
zogenaamd ‘Het Torreken’. Via eikenhouten buizen, later vervangen door loden buizen, werd het
bronwater naar de openbare fontein met obelisk, die zich op de Markt van Ronse bevindt,
gebracht.
B. Deze molen werd door verschillende bronnen al in de 16de eeuw vermeld onder verschillende
benamingen: ‘den hyncxst’, ‘hinctxmeulne’, ‘ten hingst’. In 1831 werd de houten staakmolen
vernield door blikseminslag. Drie jaar later bouwde men op dezelfde plaats een stenen
bovenkruier die dienst deed als olie- en graanmolen. In 1872 werd de olieslagerij verwijderd. Er
werd gemalen tot in 1949. Er volgden nadien verschillende restauraties waardoor de molen
opnieuw maalvaardig is.
C. Zo gleed op een winterdag in 1966 een stuk van de Spichtenberg naar beneden tot over de
spoorwegbedding, net vóór de ingang van de tunnel, waardoor het treinverkeer OudenaardeRonse meer dan een jaar onderbroken was. De laatste grondverschuiving dateert van 2003
waarbij het wegdek over een hele lengte onberijdbaar was (zie ook weetje B en C bij de wandeling
in Nukerke).
D. Deze spoorwegtunnel loopt in Nukerke onder de Spichtenberg door naar de zuidelijke uitgang
in Louise-Marie over een lengte van 414 meter. Ze ligt op het spoorwegtraject Oudenaarde-Ronse
van de lijn Gent-St.-Ghislain die tussen 1857 en 1861 werd aangelegd.
Na WO I werd de tunnel hersteld nadat deze verwoest werd door de Duitsers bij hun aftocht.
Tijdens WO II hield Hitler zich in deze tunnel één nacht verscholen in zijn pantsertrein.
E. Het Bois Joly van de vereniging Natuurpunt is een natuurreservaat dat enkel onder begeleiding
van een natuurgids toegankelijk is. De naam verwijst naar de vroegere eigenaar Edouard Joly, een
plaatselijke politicus en bekend amateurarcheoloog. Het gemengde loofbos ligt op een zuidelijke
helling en bezit een rijke flora en fauna. Er ontspringen tal van bronnen die het ontstaan geven
aan de Norensbeek. Het dode hout wordt niet verwijderd, want het is een belangrijke levensbron
voor insecten, vogels, vleermuizen, zwammen, enz. Op de open plaatsen komt er ruimte vrij voor
de vestiging van jonge bomen. Lichtbehoevende planten en vlinders vinden hier een ideaal
biotoop, maar ook vele andere dieren, waaronder de vos en de vuursalamander, vonden hier een
thuis.
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