Ossestraat-Folderstraat
Ronse
Landschapswandeling langs de westflank van de Scherpenberg naar de vallei van de
Molenbeek en terug via de Folderstraat. De korte wandeling bestijgt de Scherpenberg via de
Ossestraat.
Startplaats en parking: Hotondmolen, Zandstraat 4 te Kluisbergen
Bereikbaarheid: lijnbus 68 Ronse-Kluisbergen, halte Kasseiweg-Ronse (op een boogscheut
van de molen ‘Ten Hotond’) of Belbus 470 ‘Kluisbergen-Ronse’ en belbus 475 ‘Ronse’ halte
‘Ronse/Renaix Hotondstraat’. Raadpleeg www.delijn.be voor de concrete diensturen.
Toegankelijkheid: laarzen of goed schoeisel zijn aangeraden
Afstand:
 Volledige wandeling: 7,5 km
 Verkorte wandeling: 4 km
Knooppuntenvolgorde: Bekijk vooraf ook de updatekaart ‘6. Hotond’ op de site van
Milieufront Omer Wattez: http://www.milieufrontomerwattez.be/wandelkaart/
 Volledige wandeling: Z1-92-B3-K5-K8-K9-L2-L3-L4-K7-K6-Z1
 Verkorte wandeling: Z1-92-B3-K5-K8-K7-K6-Z1
Wandelbeschrijving volledige wandeling:
Module 1 (Z1-92-B3-K8): De wandeling start aan het infobord van het bos ‘HotondScherpenberg’ (Z1). We stappen het bos in en na 100 m, aan knooppunt 92, volgen we het
bospad naar rechts (de paaltjes met het blauwe vierkantje volgen). Delen van het bos op de
Scherpenberg zijn lichtrijk en open en bestaan uit een mozaïek van bos, bosrand en
struweel. Beneden het bos komen we op een glanshavergrasland waar we in het voorjaar
o.a. margriet, reukgras en knoopkruid kunnen waarnemen. Door twee maal per jaar te
hooien behoudt men deze open ruimte en krijgen bepaalde dieren en planten meer kansen.
Aan de uitgang van dit domein komen we aan de straat “Scherpenberg”, tevens knooppunt
B3. We slaan rechts af. Aan het volgende kruispunt (=K5) slaan we links af en volgen de
Riekestraat naar beneden. T.h.v. huis nr. 4 en in de weide links van ons bemerken we een
knik in het reliëf (weetje A). Na een paar bochten komen we aan het kruispunt met de
Ossestraat(=K8).
Module 2 (K8-K9-L2-L3-L4-K7-K6-Z1): We slaan links af en volgen het geasfalteerd baantje
tot aan het kruispunt met de Mussenstraat. We stappen naar rechts en 100 m verder na huis
nr. 72 slaan we links af. 100 m verder komen we aan de Zonnestraat (N36), steken deze over
(let op!) en gaan rechtdoor, in de Weidestraat. Op deze onverharde weg zien we de molen
van Tribury (weetje B) vóór ons. Na 300 m (=K9) slaan we rechts af en volgen deze kronkelige
weg tot aan het kruispunt met de geasfalteerde Klijpestraat (=L2). Deze volgen we naar
rechts tot aan de Rozenaaksesteenweg. We steken deze voorzichtig over, slaan links af en
enkele meters verder volgen we het onverharde GR-pad naar rechts. Dit pad, Zomerij
genaamd, brengt ons tot het kruispunt met de Folderstraat (=L3), waar we rechts afslaan
(richting knooppunt 11). Na ongeveer 500 m volgen we, begeleid door een klaterende

Bosbeek, een kronkelend, vochtig bospad. Onderweg kunnen we even pauzeren om even te
genieten van het panorama met de kerk van Klijpe in ons vizier. We vervolgen onze weg tot
aan het kruispunt met de Berchemsesteenweg (=L4). Hier slaan we rechts af en volgen deze
steenweg ongeveer 200 m alvorens deze over te steken. We slaan het kasseiwegje voor het
huis nr. 33 in. Na 100 m (=K7) slaan we, in de bocht naar rechts, de onverharde voetweg
links in. Na 100m bereiken we de Hotondstraat. We gaan rechtdoor en volgen de voetweg
naast de haag van huis nr. 2. Deze voetweg buigt 100 m verder naar rechts af. Na deze bocht
blijven we rechtdoor wandelen tot aan de geasfalteerde baan (rechts van de garage met het
strodak, Scherpenberg). We slaan links af en aan het volgende kruispunt (=K6) terug links
(Riekestraat) zodat we de op het einde van deze straat terug bij de Hotondmolen belanden.
Wandelbeschrijving verkorte wandeling
We volgen eerst module 1 van de volledige wandeling (Z1-92-B3-K8).
K8-K7-K6-Z1: We volgen de Ossestraat naar RECHTS en blijven samen met de beek deze
straat rechtdoor volgen. De geasfalteerde weg gaat over in een voetweg. De Ossestraat
vormde jaren geleden een mooie verbindingsweg tussen de Riekestraat en de Scherpenberg.
Deze voetweg was echter volledig overgroeid met struikgewas waardoor hij niet meer
toegankelijk was. In 2007 heeft het stadsbestuur heel wat snoei- en onderhoudswerken
uitgevoerd om deze voetweg opnieuw toegankelijk te
maken voor voetgangers. Na een brugje over de beek
en een trapje komen we terug bij de geasfalteerde
weg (= Scherpenberg). Een 50 m verder slaan we links
af en volgen deze half geasfalteerde weg naar boven.
Een 100 m verder (=K7) slaan we rechts af en volgen
de voetweg. Na 100 m bereiken we de Hotondstraat.
We gaan rechtdoor en volgen de voetweg naast de
haag van huisnummer 2. Deze voetweg buigt 100 m verder naar rechts af. Na deze bocht
blijven we rechtdoor wandelen tot aan de geasfalteerde baan (rechts van de garage met het
strodak, Scherpenberg). We slaan links af en aan het volgende kruispunt (=K6) terug links
(Riekestraat) zodat we de op het einde van deze straat terug bij de Hotondmolen belanden.
Weetje A
In de ondergrond van deze helling rust een zandlaag op een onderliggende kleilaag. Deze
zandlaag bevat het mineraal glauconiet. Dit mineraal heeft de eigenschap in water op te
zwellen waardoor de zandlaag meer volume en gewicht verkrijgt. In een steile helling gaat
dat glauconietrijke zand, onmerkbaar voor het blote oog, bij regenrijke periodes uitpuilen en
de onderliggende kleilaag doet dan dienst als glijbaan. Recent, in de winter van 2014, greep
hier in deze weide nog een plotse grondverschuiving plaats.
Weetje B
Zogenaamd "Molen van Tribury" naar de ligging in de wijk Tribury. Stenen korenwindmolen
opgericht door J.-B. Bronchart in 1850, sinds 1926 buiten gebruik, later ingericht als
landhuis. Nu enkel begane grond in gebruik als paardenstal. In 1857 vermoordde de
molenaar zijn tante om een erfeniskwestie. Bij aankomst van de politie bij de molen schoot
de molenaar zich door het hoofd. In de volksmond wordt deze molen sindsdien ook "Moulin
de la Folie" genoemd.
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