
Dagstapper  Hemelberg – Spichtenberg-
Muziekberg. Ronse-Nukerke.  17/23 km 
 
 
 

 
Wandeling langs de  mooiste trage wegen naar deze drie mooie ‘bergen’ ten noordoosten 
van de stad Ronse. Je wordt eerst vanaf het station door de verkeersluwe plaatsen van de 
stad geloodst. Vervolgens bestijg je via leuke onverharde wegen de Hemelberg en de 
Spichtenberg. Ontdek het ‘mijntje’ dat je onder de spoorweg door brengt. Via de valleiflank 
van de Pauwelsbeek belandt je op de Muziekberg. Op je weg terug naar Ronse wordt je nog 
eens beloond met enkele mooie uitzichten op deze stad.    
 
Start en parking: Station Ronse. Deze wandeling start aan het station van Ronse. Je kan evt. 
ook starten vanaf het Bruulplein (knooppunt A3), nabij de toeristische dienst van Ronse 
(knooppunt 62, De Biesestraat 2, Ronse) 
Bereikbaarheid: met de trein tot in Ronse  
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen. Zowel verharde als onverharde, soms slijkerige 
wegen in de winter. Een verrekijker meenemen loont ook bij de mooie vergezichten.  
Afstand: 17 km, de uitgebreide wandeling 23 km 
Knooppuntenvolgorde: Station-A2-A3-Y2-T9-H8-88-89-H7-T4-T3-T2-56-45-46-C8-36-A4-S4-
R9-S1-N6-61-A3-A2-Station 
De uitgebreide wandeling (23 km) maakt vanaf knooppunt 36 nog een extra ommetje door 
het St.-Pietersbos via deze knooppunten 36-37-39-93-32-Q5-Q4-91-59-58. Aan knooppunt 
58 kun je weer aansluiten met de wandeling.  	
Op de wandelknooppuntenkaarten ‘Schelde’ en ‘Zwalmvallei’ kun je twee 
wandelnetwerken onderscheiden: Het wandelnetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) 
en het ‘MOW-netwerk’ (dit zijn de extra wandelwegen die niet in het TOV-netwerk zitten):  
Het ‘TOV-netwerk’ is op de kaart aangeduid met blauwe streepjes (verhard) en bolletjes 
(onverhard). De TOV-knooppunten, die te velde herkenbaar zijn aangeduid met palen en 
bordjes, zijn op de kaart als rode bolletjes met een cijfer te herkennen.  
De extra wandelwegen van het ‘MOW-netwerk’ zijn niet te velde aangeduid, maar zijn met 
groene streepjes en bolletjes op de kaart aangeduid. De extra ‘MOW- knooppunten’ die bij 
deze extra wandelwegen behoren zijn op de kaart te zien als zwarte bolletjes met een 
hoofdletter-cijfer combinatie (bijvoorbeeld ‘L3’).  
 
Relax:  

• Onderweg: cafétaria van Camping Visvijvers, Terbeke 27, 9681 Maarkedal (tussen 
knooppunt 56 en 46), zie https://www.visvijvers-nukerke.be/  

• Taverne ‘Les Soeurs Louise’, Louise-Mariestraat 17, 9680 Maarkedal (nabij de kerk 
van Louise-Marie), zie https://www.les-soeurs-louise.be/  

• Bistro Boekzitting, Boekzitting 26 Ronse (=aan knooppunt 36), zie 
https://www.boekzitting.be/  

• Na de wandeling: horeca Ronse 
 
 



Wandelbeschrijving:  
We starten onze wandeling aan het station van Ronse, Winston Churchillplein 6, 9600 Ronse. 
Met het station in je rug, wandel je naar rechts (Ijzerstraat). Je laat de 
Politiekegevangenenstraat links liggen en volgt de Joseph Ferrantstraat tot aan huis met nr. 
20. Daar sla je links de parking in. Even verder doorkuis je het koning Boudewijnparkje naar 
rechts en passeer je langs de ingangspoort van de St-Martinuskerk. Nu volg je de Charles 
Vandendoorenstraat. Na ruim 100 m steek je aan het T-kruispunt de straat over en blijf je 
rechtdoor wandelen zodat je op de Grote Markt van Ronse aankomt. Bijna centraal op dit 
plein zie je de fontein met obelisk. Op dit 11 m hoge arduinen monument pronkt bovenaan 
het stadswapen (tweekoppige adelaar met vergulde kroon). Deze fontein werd in 1819 
functioneel doordat een netwerk van eikenhouten buizen (later vervangen door loden 
buizen) het bronwater van het ‘Torreken’ naar de Markt bracht (zie weetje A).  Wandel de 
Grote Markt over en ga rechts van het stadhuis (en links van de ‘Harmonie’) door naar de 
parking voor de ‘Passage Sint-Martens’ (zie https://www.depassageronse.be/ ). Je slaat voor 
deze voormalige kerk rechtsaf en voor de Sint-Hermeskerk sla je ook rechtsaf. Direct na het 
koor van deze kerk sla je links af en direct rechtsaf (A2) zodat je in het Bruulpark belandt. 
Rechts van je bevindt zich het MUST (museum voor textiel , zie 
https://www.ontdekronse.be/nl/must-museum-voor-textiel) en daarachter is de dienst voor 
Toerisme Ronse, zie https://www.ontdekronse.be/nl  Je doorkruist dit park tot aan de straat 
‘Bruul’ (A3), steekt deze over en slaat links af. Je volgt nu de Glorieuxlaan. 100 m voorbij de 
ingang van de kliniek ga je rechtdoor (Broeke) en even verder terug rechtdoor, de straat 
‘Hemelberg’ in.  
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. Rechts van je zie je de kerktorens die je daarnet nog  
passeerde in het dal liggen. Aan huisnummer 208 nemen we het MTB-pad naar links. 
Beneden, na een steile afdaling, aan de straat ‘Broeke’ slaan we links af (richting 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 voorzichtig 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 (H8, 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 zuidgerichte flank 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 
(H7) 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 MTB-pad in. Dit pad 
wordt smaller, 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 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, en wandelen 100 m tot aan knooppunt 56. Als 
we hier 500 m verder wandelen richting knooppunt 46 kunnen we  in het cafetaria van  
‘Camping Visvijvers’ (Terbeke 27) onze dorst lessen.  

Aan knooppunt 56 volgen we het, 
aanvankelijk smalle paadje langs het 
beekje,  naar links in (richting 
knooppunt 45). Het pad wordt breder 
langs de akkers en uiteindelijk, na 
ongeveer 500 m komen we aan een 
brede kasseibaan (Donderij) die we naar 
rechts volgen. We volgen deze baan 
zo’n 200 m, buigen mee naar rechts en 
100 m verder slaan we links af, een 

onverharde weg volgend. Even verder kunnen we even pauzeren op een bakstenen bank. 
Aan de horizon zien we links nog net de spitse kerktoren van Nukerke en recht voor ons de 
Walburgakerk van Oudenaarde in de Scheldvallei. Op onze weg verder passeren we een park 
van een groot landhuis (Hof te Fienne). Na een steil klimmetje sla je aan de Vlaamse 
Ardennenstraat links af en reeds 50 m verder rechts af (Boskant). Na ongeveer 200 m op dit 
betonbaantje kom je aan knooppunt 45, sla je rechts af (richting knooppunt 46). 50 m verder 
kun je van een mooie houten rustbank genieten van de vallei van de Pauwelsbeek die je 
recht voor je aanschouwt. In de verte links, naar het noordoosten, zie je de zuidgerichte 
steile valleiwand van de Maarkebeek. We gaan terug op stap en volgen de brede landweg 
tot knooppunt 46, om vervolgens rechtdoor te blijven stappen, richting knooppunt 36. Op 
weg naar dit knooppunt langs onverharde wegen, komen we aan de kerk van Louise-Marie. 
We slaan voor deze kerk linksaf en direct na huis met nummer 20A rechtsaf. Let op het 
borstbeeld van koningin Louise-Marie in de gevel van de parochiezaal (weetje C). Aan de 
achterkant van het kerkhof blijven we rechtdoor stappen (nog altijd richting knooppunt 36). 
We dalen af langs de rand van de weide en op het einde daarvan (C8) slaan we voor het 
bosje rechtsaf (richting knoopppunt 36). Even verder passeren we door een metalen 
draaihekken en kunnen we aan een steil klimmetje beginnen die bovenaan eindigt aan 
knooppunt 36, aan de bistro ‘Boekzitting’ (weetje D).  
Hier kun je de wandeling uitbreiden naar 23 km door het volgen van volgende 
knooppunten 36-37-39-93-32-Q5-Q4-91-59-58. Aan knooppunt 58 knoop je weer aan met 
de wandeling.    
Aan knooppunt 36 volgen we de weg naar knooppunt 35 (aan het grote infobord betreden 
we het bos). Aan knooppunt 35 gaan we rechtsaf, richting knooppunt 58 (we nemen de 
tweede weg links. 300 m verder, aan knooppunt 58, kunnen we 100 meter linksaf om de 
Geuzentoren, de tumulus (grafheuvel) en de open plek in het bos te bezichtigen (tevens de 
top van de Muziekberg, 148 meter boven de zeespiegel). Een ligzetel daar biedt je tevens 
wat rust. (weetje E). Na het bezoek aan deze interessante plek keren we terug en volgen de 
bosweg, richting knooppunt 60. 200 m verder komen we aan een oude groeve (rechts van de 
weg). Let even op de grote blok ijzerzandsteen die rechts van de weg ligt. Een maquette in 
cortensstaal geeft een idee van het reliëf van de Vlaamse Ardennen. We vervolgen onze weg 
verder naar beneden. 300 m verder (=knooppunt A4) slaan we rechts af, richting knooppunt 
60. Ruim 100 m verder kun je van op een ligbank genieten van het uitzicht. Voor je zie je de 



vallei van de Drieborrebeek en aan de horizon de kerk van Nukerke en rechts ervan het 
Koppenbergbos. We volgen de weg langs de bosrand naar beneden. Ruim 100 m verder, aan  
knooppunt S4, slaan we links af (en niet de weg rechtdoor naar knooppunt 60). Even verder, 
waar de bosweg naar links afbuigt, zien we aan onze rechterkant een steile helling. Dit is de 
steilrand van een oude verglijding (voor de verklaring, zie geo-gids die in 2023 door MOW 
heruitgegeven wordt). Aan het einde van dit bospad (knooppunt R9) kijk je even achterom 
om de naam te weten komen van het bospad dat je zonet bewandelde (‘Maneschijn’). Sla 
rechtsaf (Muziekbosstraat). Na 200 m, in de bocht naar links, terug een mooi vergezicht met 
voor je het Bois Joly en daarachter het Hotondbos (met daarvoor de kapel Wittentak en links 
ervan de Klijpekerk). We volgen de straat verder naar beneden en net voor de brug over de 
spoorweg slaan we links af en volgen het smal paadje. Deze mooie zig-zag weg loodst je 400 

m verder tot aan de Populierstraat (S1). Aan 
deze straat slaan we rechts af en 200 m 
verder, juist na de spoorweg, slaan we links 
af (= richting knooppunt 61). We volgen de 
onverharde weg die evenwijdig aan de 
spoorweg loopt. Even verder buigt de weg 
naar rechts af en 200 m verder komen we 
aan een geasfalteerde weg van 2 meter 
breed (= knooppunt N6). We volgen dit 
wandel- en fietspad (richting knooppunt 61). 
Let even in het begin op het herinneringsbos 
vzw Sabel , ter nagedachtenis aan wie de 

strijd verloor tegen kanker (weetje F). Na ruim 1 km, aan knooppunt 61, rechtdoor blijven 
wandelen, richting knooppunt 62 tot knooppunt A3. Hier herken je terug het Bruulpark. Je 
volgt nu de weg naar het station terug.  
   
** De avontuurlijk aangelegde wandelaar kan aan knooppunt H8 het groene traject H8-T4 
volgen i.p.v. het blauwe traject  H8-88-89-H7-T4. Hiervoor moet je aan knooppunt H8 (nabij 
de linde en de rustbank) naar rechts afslaan, 100 m verder aan de Weitstraat naar rechts 

afslaan en weer 100 m verder, 
links van huis met nummer 39, 
voetweg nr. 90 nemen. De 
eerste 100 m van de voetweg 
90 is een brede goed 
begaanbare landweg, 
vervolgens moet je de 
perceelgrens tussen de akkers 
volgen (wat in de zomer wat 
‘moeilijker’ kan zijn tussen de 
gewassen door) tot aan de 
straat. 

 
 
 
 
 



 
Weetjes 
Weetje 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 mooi 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. 
Weetje B. Deze molen werd door verschillende bronnen 
reeds 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.  
Weetje C. Onder het ‘Hollands bewind’ (1815-1830) ontstond het idee om in de omgeving 
van de Muziekberg een nieuwe gemeente te stichten, ‘Willemsrode’ genaamd. Bijna gans 
deze omgeving behoorde toe aan twee baronnen. Door politieke strubbelingen en de onrust 
rond 1830 gingen deze plannen niet door. Het gehucht werd een paar decennia later 
evenwel een nieuwe parochie met een nieuwe kerk die op 19 september 1853 werd 
ingehuldigd. De kerk kreeg de naam ‘Onze-Lieve-Vrouw van La Salette’ (7 jaar na de 
verschijning van deze O-L-Vrouw in het Franse La Salette). Het gehucht werd omgedoopt tot 
‘Louise-Marie’, naar de naam van onze eerste koningin van België. De eerste steenlegging 
van de kerk vond plaats op de eerste verjaardag van haar overlijden (11 oktober 1851). Een 
borstbeeld van deze koningin is te vinden in de zijgevel van de parochiezaal nabij de kerk. 
Louise-Marie ligt deels op het grondgebied Ronse en deels op dat van Maarkedal (met de 
verschillende deelgemeenten Nukerke, Etikvove en Schorisse). 	
Weetje D.  

De plaats is genoemd naar de "Zitting aan de Beuk", een middeleeuws 
gerechtshof met schandpaal, stijl vierschaar. Boekzitting zou een 
verbastering  zijn van “boetezitting”, je moest vastgeketend aan de 
oude beuk zitten mediteren of “boete doen” over je misdaden. 
Vanaf halfweg vorige eeuw werd deze geschiedenis geleidelijk aan 
weggeveegd, ondermeer de grote beuk is verdwenen en vervangen 
door de Chalet Boekzitting.  
 
 
 
 

 



Weetje E. Het Muziekbos werd na W.O.I terug aangeplant met vnl. beuk. Op de hoogste 
delen werden naaldbomen aangeplant (Japanse lork, Corsicaanse en Grove den, 
Douglasspar) naast enkele tamme kastanjes. Deze uitheemse soorten zijn vorig jaar over een 
oppervlakte van ruim één ha gekapt. Bedoeling is om op 10 jaar tijd 7 ha naaldhout te vellen, 
te ontstronken en te plaggen om zo de vegetatie te herstellen die er vóór de aanplant van 
dit naalhout aanwezig was. Op die manier kunnen planten als de struikheide, sporkenhout, 
lijsterbes en gaspeldoorn terug alle kansen krijgen. Op andere delen van deze 7 ha kan een 
eiken-berkenbos naast heischraal grasland ontstaan waardoor een gevarieerd beeld zal te 
zien zijn.  
Midden in het Muziekbos vind je de Geuzentoren, een ronde toren opgetrokken in 
ijzerzandsteen. IJzerzandsteen komt van nature voor op de toppen van de heuvelkam 
Kluisbos-Levierenbos. Bouwheer M. Scribe liet zich in 1864 wellicht meeslepen door de 
‘follies’ van die tijd om bizarre, romantische bijgebouwtjes op te trekken. Na een 
inspirerende wandeling in het bos in 1888 stonden Omer Wattez en zijn vriend, de dichter 
Pol De Mont, op de Geuzentoren het landschap te bewonderen. Er waren hier geen bomen 
maar een heidelandschap met hier en daar wat lage struiken. Men kon dus bij helder weer 
heel de Vlaamse Ardennen overschouwen, tot Doornik en Gent toe , hetgeen je nu nog enkel 
op de Hotond kan doen. Misschien is het daarom dat de toren ook wel eens in de volksmond 
“de verrekijker” werd genoemd. En sinds Pol De Mont toen uitriep: ‘Maar dat zijn hier de 
Vlaamse Ardennen!’, werd dit het koosnaampje voor deze parel van een streek. Op een 
boogscheut van de Geuzentoren vind je een prehistorische grafheuvel uit het Bronstijdperk 
(circa 2.100-1.200 voor Christus). Centraal in de heuvel bevindt zich de grafkamer, waar 
twee urnen met verbrande beenderen van een man en een vrouw, assen en steenkool 
gevonden werden. 
Weetje F: Herinneringsbos 
‘Sabel vzw’ staat voor ‘samen beleven’. Het inloophuis Sabel in Ronse is een 
ondersteuningshuis voor mensen die getroffen worden door kanker en/of hun mantelzorger. 
Het inloophuis Sabel heeft hiervoor een warme ontmoetingsplaats waar mensen met kanker 
en/of hun mantelzorger de nodige steun vinden en hen helpen hun zelfvertrouwen terug te 
vinden. Deze mensen kunnen er op maandag- of woensdagnamiddag gewoon 
binnenspringen voor een babbeltje, een koffie en een luisterend oor. Op andere momenten 
kan het ook op afspraak. Voor meer info, zie https://www.inloophuissabel.be/meer-info 
 
 
Filip Keirse, december 2022  


