
Vergezichtenwandeling 
Kwaremont 5,5 / 8 / 10 km 
 

Deze wandeling krijgt met recht en reden deze titel toegeëigend. Op tal van plaatsen 
onderweg wordt je getrakteerd op mooie vergezichten. Een verrekijker meenemen loont dus 
zeker de moeite. De wandelafstand bedraagt als basis 5,5 km. Maar je kan ze uitbreiden naar 
8 km of 10 km.  
  
Knooppuntenvolgorde:  

• Wandeling 5,5 km: D1-U2-M3-M1-70-49-46-19-M5-43-37-D1 (module 1 en 2) 
• Wandeling 8 km: D1-U2-M3-M1-70-49-L6-L5-40-17-10-9-43-37-D1 (module 1, 3 en 4) 
• Wandeling 10 km: D1-U2-M3-M1-70-49-L6-L5-40-17-10-9-52-C4-Z3-Z2-T5-22-21-37-

D1 (module 1, 3 en 5) 
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’).  
 
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen zijn vereist, want in de winter kunnen er slijkerige 
stroken je pad kruisen.  
 
Relax:  

• Aan de start:  
o café ‘In de zon’, Kwaremontplein 13, 9690 Kluisbergen 
o restaurant ‘In ’t Palet’, Kwaremontplein 25, 9690 Kluisbergen 
o restaurant ’t Monument’, Ommegangstraat 11b, 9690 Kluisbergen 

• Onderweg: café D’oude Hoeve, zie http://doudehoeve.be/  
 
Module 1: D1-U2-M3-M1-70-49 
Start aan de kerk van Kwaremont (D1). Ga om de kerkmuur heen en sla dan rechts af, in de 
Ommegangstraat. Let op de muur die de kerk van de straat scheidt en merk ook op dat de 
kerk noord-zuid geörienteerd is (weetje A). Na 100 m op deze kasseiweg (U2), tegenover 
kunstgalrij Theaxus (huisnummer 3), zien we de ogenschijnlijk doodlopende straat naar 
rechts. Het is de toegangsweg tot de woningen met huisnummers 6, 8 en 10 en ook een 
voetgangerspassage die naar de Oude Kwaremont (M2) leidt. Deze doorsteek is een 
voorbeeld van publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang. Iedereen mag er gebruik 
van maken, ook al is de bedding privé-eigendom. Blijf echter op de kasseiweg rechtdoor. Na 
ongeveer 100 m (M3) draai je rechts mee. Je passeert een restaurant en een kunstgalerij 



(Malpertuis) en even verder kun je op je linkerkant genieten van een eerste panorama (je 
ziet de Scheldevallei). Let ook op de weide net voor ons: ze ligt in hobbels en bobbels ten 
gevolge van verglijdingen (weetje B). Ongeveer 100 m verder, aan het kruispunt met de in 
wielermilieu’s bekende Oude Kwaremont, sla je links af en 15 meter verder rechtsaf (richting 
knooppunt 70). Op deze onverharde weg heb je aan je linkerkant een mooi uitzicht op de 
Scheldevallei. Stop eens na 200 m aan de bocht naar rechts: je ziet er terug de Scheldevallei, 
maar nu kun je de Walburgakerk van Oudenaarde, met de Koppenberg ervoor waarnemen.  
Enkele tientallen meter verder nadat de onverharde weg een kasseiweg is geworden, komt 
hij uit op een asfaltweg. Ga daar naar rechts (de Keuzelingsstraat). Aan de 
elektriciteitscabine 50 meter verder (knooppunt 70) ga je links. Hier zie je op je linkerkant 
terug de Koppenberg, de Paterberg en de Hotondberg. Volg het Slibbergat en de 
Watermolenstraat tot knooppunt 49. Onderweg passeer je langs het ‘Molenhof ter 
Plancken’ (weetje C). Aan knooppunt 49 kun je op een bank genieten van het weidse 
panorama. 
Wil je een wandeling van 8 km of 10 km, ga dan naar maar module 3 
 
Module 2: 46-19-M5-43-37-D1 
Na de rustpauze volgen we de kasseiweg (richting knooppunt 46). Ruim 100 m verder, aan 
knooppunt 46 slaan we rechts af. Deze landweg loodst ons even verder door het Feelbos. 
Wanneer we het bos verlaten passeren we een gerestaureerde kapel. De verharde weg 
maakt een bocht naar rechts en links. Vervolgens wandelen we in de holle weg naar boven 
tot aan het volgende kruispunt met de Schilderstraat (= knooppunt 19). We slaan links af en 
enkele meters verder slaan we rechts af (richting knooppunt 43). 100 m verder steken we de 
N36 voorzichtig over. Terug zo’n 100 m verder komen we aan knooppunt 43, waar we een 
mooie Calmontkapel kunnen bekijken (weetje D). Jammer genoeg is de lindeboom bij deze 
kapel verdwenen en wordt de kapel niet meer goed onderhouden. We vervolgen onze weg 
naar rechts (= richting knooppunt 37). Enkele meters verder laten we de ingang naar het 
kasteel van Calmont (zie weetje F bij de wandeling ‘Van de Kwaremont naar het Kluisbos’) 
links liggen. Vergeet niet hier naar rechts te kijken om te genieten van het weidse zicht (hier 
krijg je drie bossen aan de horizon te zien: Banhoutbos, Tiegembos en Bouvelobos en heel in 
de verte delen van de Leievallei). Je daalt af in de met steenslag verharde weg en in de 
eerste bocht naar rechts staat aan de linkerzijde van deze weg een rustbank, dat terug een 
mooi uitzicht biedt. Daal verder af op deze weg, die even verder een rechte betonnen weg 
wordt. Aan knooppunt 37 sla je rechts af. Je volgt de met betonnen tegels geplaveide weg 
naar beneden en steekt de brug over de beek over. Vervolgens staat een laatste klim op het 
menu, eerst langs het Kerkenbos, dan over de N36, en tenslotte langs de straat 
‘Kwaremontplein’ tot aan de kerk (D1). Een verkwikkend drankje in één van de horecazaken 
heb je nu wel verdiend.   
 
Module 3: L6-L5-40-17-10-9 
Volg de onverharde weg die naar beneden loopt naar de vallei van de Molenbeek (richting 
knooppunt 16). Na 200 meter wandelen in stijgende lijn bereik je een asfaltweg, de 
Middelloopstraat (L6). Aan de overkant zie je een valleiwand, de flank van de Paterberg. Sla 
rechts af, 100 meter verder (L5) blijf je de asfaltweg naar rechts volgen. Na een korte steile 
klim wandel je op een relatief vlak gedeelte, met rechts het ‘Watermolenbos’. Let op de 
scheuren in de asfaltweg: je loopt hier op de bovenste steilrand van een verglijding die 
rechts van ons in het bos verder uitdeint (weetje B). Aan knooppunt 40 sla je rechts af en 



enkele meters verder terug rechtsaf (richting knooppunt 17), in de steile ‘Rampe’ naar 
beneden. Bemerk halverwege terug een beginnende scheur in het kasseien wegdek, als 
gevolg van de verglijding in deze helling. Deze kasseibaan maakt beneden een bocht naar 
rechts en na ongeveer 100 m vlakke weg kom je aan de voormalige boerderij  
(= knooppunt 17) waar je links afslaat (naar knooppunt 10). Bestijg nu deze onverharde weg 
tussen de weide en akkers. Vergeet niet even halverwege even te pauzeren en je om te 
draaien om het weidse panorama te aanschouwen (van de Scheldevallei tot de torens 
omgeving Gent). Je passeert een bosje en komt vervolgens aan de N36 die we voorzichtig 
oversteken. Sla links af en volg het fietspad zo’n 100 m. Je slaat de oprit van ’t Konijntje’ naar 
rechts in en 100 m verder sla je terug rechts af. Volg nu de ‘Ronde van Vlaanderenstraat’. 
Ongeveer 500 m verder kan je even pauzeren bij het café ‘D’ Oude Hoeve’ (het terras 
achteraan het café biedt een subliem panorama !). Na een verkwikkende pauze vervolg je je 
weg. Sla links af (Drogenbroodstraat) en na 200 m kom je aan knooppunt 9 met op de hoek 
de voormalige herberg ‘In de Ijzermijn’ en voor je de ingang van het kasteel van Calmont (zie 
weetje F en G bij de wandeling ‘Van de Kwaremont naar het Kluisbos’).  
Wil je een wandeling van 10 km, ga dan naar maar module 5 
 
Module 4: 43-37-D1 
Je vervolgt je weg naar links (= richting knooppunt 37). Enkele meters verder laat  je de 
ingang naar het kasteel van Calmont (zie weetje F bij de wandeling ‘Van de Kwaremont naar 
het Kluisbos’) links liggen. Vergeet niet hier naar rechts te kijken om te genieten van het 
weidse zicht (hier krijg je drie bossen aan de horizon te zien: Banhoutbos, Tiegembos en 
Bouvelobos en heel in de verte delen van de Leievallei). Je daalt af in de met steenslag 
verharde weg en in de eerste bocht naar rechts staat aan de linkerzijde van deze weg een 
rustbank, dat terug een mooi uitzicht biedt (met o.a. de kerktoren van Kwaremont). Daal 
verder af op deze weg, die even verder een rechte betonnen weg wordt. Aan knooppunt 37 
sla je rechts af. Je volgt de met betonnen tegels geplaveide weg naar beneden en steekt de 
brug over de beek over. Vervolgens staat een laatste klim op het menu, eerst langs het 
Kerkenbos, dan over de N36, en tenslotte langs de straat ‘Kwaremontplein’ tot aan de kerk 
(D1). Een verkwikkend drankje in één van de horecazaken heb je nu wel verdiend. 
 
Module 5: 52-C4-Z3-Z2-T5-22-21-37-D1 
Sla aan knooppunt 9 linksaf. 100 m verder kom je aan knooppunt 52, waar je rechts afslaat 
(richting knooppunt 76). Deze half verharde weg (‘Vierschaar’) op de heuvelkam van de 
Kluisberg volgt tevens de gewestgrens tussen Vlaanderen en Wallonië. Het is ook de 
waterscheidingslijn tussen het waterbekken van de Ronne (Walonië) en de beken die in 
Kluisbergen noordwaarts naar de Schelde afwateren.  



Even verder heb je aan je linkerkant een prachtig panorama op het Waalse landsgedeelte. Je 
kan hier evt. pauzeren aan de picknicktafel. Aan je rechterkant staat een klein 
boswachtershuisje (weetje E). De half verharde wandelweg duikt het Kluisbos in en na ruim 
één km vind je aan je rechterkant een infobord over het Kluisbos (=knooppunt Z3). Aan dit 
bord stap je het bos in (je verlaat dus de weg naar knooppunt 76). Onderweg zal je in het 
voorjaar vast de Wilde hyacint tegenkomen (weetje F). Na 100 m neem je het eerste 
boswegeltje naar rechts. Dit dalend paadje neemt na zo’n 200 m een bocht naar links, vanaf 
hier ook terug in stijgende lijn. Terug 200 m verder, aan het kruispunt met de 

herdenkingspaal van Yvan Billemon, blijf 
je rechtdoor wandelen. 200 m verder, bij 
het volgende T-kruispunt van 2 boswegen 
(= knooppunt Z2), sla je rechts af. Bij het 
daaropvolgende kruispunt met het 
metalen hek (=knooppunt T5) sla je 
rechts af. We wandelen nu richting 
knooppunt 22. Je verlaat het bos en dan 
krijg je t.h.v. Pensemont een mooi zicht 
op Kwaremont. Aan knooppunt 22 sla je 
rechts af (richting knooppunt 21). Aan 
knooppunt 21 rechtdoor blijven 
wandelen tot knooppunt 37. Hier sla je 

links af (richting knooppunt 69). Je volgt de met betonnen tegels geplaveide weg naar 
beneden en steekt de brug over de beek over. Vervolgens staat een laatste klim op het 
menu, eerst langs het Kerkenbos, dan over de N36, en tenslotte langs de straat 
‘Kwaremontplein’ tot aan de kerk (D1). Een verkwikkend drankje in één van de horecazaken 
heb je nu wel verdiend. 
 
Weetjes  
Weetje A: de kerk van Kwaremont 

De kerk van Kwaremont (zie foto) is met zijn vierkante 
toren ook een opvallend bouwwerk in dit landschap. 
Deze toren is een restant van een vroegere kerk, 
wellicht daterend uit de 14de eeuw, met waarschijnlijk 
een koor en een voorgevel die aan de 
Ommegangstraat paalde waardoor dit gebedshuis W-O 
gericht was. Er is een een serieus niveauverschil tussen 
de hoger gelegen kerktoren en de lager gelegen 
Ommegangstraat. Een hoge kerkhofmuur (deels 
bestaande uit breuksteen en baksteen), gestut door 
steunberen, zorgt voor de nodige bescherming. Let  op 
de Muurleeuwebek die in de voegen groeit. Eind 18de 
eeuw werd de kerk herbouwd. De toren werd 
behouden met aanbouw van een koor in zuidelijke 
richting.   
 
 

 



Weetje B 
Verglijdingen als deze zijn komen vaker dan we denken, zeker in de Vlaamse Ardennen. De 
verklaring voor deze verglijdingen vind je bij één van de weetjes bij de wandeling ‘Nukerke’, 
alsook in het geologisch wandelboekje dat in 2023 door MOW zal uitgegeven worden.  
 
Weetje C: Molenhof ter Plancken 

Aan de Molenbeek zie je resten 
van een korenwatermolen die al in 
1577 werd vermeld en dienstdeed 
tot maar liefst 1942. Om een 
groter debiet te krijgen werden 
stroomopwaarts spaarvijvers 
aangelegd, die inmiddels gedempt 
zijn. Er groeiden biezen in, een dun 
tot drie meter hoog opgroeiend 
gewas. Het leent zich, net als riet, 
goed voor allerlei soorten vlecht- 
werk, zoals manden of matten. 
Vandaar de naam Biesputmolen. 
 

Op de Vandermaelenkaart (1850) zie je de Biesputmolen (zie rode pijl), met ervoor de 
spaarvijvers (zie blauwe pijl), aan de Molenbeek (‘Maele Beke’ op de kaart) 
 
Weetje D: De Calmontkapel 
Dit gebouwtje deed eerst dienst als pomphuisje voor de bewoners van de Knokt, die 
allemaal huurders waren van de familie Behaghel die het kasteeldomein van Calmont 
bezaten. Het drinkwater werd vanuit het kasteel aangevoerd. Aan het pompgebouw werd 
een nis toegevoegd waarin een blauw met wit geschilderd Mariabeeldje werd geplaatst 



(toevallig ook de kleuren van de familie Behaghel). De steen met de ingekraste naam ‘Bert’ 
die bij dit Mariabeeldje ligt werd door een moeder er gelegd, ter nagedachtenis aan haar 
verongelukte zoon. De pomp verdween na het aanleggen van de waterleiding. Een 
buurtbewoonster, mevrouw Ranner, richtte het nadien in als een kapel. Daarbij werd de 
toegangsdeur vervangen door een poortje waar een zon-kruis-hart motief in verwerkt werd. 
Deze drie symbolen vormen de basis voor het levensmotto ‘geloven is houden van en dit 
brengt zon in je leven’. Het motief/hart is ook te vinden in de nis samen met de letters IHS, 
een afkorting van de naam Jezus in het Grieks.   
 
Weetje E: Het boswachtershuisje 

Voor W.O. II onderhield de kasteelheer 
Behaeghel een volledig ommuurde 
moestuin. Hij had daarvoor een tuinman 
of ‘hovenier’ en twee helpers in dienst. 
De tuinman woonde in de 
‘hovenierswoning’. Toen de laatste 
tuinman, Octave Leyman, in 1958 
overleed nam de nieuwe boswachter 
Nicolas Coene zijn intrek in dit huisje. 
Vandaar de naam ‘boswachtershuis’. 
Deze woning in de stijl van een chalet 
heeft een mooi uitzicht op het Waalse 
landsgedeelte.  
 

Weetje F: Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta) 
 

De wilde hyacint tooit elk voorjaar onze beukenbossen in de 
Vlaamse Ardennen met hun violetblauwe tapijten. Daarvoor zijn de 
vele klokvormige bloemen die aan elke bloeistengel hangen 
verantwoordelijk voor. Ze doen denken aan ‘blauwe kousjes’, 
vandaar wellicht de volksnaam die aan deze plant wordt gegeven.  
Wanneer we die bloemen van dichtbij bekijken, dan merken we dat 
alle onderdelen violetblauw gekleurd zijn: van de bloemdekbladen, 
de meeldraden, de bloemsteeltjes en steunblaadje toe. Enkel de 
helmknoppen (waar het stuifmeel in opgeborgen zit) zijn roomwit 
gekleurd. Vandaar de Engelse benaming ‘bluebell’ voor deze plant.  



De wilde hyacint kan zich op twee manieren verder verspreiden: door middel van zaden of 
door de vorming van nevenbollen. De wilde hyacint behoort tot de 
Leliefamilie en is inderdaad een bolgewas. Elk jaar vormt zich een 
nevenbol. De groene lijnvormige bladeren, die reeds eind januari 
schuchter boven de bosbodem komen piepen, zorgen in het voorjaar 
voor voldoende voedingsstoffen die in deze bol worden opgeslagen. 
Onthou dus dat als je op de blaadjes van de wilde hyacinten loopt, ze 
er niet meer voor kunnen zorgen dat er op die plaats een nieuwe bol 
voor volgend jaar gemaakt wordt en het een kale plek wordt. 
Hommels en zweefvliegen 
zorgen voor de bestuiving 
van de bloemen. Uit de 
eivormige doosvruchten 
vallen de zwarte bolronde 

zaden in hun directe omgeving. De plant 
verspreidt zich jaarlijks dus maar enkele 
centimeters. De zaden kiemen het best in een losse, humusrijke bodem, in de herfst 
wanneer een warmere periode (minstens 20°C) gevolgd wordt door een koelere periode 
(ongeveer 10°C). Door tussen de bloemen te lopen verdicht je de bodem en maak je het de 
zaadjes onmogelijk om te kiemen en voor jonge hyacinten te zorgen. Een wilde hyacint 
begint pas te bloeien vanaf hun vijfde levensjaar ! Grote temperatuurschommelingen tussen 
zomer en winter kan deze plant moeilijk verdragen. Vandaar dat ze enkel voorkomt in 
gebieden met een gematigd zeeklimaat (zie verspreidingskaart).  
 
Filip Keirse, oktober 2022 
 


