Wandelen te Etikhove-Maarke

Start en parking: Kerk Etikhove, Etikhovestraat, Maarkedal
Bereikbaarheid: belbus 460 Vlaamse Ardennen, bus 61-62-63, Gieterijstraat halte 208338.
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen. Deels verharde en onverharde wegen.
Afstand: ongeveer 7 km
Knooppuntenvolgorde: kerk-K8-E7-K6-K5-K4-K3-83-72-L5-L4-E8-70-Lustige Boer- L3-E6-L2L1-K7-K9-kerk. Bekijk vooraf ook de updatekaart ‘4. Etikhove’ en ‘5. Bossenare’ op de site
van Milieufront Omer Wattez: http://www.milieufrontomerwattez.be/wandelkaart/
Mogelijke rustpunten voor een drankgelegenheid:
• Herberg ‘In den Arend’, Etikhoveplein, http://www.indenarend.com/index.htm
• Authentiek muziekcafé ‘De Lustige Boer’, Maarkeweg 72 Maarke, zie
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/De-Lustige-Boer110212683897068/
Wandelbeschrijving:
Start aan de kerk Etikhove (weetje A). We slaan de straat Puttene’ in, richting knooppunt
71. Na 300 m volgen we een stijgende onverharde weg rechtdoor met rechts van ons een
klaterend beekje. Watermunt, moerassiprea, watereppe voelen zich in deze vochtige
omstandigheden thuis. Boven aan de verharde weg (knooppunt E7) linksaf. Na 100 meter, in
de bocht =knooppunt K6, rechtdoor onverharde weg nemen (niet naar links meedraaien) die
20 meter verder naar rechts afbuigt. We bestijgen de noordelijke flank van de
Bossenareheuvel langs de akkerrand met rechts van ons een beekje. Reuzenpaardestaart
verraadt de aanwezigheid van een bronnengebied. Rechts achter ons ligt het dorpje
Etikhove, links van ons zien we noordelijke flank van Maarkebeekvallei met de Eikenberg,
Kapellenberg, Boigneberg en de Varent. Na een paar bochten komen we na ongeveer 700
meter aan de Bossenaarstraat, knooppunt K5, waar we rechts afslaan. Voorbij de bocht naar
links blijven we deze straat volgen (knooppunt K4, dus niet naar knooppunt 75 nemen) en na
200 meter komen we aan het kruispunt met de Onderbossenaarstraat. Het huis aan onze
linkerkant is ‘Villa Tynlon’ (weetje B). We laten de 2 bochten voor wat ze zijn en blijven op
het rechte pad, nog steeds de Bossenaarstraat. Mooie hoeves uit de 19de eeuw, typerend
voor de kleine hoevebouw in de Vlaamse Ardennen zie je t.h.v. nr. 10, 12 en 12 A. Na 200
meter, in de haakse bocht naar links komen we aan Hof te Cattebeke (weetje C). Voorbij de
haakse bocht naar rechts letten we even op de oude Tamme kastanje bomenrij achter de
beukenhaag (weetje D). Voorbij deze bomenrij zien we voor ons de akkergebieden van
Nukerke en aan de horizon de Hotondberg. Aan het kruispunt met de Fortstraat gaan we
rechtdoor en na 100 meter, knooppunt K3, rechtdoor blijven stappen (niet het tegelpad naar
rechts nemen). Het gaat nu in stijgende lijn langs de Bossenareheuvel. Aan knooppunt 83
slaan we linksaf (naar 72). 200 meter verder komen we op de top van Bossenareheuvel met
de gelijknamige molen (weetje E). We wandelen tot aan knooppunt 72 en nemen dan de
Ellestraat richting knooppunt 71 (weetje F, Aatse heerweg). Een 100 meter voor knooppunt

71 slaan we rechtsaf. We dalen nu af naar de Maarkebeekvallei. De noordelijke valleiwand
met de Eikenberg, zien we aan de horizon. Aan knooppunt L4 blijven we rechtdoor wandelen
en aan E8 draaien we linksaf richting knooppunt 70. Aan dit knooppunt volgen we de weg
rechtdoor (Hasselstraat, richting knooppunt 19). Voor de kerk van Maarke slaan we linksaf.
We kunnen even verpozen in het authentiek cafeetje ‘de Lustige boer’. Na deze tussenstop
keren we op onze stappen terug en aan knooppunt 70 slaan we rechtsaf richting knooppunt
69. Wanneer we even kijken op de wandelkaart zien we dat de bruine hoogtelijnen ten
zuiden van knooppunt 70 (dit is de noordelijke flank van de Bossenareheuvel) verder uit
elkaar liggen dan de hoogtelijnen tussen knooppunt 64 en 66 (dit is de zuidelijke flank van de
Eikenberg, Kapellenberg en de Boigneberg). De helling van de Bossenareheuvel is m.a.w.
minder steil dan de helling van de tegenover gelegen heuvels (de wielrenners zullen dit vast
wel beamen). We hebben zo te maken met een asymmetrsiche vallei. De verklaring hiervoor
moeten we zoeken in de ijstijden (weetje G). Na 400 meter komen we aan knooppunt L3
waar we rechtdoor blijven stappen. Na 300 m rechts afslaan (een smal betonwegje tussen
de akkers), op het einde daarvan (knooppunt E6) linksaf onverhard paadje langs de
achterkant van tuinen volgen tot aan Ellestraat (knooppunt L2). We slaan de Ellestraat links
in, nemen een bocht naar rechts, en tussen huisnummers 22a en 24 nemen we de
onverharde weg rechtsaf. Na 300 meter komen we aan een betonbaantje waar we links
afslaan. Na ongeveer 300 meter, aan knooppunt K7, onverhard paadje naar rechts nemen
(‘wolftjespad’) tot aan de kerk van Etikhove. We zien nog Muurvaren, ijzerzandsteen,
veldsteen en Doornikse kalksteen in de onderkant van de noordelijke muur van de kerk
(weetje A).
WEETJES
Weetje A. Kerk Etikhove.
Net zoals bij de kerk van Maarke ontving de St.-Lambertusabdij van Liessies het
patronaatschap van de St. Britiuskerk te Etikhove, en dit in 1116. De breukstenen van
ijzerzandsteen en veldsteen en Doornikse kalksteen die in de huidige kerk verwerkt zijn
stammen waarschijnlijk af van de Romaanse kerk. De toren is het oudste gedeelte van de
kerk (16de eeuw). De rest van de huidige kerk is het resultaat van toevoegingen en
verbouwingen sinds de 18de eeuw tot heden.
Veldsteen
IJzerzandsteen

Doornikse kalksteen

Weetje B. Villa Tynlon.
De villa werd in 1910 gebouwd door Georges Thienpont en zijn echtgenote Josephine Billiet.
Aanvankelijk kreeg dit gebouw dan ook de naam ‘Villa Thienpont’. De bouwstijl is die van de
Engelse Cottage - die stijl was toen erg in de mode. Van 1910 tot 1917 werd de villa
bewoond door Georges Thienpont en van 1917 tot 1921 stond de villa leeg omdat Georges
Thienpont naar Hof te Cattebeke (weetje C) verhuisde. Van 1921 tot 1937 werd de villa
betrokken door Valerius de Saedeleer en van 1937 tot 1945 door Leo Piron, schoonzoon van
de Saedeleer. Piron vestigde zich nadien aan de Ronsesteenweg in Nukerke.
De naam "Tynlon" werd aan de villa
gegeven door Valerius de Saedeleer.
Het is een Gallische naam die zoveel
betekent als "het huis langs de straat"
of "het huis langs de wegen". Deze
naam werd door de Saedeleer aan het
huis gegeven ter herinnering aan het
huis dat hij tijdens de Eerste
Wereldoorlog in Wales had bewoond
en dat dezelfde naam droeg.
Weetje C. Hof te Cattebeke. Deze historische hoeve wordt reeds in 1517 vermeld door
Willem Van Cattebeke, de toenmalige eigenaar. Waarschijnlijk werd de hoeve reeds vroeger
opgericht. In 1792 kwam het domein in bezit van de familie Thienpont. Door Charles
Franciscus Thienpont werd in 1842 in het Hof een firma opgericht, die zich specialiseerde in
het importeren van fijne wijnen uit Frankrijk en Spanje. Deze familietraditie wordt nog
steeds verdergezet en leidde in de loop der jaren tot een bekendheid die ver buiten de
landsgrenzen strekte, tot in Japan toe.
Weetje D. De Tamme kastanje.
De Tamme kastanje behoort tot de familie van de ‘Napjesdragers’ of de ‘Beukenfamilie’
(Fagaceae). Tot deze familie behoren o.a. ook de Beuk en de Eik. Het napje is een uitgroeisel
van de bloemsteel, aan de voet van de vrouwelijke bloem. Bij de Eik heeft elke vrouwelijke
bloem een eigen napje. Bij Beuk en Tamme kastanje daarentegen hebben de bloemen van
één bloeiwijze een gezamenlijk napje. Het napje omgeeft later de afzonderlijke of de
gezamelijke vruchten geheel of gedeeltelijk (bij eik gedeeltelijk, bij beuk en kastanje
volledig). Bij de Tamme kastanje groeit het napje uit tot een stekelige bolster rondom de
vruchten, die met vier slippen opengaan.

NAPJE
Zomereik

Tamme kastanje

De Tamme kastanje werd door de Romeinen naar onze streken gebracht. Hij behoort dus
niet tot onze inheemse flora. De Tamme kastanje is zeldzaam als boom, wordt meer als
hakhout gebruikt. Het hout is hard, duurzaam en elastisch. In kastanjehouten vaten behoudt
wijn zijn boeket. Deze soort groeit het best op zandige, vochtige en kalkarme bodems. De
bomen kunnen vele eeuwen oud worden. De exemplaren die je aan het hof te Cattebeke
kunt zien zijn tussen de 150 en 200 jaar oud. Bemerk de lengtegroeven in de schors van de
oude bomen (zie foto).
Deze soort bloeit einde mei - begin juni. De Lange aarvormige bloeiwijzen staan rechtop in
de bladoksels. Mannelijke bloemen vormen kleine, lichtgele katjes. Vrouwelijke groene
bloemen staan per drie aan de basis van sommige mannelijke katjes. De bestuiving gebeurt
door de wind, maar ook door kevers en bijen. Deze soort levert deze insecten de nodige
portie stuifmeel en nectar. De geur en de smaak van de donkere kastanjehoning is uniek. In
Italië wordt kastanjehoning heel veel gebruikt. De Italianen gebruiken de honing vooral
tijdens het koken van herfstmaaltijden. De honing wordt ook bij kaas gebruikt.
Kruisbestuiving is noodzakelijk voor goede zaadvorming. Voor de rijping van de vruchten is
een warme zomer en herfst nodig (in okt. nog minstens 14°C). Er zitten 2 tot 3 vruchten in
een stekelige bolster. Het zaad is eetbaar, in tegenstelling tot de noten van de Wilde
kastanje.
Weetje E. De Bossenaremolen
De huidige Bossenaremolen is ietsje lager op de Bossenareheuvel gelegen dan de gewezen
molen. De oudste archiefvermeldingen van de gewezen windmolen dateren uit 1553.
In 1928 werd het "windmalen" stopgezet
en kwam er naast de windmolen een
"moderne" maalderij, die op een
mazoutgenerator werkte (zie foto
prentkaart). De houten windmolen zelf
werd, ondanks de smeekbede van Valerius
de Saedeleer, afgebroken in 1939 en een
monument verdween van de
Bossenarekouter ! De molenkast hing
geheel scheef en dreigde neer te storten.
De maalderij stopte de activiteiten in 1994.

De Bossenaremolen en maalderij op de locatie voor 1939 is te zien op deze oude prentkaart.
De ‘nieuwe’ Bossenaarmolen
werd in 1992-1997 opgericht.
Het is een reconstructie van
de houten staakmolen die zich
te Lede bevond, de
zogenaamde Tukmolen,
daterend van 1763. Nu
overheerst de molen terug het
landschap zoals het er tot
1939 moet hebben uitgezien.

De bewoning op de top van de Bossenareheuvel blijft beperkt tot een paar huizen. Een grote
meerderheid van de huizen en hoeven liggen in een krans rondom de heuveltop op 70 à 80
meter hoogte. Op deze hoogte is namelijk een waterondoorlatende kleilaag aanwezig (Klei
van Merelbeke, Panc op de figuur). Daar bovenop ligt twee zandlagen (Zand van Vlierzele
(Pan d) en Zand van Lede (Le)), die het water van bovenaf wel doorlaten. Daarin komt een
watertafel voor. Op 70-80 meter hoogte komt dus veel bronwater aan de oppervlakte. Dit
hadden onze voorouders al goed in de gaten. Zo ontstonden zogenaamde ‘bronstraten’.
Vandaar de concentratie van bewoning in de verschillende gehuchten rondom de
Bossenareheuvel: Poesthem , Drappendries, Kerkemstraat, Bovenstraat, Bossenaarstraat.
De bronnenzone is ten zuiden van de top van de Bossenaarheuvel (Poesthem en
Drappendries) op zo’n 80 meter gelegen. Ten noorden van deze top liggen de bronnen iets
lager, op ongeveer 70 meter. Dit komt omdat de klei –en zandlagen naar het noorden toe
afhellen. Aan de Muziekberg is deze bronnenzone op 85 meter gelegen, aan bos ’t Ename is
dit 50 meter. Zie figuur 15 (uit ‘Levende aarde in de Vlaamse Ardennen’ uitgave MOW 1987,
van Marie-Christine Gottigny.

Aanwezigheid van ‘bronstraten’ t.h.v. de Bossenareheuvel. De rode lijn is de hoogtelijn van
80 meter boven de zeespiegel, de blauwe lijn komt overeen met de hoogtelijn van 70 meter.
De aanwezigheid van de Aatse Heerweg, de bronnen rondom de Bossenareheuvel en het
prachtig overzicht over het landschap op deze heuvel waren waarschijnlijk de ingrediënten
voor de aanwezigheid van een Romeinse villa aldaar. Vondsten van overblijfselen van een
Romeinse villa uit de 2de tot 3de eeuw na Chr. in deze omgeving wijzen in die richting.
Weetje F: De Aatse heerweg
Vanuit Lyon, de centrale ankerplaats in Frankrijk, liep een brede steenweg naar Reims en
Bavay naar de Noordzee (Boulogne). Een andere heerweg maakte vanuit Lyon de oostelijke
verbinding naar Keulen via Metz en Trier.
De oost-west verbinding van Keulen naar Boulogne kwam tot stand via een “Vlaamse” en
een “Waalse” route (zie kaart hieronder)
• De Waalse route verliep van Keulen over Maastricht naar Tongeren en zo verder via
Gembloers, Binche, Bavay, Kamerijk (Cambrai), Atrecht (Arras) en Terwaan
(Thérouanne) naar Boulogne (groene lijn op de kaart hieronder)
• De kortere Vlaamse route (Tongeren-Cassel) takte zich te Tongeren af en liep zo over
Tienen naar Elewijt, Asse, Velzeke, Ename, Kerkhove, Kortrijk, Wervik en Cassel naar
Boulogne (roze lijn op de kaart hieronder)
Een verbinding tussen de “Vlaamse” en “Waalse” route kwam tot stand vanuit Bavay naar
Velzeke. Dit is de zogenaamde Brunhildeweg (oranje lijn op de kaart hieronder)

In een later stadium werd het wegennet
stelselmatig uitgebreid. Zo kwam er een
aftakking (ook wel diverticulum
genoemd) van Flobecq naar Volkegem
(zie blauwe lijn op de kaart hiernaast).
Deze aftakking maakte de verbinding
van de heerweg Bavay-Velzeke naar de
heerweg Tongeren-Cassel. Te Flobecq
liep dit divertculum nog verder tot aan
Ath. Vandaar de naam “Aatse Heerweg”
ter hoogte van de Bossenareheuvel in
Maarkedal.

Weetje G. Asymmetrische vallei

Als we bij zonnig weer rond de
middag voorbij knooppunt 70 met
onze rug naar de Bossenareheuvel
naar de Kapellenberg kijken,
voelen we de warme zonnestralen
op onze rug. Dit geldt ook voor de
Kapellenberg: de zonnestralen
staan ongeveer loodrecht op de
zuidelijke gerichte helling van deze
berg. Voor de tegenover
noordelijke gerichte helling van de
Bossenareheuvel geldt juist het
omgekeerde: de zonnestralen
‘glijden’ er als het ware over de helling heen. De hellingen die naar het zuiden tot westen
kijken ontvangen warmere zonnestralen (middag- en namiddagzon) dan de hellingen die
naar het noorden tot oosten kijken.
Figuur uit ‘Levend landschap in de Vlaamse Ardennen’ van M-Chr. Vanmaercke-Gottigny.
Wat is er nu tijdens de ijstijden gebeurd? De sneeuwlaag die op de zuidflank van de
Kapellenberg lag was dunner dan de sneeuwlaag op de noordflank van de Bossenareheuvel
als gevolg van het verschil in het hierboven beschreven zonnestraling. Tijdens de korte
zomers van de ijstijden dooide het en vermengde de smeltende sneeuw zich met de
onderliggende ontdooiende bodem. De modder die aldus ontstond gleed naar beneden en
vlakte de helling af. De zuidelijke gerichte helling van de Kapellenberg had een dunnere
sneeuwlaag en zodoende ook minder afvlakkende erosie. De noordelijk gerichte helling van
Bossenareheuvel had een dikkere sneeuwlaag en kreeg dus meer afvlakkende erosie te
verwerken. Die helling werd zo zachter dan de helling van de tegenover gelegen
Kapellenberg. De helling van de Bossenareheuvel heeft dus goede, vruchtbare leemgronden
waarop vooral akkers zijn gelegen. Op de Kapellenberg zijn er meer weiden en bossen
aanwezig.
Filip Keirse, oktober 2020

