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Scherpenberg – Ossestraat  
Ronse 
 
 
 

 
Landschapswandeling langs de flank van de Scherpenberg te Ronse. 
 
Start en parking: Hotondmolen, Zandstraat 4 te Kluisbergen (N 425).  
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’ 
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen. Deels verharde wegen, maar ook veel 
onverharde, soms slijkerige voetwegen.  
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-K4-K3-K1-87-K2-K3-K4-K5-K8-K7-K6-Z1 

 Verkorte wandeling: Z1-92-B3-K5-K8-K7-K6-Z1 
 
Wandelbeschrijving volledige wandeling:  
Module 1. We starten aan het café bij de Hotondmolen (weetje A). We steken de Zandstraat 
over en aan het infobord van het bos “Scherpenberg” (weetje B) volgen we het bospad tot 
knooppunt 92. Hier slaan we rechts en volgen het bospad naar beneden. Ongeveer 800 
meter verder komen we aan de straat ‘Scherpenberg’ (=knooppunt B3).  
Module 2. Hier slaan we links af. Na 700 meter, aan het einde van de Bierinkstraat, komen 
we aan het kruispunt met de Kapellestraat (=K4). Hier slaan we rechts af. Ongeveer 50 meter 
verder (=K3) slaan we links af: we volgen NIET de Hof Geenensstraat maar wel de kasseien 
voetweg (naast de oprit van huisnummer 199). Deze bochtige voetweg brengt ons tot het 
kruispunt met de “Fiertelmeers”. We wandelen rechtdoor (Eikelstraat) naar beneden. 
Voorbij de beek gaat de geasfalteerde weg over in een verharde aardeweg. Aan het 
volgende kruispunt (=K1) slaan we links af naar boven (Vlamingenweg). Aan het einde van 
deze weg (huisnummer 64, knooppunt 87) slaan we links af (=Schaffendal, richting 
knooppunt 92). Na ongeveer 100 m slaan we de veldweg links in en volgen de voetweg door 
de akker. Aan het kruispunt met de Fiertelmeers (=K2) gaan we rechtdoor (=Noordstraat). 
100 m verder slaan we de voetweg links in (tegenover huisnummer 2C). We volgen deze 
voetweg zodat we na een 100 meter met een bocht naar rechts in de Hof Geenensstraat 
terecht komen. Aan het einde van deze straat komen we terug aan de Kapellestraat (=K3). 
We slaan rechts af en nemen de tweede straat links (Bierinkstraat, K4) en volgen deze straat 
tot aan knooppunt B3 waar we rechtdoor wandelen.  
 
Module 3. Aan het volgende kruispunt (=K5) slaan we links af en volgen de Riekestraat naar 

http://www.milieufrontomerwattez.be/wandelkaart/


beneden. Na een paar bochten komen we aan het kruispunt met de Ossestraat (K8). We 
volgen deze straat naar rechts en blijven 
samen met de beek deze straat 
rechtdoor volgen. De geasfalteerde weg 
gaat over in een voetweg (weetje C). 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 rechtsaf 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. 
 
Wandelbeschrijving verkorte wandeling:  
We volgen eerst de wandelbeschrijving van module 1. Aan knooppunt B3 slaan we rechts af 
en volgen module 3 van de volledige wandeling.  
 
Weetjes 
A. De houten staakmolen uit de 17de eeuw werd na de Franse revolutie vervangen door een 

stenen windmolen in de vorm van een 
afgeknotte kegel, die dienst deed als olie – en 
korenwindmolen. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd alle maalactiviteit gestaakt 
en het windgemaal onttakeld. In 1957 werd 
bovenop de overblijvende molenkuip een 
oriëntatietafel geplaatst (voor bezoek zich 
wenden tot de café-uitbaters). Op deze 
uitkijktoren hebben we een prachtig zicht op 
de Scheldevallei, het Hotondbos, de “Pays des 

Collines” en de Kluisberg.  
B. bos “Scherpenberg” 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. 
C. 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. 
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