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1
Op en rOnd de berendries
Klimmen aan de Zwalm

welkom in de Zwalmvallei: ooit hét gedroomde landschap voor molenaars, 

vandaag een paradijs voor wandelaars. Hier stap je door een uniek land- 

schap dat weidse vergezichten afwisselt met verborgen hoekjes waar je 

je ver van de bewoonde wereld waant. dit lusje vlakbij michelbeke werpt  

je een heus stukje wielerfgoed voor de voeten: de Berendries, een van  

de beroemde kuitenbijters uit de ronde van vlaanderen.

1  winkel hOOrens kOffie

Koffiefan? Hou dan even halt bij Hoorens 
Koffiebranderij om je voorraadje slow kof-
fie in te slaan. of om stiekem een glimp op 
te vangen van eigenares Eveline Hoorens, 
alias mevrouw panamarenko.

→ sint-Hubertusplein 20
9620 sint-maria-oudenhove 
09 360 01 76 - admin@hoorenskoffie.be 
open van dinsdag tot vrijdag 13u30 - 
18u. Zaterdag-zondag 9u-12u.  
www.hoorenskoffie.be

2  natuurgebied vOssenhOl  

vossenhol, vlakbij het Kloosterbos, vormt 
samen met andere deelgebieden zoals 
Jansveld, Boterhoek en rozenhoek het 
erkende natuurgebied middenloop Zwalm. 
langs de meanderende Zwalm liggen ruim 
75 hectare weilanden, akkers, bomenrijen, 
bosrestanten en holle wegen in een landsc-
hap met grote reliëfverschillen.

Tips:

Ontdek snel Onze wandeltip 
Op de vOlgende pagina

3  taverne stappers alm  

Een stukje oostenrijk op de top van de 
Berendries, dat is de volledig in hout op-
getrokken taverne stappers alm. Eens de 
kuitenbijter bedwongen, heb je hier zeker 
je snack of je biertje verdiend. Behalve 
streekbieren schenken ze ook oostenrijkse 
bieren.

→ Berendries 30, 9660 Brakel
055 60 97 90 - in het weekend open 
vanaf 10u30. tijdens de week vanaf 14u. 
gesloten op dinsdag en woensdag. 
www.cafe-destappersalm.be

4  alpacabOerderij ecOsnOOze

Een eindje wandelen met een snoezige 
alpaca in je kielzog? Het kan bij Ecosnooze, 
een alpacaboerderij die naast wandelingen 
ook leuke workshops en arrangementen 
aanbiedt. oesterzwammen en shiitakes 
telen bijvoorbeeld, snoozel Yoga en well-
ness in the woods, een zalig arrangement 
om helemaal te herbronnen.

B&B Het Blauwe Huis 
wereldreizigers en levensgenieters 

dirk en Katelijne bezorgen je 
een onvergetelijk verblijf in hun 

artistieke B&B met uniek ingerichte 
themakamers, voorzien van alle 
comfort. ’s ochtends komt een 

typisch vlaams ontbijt op tafel, met 
streekproducten en kakelverse eitjes 

van de huiskippen.

Langendries 58, 9620 Zottegem
09 225 56 93 – 0477 22 95 66 

 info@hetblauwehuis.be 
www.hetblauwehuis.be

Logeertip

→ Berendries 13a (privaatweg), 
9660 Brakel 
0476 80 60 21 -  open woensdagnamid-
dag en zaterdagvoormiddag (of op 
afspraak). 
www.ecosnooze.be
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wandeltip in de buurt: OP EN ROND DE BERENDRIES
ZOttEgEm - BRakEl

verTrekpunT 

sint-Hubertusplein 
9620 Zottegem

ToTaaL 
11,1 km

Lus 1 
4,4 km

Lus 2 
4,8 km

TrajecT (Wandelnetwerk Zwalmvallei)
36  - 34  - 32  - 26  - 29  - 40  - 39  - 38  - 46  - 47  - 48  - 49  - 37  - 36  

LUS 2

LUS 1

een mOOi plaatje gespOt tijdens je wandeling?
dEEl JE wandElfoto’s mEt #vlaamsEardEnndEn
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1  kapel van de rOnde 

wie de vlaamse ardennen zegt, zegt de 
ronde van vlaanderen. Even buiten scho-
risse, tussen de bekende hellingen foreest 
en ganzenberg, ligt een opmerkelijke 
kapel die volledig is gewijd aan deze koers. 
rechts staan de namen van alle winnaars 
gebeiteld in graniet, links prijkt een teken-
ing van een flandrien, gemodelleerd naar 
de lokale wielerheld peter van petegem .

2  brakelbOs 

Het Brakelbos (52 ha) pronkt op de flank 
van de getuigenheuvel mont de rhode, 
modderode in het nederlands. statige 
beukenbomen zijn de eeuwenoude 
wachters in dit bos, van waaruit de 
sassegembeek zich in stille ravijntjes een 
weg baant naar de rivier de Zwalm. voor 

2
dwaallichtrOute
De taalgrens over

Het wandelwalhalla dat de vlaamse ardennen is, stopt niet aan de 

taalgrens. ook aan de overkant, in de waalse provincie Henegouwen, 

ligt een fabelachtig wandelgebied waarvan je een stukje ontdekt op 

deze pittige route. voor liefhebbers van het betere benenwerk!

het jaarlijkse tapijt van blauwe boshyacint-
en kom je volgende lente best eens terug, 
maar in het herfst vind je hier wel nog tal 
van paddenstoelsoorten.

3  hOrecacluster la hOuppe  

la Houppe is een gehuchtje op de 
noordelijke beboste flank van de pottel-
berg, met zijn 157 meter de hoogste top 
van het pays des collines. Een handvol 
gezellige cafés en restaurants verwelko-
men je met lekkere snacks, streekgerech-
ten én het populaire streekbier Quintine. 
neem zeker ook een kijkje in de chapelle 
saint-christophe en het dennenhouten 
hutje van kluizenaarster sylvie vlakbij.

4  bOs ter rijst 

vandaag is het 25 hectare grote Bos-
ter-rijst een langgerekte strook met een 
wandelpad erdoorheen, maar vroeger 
maakte het deel uit van het Bois du roi: 
een dicht bebost woud dat zich over de 
wijde omgeving uitstrekte. met zijn talrijke 
bronnen, rustbanken en picknickplekjes is 
het een prachtig wandelbos.

Tips:

Ontdek snel Onze wandeltip 
Op de vOlgende pagina

Logeertip
B&B Amberhoeve 

middenin het groene golvende 
landschap van schorisse logeer je 

in deze kleinschalige B&B met twee 
gastenkamers, omringd door een grote 

tuin en een gezellige orangerie met 
bibliotheek en haardvuur.  

ideaal voor een knus keuvelavondje na 
al dat stappen!

stokstraat 6, 9688 schorisse
0495 50 95 12 – info@amberhoeve.be 

www.amberhoeve.be
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wandeltip in de buurt: DwaallIchtROutE
 maaRkEDal - BRakEl

verTrekpunT 

sint-petruskerk, 
Essestraat 1, 9688 schorisse

ToTaaL 
16,5 km

TrajecT (wandelnetwerk Getuigenheuvels)
14  - 15  - 21  - 4  - 5  - 25  - 26  - 33  - 51  - 6  - 52  - 23  - 22  

een mOOi plaatje gespOt tijdens je wandeling?
dEEl JE wandElfoto’s mEt #vlaamsEardEnnEn

sTeiL reLiëf 

1

5

2

4

3

nog meer wandelen  
op de taalgrens in de  
vlaamse ardennen?  
de wandelpocket  
grensgevallen bundelt 5 grenzeloze 
routes, compleet met gezellige 
stops, bezienswaardigheden en 
logeertips.  
Bestel ‘m via www.tov.be/webshop.

0KM
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50M

2KM 4KM 6KM 12KM 14KM 16,6KM

100M

8KM 10KM
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3
stilterOute 
Onverhard stappen rond een dubbeldorp

rond Everbeek, een tweelingendorpje op de grens met Henegouwen, is 

het aangenaam verdwalen in een schitterend stukje vlaamse arden-

nen. grotendeels onverharde wegen leiden je door een lappendeken 

van bonte bronbossen en weidse vergezichten. wie ongerepte 

natuur en stilte zoekt, vindt hier zeker z’n gading.

1  everbeek

dit bosrijke, heuvelachtige en afgelegen 
dorpje paalt aan Henegouwen en hoorde 
tot 1963 bij deze waalse provincie. van-
daag zijn Everbeek- Boven en Everbeek-
Beneden twee afgescheiden woonkernen. 
de ‘benedenkant’ is het oorspronkelijke 
centrum. Het gehucht Everbeek-Boven 
groeide in de 19de eeuw heel sterk aan en 
in 1868 bouwden de inwoners er een eigen 
kerk.

2  kruisen en kapelletjes 

Kruisen en kapelletjes vind je in de 
vlaamse ardennen en het pays des col-
lines overal, maar de streek rond Ever-
beek spant wellicht de kroon. Je ziet ze 
hier in alle maten en soorten, vaak in het 
gezelschap van één of meerdere bomen. 
de meeste werden gebouwd ter nage-
dachtenis van een overledene, of uit dank 
voor een bijzondere gunst of genezing. 
op de hoek van de oolstraat en nieuw-
poort passeer je de Heilig Hartkapel. wat 
verderop staat de trimpontkapel, met 
een kruis opgedragen aan ene Jozef van 
trimpont die hier in 1843 door de bliksem 
werd getroffen.

3  restaurant 't fameus verleden
Bijna een onvermijdelijke tussenstop zo 
halfweg de route, dit mooi opgeknapte sta-
minee met een indrukwekkende bierkaart, 
plus kleine en grote hongerstillers. al sinds 
1902 vinden de inwoners van Everbeek er 
hun weg naar een goede babbel bij een 
aperitief, een seizoensgerecht of een knab-
bel uit het vuistje.

→ nestor debeckstraat 14, 9660 Everbeek
0495 183 338 – fameusverleden@gmail.
com
open donderdag-vrijdag 18u-23u, zater-
dag, zon- en feestdagen 10u-23u. gesloten 
maandag t/m woensdag. winterperiode 
gesloten om 22u.
www.tfameusverleden.be

4  everbeekse bOssen 

verspreid over heel Everbeek ligt het  
natuurgebied de Everbeekse Bossen, 
bestaande uit het Hayesbos, het steen-
bergbos, het Keelenbos en het trimpont-
bos. deze restanten van een prachtig oud 
bossencomplex tussen Brakel en ronse 
worden gekenmerkt door een weelderige 
voorjaarsflora met tapijten van wilde 
hyacint en bosanemoon. Een parel in de 
vlaamse ardennen!

5  vuursalamanderbOOm 
de vuursalamander, met z’n 20 centimeter 
één van de grootste Europese salaman-
ders, verstopt zich graag onder de bomen 
en in het vermolmde hout van de Ever-
beekse bossen. Hij komt alleen tevoor-
schijn tijdens regenbuien na een lange 
droogte. Kom je er eentje tegen, laat ‘m dan 
zeker met rust.  aan de vuursalamander-
boom kan je dit amfibie wél in reuzenfor-
maat bewonderen en bepotelen.

Tips: 

Logeertip
B&B Bedlehem 

de voormalige pastoriewoning van 
Everbeek-Boven werd een warm 

nest met drie passend genoemde 
gastenkamers. vlij je neer onder de 

vleugels van aarstengel gabriël, in het 
gezelschap van den os en den ezel, of – in 

de familiekamer – bij de drie koningen.

muiterij 9, 9660 Everbeek
055 60 08 96 – 0496 22 57 20 

info@bedlehem.be
www.bedlehem.be

6



0KM

100M

50M

2KM 4KM 6KM 8KM 10KM 12KM 13,3KM

wandeltip in de buurt: StIltEROutE
BRakEl

verTrekpunT 

Kerk Everbeek-Boven, 
muiterijstraat, 9660 Everbeek

ToTaaL 
13,2 km

TrajecT (wandelnetwerk Bronbossen) 
1  - 2  - 6  - 5  - 88  - 87  - 86  - 84  - 82  - 73  - 72  - 71  - 75  -

78  - 79  - 81  - 80  - 91  - 95   - 96  - 1  

een mOOi plaatje gespOt tijdens je wandeling?
dEEl JE wandElfoto’s mEt #vlaamsEardEnnEn

sTeiL reLiëf 

1

2

nog meer toppers  
ontdekken in de  
vlaamse ardennen?  
de wandelpocket  
Koplopen bundelt 5 thematische 
knooppuntenroutes over de glooiende 
heuvels van de regio, compleet met 
leuke plekken en adresjes. 
Bestel ‘m via www.tov.be/webshop.
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volgens de overlevering voerde een druïde 
hier ooit zijn offerrituelen uit, maar wellicht 
zijn de stenen gewoon een restant van de 
vroegere ijzersteenwinning in het bos.

3  liefdesbrOn 

vlakbij knooppunt 2 ligt de liefdesbron, een 
idyllisch plekje om even halt te houden. 
wie hier pootje baadt, vindt binnen het jaar 
de liefde van zijn leven, wil de mythe.

4  taalgrens 

aan knooppunt 53 wandel je de taalgrens 
over langs de rue de sablière en een voor-
malige steengroeve, waar de verschillende 
bodemlagen hier en daar nog zichtbaar zijn. 
Even verderop beland je in rue la cavée, 
een ecologisch waardevolle holle weg die 
afdaalt richting amougies. van hier kijk je 
uit over de rollende heuvels van het pays 
des collines. 

4
kluisbOsrOute
Een recreatiebos voor jong en oud

Het Kluisbos bezoeken, da’s klimmen geblazen. met zijn pittige hoogte-

verschillen doet de Kluisbosroute elk wandelaarshart sneller klop-

pen. ook al kan het hier op zonnige zondagen erg druk zijn, langs de 

bospaden ontmoet je nog de stilte en het typische landschap.

1  kluisbOs

met zijn Kluisbos kan Kluisbergen prat 
gaan op hét wandelbos bij uitstek in de 
vlaamse ardennen. Het beukenbos - 300 
hectare groot - ligt hoog op de heuvels 
die de taalgrens markeren en staat garant 
voor quasi eindeloze ontdekkingstochten. 
Bij open plekken heb je fenomenale 
vergezichten over Henegouwen, op de top 
wacht je een uitgebreid horeca-aanbod. 
voor kleine ravotters is het helemaal dolle 
pret in de speelzone Bosuil.

2  peetje en meetje 

na zo’n kilometer wandelen staat rechts 
van het pad peetje en meetje, een con-
structie van grote stenen die doet denken 
aan een prehistorische dolmen. de koos-
naam dateert uit de tijd toen de deksteen 
nog een stuk lager lag en het leek alsof de 
verticale stenen gezellig lagen te keuvelen. 

Tips:

Ontdek snel Onze wandeltip 
Op de vOlgende pagina

B&B en Pop-up bar Bosbaar 
wat begon als een zomerse pop-up 

bar, groeide uit tot een populaire 
trekpleister waar het op ook winterse 

zondagen gezellig zitten is rond de 
vuurkorven. ideale stop voor een 
streekbier of een hartige snack! 

langer blijven kan hier ook, in een 
B&B kamer met de passende naam 

‘dromen tussen de bomen’.

vierschaar 1, 9690 ruien
open woensdag 14-18u, zaterdag 12-

18u, zondag 11-18u
0486 12 30 12  

 www.facebook.com/bosbaar

Logeertip
5
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wandeltip in de buurt: kluISBOSROutE
kluISBERgEN

verTrekpunT 

torendreef, 9690 ruien

ToTaaL 
6,4 kmsTeiL reLiëf 

TrajecT  (wandelnetwerk Getuigenheuvels)
7  - 2  - 8  - 53  - 60  - 39  - 37  - 32  - 33  - 7  

3987

een mOOi plaatje gespOt tijdens je wandeling?
dEEl JE wandElfoto’s mEt #vlaamsEardEnnEn

1

nog meer stappen  
door de oost-vlaamse 
bossen? de belevings- 
gids woudlopen stuurt  
je wandelen in 5 groene longen van  
de provincie. 
Bestel ‘m via www.tov.be/webshop.
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5
langs mOlens en geuzen
Op ontdekking in een filmdecor

‘Een plaatje’ is wel het minste wat je kan zeggen over de geuzenhoek in 

Korsele, vlaanderens oudste protestantse gemeenschap. de kleine 

huisjes en smalle straatjes lijken zo uit een film geplukt, en ook in de 

omgeving liggen stilte en rust zomaar voor het grijpen.

1  geuzenhOek

Korsele alias ‘de geuzenhoek’ is al sinds 
midden 16de eeuw de bakermat van de 
Horebeekse protestantse gemeenschap, 
de enige in vlaanderen sinds de reformatie. 
de kleine huisjes en smalle straatjes, de 
verzorgde tuinen en het kerkhofje met de 
reusachtige treurbeuk lijken wel een film-
decor. in het schooltje huist het protes-
tants historisch museum abraham Hans. 
de schrijver is bekend van de ‘hanskes’, 
kleine boekjes met korte jeugdverhalen.

→ abraham Hansstraat 1, 9667 Korsele
open zon- en feestdagen 14u30-17u30 
055 49 92 64 
www.museumabrahamhans.be

2  tissenhOvemOlen

de enige overgebleven maalvaardige wind-
molen op grondgebied oudenaarde prijkt 

op de kouter tussen Horebeke en mater, 
nog altijd één van de fraaiste molenplekjes 
van ons land. Hij werd al begin 13de eeuw 
vermeld en is een van de twee driezolder-
molens in oost-vlaanderen.

3  restaurant zwadderkOtmOlen

in de oude graanmolen aan de oosche-
beek huist al jaren een gezellig restau-
rant voor culinaire genieters. Elke eerste 
zondag van de maand kan je hier aan-
schuiven voor een uitgebreid brunchbuf-
fet.

→ Zwadderkotstraat 2, 9700 oudenaarde
open vrijdag t/m maandag 12u-14u en 
18u30-21u30, op alle feestdagen ’s mid-
dags open. 
055 49 84 95 – reservatie@zwadderkot-
molen.be 
www.zwadderkotmolen.be

4  fruithOeve picard

Je eigen fruit kan je er in de herfst en win-
ter niet meer plukken, maar geen nood: het 
fruitautomaat is altijd gevuld met appels 
uit eigen boomgaard, versgeperste sapjes 
en honing van eigen bestuivingsbijen.

Tips:

Logeertip
B&B Korsele 59  

overnachten in kamers amandine, 
madeleine, florentine of rachele in een 

stijlvolle B&B met als motto ‘nature 
to repose’. mooie arrangementen en 

elke eerste zondag van de maand een 
brunch van het huis.

Korsele 59, 9667 Horebeke
0475 43 33 51 – info@korsele59.be

www.korsele59.be

→ Kromstraat 30, 
9667 sint-maria-Horebeke 
0475 51 88 99 
bart@fruithoevepicard 
www.fruithoevepicard.be

5



30M

60M

90M

75M

45M

15M
0KM 2KM 4KM 6KM 8KM 10KM 11,8KM

wandeltip in de buurt: laNgS mOlENS EN gEuZEN
hOREBEkE - OuDENaaRDE

verTrekpunT 

Kerk Korsele, Korsele 39,  
9667 Horebeke

ToTaaL 
10,9 km

Lus 1 
4,3 km

Lus 2 
7,5 km

TrajecT (wandelnetwerk Zwalmvallei) 
32  - 72  - 83  - 27  - 28  - 31  - 33  - 58  - 65  - 66  - 67  - 32

een mOOi plaatje gespOt tijdens je wandeling?
dEEl JE wandElfoto’s mEt #vlaamsEardEnnEn

GLooiend reLiëf 

LUS 2

LUS 1

46

4

29 38 50 52 4640
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Mooie momenten
zijn er Om te delen

laat ons meegenieten van jouw winters avontuur 
in de vlaamse ardennen en deel jouw wandelfoto's 

met #vlaamseardennen

@jeffreyvandaeLe @fLemishfieLds@dannycanT

@yLmZT @foToGrafieLieseLoTTereynvoeT @LievenvandeWeGhe

@Tania.T.01 @arTisT_david_phoToGrapher_dvds @emiLie_LiLo



ga OP waNDEl IN  
DE VlaamSE aRDENNEN EN 
ontdeK Het wAndeLwALHALLA

Wandelpakket

bestel 850km wandelpret 
in een vOOrdelig prOmOtiepakket!

· 3 nieuwe en herwerkte wandelnetwerken Bronbossen, Zwalmvallei en getuigenheuvels. 

· de inspiratiegids "Koplopen" met tips en 5 thematische wandelroutes in de vlaamse ardennen.

· Een overzicht met highlights, eetadresjes en logeertips in de regio.

· Handig opvouwbare en waterbestendige kaarten.

www.toerismevlaamseardennen.be/webshop 

€ 19,95


