
Wandelzesdaagse
van Brussel naar Gent

 door het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen



Dwars door het Pajottenland  
en de Vlaamse Ardennen …  
wandel je mee?
Tussen Brussel en Gent liggen twee van de meeste bekende streken 
van Vlaanderen: het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen. De ene 
wordt weleens omschreven als het ‘Toscane van het noorden’, de 
andere kreeg de toepasselijke naam ‘Vlaanderens mooiste land
schap’ met een knipoog naar de Ronde. 

Het mag duidelijk zijn, de twee aan 
elkaar grenzende regio’s sluiten 
land schap pe lijk mooi op elkaar aan 
en hebben veel gemeen schappe lijke 
kenmerken als heuvel ruggen, bossen 
en beek valleien en authen tieke 
dorpen. Beide regio’s mogen dan 
ook terecht wandel regio’s genoemd 
worden met een gezamen lijk aan
een gesloten wandel netwerk van 
bijna 2.000 kilo meter met via knoop
punten beweg wijzerde wandel paden. 
Het hoeft dan ook niet te verbazen 
dat het Pajotten land en de Vlaamse 
Ardennen elkaar hebben gevonden, 
om van elkaar te leren en samen 
naar nieuwe impulsen te zoeken die 
de platte  lands  econo  mieën in beide 
regio’s versterken. Samen werken en 
grens over schrijdende activiteiten 
ontplooien, horen daarbij. Het idee 

van een ‘Wandel zesdaagse’ kreeg dan 
ook snel vorm. Een unieke wande ling 
die je alle dagen van het jaar op eigen 
ritme kan beleven en ontdekken. 
Rondtrekkend met de tent of eerder 
‘zacht slapend’ in een B&B waarbij de 
geneugten van een lekker streek bier
tje, kaasje of mattentaart niet mogen 
ontbreken. 

Dagenlang genieten
Gedurende drie dagen ontdek je het 
glooiende landschap van het Pajotten
land meteen wanneer je Brussel buiten 
stapt richting SintPietersLeeuw, 
over Lennik en Roos daal. Op dag 2 
ontdek je het hart van het Pajottenland 
in Gooik en Pepingen, terwijl je op 
dag 3 via Herne en Galmaarden 
stilletjesaan de Bosberg en Muur van 
Geraardsbergen in het vizier krijgt. 

Op de vierde dag kom je letterlijk en 
figuurlijk in Vlaanderens mooiste 
landschap terecht en word je in 
Geraards bergen meteen verleid door 
de lokale mattentaart. De volgende 
dag gaat het richting het bosrijke 
Brakel en de Geuzenhoek in Horebeke 
en kom je onderweg in Maarkedal, de 
parel van de Vlaamse Ardennen. Op 
dag 6 start je vanuit Horebeke en trek 
je naar Zwalm, ook wel het twaalf
dorpen paradijs genaamd. Vervolgens 
zoeken we de Scheldevallei op, die 
ons op de laatste extra dag richting de 
OostVlaamse hoofdstad Gent brengt. 

Geniet met volle teugen van onze 
beide regio’s, doe het op jouw 
manier … beleef en proef de Vlaamse 
Ardennen en het Pajottenland.

 

Met wandelgroeten,
LEADER Vlaamse Ardennen, 

Pajottenland+ en  
Toerisme Vlaamse Ardennen

W E L K O M S T W O O R D
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 W at maakt de Vlaamse Ardennen en het 

Pajottenland zo uniek? Zoek je mee?
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De geheimen van het Pajottenland … 
Omdat het geen afgebakende geografische streek is en de paden nog 
verre van platgetreden zijn, is het Pajottenland een streeknaam die 
een belletje doet rinkelen zonder dat je de ware aard en schoonheid 
van de regio hebt geproefd. Het Pajottenland ligt in de uiterste 
hoek van VlaamsBrabant en heeft tijdens de voorbije decennia de 
fabrieken en autosnelwegen aan zich zien voorbijgaan. Gelukkig, 
want net daardoor is het een ongerept Toscaans landschap 
gebleven. De Romeinen hadden dat al door bij hun doortocht en ze 
zijn er vele jaren blijven hangen.

Het voordeel van wandelen in de 
vele dorpengemeenten is net dat 
dit glooiende landschap na elke heu
vel een afdaling biedt en het land
schap op elk moment een boeiende 
en vernieuwende invalshoek krijgt. 
Doe dat in de lente, de zomer, herfst 

of winter en er komt ook nog een 
Vivaldikleurtje bovenop.

ongereptheid 
Langs het kasteel van Gaasbeek over 
de Kesterheide naar de Congoberg 
en Bever: je krijgt ongelooflijk mooie 

uitzichten over een streek die sinds 
Pieter Bruegel de Oude ongerept is 
gebleven. Die kunstschilder liet al 
Brussel achter zich om in het Pajot
tenland de sfeer van mensen, beleve
nissen en 't natuurschoon te proeven.

openbaring
Betreed dus met ons de teletijdma
chine en maak je 500 jaar jonger: dan 
beleef je met de beste wereldschilder 
die we ooit hebben gehad de mooi
ste plekjes van Vlaanderen. Overgo
ten met een lekkere geuze of kriek 
zijn we zeker dat deze geheimen van 
het Pajottenland een onvergetelijke 
openbaring zullen worden.

V O O R S T E L L I N G
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… en de mystiek van de Vlaamse Ardennen
Glooiende groene vergezichten, rijen knotbomen aan kronkelende 
beekjes, blinkende kuitenbijtende kinderkopjes, levende wind en 
watermolen en spitsige torentjes van eenzame kerkjes. Na bocht 
of helling ontplooien zich nieuwe schitterende panoramische 
vergezichten en getuigt monumentaal erfgoed van een rijk verleden. 
De Vlaamse Ardennen koppelen geschiedenis aan toekomst, 
inspanning aan ontspanning, sport aan cultuur en stad aan natuur. 

16 steden en gemeenten verbergen 
duizenden pareltjes. Je gaat ernaar
toe om groen Vlaanderen te heront
dekken en je vindt er een ingetogen 
veelzijdigheid en authenticiteit. 
Wie het landschap van de Vlaamse 
Ardennen bewandelt, leert ook 
unieke natuurdomeinen, bossen, 
parken en historische boerderijen 

kennen. En dat allemaal op een 
boogscheut van een pak wereldge
schiedenis in de historische dorpen 
en stadjes. De kwaliteit van het leven 
in de Vlaamse Ardennen proef je in 
de vele streekbieren en producten.

groen decor
De Oude Kwaremont, de Muur, de 

Pater berg, ze zijn wereldberoemd. 
Heb je ze al eens van dichtbij gezien? 
Heb je ze zelf al eens proberen te 
beklimmen? Zelfs te voet heeft menig 
wandelaar er een kluif aan. Doorgrond 
de geheimen van het groene decor 
van de Ronde van Vlaanderen. Op een 
doordeweekse dag verraadt alleen de 
uitgedoste wielertoerist dat je in het 
spoor van de hoogdag zit. Tenzij je 
het Centrum Ronde van Vlaanderen 
bezoekt natuurlijk.

Laat je verrassen  
tussen Brussel en Gent!

Authentieke regio’s als de Vlaamse 
Ardennen en het Pajottenland kan 
je het best al wandelend ontdekken. 
Van het meest bekende Manneken 
Pis in Brussel, naar het oudste in 
Geraardsbergen. Onderweg proef je 
de streek dankzij heerlijke geuzes, 
bruine bieren en de Geraardsbergse 
mattentaart.

uitgetest door

Bram De Keyzer, Emmely De Boey, Celle 
Standaert, Marie Van den Broeck en Emiel 
Beirnaert (staat niet op de foto).
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interessante locaties
01  Zobbroekbeekvallei
02  Brouwerij 4 Pajot
03  Domein Groenenberg

04  Domein van Gaasbeek

05  Dorpsplein 
06  Prins op de Markt 
07  OnzeLieveVrouwLombeek

08  OnzeLieveVrouw kerk Lombeek

09  Hertboommolen
10  Berchembos
11  B&B  Vakantie woning De Woestijn

W A N D E L D A G  1

metrostation Erasmus  
- B&B/Vakantiewoning De Woestijn
21,7 KM

domein groenenberg03
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W A N D E L D A G  1

metrostation Erasmus  
- B&B/Vakantiewoning De Woestijn

01  Zobbroekbeekvallei 
Vlezenbeek

Deze vallei wordt ook wel de groene 
toegangspoort van het Pajottenland 
genoemd. Hier groeit een typische 
vegetatie voor vochtige gebieden met 
kwel (doorsijpelen van water). De 
plaatsnaam ‘Zobbroek’ verwijst dus 
naar de lokale, vochtige ondergrond 
en de aanwezigheid van moerassen.

02  Brouwerij 4 Pajot 
Vlezenbeek

Dit is een brouwerij waar artisanaal 
bier gebrouwen wordt en waar de 
lokale streekbieren en grondstof
fen uit het Pajottenland gepromoot 
worden. 4 Pajot is in de loop van de 
jaren uitgegroeid tot een volwaardige 
brouwerij. Hun belangrijkste bieren 
zijn Wutte Mie, Stoute Miel, Victorius 
Gouden, Victorius Zilver, Blaftuurke 
en Eleveurke. 

brouwerij 4 pajot02
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03  Domein Groenenberg 
Vlezenbeek

Domein Groenenberg is een park van 
maar liefst 45 hectare groot en geldt 
als een oase van rust. Het park heeft 
een grote plantencollectie met onder 
andere hortensia’s en azalea’s. Het 
pronkstuk van het gebied is uiteraard 
het kasteel Groenenberg, waarrond 
het park aangelegd is.

04  Domein van Gaasbeek 

Het kasteelpark van Gaasbeek is niet 
alleen op natuurlijk, maar ook op cul

tureel gebied een heel interessante 
en mooie locatie. Het gebied bevat 
verschillende historische gebouwen 
met uiteraard het kasteel van Gaas
beek als eyecatcher: een authentieke, 
middeleeuwse burcht. Ook de muse
umtuin is een belangrijke troef.

05  Dorpsplein  
Gaasbeek

Dit plein is onder andere bekend 
vanwege zijn schandpaal. Die sym
boliseert de juridische rechten van 
de Heren van Gaasbeek bij de invoe
ring van een eigen schepenbank. Elke 
zaterdagnamiddag wordt op dit plein 
een boerenmarkt georganiseerd, 
waarbij de lokale boeren hun pro
ducten rechtstreeks verkopen aan de 
consument.

06  Prins op de markt  
Lennik

Het bekende standbeeld op de markt 
van Lennik is dat van het boeren
paard ‘Prins’. Het enorme bronzen 
beeld is een ode aan het Brabants 
trekpaard, naast Bruegel en bier een 
van de drie B’s waar het Pajotten
land om bekendstaat. Het beeld staat 
symbool voor de agrarische traditie 
die eeuw na eeuw werd doorgegeven. 

domein van gaasbeek04

domein groenenberg03

W A N D E L Z E S D A A G S E  |  D A G  1
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Het bronzen beest werd in 1992 door 
Koenraad Tinel vervaardigd en nadien 
op zijn immense sokkel gehesen.

07  Onze-Lieve-Vrouw-                  
Lombeek

Dit is een deelgemeente van Roos
daal en was in 2008 finalist bij de 
verkiezing van het mooiste dorp van 
Vlaanderen (winnaar: OudRekem in 
Limburg). OnzeLieveVrouwLom
beek werd toen wél verkozen tot het 
mooiste dorp van VlaamsBrabant.

08  Onze-Lieve-Vrouw-
kerk Lombeek

Vroeggotische kerk uit de 13de eeuw. 
Herbergt onder andere het Maria
retabel en een tweeklavierenorgel van 
de Franse orgelbouwer JeanBaptiste 
Goynaut.

09  Hertboommolen 
Roosdaal

Houten korenwindmolen die in de jaren 60 enorm 
bekend werd vanwege de Vlaamse jeugdreeks 
‘Kapitein Zeppos’. De Hertboommolen staat dus 
ook bekend als de ‘Zepposmolen’. Er wordt ook 
gesproken over de ‘tragische molen’, omdat er in 
de loop van de geschiedenis verschillende moorden 
gepleegd zijn (in 1745 en 1917).

10  Berchembos 
Roosdaal

Het Berchembos is bekend omwille van zijn gol
vende landschap, steile hellingen en bronbeken. 
Het gebied omvat veel graslanden, hoogstamboom

PRINS op de markt van lennik06

hertboommolen09

W A N D E L Z E S D A A G S E  |  D A G  1
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gaarden en hagen. Het landschap is 
heel gevarieerd met bossen en open 
landschappen. Het Berchembos is in 
totaal 8 hectare groot. 

11  B&B - Vakantie woning 
De Woestijn 
Roosdaal

De Woestijn is zowel een bed and 
break fast als een vakantiewoning, een 
omgebouwde schuur voor maximaal 
10 gasten. De Woestijn ligt in Roos
daal, in het midden van het Pajotten
land en op zo’n 20 km van Brussel. 

b&b - vakantiewoning de woestijn11
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B&B De Woestijn
Woestijnstraat 4, 1760 Roosdaal
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Basiscartografie © Nationaal Geografisch Instituut Brussel - www.ngi.be - toelating A3201

interessante locaties
12  Café Den Haas
13  Wijnranken Woestijn
14  Wijngoed Stuyvenberg
15  Volkscafé De Cam
16  Geuzestekerij De Cam
17  Plattelandscentrum Paddenbroek
18  Kesterheide
19  Hoevebakkerij 't Keekje
20  Natuurbelevingshoeve JoLi
21  Café Terlindenhof
22  Park Ter Rijst
23  B&B GERUST
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W A N D E L D A G  2

B&B De Woestijn  
- B&B GE-RUST

12  Café Den Haas 
Gooik

Dit café bestaat al sinds 1871 en is het 
oudste café van de regio. Hier proef 
je verscheidene streekbieren zoals 
geuze en kriek. Wat dit café vooral 
uniek maakt, is dat het beschikt over 
een bollebaan. ‘Bollen’ is een oeroude 
traditionele volkssport die vandaag 
de dag nog amper beoefend wordt. 
Te vergelijken met petanque.

13  Wijnranken Woestijn 
Gooik

Deze wijnranken zijn van wijn domein 
DappersveldWoestijn. In totaal wor
den hier zeven verschillende druif
variëteiten geplant: van Chardonnay 

tot Riesling en Pinot. Het bedrijf lan
ceerde zijn eerste mousserende wij
nen: BRUUT en BRUUT Rosé. De wijnen 
worden gemaakt met een passie voor 
de streek, respect voor de natuur en 
het Pajotse terroir. 

14  Wijngoed Stuyvenberg 
Gooik

Deze wijngaard is voornamelijk 
gespecialiseerd in het maken van 
schuimwijn. Ze doen dit volgens de 
traditionele methodes van de Franse 

wijngoed stuyvenberg14

14
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Champagnestreek. Ze focussen zich 
dan ook voornamelijk op Chardonnay 
en Pinot Noir. Verder proberen ze ook 
om zo duurzaam mogelijk te werk te 
gaan door het gebruik van chemische 
producten te vermijden.

15  Volkscafé De Cam 
Gooik

Het café biedt voornamelijk lokale 
streekbieren aan zoals geuze & (krie
ken)lambiek. Ze hebben ook een huis
bier: Guuëkenèèr. Dit is een blonde 
tripel op basis van witloofwortel. Het 
gemeenschapscentrum ‘De Cam’ 
beschikt ook over een volksmuziek
instrumentenmuseum. En er is een 
geuzestekerij met dezelfde naam.

16  Geuzestekerij De Cam 
Gooik

De stekerij wordt met veel passie en 
overgave gerund door Karel Goddeau. 
Hij neemt een eeuwenoude tradi
tie voor zijn rekening. Geuze is een 
biersoort die ontstaat door het men
gen van jonge en oude lambiek en die 
opnieuw te laten gisten op fles. Het 
maken van een geuze duurt zo’n drie 

jaar. Al in 1515 werd er in geschriften 
gesproken over boerderijbrouwerij 
‘des heeren land Camme’, in 1997 
werden de eeuwenoude houten vaten 
opnieuw gebruikt. 

17  Plattelandscentrum 
Paddenbroek 
Gooik

Dit plattelandscentrum opende zijn 
deuren in januari 2021. Over een 
oude hoeve in Gooik werd een glazen 
serre geplaatst. De overdekte ruimte 
beschikt onder andere over een poly
valente ruimte, een vergaderzaal, een 
kantoorruimte en een café. De focus 
wordt voornamelijk gelegd op land
bouw, natuur, toerisme, duurzaam
heid en streekidentiteit.

geuzestekerij de cam16
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18  Kesterheide 
Gooik

Kesterheide is een natuurgebied in 
Gooik en is gelegen op een getuigen
heuvel van ijzerzandsteen. Doordat 
het gebied deels bebost is, is het uit
zicht beperkt. Van aan de IJzeren Man 
(meetpunt voor hoogtebepaling) heb je 
wel een uitzicht over de parochieker
ken van de omliggende dorpen Leer
beek, Kester en Heikruis. Als je goed 
kijkt, kan je ook het Atomium zien.

19  Hoevebakkerij 
’t Keekje 
Pepingen

In de hoevebakkerij 't Keekje worden 
broden, taarten en andere streekpro
ducten op een authentieke manier 
klaargemaakt. Ook ideaal voor ver
jaardagen, huwelijken, jubileums en 
andere evenementen.

20  Natuur belevings-
hoeve JoLi 
Pepingen

Het voornaamste doel van de natuur
belevingshoeve is mensen in contact 
brengen met de natuur en hen er 
optimaal van te laten genieten. Bij 
JoLi bieden ze verschillende wandel 
en fietstochten aan en hebben ze 
een speelweide voor de kinderen en 
een boomgaard waarin mensen zich 
kunnen ontspannen. Er worden ver
schillende activiteiten en workshops 
georganiseerd voor zowel jong als oud.

21  Café Terlindenhof 
Herne

Terlindenhof is een oude herberg en 
geldt als een authentiek Pajots volks
café in een landelijke omgeving. Het 
café is gelegen in een gebied met veel 

wandel- en fiets knoop punten . Café 
Terlindenhof werkt ook samen met 
verschillende organisaties (bv. Toe
risme VlaamsBrabant) om de lokale 
producten en bezienswaardigheden 
te promoten.

22  Park Ter Rijst 
Pepingen

Ter Rijst bestaat uit een park, een 
bosreservaat en een kasteel. Het is 
een gebied van in totaal 100 hectare 
dat niet alleen op natuurlijk, maar 
ook op cultureel vlak heel wat te bie
den heeft. Ter Rijst is een waar bos
paradijs. Het bos telt veel inheemse 
bomen zoals de zwarte els.

kesterheide18

de ijzeren man18

park ter rijst22
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23  B&B GE-RUST 
Pepingen

Deze bed and breakfast is gelegen 
op het terrein van Ter Rijst. Het is 
gelokaliseerd in een torenhuis en de 
kamers zijn ingericht op basis van de 
drie natuurelementen: water, aarde 
en vuur.

park ter rijst22

23

b&b ge-rust23
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W A N D E L D A G  3

B&B GE-RUST  
- B&B hof ter haegen
18,6 KM

Basiscartografie © Nationaal Geografisch Instituut Brussel - www.ngi.be - toelating A3201

B&B GE RUST
Terrest 3, 1670 Pepingen
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W A N D E L D A G  3

B&B GE-RUST  
- B&B hof ter haegen

24  Landschapskubussen 
Herne

De landschapskubussen symboli
seren de solidariteit tussen de vier 
woonkernen van het zogenaamde 
‘Groene Kwadrant’: Herne, Herfelin
gen, Kokejane en SintPietersKa
pelle. Elke kubus heeft zijn eigen 
specifieke design: 
 Pieter: gemaakt uit Amerikaanse 
den en staat ter hoogte van het kar
tuizerklooster. Is vernoemd naar 
kunstschilder Pieter Bruegel de Oude.
 Icarus: gelegen in de Aerebeekvallei 
in Kokejane. Is vernoemd naar ‘De val 
van Icarus’, een schilderij van Bruegel. 
 Mayken: gelegen op een heuvel
rug in Herfelingen, waar je een mooi 
uitzicht hebt over onder meer de 
kerk en kloostersite Heikruis, de 
Kesterheide en bij goed weer zelfs de 
skyline van Brussel. De kubus werd 
vernoemd naar de vrouw van Brue
gel, Mayken Coecke.
 Dulle Griet: gelegen in SintPie
tersKapelle. Van hieruit heb je een 
uitzicht over de kerk van Edingen. De 
kubus is vernoemd naar het schilderij 
‘Dulle Griet’ van Bruegel.
 Kubus 5: staat aan de ingang van 

het gemeenschapscentrum Domini
canessenklooster van Herne en dient 
om de bezoekers te overtuigen om 
het klooster te bezoeken.

25  Kartuizerklooster 
Herne

Het klooster werd gesticht in 1314 
en is daarmee het oudste kartui
zerklooster van de Nederlanden. Het 
klooster was voornamelijk belangrijk 
voor het kopiëren en vertalen van 

boeken voor andere kloosters. Herne 
was namelijk een heel belangrijk cen
trum wat de boekenproductie betreft.

26  Boesmolen 
Herne

Vroeger was deze molen in het bezit 
van het kartuizerklooster. In 1228 werd 
hij echter opgekocht door de Sint
Auber tusabdij van Kamerijk. In 1580 
raakte de molen zwaar beschadigd 
door een brand tijdens de godsdienst
oorlogen. De molen werd inmiddels 
gerestaureerd en wordt beschermd als 
monument. De naam ‘Boesmolen’ of 
‘Bossemuel’ verwijst naar een molen 
in een bosrijke omgeving (boesbosse).

landschapskubus pieter24
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27  Sint-Waltrudismolen 
Herne

Deze molen was in de middeleeu
wen voor een deel in het bezit van het 
kapittel van SintWaltrudis in Bergen. 
De molen is sinds 1955 buiten werking.

28  Standbeeld Urbanus 
Tollembeek

Bronzen beeld van de Vlaamse 
komiek Urbanus (Urbain Servranckx). 
Het bevindt zich in Tollembeek, de 
woonplaats van Urbanus. Het is een 
ludiek beeld met een karikaturale 
voorstelling van Urbanus samen met 
zijn bromvlieg Amedee en tweedelige 
hond Nabuco Donosor: twee perso
nages uit de stripreeks van Urbanus.

29  Museum van het 
Belgisch trekpaard 
Vollezele

Het museum is gevestigd in het voor
malige gemeentehuis van Vollezele en 
trekt jaarlijks honderden bezoekers. 
Het Brabants trekpaard geldt als cul
tureel erfgoed en kent een heel rijke 
geschiedenis. Vollezele was jarenlang 
the place to be voor alles wat te maken 
had met boerenpaarden. Mensen van 
over de hele wereld zakten af naar 
Vollezele om hengsten te kopen.

standbeeld urbanus28

sint-waltrudismolen27
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30  Hof ter Haegen 
Vollezele

Deze bed and breakfast is gevestigd in een authentieke 
vierkantshoeve uit de 18de eeuw. In de 19de eeuw 
werden hier Brabantse trekpaarden gekweekt en 
vervolgens verkocht. Tot eind jaren 80 bleef de hoeve een 
landbouwbedrijf. 

hof ter haegen30

3029

museum van het belgisch trekpaard29
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interessante locaties

31  Heetveldemolen

32  Baljuwhuis en Baljuwtuin

33  Karkoolbos

34  Moerbekebos

35  Raspaillebos

36  Kapel OnzeLieveVrouw  

van Oudenberg

37  Muur van Geraardsbergen

38  Grupellopark

39  Arduinbos

40  Boelarebos

41  Startpunt biZARwandelroute

42  B&B Molen ter Walle

Wandeldag 4 | 26,3 km
Van B&B Hof ter Haegen naar B&B Molen ter Walle
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W A N D E L D A G  4

b&b hof ter haegen  
- b&b molen ter walle

31  Heetveldemolen 
Tollembeek

Deze water en graanmolen behoort 
tot het kasteel van Heetvelde. In 2014 
werd hij door het Molenforum Vlaan
deren erkend als een ‘actieve molen’. 
Wat de molen vooral uniek maakt, is 
dat hij sinds 1440 onafgebroken draait. 
De molen is al sinds 1850 in het bezit 
van dezelfde familie. In 2018 kreeg de 
molen een prijs voor participatie van 
het Agentschap Onroerend Erfgoed.

heetveldemolen31

31
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32  Baljuwhuis en 
Baljuwtuin  
Galmaarden

De Baljuwtuin is al jaar en dag de 
groene long van Galmaarden, er 
wordt volop gewerkt om er een aan
gename ontmoetingsplaats van te 
maken voor bewoners en bezoekers, 
voor zowel jong als oud. Het Baljuw
huis is een 17deeeuws gebouw dat 
vandaag dient als gemeentelijk ont
moetingscentrum. Baljuw verwijst 
naar de toen hoogste ambtenaar van 
het ‘Land van Gaasbeek’.

33  Karkoolbos 
Galmaarden - Geraardsbergen

Het Karkoolbos vormt samen met het 
Moerbekebos en het Raspaillebos één 
groot boscomplex en is gelegen op 
de Bosberg in Galmaarden. Het Kar
koolbos ligt in het zuiden en is voor
namelijk een beukenbos. Wat fauna 
betreft, zijn padden en bruine kik
kers hier sterk vertegenwoordigd. In 
tegenstelling tot de andere bossen is 
het Karkoolbos niet toegankelijk voor 
het grote publiek. Je kan er wel deel
nemen aan begeleide wandelingen.

34  Moerbekebos 
Geraardsbergen

Het Moerbekebos kent veel ver
schillende boomsoorten en een ruim 
assortiment aan bosplanten zoals 
bijvoorbeeld de daslook en de wilde 
hyacint. Het Moerbekebos is een stuk 
toegankelijker dan het Karkoolbos en 
heel populair bij wandelaars. Er loopt 
een wandelpad van ongeveer 2,5 km 
doorheen het bos.

35  Raspaillebos 
Galmaarden - Geraardsbergen

Het Raspaillebos is net als het Kar
koolbos voornamelijk een beukenbos 

en bestaat uit steile valleiwanden, 
heuvels en diep ingesneden dalen. 
Rond het bos liggen verschillende 
weilanden en akkers. Wat de fauna 
betreft, kent het Raspaillebos een 
grote verscheidenheid aan roofvogels 
zoals valken, buizerds en wespendie
ven. De meest voorkomende bomen 
zijn beuken, eiken, elzen en essen.

karkoolbos33 raspaillebos35
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36  Kapel O.-L.-Vrouw van 
de Oudenberg 
Geraardsbergen

Deze kapel (neobarok) is gevestigd op 
het hoogste punt van Oudenberg en 
stamt uit de 17de eeuw. De bedevaart
kapel trekt al sinds de middeleeuwen 
heel wat gelovigen aan. Van bij de 
oriëntatietafel krijgt de bezoeker een 
panoramisch uitzicht over de Dender
vallei. De kapel is gelegen vlak bij de 
befaamde Muur van Geraardsbergen.

37  Muur van 
Geraardsbergen

De Muur van Geraardsbergen geldt als 
een waar wielermonument en maakt 
al jaar en dag deel uit van de Ronde 
van Vlaanderen. Dankzij zijn steile 
helling is de Muur van Geraards
bergen een van de moeilijkste en 
bepalendste delen van de Ronde. Het 
feit dat het gaat om een kasseibaan, 
speelt hier uiteraard ook in mee.

38  Grupellopark 
Geraardsbergen

Het Grupellopark staat bekend als 
het steilste park van Vlaanderen. De 
helling loopt namelijk gelijk met die 
van de Muur van Geraardsbergen. Het 
park is vernoemd naar Gabriël Gru
pello, een beeldhouwer uit de barok
periode. Bovenaan het park staat 
een gedenkteken voor het einde van 
Wereldoorlog I.

39  Arduinbos 
Overboelare

Het Arduinbos is een loofbos met 
voornamelijk beuken. Het bos maakt 
deel uit van het Natura 2000habi
tatrichtlijngebied ‘Bossen van de 
Vlaamse Ardennen en andere Zuid
Vlaamse bossen’ en is dus Europees 
beschermd.

40  Boelarebos 
Overboelare

Het Boelarebos is behalve een bos 
ook een helling. Het bos bezit ver
schillende bronbeken. De bronbeken 
behoren tot het bekken van de Den
der. Het Boelarebos is heel populair 
bij wandelaars en dankzij de helling 
uiteraard ook bij wielrenners.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg36

muur van geraardsbergen37

boelarebos40
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41  biZAR-wandelroute 
Zarlardinge

De biZARkunstroute is afgeleid van 
het bijvoeglijk naamwoord ‘bizar’. 
‘Bi’ verwijst naar zowel de kunst 
als de wandelroute en ‘ZAR’ zijn de 
beginletters van het dorp Zarlar
dinge. De wandelroute start aan het 
kerkje van Zarlardinge, een dorpje 
dat wordt gekenmerkt door een 
kleine dorpskom met daaromheen 
een agrarisch landschap, omheind 
door populieren en knotwilgen.

42  B&B Molen ter Walle 
Zarlardinge

Deze bed and breakfast is gevestigd 
in een voormalige watermolen uit de 
15de eeuw en ligt vlak bij een deel van 
de route van de Ronde van Vlaande
ren. De streek is bijgevolg heel popu
lair bij wielrenners en wandelaars.

bizar-wandelroute41

b&b molen ter walle42

29



W A N D E L D A G  5

b&b molen ter walle  
- b&b refuge kapelleberg
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Molen Ter Walle,  
Watermolenstraat 36,
9500 Geraardsbergen

wandelroute (onverhard)

wandelroute (verhard)
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kerk
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kasteel

windmolen

watermolen

hoeve
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toeristisch informatiepunt
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drankgelegenheid

verblijf (hotel, gastenkamer, 
vakantiewoning)
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gevaarlijke oversteekplaats

Wandeldag 5 | 26,1 km
Van B&B Molen ter Walle naar B&B Refuge Kapelleberg
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W A N D E L D A G  5

b&b molen ter walle  
- b&b refuge kapelleberg

43  Bos de Kollebroeken 
Everbeek

Het bos de Kollebroeken maakt deel uit van het natuur
gebied ‘de Everbeekse bossen’. Het bos is een restant van 
het vroegere Poodsgerbos, een gebied dat zich in de mid
deleeuwen uitstrekte tot Ronse. Vandaag vormt het bos de 
Kollebroeken een echte oase van rust en stilte.

44  Parikebos 
Parike

Het Parikebos maakt deel uit van het natuurgebied ‘de 
Everbeekse bossen’. Wegens kwetsbare begroeiing is dit 
gebied niet toegankelijk voor het grote publiek.
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45  Steenbergbos 
Everbeek

Het Steenbergbos maakt deel uit van 
het natuurgebied ‘de Everbeekse bos
sen’. In tegenstelling tot de andere 
bossen is dit bos niet zo hoog gelegen. 
Het hoogstgelegen punt van het bos 
bevindt zich namelijk slechts op 90 
m hoogte. Het bos beschikt ook over 
enkele valleien.

46  Hayesbos 
Everbeek

Het Hayesbos maakt deel uit van het 
natuurgebied ‘de Everbeekse bossen’. 
Dit bos is (net als de andere bossen 
in het natuurgebied) gelegen op een 
getuigenheuvel. Het Hayesbos maakt 

ook deel uit van het Livierenbos. Het 
noordelijke deel van het Hayesbos 
wordt gekenmerkt door graslanden 
met houtige beplantingen.

47  Verrebeekmolen 
Opbrakel

De Verrebeekmolen is een stenen 
windmolen die in de loop der eeu
wen al meermaals werd herbouwd 
en gerestaureerd. De oorspronke
lijke molen kwam er in 1789 en deed 
dienst als een oliemolen. Eind 19de 
eeuw werd hij gebruikt als graanmo
len. Nadat de molen in 1983 zwaar 
beschadigd raakte door een storm, 
werd hij in 1996 herbouwd naar het 
oude model.

48  Kerk Opbrakel 
Opbrakel

Opbrakel is een typisch dorp uit de 
Vlaamse Ardennen. De SintMartinus
kerk van Opbrakel is mooi in de 
hoogte (+ 56 m) gelegen en is een 
van de fraaiste plattelandskerken van 
de Vlaamse Ardennen. De kerk heeft 
een vroeggotische westtoren uit de 
13de eeuw en een onderbouw met 
Romaanse kenmerken. De rest van 
de kerk is classicistisch en dateert 
uit het midden van de 18de eeuw. De 
vierzijdige, dikwandige onderbouw 
van de toren bestaat vooral uit afge
platte roestbruine ijzerzandsteen. De 
lokale ijzerzandsteen werd samen 
met de Balegemse steen gebruikt 
voor de zitbank op het voorplein. 

verrebeekmolen47

kerk opbrakel48
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Ook op het voorplein worden zeven 
verschillende soorten kasseistenen 
voorgesteld en beschreven met een 
knipoog naar de Ronde van Vlaande
ren en ParijsRoubaix.

49  Burreken 
Zegelsem

Burreken is een erkend natuurreser
vaat dat voornamelijk op het gebied 
van flora heel wat te bieden heeft. 
In het voorjaar zijn vooral de ane
monen, hyacinten en daslook heel 
sterk vertegenwoordigd. Het gebied 
beschikt over een speelbos voor 
kinderen met daarbij ook een edu
catieve boomgaard. Burreken is een 
heel heuvelachtig gebied. Wat fauna 
betreft, kan je hier o.a. de befaamde 
vuursalamander spotten.

burreken49
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50  Bivakzone 
Wereldboom 
Sint-Maria-Horebeke

Deze private paalcamping is eigendom 
van boseigenaar Raoul D’Hoossche. 
Samen met de Bosgroep Vlaamse 
Ardennen heeft hij deze plek een ziel 
gegeven. Op het terrein vind je twee 
tentplatformen, een waterpomp, een 
picknicktafel en een educatief wan
delpad. De Wereldboom staat voor 
‘De Grote Meneer’ of plaatselijke eik, 
maar ook voor een internationale 
community van gelijkaardige plekken.

51  B&B Refuge 
Kapelleberg 
Maarke-Kerkem

De bed and breakfast is gevestigd in 
een gerestaureerde oude vierkants
hoeve, die dateert uit 1763. Refuge 
Kapelleberg focust voornamelijk op 
groepsverblijven. De B&B is gelegen 
in een rijk natuurgebied, omgeven 
door talrijke panoramische verge
zichten en weilanden.

b&b refuge kapelleberg51
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b&b refuge kapelleberg  
- de kaaimeersen
18,9 KM
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Wandeldag 6 | 18,9 km
Van B&B Refuge Kapelleberg naar De Kaaimeersen
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W A N D E L D A G  6

b&b refuge 
kapelleberg  
- de kaaimeersen

52  Horenbecca    
Bistro & wellness 
Sint-Maria-Horebeke

Horenbecca is een familiaal charme
hotel, centraal gelegen in de Vlaamse 
Ardennen en recht tegenover de kerk 
in het dorpscentrum van SintMaria
Horebeke. Het landelijke hotel biedt 
ruimte voor 11 kamers, een bistro en 
een wellnessruimte.

horenbecca bistro & wellness52

52
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53  Tissenhovemolen 
Mater

De Tissenhovemolen staat bekend als 
de Oude Molen. De huidige molen staat 
er al sinds 1787 en wordt gebruikt als 
staakmolen, dit is het oudste type van 
houten windmolens in de Lage Lan
den. Volgens verschillende bronnen 
zou er echter al in 1218 een windmo
len op deze plaats gestaan hebben. 
Dit maakt dat de Tissenhovemolen 
de oudste voorgeschiedenis heeft van 
alle windmolens in Vlaanderen.

54  De Geuzen hoek en Pro-
testants Histo risch 
Museum Abraham Hans 
Sint-Maria-Horebeke

Korsele, ook ‘Geuzenhoek’ genaamd, 
is een gehucht binnen deelgemeente 
SintMariaHorebeke. Hier woont al 
sedert 1564 een protestantse geloofs
gemeenschap. Kerk, kerkhof en school
gebouw vormen samen met een 
museum één mooi geheel om tot rust 
te komen. Het museum is gewijd aan 
de voormalige Belgische onderwijzer 
en volksschrijver Abraham Hans. Het 
museum herbergt zijn belangrijkste 
werken. Daarnaast is het museum ook 
gewijd aan het protestantisme in Hore
beke sinds de 16de eeuw. Het museum 
werd opgericht in 1989 en is geves
tigd in een voormalige, protestantse 
basisschool.

55  IJzerkotmolen 
Sint-Maria-Latem

De IJzerkotmolen is een bovenslag
watermolen op de rivier de Zwalm in 
de Zwalmse deelgemeente SintMa
riaLatem. De watermolen heeft 
een geschiedenis die teruggaat tot 
het begin van de 15de eeuw en werd 
afwisselend gebruikt als ijzermolen, 
kopermolen, papierfabriek, olie
slagerij, graanmolen en uiteindelijk 
brouwerij. Oorspronkelijk stonden 
er twee aparte molens vlak naast 
elkaar op beide zijden van de oever. 
Eind 19de eeuw werden via een over
bouwing beide gebouwen met elkaar 
verbonden. De voorbije jaren deed het 
molengebouw dienst als caféres
taurant. Nu wordt er een winkel in 
ondergebracht met streekproducten.

tissenhovemolen53 ijzerkotmolen55

protestants historisch museum abraham hans54
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56  Gaverbos 
Sint-Maria-Latem

Het Gaverbos is gelegen in de Zwalm vallei 
nabij de gelijknamige rivier. Het is een loof
bos en bestaat voornamelijk uit essen en 
eiken. Wat de flora betreft, vind je er onder 
andere hyacinten, sleutelbloemen en pink
sterbloemen. Het Gaverbos is de ideale loca
tie om vogels te spotten. Je vindt er onder 
meer de tjiftjaf, de groene specht en de nach
tegaal.

57  Kasteel ten Bieze 
Beerlegem

Kasteel ten Bieze, ook wel het kasteel van 
Beerlegem genaamd, is een jachtslot dat 
omgeven wordt door een park en bos. Het is 
een kasteel in rococostijl, dat gebouwd werd 
in 1762. Het domein is eigendom van graaf 
d’Ursel de Bousies en is dus jammer genoeg 
niet toegankelijk voor het grote publiek.

58  de Kaaimeersen 
Meilegem

Het natuurdomein De Kaaimeersen is gele
gen aan de Schelde en bestaat hoofzakelijk uit 
hooilanden. Het gebied bevat verschillende 
poelen en een riet en zeggenmoeras. Het 
is een heel weelderig natuurgebied. Ook hier 
vind je heel veel verschillende vogelsoorten 
zoals de pijlstaart, de krakeend en de kievit.

de kaaimeersen58

58
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59  Provinciaal Natuur educatief 
Centrum De Kaaihoeve 
Meilegem

De Kaaihoeve is een natuurcentrum voor educatie en 
is gevestigd in een voormalige boerderij uit de 18de 
eeuw in het natuurdomein ‘De Kaaimeersen’. De 
Kaaihoeve is in de eerste plaats een documentatie
centrum dat voornamelijk focust op natuur en 
milieuzorg. Er worden vaak tentoonstellingen over 
de omgeving georganiseerd om de mensen te laten 
zien hoe ze het best op een duurzame manier met 
het gebied omgaan.

de kaaihoeve59
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de kaaimeersen  
- Station Gent-Sint-Pieters
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Wandeldag 7 | 22,4 km
Van De Kaaimeersen naar Station Gent Sint-Pieters
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W A N D E L D A G  7

de kaaimeersen - Station Gent-Sint-Pieters
60  Kasteel Baudries 

Dikkelvenne

Kasteel Baudries is een middeleeuws 
kasteel en was oorspronkelijk eigen
dom van verschillende rijke families 
zoals de Marchant d’Ansembourg, 
een adellijke familie uit de 15de eeuw. 
Het kasteel is gebouwd in rococo stijl. 
Jammer genoeg is het kasteel niet 
vaak geopend voor het grote publiek. 
Ook het park waarin het gelegen is, is 
slechts in beperkte mate toegankelijk.

61  Prinsenmolen 
Baaigem

De Prinsenmolen van Baaigem is een 
bergmolen. Bergmolens zijn molens 
gelegen op een (meestal kunstma
tig aangelegde) heuvel. De huidige 
molen werd gebouwd in 1890. De 
oorspronkelijke molen werd echter 
al gebouwd in 1551 en was eigendom 
van Lamoraal van Egmont, die ook 
bekendstond als de prins van Gavere.

62  Makegemse bossen 
Merelbeke

De Makegemse bossen vormen een 
grote aaneenschakeling van ver
schillende bossen verspreid over 
de gemeente Merelbeke. Het gebied 
bestaat in totaal uit maar liefst acht 
bossen die via wandelpaden met elkaar 
verbonden zijn. We spreken hierbij 
voornamelijk over beukenbossen:
 Makegembos
 HeiligGeestgoed (ligt op de route)
 Harentbeekbos
 Bruinbos
 Nerenbos (ligt op de route)
 Makenbos
 Luisdonkbos
 Hogenbos

prinsenmolen61 makegemse bossen62
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63  Schelderodemolen 
Merelbeke

De Schelderodemolen geldt als een korenwindmolen 
en werd in 1907 gebouwd door de molenmaker Baerde
man. De Schelderodemolen vervangt een 17deeeuwse 
houten staakmolen. De molen speelde een belangrijke 
rol tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd gebruikt als 
militair hospitaal.

64  Merelbeekse Scheldemeersen 
Merelbeke

Het doel van de overheid is om via het natuur inrichtings
project de Merelbeekse Scheldemeersen de natuur op een 
proactieve manier te beschermen. Hiervoor werden er 
al verschillende maatregelen genomen. Zo werd er bij
voorbeeld al heel wat overtollig slib uit de Schelde weg
gevoerd en gelden er strikte regels voor het gebruik van 
de weilanden.

65  Station Sint-Pieters 
Gent

Station GentSintPieters is het belangrijkste station van 
Gent en behoort tot de vier drukste stations van België, 
na BrusselZuid, BrusselCentraal en BrusselNoord. Het 
werd gebouwd in 1912.

merelbeekse scheldemeersen64
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MEER TOERISTISCHE INFO

Om de wandelroutes in deze gids te stappen, heb je in principe genoeg aan de plannetjes 
die we voor jou hebben uitgetekend op de VlaamsBrabantse en OostVlaamse 
wandelnetwerken. Wil je graag meer uit de knooppunten halen? Bestel dan nu je wandel
netwerk kaart via de webshops van Toerisme Vlaams Brabant of Toerisme OostVlaanderen.

WANDELPLEZIER
620 KM

WANDELNETWERK
VLAAMS-BRABANT

PAJOTTENLAND

¤9
NL

Wandelnetwerk Pajottenland 
Prijs: € 9 per kaart

Het wandelnetwerk Pajottenland is 
één groot wandelnetwerk en moet 
in kilometers wandelpaden niet veel 
onderdoen aan de Vlaamse Ardennen.

Wil je graag meer wandelen langs 
knooppunten, bestel dan nu de wan
delnetwerkkaart van het Pajottenland.

Meer info of routes uit het Pajotten
land en VlaamsBrabant: 
www.toerismevlaamsbrabant.be

Vlaamse Ardennen

De wandelnetwerken Getuigenheuvels, Bronbossen en Zwalmvallei vormen samen 
het wandelwalhalla van de Vlaamse Ardennen, waar achter elke heuvel een nieuwe 

verrassing schuilt: een paradijs voor wie houdt van een stevige klim. Prijs: € 6 per kaart

De Vlaamse Ardennen is één groot 
wandelparadijs met niet minder 
dan drie aaneengesloten wandel-
netwerken, meteen het grootste 
wandelnetwerk in Vlaanderen. 

Wil je graag meer langs knoop
punten wandelen, bestel dan nu 
de wandelnetwerkkaarten van de 
Vlaamse Ardennen. 

Bestel je wandelnetwerkkaart: 
www.routen.be/webshop

Stippel je wandelroute online uit: 
www.routen.be/wandelrouteplanner

Deel je wandelervaring online: 
#indevlaamseardennen

Zin in meer? Inspiratie online! 
→ www.visitvlaamseardennen.be

→ www.facebook.com/Toerisme 
VlaamseArdennen

→ www.instagram.com/
indevlaamseardennen

Pajottenland
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www.wandelzesdaagse.be

Colofon

Tekst en inhoud
Toerisme Vlaamse Ardennen  
en Pajottenland+
Foto’s
Emmely De Boey, Bram De Keyzer,  
Frank Nevens, David Samyn, David 
Stockman, Toerisme Vlaamse 
Ardennen en Pajottenland+
Tekening
Anneke Joris
Vormgeving en druk 
ABC Drukkerij,  
Halsesteenweg 40 in 9402 Meerbeke
Verantwoordelijke uitgever 
Pajottenland+,  
Molenstraat 26 in 1760 Roosdaal


