WANDELEN IN MAARKEDAL

OMER WATTEZ
WANDELROUTE (7,4KM)

OMER WATTEZ WANDELROUTE
(7,4KM)

Natuurpunt, die er op regelmatige basis
begeleide wandelingen organiseert.
Daarnaast lopen er twee bewegwijzerde
wandelroutes door het domein: de
Eikelmuisroute (7,5 km) en de
Vuursalamanderroute (7 km).

blauwe kousjes'.

Wandel in de voetsporen van Omer Wattez, bedenker van de naam Vlaamse
Ardennen. Met deze wandeling ontdek je Schorisse, 'Schuusse' in de volksmond, het
dorp van Heeren en Zullezitters, het geboortedorp van Omer Wattez. Laat je
betoveren door de prachtige natuur!

Afstand
7km (ca. 02u00 wandelen)

Gemeente
Maarkedal

5. De Kaperij

Startplaats
Sint-Pieterskerk Schorisse (Zottegemstraat)

3. Uitkijkpunt Het Bosgat

Bezienswaardigheden

Vanop dit uitkijkpunt heb je een mooi
panoramisch zicht op de Vlaamse
Ardennen.

1. Sint-Pieterskerk Schorisse
De meeste kerken staan in het centrum
van het dorp, die van Schorisse niet.
Amper tweehonderd meter voorbij de
kerk bevinden we ons in buurgemeente
Horebeke.
Aan het eind van de 18e eeuw werd de
kerk bijna volledig afgebroken en weer
opgebouwd, met uitzondering van het
koor en de westelijke laatgotische toren
met aangrenzende doopkapel. De kerk en
het interieur werden in 1981 beschermd,
het straatbeeld rond de kerk werd
gelijktijdig als dorpsgezicht beschermd.

2. Natuurgebied het Burreken
Het natuurgebied 'het Burreken' is
gelegen op de grens van Brakel,
Maarkedal en Horebeke. Het is een
unieke combinatie van bossen, valleien,
heuvels, fauna en flora. Bovendien heerst
er een opmerkelijke stilte.
Het Burreken wordt beheerd door de vzw

4. Bos ter Rijst
In het voorjaar bloeien er in het Bos ter
Rijst met de vele bronnen en beekjes. In
het voorjaar bloeien er wilde narcissen,
bosanemonen en boshyacinten, 'de

De Kaperij is, samen met het Bosgat zoals de straat verderop heet - een helling
die geregeld beklommen wordt in
wielerwedstrijden.

‘Vlaamse Ardennen’ bedacht hebben.
Zijn geliefde geboortedorp en het unieke
landschap zijn meermaals het onderwerp
van zijn teksten en gedichten.
“Nu verlang ik naar de lente om nog
eens naar mijn geboortedorp te komen
en er berg-op berg-af te wandelen en
mijn goede vrienden te bezoeken...”
“Mijn dorp zie ik gaarne weder
in zonnige zomertijd
aan menige plaats is een
herinnering gewijd
ik heb u lief, o Schorisse”

Horeca
A. Amberhoeve Orangerie
Stokstraat 6
B. Pura
Arthur Odevaertstraat 5
C. 't Vijfde Wiel
Hofveldstraat 71
D. De Schorre
Hofveldstraat 63
E. 't Schuitje
Hofveldstraat 32
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6. De Kasteelmolen

7. Geboortehuis Omer Wattez

Deze historische watermolen, gelegen
aan de Molenbeek, was van de 15e tot
eind 18e eeuw in bezit van de Heeren van
Schoorisse. Het intussen verdwenen
kasteel bevond zich in de onmiddellijke
nabijheid.
De molen maalt nog zeer regelmatig. De
huidige molenaar Rufin Vanderdonckt is
de vijfde generatie van deze familie die de
molen beroepsmatig gebruikt. De molen
kreeg in 2013 het kenteken ‘Actieve
Molen’ van het Molenforum Vlaanderen
vzw. In de buurt van de molen spot je
misschien een grote gele kwikstaart of
een ijsvogel ...

Huisnummer 10 in de Zottegemstraat is,
zoals de bronzen gedenkplaat aangeeft,
het huis waar schrijver Omer Wattez
(1857-1935) geboren werd.
Het geboortehuis van Omer Wattez
maakt
deel uit van het voormalige SintMargriethospitaal,
opgericht rond 1416. Het
klooster met hospitaal was een schenking
door het echtpaar Arnoud VI van Gavere,
de eerste heer van de heerlijkheid en
baronie van Schoorisse, en zijn vrouw
Isabella
van Gistel.
Omer Wattez zou in 1888, samen met
zijn vriend Pol De Mont, de streeknaam

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

