WANDELEN IN RONSE

OSSESTRAAT FOLDERSTRAAT (LUS 1)

OSSESTRAAT - FOLDERSTRAAT
(LUS 1)
De wandeling start aan het infobord van het bos 'Hotond-Scherpenberg'.
We stappen in het bos en na 100m volgen we het bospad naar beneden (de paaltjes
met het blauwe vierkantje volgen).
Delen van het bos op de Scherpenberg zijn lichrijk 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 houdt men deze open ruimte en krijgen bepaalde
dieren en planten meer kansen.
Aan de uitgang van het domein komen we aan de straat 'Scherpenberg', tevens
knooppunt 92 van het provinciaal wandelnetwerk.
We slaan rechts af (richting knooppunt 13).
Aan het volgende kruispunt slaan we links af en volgen de Riekestraat naar beneden.
Na een paar bochten komen we aan het kruispunt.

Afstand
4km (ca. 01u30 wandelen)

Gemeente
Ronse

Startplaats
Parking Hotondmolen (Zulzeke)
(Zandstraat 4)

Parkeerplaats
Zandstraat 4

Bezienswaardigheden
1. Hotondmolen
De Hotondmolen was vroeger een
windmolen en is gelegen op de
Hotondberg aan het natuurgebied
Hotond-Scherpenberg. Enkel de
molenkuip blijft over en dient nu als
uitkijktoren.
Met zijn 150 meter is de Hotond het
hoogste punt van Oost-Vlaanderen.
Met helder zicht kan je vanaf hier maar
liefst 107 kerktorens zien!

We volgen de Ossestraat naar rechts en blijven samen met de beek deze straat
rechtdoor volgen.
De geasfalteerde weg gaat over in een voetweg.
Na een brugje over de beek en een trapje komen we terug bij de geasfalteerde weg
(=Scherpenberg).
Een 50m verder slaan rechts af en volgen we de voetweg.
Na 100m bereiken we de Hotondstraat.
We gaan rechtdoor en volgen de voetweg naast de haag van huisnummer 2.
Deze voetweg buigt 100m verder naar rechts af.
Na deze bocht blijven we rechtdoor wandelen tot aan de geasfalteerde baan (rechts
van de garage met strodak, Scherpenberg).
We slaan links af en aan het volgende kruispunt terug links (Riekestraat) zodat we op
het einde van de straat terug bij de Hotondmolen belanden.

kerk dienen met eucharistievieringen.
Indien mogelijk wil de Klijpekerk daarna
een vaste stek worden voor
socioculturele verenigingen uit Ronse.
Een aantal architecten onderzoekt of die
voorgestelde herbestemming een
haalbare kaart is.

3. Scherpenbergbos

2. Klijpe kerk
De Klijpe kerk is één van de 5
parochiekerken van de stad. Ze is
toegewijd aan O.L.Vrouw van
Altijddurende Bijstand. De stichting van
de parochie dateert van 2 juni 1951.
Nog tot eind 2020 zal de Klijpekerk als

De Hotond-Scherpenberg (45 hectare) is
een grotendeels beboste getuigenheuvel
waarvan de vorm verraadt hoe het
landschap er vroeger uitzag. Drie miljoen
jaar geleden lagen de getuigenheuvels
nog als een zandbank voor de kust van de
ondiepe en tropische Noordzee. Vandaag
huisvesten ze een rijke waaier aan
bostypes en soortenrijke graslanden.

Horeca
A. Hotond sporthotel
Zandstraat 4
B. Hotond Grill
Zandstraat 4
C. Hotondcafé
Zandstraat 4
D. Vakantiewoning De Rieke
Riekestraat 3-5
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