


Maarkedal, dat zijn hellingen en kasseistroken, glooiende heuvels, holle wegen, rijen knot-
wilgen, bosjes, beekjes en beken en zalige vergezichten. Mooie plekjes verscholen achter 
een zoveelste bocht van alweer een kronkelende weg. Maarkedal, dat zijn de Vlaamse  
Ardennen op hun mooist! Dat wisten ook voormalige inwoners Valerius De Saedeleer en 
Hugo Claus maar al te goed... 
Het unieke landschap en de authentieke sfeer beleef je in Etikhove, Kerkem, Maarke,  
Nukerke, Schorisse en Louise-Marie, zes lieflijke dorpen, flirtend met de taalgrens tussen 
Oudenaarde en Ronse.

De Taaienberg, Eikenberg, Steenbeekdries en Kortekeer zijn maar enkele van onze bekende  
kuitenbijters die elk voorjaar door duizenden wielrenners bedwongen worden. Maarkedal is hét 

maarkedal,
de vlaamse ardennen op hun mooist

decor voor de Vlaamse wielerklassiers; de Ronde van Vlaanderen is hier een echte hoogdag!  

Toegegeven, om met de fiets de heuvels van onze gemeente te trotseren is enige training 
vereist... Maarkedal is een wandelgemeente bij uitstek! De vele landelijke wegen en de 
adembenemende vergezichten zorgen voor uren wandelplezier. Of wat dacht je van een 
ritje met de vespa of de huifkar? 

Maarkedal moet je beleven! En dat doe je niet in één dag. Je maakt er best meteen een 
lang weekend of week van. En natuurlijk kan je blijven terugkomen, elke keer weer ontdek 
je mooie plekjes ... 

Welkom in Maarkedal! 



“Mijn favoriet plekje in 
Maarkedal ligt verscholen 
in een uithoek van mijn 
geboortedorp Schorisse. 
Bos ter Rijst is een overblijfsel 
van een veel groter bos uit 
een ver verleden. Het bos ligt 
vlakbij het uitkijkpunt  
’t Bosgat.
Hoewel elk seizoen iets te 
bieden heeft, blijft de lente 
het absolute hoogtepunt om 
dit bos te ontdekken. Eind 
april - begin mei staat de 
wilde boshyacint in bloei en 
zijn grote delen van het bos 
bedekt met een tapijt van 
“blauwe kousjes”.
Een betoverend natuur-
tafereel! 
Wist je dat Omer Wattez ooit 
het gedicht “Heilig Woud” 
aan dit bos heeft opgedra-
gen?”

Matthias Gyselinck,  
blogger en Vlaamse  
Ardennenliefhebber  
 

Ervaar de bijzondere stilte die heerst in het Burreken, een natuurgebied op de grens van 
Brakel, Horebeke en Maarkedal. Je vindt er een unieke combinatie van bossen, valleien, 
heuvels, graslanden, fauna en flora. Het Burreken wordt beheerd door Natuurpunt. Er zijn 
twee bewegwijzerde wandelroutes. 
www.burreken.be - toegang via Ganzenberg en Korteberg - aanlooproute vanaf kerk Schorisse

Bos ter Rijst is een uitgestrekt domeinbos van 26 ha met een centraal wandelpad van 2 km, 
rustbanken en picknickplekjes. Een perfecte tussenstop bij één van de wandelroutes die 
door het bos slingeren: wandelnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen en de Omer 
Wattez route. Het bos wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
www.natuurenbos.be/bosterrijst - toegang via de Bosterijststraat in Schorisse

de natuur in 
Wandelen tussen velden en landerijen, een frisse neus  
halen in het bos, genieten van de stilte in natuurgebied 
het Burreken, verpozen met een fantastisch uitzicht, ... 

Maarkedal barst van de mooie plekjes en  
verrassende landschappen.

De natuur is hier altijd je reisgezel.  



Wandelroutes:
• Wandelen in Maarkedal, 5 routes via de 
   wandelknooppunten, 4-13 km
• Eikelmuisroute in het Burreken, 7,5 km
• Vuursalamanderroute in het Burreken, 7 km
• Bierbrouwerwandelroute, 2 routes, 11-12 km
• Muziekboswandelroute, 11 km
• Omer Wattez wandelroute, 2 routes, 9-12 km
• Wandelnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse 
   Ardennen, stel je eigen route samen met de 
   wandelknooppunten
• Wandelkaart Vlaamse Ardennen - Schelde,  
   topografische kaart met buurt- en voetwegen
              www.maarkedalmoetjebeleven.be

 
Wandelen met gids: 
• Gidsenvereniging Vlaamse Ardennen Extra:  
   o.a.“Wandelen in Maarkedal, door het land- 
   schap van Valerius De Saedeleer”
   www.gidsenvlaamseardennen.be,  tel 0476 56 78 40 
• Natuurpunt Vlaamse Ardennen: 
   www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-vlaamse-   
    ardennen, tel 055 30 98 10 

 

“ “En waar woon jij precies?” Ik woon vlakbij 
de Taaienberg, trotse heuvel van de Vlaamse 
Ardennen. In Maarkedal, een dorp waar mensen 
elkaar nog spontaan begroeten, een dorp waar 
je bij het wandelen verdrinkt in een decor van 
Valerius. Een dorp waar de koetjes nog even met 
je meewandelen. Een dorp waarvan ik niet los 
kan en wil komen.
Het zal met de leeftijd te maken hebben, maar 
naarmate ik ouder word, besef ik meer en meer 
hoe mooi het hier is. Hoe adembenemend de 
landschappen zijn, hoe zalig die wandelingen, 
hoe warm en écht de mensen …
Maarkedal is mijn oase van rust in een druk 
bestaan. Ge kunt niet geloven hoe zalig het is om 
’s avonds naar huis te kunnen terugkeren. Dat 
gevoel zal ik blijven koesteren en dat nemen ze 
mij nooit af!”

  Donaat Deriemaeker
  Presentator

Trek je wandelschoenen maar aan, 
het is hier zalig wandelen!  

Door het bos, langs de vele landelijke 
 wegen of tussen de velden.  

Wandel en geniet van rust, eenvoud 
en stilte, van de mooie stukjes natuur.

 

wandelen 



Dé heuvels van de Ronde vind je hier!  
De helse kuitenbijters en de vele 

landelijke wegen maken van Maarkedal  
een ideale uitvalsbasis voor  

fiets- en mountainbiketochten.  
Durf jij de uitdaging aan? 

fietsen en meer 

Fietsroutes in Maarkedal en de Vlaamse Ardennen:
• Beleef je eigen ronde, 5 routes, 29-54 km
• Ronde van Vlaanderen fietsroute, 3 routes, 78-114 km
• De mooiste rondes, 4 routes, 42-181 km
• Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen, kies je eigen route met de fietsknooppunten 
• Mountainbikeroute Maarkedal - Ronse, 2 routes, 25-27 km

         www.maarkedalmoetjebeleven.be  

Een fiets huren:  
• AA fietsen: www.fietsenverhuur.com, tel 0476 42 08 41
• Koen Descamps: www.descampskoen.be, tel 055 20 70 25

Met de vespa of met paard en kar? 
Moe van al dat fietsen en wandelen? Je kan ook kiezen voor een avontuurlijk en toch 
ontspannen ritje met de vespa. Of wat dacht je ervan om vanuit een koets of huifkar    
het landschap te ontdekken? Zeker het proberen waard!       

• RefugeTrips: vespatrips, www.refugetrips.be, tel 0495 59 94 33 
• Hof ter T’hont: koets- en huifkartochten, tel 0496 60 91 33
• ‘t Perdegedoe: koets- en huifkartochten, www.tperdegedoe.be, tel 055 45 50 83
• Hof te Ruitegem: minipaardjes, wandelingen en tochten met rolstoelmenwagen,  
   www.ehruitegem.be, tel 0475 74 16 36
• Koetsenmuseum Verdonckt: www.koetsen-verdonckt.be, tel 0484 40 43 21 

“Dat de Vlaamse Ardennen het Toscane zijn van de lage Landen, dat mag ondertussen  
algemeen geweten zijn. Dat het haast te idyllische Maarkedal en al zijn verschillende gezellige 
graafschappen heerlijk zijn om te toeven, dat hadden we graag geheim gehouden.  
Behalve voor de dappere fietsers die deze groene valleien doorkruisen en de lokale kuiten- 
bijters trotseren. Voor de rest moet niet iedereen weten hoe plezant het hier is. Of alleman  
wil hier komen wonen...”       Nic Balthazar

     Regisseur 



Het typische landschap van de  
Vlaamse Ardennen maakt van  

Maarkedal een echte molengemeente, 
met windmolens op de heuveltoppen  en 

watermolens op de loop van de beek. 

maarkedal 
molengemeente 

Malende molens 
De Kasteelmolen in Schorisse, van de 15de tot eind 18de eeuw in bezit van de Heeren van 
Schoorisse, maalt nog zeer regelmatig! De huidige molenaar Rufin Vanderdonckt is de vijfde  
generatie van de familie die deze watermolen beroepsmatig gebruikt. Eerder sporadisch 
draait ook de windmolen op de Bossenareheuvel. 
Beide molens zijn op aanvraag te bezoeken.  

Van graan tot Rondellebrood, een lokale specialiteit
Aan de voet van de Taaienberg was de 16de-
eeuwse watermolen “De Cleye” of “Ten  
Elzas” in gebruik tot de jaren 50 van  
vorige eeuw. Op de plaats van de molen 
is nu de firma “Molens Van Malleghem” 
gehuisvest, een modern maalbedrijf met 
aandacht  voor ambacht en traditie. Ge-
tuige hiervan is het Rondellebrood, een 
zuurdesembrood naar traditioneel recept 
van Molens Van Malleghem, gebakken bij 
de ambachtelijke bakker. In het Rondelle-
brood worden enkel natuurlijke basis- 
ingrediënten gebruikt. Het meel dat ge-
bruikt wordt, bestaat uit tarwe en rogge 
die lokaal geteeld worden. Vroeger werd 
er in onze streken meer rogge verbouwd 
dan nu, naar die traditie grijpt de Rondelle 
terug.

Onze molens: 
Kasteelmolen: Parkstraat 4 in Schorisse, tel 055 
45 51 94, Ladeuzemolen: Ladeuze in Etikhove,  
Romansmolen: Kokerellestraat 10 in Maarke-
Kerkem, Ter Borgtmolen: Borgtstraat in Maarke- 
Kerkem, Bossenaarmolen: hoek Langekouter- 
Aatse Heerweg in Etikhove, tel 055 33 46 52,  
Molen ter Hengst: Ommegangstraat 52 
in Nukerke, Molen ter Kruissens: Ommegang-
straat 2 in Nukerke, Molen ter Sleepe: Weitstraat 
4A in Nukerke Tip: logeer eens in Molen ter Sleepe,  

een voormalige korenwindmolen. 



De Sint-Vincentiuskapel op de Kapelleberg 
is zeker een bezoekje waard. Dit “Kapel-
leke Fiecent” gaat terug tot de 12de eeuw 
en trok eertijds heel wat bedevaarders die 
de H. Vincentius aanriepen tegen kram-
pen, tandpijn en allerlei andere kwalen. 
Getuige hiervan zijn de wassen ex-voto’s 
die door gelovigen werden geofferd en nu 
verzameld hangen in de kapel. Tijdens de 
Vincentiusnoveen in de laatste week van 
januari worden geutelingen gebakken. 
Deze streekspecialiteit - een soort dikke 
pannenkoek - wordt in die periode in heel 
wat Maarkedalse houtovens gebakken.
Sint-Vincentiuskapel - Kapelleberg - dagelijks 
open van 9 tot 20 uur, in de winter tot 17 uur. 

De Acht kapelletjes van Zeven Weeën bij-
zonder noemen is een understatement; 
deze site op de wijk Annoven in Schorisse 
is een merkwaardig religieus pareltje in 
neogotische stijl, gebouwd in 1901 uit 
dankbaarheid voor genezing van een zwa-
re ziekte. Midden een mooie tuin staan 
rond één grotere, aan Onze-Lieve-Vrouw 
van Zeven Weeën gewijde kapel, zeven 
kleine kapelletjes. De site is beschermd 
omwille van de culturele en volkskundige 
waarde.
Acht kapelletjes van Zeven Weeën - hoek Kapel-
straat - Annovenstraat 

De jaarlijkse traditionele kermis-
sen en feesten blijven populair...
Een mooi voorbeeld zijn de Ruiter- 
ommegangen. Naar aloude traditie  
worden paard en ruiter hierbij gezegend, 
waarna een ommegang door de gemeente  
volgt. Beslist de moeite om eens mee te 
maken.

langs 
vlaamse 
wegen

Naast een kerktoren 
in elk dorp vind je in 
Maarkedal ook heel 
wat veldkapelletjes, 

bij een oude linde, op 
een kruispunt of naast 
een hoeve. Kapellen 

van diverse pluimage, 
steeds met een eigen 

verhaal... 



Authentieke volkscafés waar de toog cen-
traal staat, sfeervolle restaurants met fijne  
keuken, een kunstzinnig ingericht eetcafé, 
een ijssalon, ... In Maarkedal vind je heel wat 
leuke adresjes voor de kleine of grote honger 
en dorst. Veelal krijg je het mooie uitzicht er 
zomaar bij. 
Alle adresjes vind je op de pagina hiernaast en op 
www.maarkedalmoetjebeleven.be/eten-en-drinken.
Je informeert best vooraf naar openingsuren en 
mogelijkheden.  

Waarom maak je er niet meteen een week-
endje of midweek van? Maarkedal heeft 
een uitgebreid aanbod aan overnachtings- 
mogelijkheden: luxueuze en trendy B&B’s, 
een exclusieve molen, landelijke vakantiehuis-
jes, authentieke hoeves voor grote groepen, 
kindvriendelijke en familiale gastenverblijven, 
fietsvriendelijke uitbatingen, een jeugdher-
berg en een camping.
Alle adresjes vind je op de pagina hiernaast en op 
www.maarkedalmoetjebeleven.be/logeren

 

www.maarkedalmoetjebeleven.be 
www.facebook.com/maarkedal
www.twitter.com/gemMaarkedal
www.instagram.com/maarkedalmoetjebeleven
www.uitinmaarkedal.be
vrijetijd@maarkedal.be
tel 055 33 46 52

ETEN EN DRINKEN
Amberhoeve Orangerie: horecastop, Stokstraat 6, tel 0495 50 95 12, www.amberhoeve.be
Amuzeke: eetcafé, Poesthem 10, tel 0486 54 04 81, www.amuzeke.be
De Lustige Boer: café, Maarkeweg 72, tel 0479 53 59 08
De Schorre: restaurant, Hofveldstraat 63, tel 0477 79 85 70, www.restaurantdeschorre.be
De Zwarten Engel: café-restaurant, Onderbossenaarstraat 7, tel 0479 73 27 46, 
www.facebook.com/De-Zwarten-Engel
Het Genot op den Berg: restaurant, Bovenstraat 4, tel 055 30 35 56, www.genotopdenberg.be
Hofke ter Musse Vintage Café: café, Mussestraat 4, tel 0476 75 69 26, www.hofketermusse.be     
La Bonnotte: restaurant, Nukerkestraat 15, tel 0472 95 52 60, www.labonnotte.be
Ladeuze: restaurant, Ladeuze 3, tel 0478 25 46 56, www.la-deuze.be
Les Soeurs Louise: café-restaurant, Louise-Mariestraat 17, tel 0495 23 73 06, www.tavernelouise.be
Moeder Stiene: café, Langestraat 31, tel 055 45 54 64, www.facebook.com/moeder-stiene
Paul de Pierre: restaurant, Nederholbeekstraat 135, tel 055 31 94 31, www.pauldepierre.com
Plan B - bij de meiskes: café, Etikhoveplein 1, tel 0497 22 23 04, www.facebook.com/planbbijdemeiskes
Pura: café, Arthur Odevaertstraat 5, tel 0468 34 86 38, www.zorgresidentiepura.be
‘t Hof Vanys: ijssalon, Nederholbeekstraat 53, tel 055 30 00 94, www.thofvanys.be
‘t Hof Wijmenier: café, Wijmierstraat 20, tel 0476 34 47 96
‘t Schuitje: restaurant, Hofveldstraat 32, tel 055 30 58 10, www.tschuitje.be
‘t Stoofke: café, Rijksweg 34, tel 055 31 31 39
‘t Vijfde Wiel: café, Hofveldstraat 71, tel 0474 52 47 12
Visvijvers Nukerke: café, Terbeke 27, tel 055 21 46 17, www.visvijvers-nukerke.be
Volksspelencafé ‘t SprAnkelend ToevAl: café, Maarkeweg 43, tel 0476 42 08 41, www.volksspelencafe.be

LOGEREN
Amberhoeve: b&b, Stokstraat 6, tel 0495 50 95 12, www.amberhoeve.be
Au Charme Pur: b&b, Beukelweg 7, tel 0485 36 95 14, www.aucharmepur.be
Bakkerbos: vakantiewoning, Bakkerbos 1, tel 0478 21 11 51, www.bakkerbos.be
Beekrust: b&b, Steenbeek 2, tel 0476 98 11 80, www.everyoneweb.com/beekrustbedandbreakfastMaarkedal
Bellovisto: vakantiewoning, Cabernhol 1, tel 0476 55 14 08, www.bellovisto.be
Cleye 10: vakantiewoning, Kleistraat 10, tel 0478 33 65 88, www.cleye10.be
De Bosterij: vakantiewoning, Bosterijststraat 3, tel 0496 41 02 60, www.de-bosterij.be
De Kafhoek: groepsverblijf, Kafhoek 7, tel 0498 76 97 51, www.kafhoek.be
De Oude Pastorij: vakantiewoning, Etikhovestraat 4, tel 0479 26 55 36, www.oudepastorij.be
Het Natuurlijk Genot: b&b  - vakantiewoning, Maalzaakstraat 20, tel 0479 39 61 78, www.hetnatuurlijkgenot.be
Huis Minne Greenhouse: vakantiewoning, Kafhoek 2, tel 0478 47 76 33, www.huisminne.be
Kokerelle: b&b, Kokerellestraat 14, tel 0478 92 76 02, www.kokerelle.be
Molen ter Sleepe: vakantiewoning, Weitstraat 4, tel 0494 53 22 57 www.molentersleepe.be
Refuge Kapelleberg: b&b, Kapelleberg 16, tel 0495 59 94 33, www.refugekapelleberg.be
Sintjansberghof: vakantiewoning, Bovenstraat 6, tel 0476 44 50 61, www.sintjansberghof.be
‘t Bosgat: vakantiewoning, Bosgatstraat 25, tel 051 20 23 96, www.bosgat.be
‘t Burreken: b&b, Breeweg 4, tel 0494 51 31 18, www.tburreken.be 
‘t Hollandhuizeke: vakantiewoning, Korteberg 4, tel 0472 38 86 91, www.thollandhuizeke.net
‘t SprAnkelend ToevAl: b&b, Maarkeweg 43, tel 0476 42 08 41, www.hetsprankelendtoeval.be
‘t Verderf: vakantiewoning, Herpelstraat 2, tel 0475 69 42 02, www.verderf.be  
Val’Omerius: vakantiewoning, Drappendries 8, tel 0472 57 59 92, www.valomerius.be
Visvijvers Nukerke: camping, Terbeke 27, tel 055 21 46 17, www.visvijvers-nukerke.be     
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eten en drinken

logeren

v.u. Gemeente Maarkedal, 2017

Een mooie foto gemaakt? 
Deel jouw foto’s via sociale media en gebruik de hashtags  
#maarkedalmoetjebeleven, #maarkedal en #vlaamseardennen.




