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Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen  

Zoektocht 3 – van 1 augustus tot 31 oktober 2019 
 

Start:  aan de kerk in Louise-Marie, La Salettestraat. 

De start bevindt tussen knooppunten 36 en 46. 

We beginnen de wandeling  door de N454 over te steken, naar het smalle pad richting 

knooppunt 46. 

 

 

Parkeren: voor de kerk is er een parkeerplaats 

Afstand: 10,78 km 

 

Te volgen knooppunten: zie hiernaast 

Opgelet: de knooppunten 56 en 36 zijn te velde “ontdubbeld”, dwz. dat er twee 

paaltjes zijn waarop dit knooppunt wordt aangegeven. Ze staan op korte afstand van 

mekaar en op ons traject ontmoeten we ze telkens allebei. Daardoor staan ze ook 

apart vermeld en kunnen er op deze ‘tussenstukjes’ ook foto’s gevonden worden. 
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Informatie over de zoektocht  
 

Om de zoektocht te doen volg je de opgegeven wandelknooppunten. De start ligt tussen 

knooppunt 36 en 46 aan de kerk van Louise-Marie.  

Je hebt in principe geen kaart nodig , maar voor alle duidelijkheid vind je op de laatste pagina 

een kaart met een overzicht van de wandeling. 

Als je op je smartphone de app ‘Wandelknooppunt’ staan hebt kun je de wandeling ook 

downloaden door deze QR-code te scannen. (In de app ga je naar Routeplanner, dan via de 

drie streepjes naar het menu,  daar kies je voor ‘importeer route’). Hou er rekening mee dat de route hierbij 

weergegeven wordt met start aan knooppunt 36. 

Let op, deze QR-code werkt enkel in de app ‘Wandelknooppunt’, NIET met een gewone QR-scanner. 

 

Deze wandeling vertrekt aan de Onze-Lieve-Vrouw La Salettekerk van Louise-Marie.  

Louise-Marie is een gehucht op de grens van Maarkedal en Ronse.  

Meer info over Louise-Marie en andere bezienswaardigheden op of nabij  de wandeling vind je op pagina 6 en 7. 

Louise-Marie is vooral bekend door het nabije Muziekbos, we wandelen er ook doorheen tijdens onze zoektocht. 

Onderweg doen we ook een stukje van de Maarkedalse Z+route, we ontmoeten dan ook een paar speciaal ontworpen 

zitbanken. Ook de andere zitbanken op het traject vind je weer op de kaart. 

Heb je onderweg honger of dorst?  

• Bij de start/aankomst bevindt zich het restaurant ‘Les Soeurs Louise’. Tijdens de openingsdagen (alle dagen 

behalve dinsdag en woensdag) kan je iets drinken op het terras tussen 15.00 en 17.00 u. Buiten deze uren is het 

enkel restaurant. 

• Bij knooppunt 36 vind je ‘Bistro Boekzitting’, alle dagen open behalve maandag en dinsdag.  

• Als je onderweg even afwijkt van het traject door aan knooppunt 56 een 500-tal meter richting knooppunt 46 te 

stappen vind je daar het cafetaria ‘Visvijvers’, alle dagen open vanaf 8.30 u. 

 

Deze wandeling verloopt grotendeels over verkeersvrije paden.  

Doorgaans zijn er geen problemen van modder. Geschikt schoeisel blijft toch een aanrader, zeker als je de wandeling 

doet na een natte periode.  

We wandelen rond in de mooie natuur van de Vlaamse Ardennen en dat willen we ook graag zo houden. Het spreekt 

vanzelf dat je geen afval achterlaat tijdens je wandeling. 
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Aandachtspunten onderweg 

1. Tijdens de wandeling moet je twee maal de gewestweg N425 oversteken. 

a. De eerste oversteek is bij de start en stelt weinig problemen.  

b. Bij de tweede oversteek, tussen knooppunten 57 en 58, 

moet je een honderdtal meter langs de soms drukke, 

maar smalle N425 stappen. Let op, een vrij gevaarlijke 

passage! 

Hierbij blijf je best aan de linkerkant van de weg, het 

verkeer tegemoet, om dan pas aan het knooppuntbordje 

v o o r z i c h t i g  over te steken, naar de  

Ten Bergestraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Knooppunten 56 en 36 ontmoet je op dit traject twee keer.  

Beide knooppunten zijn ontdubbeld zodat er een 50-tal meter ligt tussen beide paaltjes. Dat wil zeggen dat 

er ook in deze (kleine) zones wel foto’s kunnen gevonden worden. Ze staan dan ook vermeld op het 

antwoordformulier als “tussen knooppunt 56 en 56” en “tussen knooppunt 36 en 36”. Je weet maar nooit. 

😊 

 

3. Tussen knooppunten 56 

en 57 op het pad dichtbij 

de boerderij ( ) is er 

soms een lage draad (zie 

foto) over dat pad 

gespannen, om dieren te 

geleiden naar de wei. 

Wees voorzichtig en 

struikel er niet over, maar 

stap er gewoon over. 
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Bij elke foto noteer je tijdens de zoektocht tussen welke twee knooppuntnummers de foto genomen is. Als je een 

foto vindt tussen de start en het eerste knooppunt (46) noteer je  hiervoor uiteraard ‘tussen knooppunt 36 en 46’. 

Later kan je de antwoorden online doorgeven via    

https://www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com/antwoorden-insturen.  

Je kan je antwoorden ook doorsturen met je smartphone op dezelfde manier. Doe het wel pas als je alle antwoorden 

kan ingeven; anders dreig je de met tussenpozen ingevoerde antwoorden te verliezen. 

Op de pagina ‘Antwoorden insturen’ kan je inloggen met het paswoord dat je kreeg.  

Let op, je kan je antwoorden maar éénmaal doorsturen.  

Kijk ze dus nog eens goed na vooraleer je dat doet, en doe het enkel met mailadres 

van je inschrijving. 

Voor deze zoektocht kun je je antwoorden doorgeven tot 31 oktober 2019 om 23.59 u. 

Algemene info: 

• De foto’s zijn in willekeurige volgorde weergegeven.  

• Tussen twee knooppunten kunnen meerdere foto’s genomen zijn.  

• Er kunnen ook trajecten tussen twee knooppunten zijn waar geen foto genomen is.  

• Alle objecten die je op de foto’s ziet zijn zichtbaar vanop het traject. Doorgaans bevinden de objecten zich dicht 

(maximaal 30 meter) tegen het wandeltraject, uitzonderlijk zijn er foto’s van landschappen of andere verderaf 

gelegen elementen. Je moet geen halsbrekende toeren uithalen om het camerastandpunt te benaderen. 

• Betreed nooit privé-eigendom, dit is onnodig voor het vinden van de foto’s en bovendien verboden. 

• Op de pagina waar je de antwoorden online kan doorgeven, wordt ook een schiftingsvraag gesteld. Aan de hand 

van deze schiftingsvraag wordt een onderscheid gemaakt tussen hen die het meeste en evenveel juiste 

antwoorden gegeven hebben. Indien deze schiftingsvraag ook geen uitsluitsel brengt, gaat de voorkeur naar de 

deelnemer die het eerst zijn inzending gedaan heeft. 

• Door je in te schrijven voor onze wedstrijd heb je je akkoord verklaard met de wedstrijdvoorwaarden die je 

vindt op onze website www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com/wedstrijdreglement 

 

De schiftingsvraag voor zoektocht 3: 

Hoe groot (uitgedrukt in Kb) was de oorspronkelijke foto 4 in zoektocht 3? Deze foto werd niet bijgesneden. 

( Tip: bij zoektocht 1 lag de grootte van de foto’s tussen 3365 Kb en 9490 Kb) 

 

Wat kan je winnen? 

Voor deze derde zoektocht is de eerste prijs een waardebon voor een etentje in taverne ‘Les Soeurs Louise’  

in Louise-Marie. 

Tweede prijs: Maarkedal-bon ter waarde van 20 euro 

Derde prijs: wandelkaart ‘Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen’ van Toerisme Oost-Vlaanderen 

  

https://www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com/antwoorden-insturen
file:///C:/Users/test/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.wandelzoektochtenvlaamseardennen.com/wedstrijdreglement
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Eindklassement 

Voor de deelnemers van de drie zoektochten zitten er in het antwoordformulier ook nog twee schiftingsvragen voor de 

prijzen van het eindklassement.  

Voor het eindklassement worden de behaalde punten voor elk van de drie zoektochten samengeteld. 

Winnaar is diegene met het meeste punten in totaal. 

Ingeval van ex aequo wordt vervolgens het antwoord op schiftingsvraag 1 van het eindklassement in acht genomen. 

Pas indien er hierbij ook nog geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de deelnemers wordt ook schiftingsvraag 2 

van het eindklassement bekeken. 

Prijzen voor het eindklassement 

1e prijs: waardebon van 75 euro bij restaurant Bernard & Benoit Dewitte in Ouwegem (1 Michelin *) 

2e prijs: waardebon van 50 euro bij restaurant Paul de Pierre in Etikhove 

3e prijs: waardebon van 30 euro bij restaurant ’t Grof Zout in Geraardsbergen 

4e en 5e prijs: gratis deelname aan Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen 2020 

5 andere deelnemers worden louter per lottrekking gekozen zonder rekening te houden met hun rangschikking en 

krijgen eveneens een gratis deelname aan Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen 2020. 

 

Schiftingsvragen voor het eindklassement 

Schiftingsvraag 1: Welke foto van zoektocht 2 werd het moeilijkst bevonden (en dus het vaakst verkeerd aangeduid)? 

Schiftingsvraag 2: hoeveel foto’s heeft de opmaker in totaal genomen voor het samenstellen van de drie zoektochten in 

2019? Hou er rekening mee dat er voor iedere foto ook minstens één situeringsfoto genomen werd en dat heel wat 

foto’s de selectie niet haalden. 

 

 

Opmerkingen aangaande de zoektocht kan je steeds kwijt op ons mailadres 

wandelzoektochten.vlaamse.ardennen@telenet.be. 

  

Maak je onderweg leuke foto’s, dan kun je die posten op onze Facebookpagina    

 Wandelzoektochten Vlaamse Ardennen 

Twitter je liever? Dat kan ook: https://twitter.com/wandelzoektocht 

 

  

mailto:wandelzoektochten.vlaamse.ardennen@telenet.be?subject=Opmerkingen%20aangaande%20zoektocht%201%20-%20Zegelsem
mailto:wandelzoektochten.vlaamse.ardennen@telenet.be?subject=Opmerkingen%20aangaande%20zoektocht%201%20-%20Zegelsem
https://www.facebook.com/Wandelzoektochten-Vlaamse-Ardennen-391006691688689/?view_public_for=391006691688689
https://twitter.com/wandelzoektocht
https://www.facebook.com/Wandelzoektochten-Vlaamse-Ardennen-391006691688689/?view_public_for=391006691688689
https://twitter.com/wandelzoektocht
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Louise-Marie 

 

Louise-Marie is een gehucht op de grens van Maarkedal en Ronse. Louise-Marie heeft een vrij jonge geschiedenis. De parochie 

ontstond in de Hollandse tijd (1815-1830) uit een natuurlijke, sociale en geografische verbondenheid tussen inwoners uit de 
gemeenten Ellezelles, Ronse, Nukerke, Schorisse en Etikhove. 

De plannen om een eigen kerk te bouwen waren door de onafhankelijkheid van België op de lange baan geschoven. 

Uiteindelijk werd de eerste steen van de kerk gelegd in 1850. Dat de eerste Belgische koningin, Louise Marie van Orléans, 
overleed op de dag van de eerstesteenlegging van de kerk, zou de naam van de parochie Louise-Marie verklaren, hoewel dit 

niet met zekerheid gezegd kan worden.  

Gelijktijdig met de kerk werd ook een pastorie en school gebouwd. Op 19 september 1853 werd de kerk officieel 
ingehuldigd. Op die datum werd voor het eerst kermis gehouden in Louise-Marie, wat nog steeds een jaarlijkse traditie is. 

Bron: gemeente Maarkedal 

Onze-Lieve-Vrouw La Salettekerk 

Gebouwd in 1853, werd in 1899, door het vermeerderen van het aantal gelovigen, een 
vergroting van de kerk noodzakelijk. Een nieuwe toren en portaal, een traptorentje en de 

doopkapel, een lengte van 8 meter, werden bijgebouwd in neo-romaanse stijl. 
De kerk heeft een orgel van 1864, gebouwd door Maximilien Van Peteghem. 

Ook was er de aanplanting van de linden in de dreef. Intussen zijn die linden wel 
verdwenen, maar een nieuwe aanplanting in 2009 zorgde voor een mooie kerkdreef.  

Bron: gemeente Maarkedal en www.louisemarie.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoortunnel bij de Spichtenberg 

De spoorwegverbinding Ronse - Gent loopt door een tunnel 
onder de “Spichtenberg” en heeft een lengte van 422 meter. 
Deze tunnel werd een eerste maal in gebruik genomen in 
1861.  

In de loop der jaren waren er soms problemen zoals 
grondverschuivingen. De foto hiernaast werd genomen op de 
Keizerrei, ongeveer bovenop de tunnel – tussen knooppunt 56 
en 57, vlak voor knooppunt 57. 

Bij de terugtrekking in 1918, dynamiteerde het Duitse leger de 
tunnel. 

Naar verluidt overnachtte Hitler in die tunnel tussen 22 en 23 
december 1940. 

Er was een klein station dat werd afgebroken, op een 300 
meter van de tunnel. 

De tunnel zelf is vanop de weg niet zichtbaar en uiteraard 
verboden terrein. 

Bron: www.louisemarie.be Foto André Somers (2004) 
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Rusthuis Sint-Leonardus in LOUISE-MARIE 

Dit gebouw in neo-gotische stijl dateert van 1900 en was 

voorbestemd als sanatorium, enkel voor vrouwen. Later en nog 
steeds – tot 2020 - kregen de bejaarden er een plaatsje. 

Het bijhuis was de verblijfplaats van de zusters die in het sanatorium 

de zieke dames verzorgden. 

Vroeger was er ook een schooltje voor de jeugd van Louise-Marie 

en een boerderij. 

 

Bron: www.louisemarie.be 

 

Muziekberg en Geuzentoren 

Op het hoogste punt in het Muziekbos staat de “GEUZENTOREN” gebouwd in 1864 
met een hoogte van 10 meter en gebouwd uit ertssteen. Deze toren zit niet op het 

wandeltraject, maar kan je wel vinden door op knooppunt 35 een paar honderd meter 

richting knooppunt 58 te stappen. 

Geuzentorens deden vroeger dienst als strafplaats. 

In de bouwperiode was de omgeving niet zo hoog begroeid. Men had toen vanaf de 
toren een heel mooi uitzicht over de Vlaamse Ardennen. 
De omgeving rond de toren bestond tot aan de Eerste Wereldoorlog vooral uit 
struikheide en grasland. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft bomen gerooid om 
zo tot een historisch landschapsherstel te komen op de top van de Muziekberg, 

waardoor de zeldzame fauna en flora terug vrij spel krijgen. Op deze manier zal de 
Geuzentoren ook opnieuw het oorspronkelijke zicht kunnen bieden, zoals in de 
bouwperiode, en beter zichtbaar zijn. 

Niet ver daar vandaan stond een hoge boom met een kruis en die plek werd in het 
dialect “’t  Zietie” genoemd wat kan betekenen “moeten gaan zitten” of in de 
gevangenis opgesloten worden. Is dit waar? Zeker is dat er in die tijd veel aanhangers 
van de geuzen waren. Ondertussen is de boom gerooid. 

Ook poogde men er in de jaren 1821 op de zuidelijke helling aan druiventeelt te doen. 

De Geuzentoren is lange tijd niet meer toegankelijk geweest, maar kan nu weer 
bezocht worden.  

Toen flamingant Pol de Mont samen met zijn vriend Omer Wattez op de Geuzentoren in het Muziekbos in Ronse voor de 

eerste maal over het heuvelachtige landschap keek riep hij verwonderd: "Maar dat zijn hier de Vlaamse Ardennen". en Omer 
Wattez gaf die benaming verdere bekendheid. Hij schreef in 1889:  

“O, mijn schoon land, met uw wijde horizonten; land van heuvels en dalen, waar ge tien, twaalf dorpen in één dag te voet kunt 
bezoeken, van het ene naar het andere gaan langs veldwegeltjes die klimmen en dalen; waar ge vanop een hoogte wel twintig 
dorpen ziet liggen, met hun kerktorens en huizen en hofsteden en boomgaarden. O, mijn schoon land met uw wijde en brede 

vergezichten, ... machtig veel groen, bossen, lange bomenrijen die men op de hoogten van verre ziet staan ...” 

Bron: Wikipedia 

 

Kunstwerk in LOUISE-MARIE 

Op het vernieuwde dorpsplein staat een kunstwerk ‘Louise-Marie, daar zit muziek in’ van 
plaatselijk kunstenaar Pol Vermoere. 

Een sculptuur van liefst 550 kg in roestvrij staal, 3 meter hoog, stelt een originele notenbalk in 
een open cirkel voor. Het kunstwerk is eigen aan Louise-Marie, gelegen aan de voet van de 
Muziekberg waar in het verleden tal van muziekactiviteiten plaatsvonden. Eveneens is het een 
ode aan de Koninklijke vereniging “de Bierfluiters”. 

Bron: www.louisemarie.be 

 
  

Foto  Creative Commons 3.0 
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Foto 1 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 

Foto 2 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 
 

Foto 3 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 

Foto 4 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 

Foto 5 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 

Foto 6 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 

Foto 7 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 

 

Foto 8 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
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Foto 9 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 

Foto 10 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 

Foto 11 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 

Foto 12 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 

Foto 13 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 

Foto 14 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 

Foto 15 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ………. 
 

 

Foto 16 

 
 

Tussen knooppunt ………. en ……….  
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START 

START 

PARKING 

 

GEVAARLIJK PUNT 

ZITBANK 

LES SOEURS LOUISE 

VISVIJVERS 

BISTRO BOEKZITTING 

Geuzentoren 

Spoorwegtunnel 


