
De Muziekberg

Praktische gegevens

LENGTE: 23 of 14 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 29/7-8 en 30/5-6 (1:20.000)

VERTREKPUNT: Aan de kerk van Louise-Marie in de Vlaamse Ardennen in de
proviincie Oost-Vlaanderen

‘Weldra komen wij  te Louise-Marie, een dorp dat zijnen naam kreeg naar  dien der eerste koningin van België. Slaan wij,

nevens de kerk, den weg naar het woud in, dat de hoogte van den Muziekberg bedekt. Daar gaan wij eens frisch ademhalen,

een versterkend luchtbad nemen, met sparrengeur doortrokken, en waarbij we, zoo goed als te Oostende of te Spa, muziek

zullen hebben.

In het midden van het bosch staat, op zulke opene plaats, een torentje. uit ertssteen opgetrokken en met veilrank begroend.

Hier is het hoogste punt van den Muziekberg, die 150 meters bereikt. Het torentje voegt er nog een tiental meters bij en laat

u toe, over het bosch, langs alle zijden heen te schouwen.

Dalen wij ook in eenige ravijnen van het woestere deel van het woud. Daar kunnen wij een Vlaamsch lied laten schallen om

den weergalm ervan te hooren. De Vlaamsche toerist mag nooit zijn zangboek vergeten. Als de Duitse ‘Bursche’ moet hij dat

immer, op zijne wandeltochtjes, bij zich hebben.

Gymnastiek voor onze ledematen, gymnastiek voor de stem en natuurtafereelen voor ons oog!

De mensch is een benijdbare sterveling, als hij het wil begrijpen en goed aanleggen om met weinig gelukkig te zijn!’

Een uittreksel uit ‘Een hoekje van Zuid-Vlaanderen’ van Omer Wattez uit 1890, de schoolmeester die de Vlaamse Ardennen

‘uitvond’.  In  plaats  van  een  zangboek  zien  wij  liever  dat  je  een  wandelkaart  meeneemt.  Bijvoorbeeld  de  uitstekende
knooppuntenkaart van het Milieufront Omer Wattez.
De toegankelijkheid van het Muziekbos werd de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Zo kunnen wij nu langs de befaamde

Geuzentoren wandelen. In 2011 kocht de Vlaamse overheid ook het aanpalende Sint-Pietersbos, waarmee de recreatieve
bosoppervlakte zowat verdubbeld werd. Naar het schijnt kregen de dochters, die het bos erfden, een zeer goede prijs van
onze overheid. In dit Sint-Pietersbos zoeken we overgroeide en verdwenen paadjes op.

De beroemde Chalet Boekzitting, gelegen midden in het Muziekbos, biedt een aangename plaats voor een halte. Hier kan de
wandeling trouwens ingekort worden.

Beschrijving

Met de rug naar het kerk ga je even naar rechts en je slaat rechtsaf in de Boetzittingstraat. Achter het kerkhof neem je links
het doodlopend asfaltwegje. Rechts van de oprit van een woning kan je een pad opgaan langs een weide. Op een splitsing

neem je het linkerpad. Het pad wordt een brede kiezelweg. Bij de bosrand volg je de brede kiezelweg verder naar links en op
asfalt  ga  je  ook  links.  Wat  verder  draait  de  asfaltweg  naar  links  maar  jij  gaat  rechtdoor,  een  grasweg  op  genaamd
‘Boekzitting’. Je loopt deze weg helemaal uit, de laatste honderden meters loop je langs een zandgroeve die ook stortplaats

is. Je komt uit in een bocht van de Schorissesteenweg. Slechts enkele meters volg je de steenweg naar rechts: je gaat aan de
linkerkant een privé-weg op. Waarschijnlijk moet je onderweg een hek openmaken. Waar de weg een haakse bocht naar
rechts maakt, bij betonpaal 3609 ter hoogte van een afgelegen huis, verlaat je de kiezelweg: je zoekt links een pad dat het

bos inloopt. Het pad daalt en brengt je op een ander bospad. Je steekt over en daalt af tot op een volgend pad, voor een
beekvallei. Rechtsaf hier.
Je blijft dit pad volgen. Onderweg steek je een beek over en ontvang je een rechterzijpad. Wat verder draait het pad naar

rechts en loopt door sparren omhoog. Boven neem je de bredere bosweg naar links en je loopt het bos uit. Op een brede
kiezelweg rechtsaf. Je stijgt deze Holleweg uit tot op de straat Ten Houte. Linksaf op asfalt en onmiddellijk weer rechtsaf, een
grasweg die langs voetbalvelden loopt. De weg biedt je mooie uitzichten. Een keer is er een zijweg links maar je volgt de weg

rechtdoor.  Op het  einde  draai  je  mee naar  rechts. Je  volgt  de  weg tussen  de  huizen  tot  op de  Ronsestraat.  Je  steekt
schuinrechts over en je gaat de Gielestraat in. Bij een boerderij linksaf. Waar het asfalt stopt, kies je de rechtse weg, een
grasweg met kiezels. Deze daalt naar een valleitje en stijgt dan weer. Je komt uit de Kouterstraat en je loopt rechts de

Biesstraat in.
Al snel verlaat je de straat: langs het eerste huis kan je aan de rechterkant een grasweg opgaan. Deze prachtige weg loopt
langs een berm en verder langs de bosrand. Na bijna 600 meter eindigt de weg bij een weideingang: hier loop je links langs

de rand van een akker, je kruipt de berm op en je slaat rechtsaf, weer langs de rand van een akker. Draai je eens om voor
een prachtig landschap. Je komt tussen de huizen. De Annovenstraat volg je naar links en bij de Kapel O.L.V. Van Zeven
Weeën, weer links. De volgende zijstraat rechts ga je in, de Dostestraat. Het asfalt eindigt snel en je gaat rechtdoor in een

veldweg. Deze beschrijft een scherpe bocht naar links, is even hol, en brengt je op een brede en rechtlijnige veldweg. Deze
volg je naar rechts, tot op de Koekamerstraat.
Je steekt Quatre-Vents over en je gaat rechtdoor een grasweg op. Deze wordt een mooi pad langs de bosrand. Bij het einde

van  het  bos laat  je  een  privé-weg rechts liggen  en  je  volgt  het  pad tussen  akkers en  weiden.  Wat  verder  laat  je  een
wandelweg  rechts  liggen  en  je  gaat  rechtdoor,  door  een  stukje  bos.  Hier  voorbij  stijgt  het  pad  en  brengt  je  op  een
asfaltwegje. Dit straatje heet ‘Bosweg’. Op de splitsing rechtsaf. Het asfalt van deze ‘Wilgenstraat’ eindigt snel en je neemt

rechtsaf een grasweg. Deze daalt af naar een beekvalleitje. Bij de ingang van een weide draait het pad naar links. Even loop
je door een strookje bos en dan volg je rechts van een weide een spoor door de begroeiing. Je komt uit op een grasweg.
Linksaf richting bos. Je gaat het bos in en volgt de stijgende dreef rechtdoor. Op een kruispunt gaat de wandeling rechtdoor in
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het vervolg van de dreef, maar voor een mooie rustplaats bij de rand van het bos kan je hier even naar rechts gaan. Het
vervolg van de dreef dus. Je blijft rechtdoor gaan en daalt af. Op het einde, net voor een beekvallei, volg je de overgroeide

bosweg naar links. Je let niet op zijwegen en blijft min of meer de beekvallei volgen. Na 700 meter op deze bosweg kom je uit
op een brede en veel gebruikte bosweg. Linksaf. Even maar: waar de weg een haakse bocht naar links maakt, verlaat je hem.
Jij slaat hier rechtsaf in een oude weg die niet meer gebruikt wordt. De weg is nog wel te herkennen maar is overgroeid. Je

daalt zacht af door het bos. Je houdt dezelfde richting aan, tot voorbij een zone met klimop op de weg. Hoe dichter je bij de
bosrand komt, hoe onduidelijker de weg wordt. Het bos eindigt in een laatste uitstulping met links en rechts weiden. Deze
uitstulping ga je niet in maar je slaat linksaf, dwars door het bos, en je begeeft je naar de linkse rand van het bos. Langs de

bosrand stroomt een beek, aan de overkant is een weide. Je moet de beek oversteken op de plaats waar aan de overkant nog
een klein puntje bos is. Je geraakt wel over de beek op een of andere manier. Je loopt door het puntje bos aan de overkant
en je gaat een graspad op tussen afsluitingen. Dit pad stijgt langs de bosrand en brengt je bij een huis. Rechtsaf, langs het

huis en met het huis aan je rechterhand. Je komt snel op een ander graspad dat je naar rechts volgt.
Voor een hoeve ga je rechtdoor op een brede veldweg die bij de hoeve geasfalteerd wordt. Een beetje verder steek je een
asfaltweg over  en je gaat  een pad op dat langs akkers en weiden loopt. Na 300 meter  neem je een zijpad rechts, een

kiezelpad tussen afsluitingen. Rechts van een huis ga je verder en je volgt een pad langs een beekje dat je het Muziekbos
binnenbrengt. In het bos kom je bij een brugje over de beek. Straks zal je opnieuw langs deze beek lopen maar je moet een
zone omzeilen die afgesloten is om de planten alle kansen te geven. Steek dus de beek over, stijg wat door het bos en neem

dan het eerste pad links. Dit pad is bewegwijzerd met witte koppalen. Het pad stijgt nog even en daalt dan af naar de beek. Je
volgt even de beek, steekt ze dan over, en begint dan aan de beklimming van de Muziekberg. Helemaal boven kom je op een
brede bosweg: deze weg neem je naar links en je stijgt nog wat verder.

Je komt op een belangrijk kruispunt: asfalt links, rechts en rechtdoor en een veel gebruikte bosweg links. Voor een pauze in
Chalet Boekzitting neem je de asfaltweg naar rechts. Tegenover Chalet Boekzitting vind je ook bij wandelknooppunt 36 het
bospad dat je weer naar Louise-Marie brengt. Dat doe je als je kiest voor de korte wandeling.

Voor de langere wandeling keer je terug naar het belangrijk kruispunt in het bos. Je neemt geen asfaltweg maar ook niet de
veel gebruikte bosweg: je stapt tussen de beuken links van de veel gebruikte bosweg. Je loopt naast en evenwijdig met de
bosweg. Waar de bosweg een bocht naar rechts maakt, zie je recht voor je in het bos een omheinde geteugenhuivel. Daar

moet je naartoe. Als je even naar links uitwijkt, vind je een bospad dat daar naartoe leidt. Je loopt om de heuvel heen en aan
de andere  kant  volg je  een  bospad.  Je  loopt  rechts langs de  Geuzentoren  en  je  komt  bij  enkele  banken  gemaakt  van
boomstammen. Aan het einde van de bankjes zie je drie paden die het bos ingaan: neem het linkse pad. Het daalt stevig,

draait naar rechts en steekt een vallei over. Je wandelt langs een bosvijver. Op een splitsing ga je rechtdoor, het stijgende
pad. Op een ander  pad linksaf. Het pad nadert de bosrand en maakt  een volledige bocht  naar  rechts. Nu moet je  goed
opletten: net voor je de bocht helemaal uit bent, moet je het pad verlaten. Een tiental meter voor de boom van André sla je

scherp linksaf in een overgroeid spoor. Je moet de berg afdalen tot op een brede bosweg die je tijdens de afdaling ziet liggen.
Langs deze bosweg zie  je  een wit  informatiebord: je moet 10 à 20 meter  rechts van dit  bord uitkomen. Het bord geeft
informatie over holle wegen en taluds. Volg even de holle bosweg naar rechts, stijgend, maar neem snel het eerste zijpad

links, scherp teruglopend. Dat pad loopt langs de bosrand. Een zijpad links laat je liggen en je volgt verder de bosrand. Het
pad begint te dalen, loopt het bos weer in en je komt in een zone met enkele huizen in het bos. Tussen afsluitingen loop je
verder. Uit het bos steek je de spoorweg over en aan de overkant vervolg je over een pad langs een weide. Snel kom je op

een brede kiezelweg. Linksaf. Bij een nieuw huis (in aanbouw in juli 2011) en betonpaal 2287sla je linksaf. Een graspad langs
een weide brengt je op een asfaltweg. Rechtsaf. Reeds na 150 meter verlaat je deze weg en je slaat linksaf in de doodlopende
Ten Bergestraat. Deze straat wordt een grasweg. Rechts uitzicht op het Muziekbos en links op Ronse. Bij een huis wordt de

weg geasfalteerd en je volgt hem verder. Op het einde even naar links over een weg en dan rechtsaf, de Keizerrei in.
Op een splitsing laat je Spichtenberg nog even links liggen en je houdt dus rechts aan. Links van de weg is er een bosje. Bij
het einde van dit bosje, net voor een weide, verlaat je de weg en je slaat linksaf in een bosweg. Deze daalt door het bosje en

brengt je boven de tunnelmond van de spoorwegtunnel van Louise-Marie. Je stijgt tot op de Spichtenberg, een asfaltweg die
je nu naar rechts volgt.
Na een kleine 300 meter sla je rechtsaf in de weg naar huis nummer 9. De weg wordt een mooie grasweg. Een eindje verder

moet je linksaf tussen weiden en dan een bosje in. Je daalt af tot bij een beekje dat je oversteekt. Een tiental passen voorbij
het brugje moet je het pad verlaten: hier sla je rechtsaf, langs de rand van een grote akker. Zo loop je enkele honderden
meters naast de beek die zich rechts van je bevindt. Kijk goed uit naar een betonnen trapje rechts van het pad: dat laat je

toe af te dalen en, samen met het beekje, de spoorweg onder te gaan. Aan de andere kant kan je links de weide ingaan en de
beek verder volgen, rechts in de weide. Je gaat de weide weer uit en loopt langs een volgende akker verder, nog steeds langs
de beek. Zo blijf je verdergaan, langs de akkerrand, tot op een betonweg. Rechtsaf.

Net voor een kruispunt, 130 meter verder, sla je linksaf in een pad dat naast een grachtje loopt. Over een bredere grasweg
kan je tot bij een akker en dan stap je verder, langs de rand van de akker, in de richting van een wit en alleenstaand huis.
Bij het huis volg je de brede kiezelweg door de velden. In de verte, als je een beetje naar rechts kijkt, zie je de windmolen

van Bossenare, meer dan twee kilometer verder. Op de Wolvestraat rechtdoor en wat verder rechtsaf, een brede kasseibaan
op. De kasseien maken na een tijd plaats voor beton. Tussen twee boerderijen maakt de baan een bocht naar rechts. Honderd
meter voorbij deze bocht sla je linksaf in een veldweg tussen akkers. Deze steekt een heuveltje over en daalt dan af naar een

beek bij de bosrand. Hier volg je de stijgende bosweg rechtdoor. De weg brengt je in de Vlaamse Ardennenstraat. Linksaf en
onmiddellijk rechtsaf, Boskant op. Waar de weg begint te dalen moet je opletten: in een bocht naar links verlaat je de weg en
je neemt rechts een smal pad tussen akkers en weiden. Links een fantastisch landschap. Het pad loopt even tussen begroeide

bermen en loopt dan tussen akkers verder. Hier zie je reeds de kerk van Louise-Marie liggen, tegen de achtergrond van het
Muziekbos. Je hebt nog een kleine anderhalve kilometer te gaan.
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