Dwaallichtroute
Afstand: 16,5 km
Start en aankomst:Sint-Petruskerk, Essestraat 1, 9688 Schorisse
StapAf tips:
· Wie de Vlaamse Ardennen zegt, zegt de Ronde van Vlaanderen. Even buiten Schorisse, tussen de bekende hellingen Foreest en Ganzenberg,
ligt een opmerkelijke kapel die volledig is gewijd aan deze koers. Rechts zie je de namen van alle winnaars gebeiteld in graniet, links prijkt
een tekening van een Flandrien, gemodelleerd naar de lokale wielerheld Peter Van Petegem.
· Vlakbij knooppunt 33, in Wolfskerke, liggen het Hof te Wolfskerke en het Mullenskasteel, een luxueus landhuis met een Victoriaanse toren
die tot ver in de omgeving te zien is. Van de 12de eeuw tot de Franse Revolutie was de hoeve in handen van de Abdij van Ename.
· Het Brakelbos (52 ha) pronkt op de flank van de getuigenheuvel Mont de Rhode, Modderode in het Nederlands. Statige beukenbomen zijn
de eeuwenoude wachters in dit bos, van waaruit de Sassegembeek zich in stille ravijntjes een weg baant naar de rivier de Zwalm.
· Gelegen op het hoogste punt van La Houppe – D’Hoppe in het Nederlands – trekt de Chapelle Saint-Christophe meteen de aandacht. Wat
verderop, voorbij de Pottelberg, wandel je voorbij de Mariagrot van het gehucht. Ze werd gebouwd ter herdenking van de 80ste verjaardag
van de Mariaverschijning in Lourdes.
· Vandaag is het 25ha grote Bos-ter-Rijst een langgerekte strook met een wandelpad erdoorheen, maar vroeger maakte het deel uit van het
Bois du Roi: een dicht bebost woud dat zich over de wijde omgeving uitstrekte.  Met zijn talrijke bronnen, rustbanken en picknickplekjes is
het een prachtig wandelbos.
· Je wandelt Schorisse weer binnen via het mooie wandelpad langs de Maarkebeek en voorbij de plek waar vroeger de waterburcht van de
Heren van Schorisse stond. Je komt ook voorbij een oude, nu beschermde en nog altijd maalvaardige watermolen die ooit bij het kasteel
hoorde.
Horecatips:
· Horecacluster La Houppe: Op de noordelijke beboste flank van de Pottelberg liggen
een handvol gezellige cafés en restaurants die je verwelkomen met lekkere snacks,
streekgerechten én het populaire streekbier Quintine.
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