
 

Wandelen in Maarkedal
Hugo Claus wandelroute

Afstand: 13 km, 9,7 km of 4,5 km
Start: kerk dorpsplein Nukerke, Nukerkeplein
Knooppunten: 67, 36, 82, 86, 85, 90, 56, 57, 89, 88, 55, 66 en 67
Parcours: verharde en onverharde wegen



Hoewel de parochie Nukerke al veel eer-
der bestond, heeft de naam van deze 
deelgemeente van Maarkedal wellicht 
zijn oorsprong in 1116, toen een nieuwe 
kerk, in de volksmond een ‘nuë kerke’, ge-
bouwd werd.
Nukerke heeft een sterk glooiend land-
schap, met prachtige stukjes natuur, wat 
ook Hugo Claus kon bekoren. Claus woon-
de in Nukerke van 1964 tot 1970. 
In een verder verleden heeft Nukerke een 
link met Keizer Karel V. Toen die in 1521 
in Oudenaarde verbleef bij de heer van 
Lalaing - stadhouder van Oudenaarde en 
Heer van Schoorisse - had hij een oogje 
op een dienstmeisje uit Nukerke, Johanna 
van der Gheynst. Uit dit buitenechtelijke  
avontuurtje werd een dochter geboren, 
de latere landvoogdes Margaretha van 
Parma.

O.L.V.-Hemelvaartkerk 
De hoog gelegen kerk zie je van ver in de 
omtrek liggen, om het even van waar je 
komt; het is een baken in het landschap. 
Hoewel deze sobere kerk, in (neo-)classi-
cistische stijl, een homogeen voorkomen 
heeft, is ze het resultaat van verschillende 
bouwfases, met als belangrijkste periodes 
1775-1777 en 1843-1844. 

Molen ter Sleepe
Deze stenen grondzeiler werd opgericht 
in 1795-1800 door mulder Devos. Volgens 
de overlevering zou de molennaam ‘Ter 
Sleepe’ verband houden met het slecht 
draaien van de molen omdat de wieken 
weinig wind vingen. Hij prijkt immers niet 
bovenop een heuvelrug en staat op een 
hoogte van amper 56 meter. Het wieken-
kruis is verdwenen door een bliksemin-
slag rond 1938. Vandaag wordt deze mo-
len verhuurd als vakantieverblijf.

Spoorwegtunnel
Onder de Spichtenberg loopt de spoor-
wegtunnel van Louise-Marie, één van de 
weinige lange spoorwegtunnels in Vlaan-
deren, met een lengte van 414 m, aange-
legd in 1857-1861. De noordelijke ingang 
van deze bakstenen boogtunnel ligt op 
grondgebied Nukerke, de zuidelijke in-
gang in Ronse. 
Na oorlogsschade aan het eind van de Eer-
ste Wereldoorlog volgde een snelle her-
stelling, maar toen de ingang in de win-
ter van 1966 geblokkeerd werd door een 
grondverschuiving, bleef het treinverkeer 
tussen Oudenaarde en Ronse meer dan 
één jaar onderbroken. 
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Nukerke 

foto: Mark David



De tunnel zou tijdens de Tweede Wereld-
oorlog dienst gedaan hebben als schuil-
plaats voor de Duitse rijksmaarschalk 
Hermann Göring en volgens het dag- 
register overnachtte Hitler in de tunnel in 
de nacht van 22 op 23 december 1940.

Molen ter Hengst
Deze stenen bovenkruier staat op een 
hoogte van 112,5 meter en werd gebouwd 
in 1834 ter vervanging van een houten 
staakmolen die al bestond in 1571. In 
1588 werd hij ‘Ter Gheynst’ genoemd. De 
molen is sedert 1960 als monument be-
schermd en werd in 2004 grondig gereno-
veerd.

De linde langs Tenhole
Door zijn solitaire inplanting is de zomer-
linde langs Tenhole, op een kruispunt van 
deels verdwenen trage wegen, een baken 
in het landschap. De boom is ook gekend 
als de zogenaamde Jan Leenknegtboom, 
naar een bekende glaskunstenaar uit 
Ronse. Leenknegts kunstobjecten worden 
veelal gepresenteerd en gefotografeerd 
in het ongerepte landschap waar deze lin-
deboom deel van uitmaakt. 

De hoeve van Hugo Claus
Van 1964 tot 1970 woonde auteur Hugo 
Claus, samen met zijn vrouw Elly Overzier 
en zoontje Thomas, in de 18e-eeuwse 
hoeve met huidig adres Tenhole 3. 
Een 50-tal meter voor de hoeve staat nog 
de houten chalet waar Claus meerdere 
werken schreef. 
Claus schreef over zijn woning in Nukerke: 

“Ik woon op een plaats in Nukerke waar 
Christus nog niet voorbij gekomen was.”  
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Horeca               Tip: informeer vooraf naar openingsuren en mogelijkheden! 
 1. La Bonnotte: restaurant, Nukerkestraat 15, 0472 95 52 60
 2. ‘t Stoofke: café, Rijksweg 34, 055 31 31 39
 3. Visvijvers Nukerke: café, Terbeke 27, 055 21 46 17            
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  Een mooie foto gemaakt? Deel jouw foto’s via sociale media en gebruik de hashtags  
  #maarkedalmoetjebeleven, #maarkedal, #vlaamseardennen en #stapaf.

Op stap! 
Deze wandelroute maakt  
gebruik van de knooppunten- 
bewegwijzering van het wandel-
netwerk Getuigenheuvels  
Vlaamse Ardennen. Je volgt hier-
voor de bruin-witte bewegwij-
zering naar de knooppuntnum-
mers. Volg achtereenvolgens de 
knooppunten 67, 36, 82, 86, 85, 
90, 56, 57, 89, 88, 55, 66 en 67
voor de route van 13 km. 
Voor de route van 9,7 km kort 
je af van knooppunt 90 naar 89; 
voor de route van 4,5 km kort je 
af van knooppunt 86 naar 55. 


