
 

Wandelen in Maarkedal
Zullezitters wandelroute

Afstand: 7,4 km 
Start: kerk dorpsplein Schorisse, Zottegemstraat 
Knooppunten: 14, 15, 21, 16, 24, 23, 22 en 14
Parcours: verharde en onverharde wegen



Schorisse, ‘Schuusse’ in de volksmond, is 
een deelgemeente van Maarkedal. 
Al in de 12e eeuw was Schorisse bekend 
dankzij de ‘Heeren van Schoorisse’, die 
vooral in de 14e eeuw een belangrijke rol 
speelden in Vlaanderen. Van het rijke ver-
leden bleef enkel de kasteelmolen over; 
het kasteel en het waterslot zijn verdwe-
nen. 
De inwoners van Schorisse hebben sinds 
jaren de bijnaam ‘zullezitters’. ‘Zulle’ be-
tekent dorpel; ‘zullezitter’ verwijst naar 
het zitten op of bij je deurdorpel, iets wat 
in een mooi verleden wel vaker gebeurde. 
Zittend op de zulle ontstonden gesprek-
ken tussen de buren. In 2009 werd op het 
dorpsplein het beeld van de Zullezitter 
onthuld. 

Sint-Pieterskerk
De meeste kerken staan in het centrum 
van het dorp, die van Schorisse niet. Am-
per tweehonderd meter voorbij de kerk 
bevinden we ons in buurgemeente Hore-
beke. 

Aan het eind van de 18e eeuw werd de 
kerk bijna volledig afgebroken en weer 
opgebouwd, met uitzondering van het 
koor en de westelijke laatgotische toren 
met aangrenzende doopkapel. De kerk en 
het interieur werden in 1981 beschermd, 
het straatbeeld rond de kerk werd gelijk-
tijdig als dorpsgezicht beschermd. 

De Foreest en het Burreken
De idyllische helling Foreest  op  grond- 
gebied Horebeke werd een paar keer  
beklommen in de Ronde van Vlaanderen. 
Iets verderop ligt het Burreken, een na-
tuur- en stiltegebied op de grens tussen 
Brakel, Horebeke en Maarkedal. Beslist 
een bezoekje waard! 

Het Bosgat, Bos Ter Rijst 
en Arthur Odevaert

Het Bosgat is een gehucht in Schorisse.
Vanaf het uitkijkpunt Bosgat heb je een 
mooi panoramisch zicht op de Vlaamse 
Ardennen met de typische getuigenheu-
vels. Vlakbij ligt Bos Ter Rijst met de vele 
bronnen en beekjes. In het voorjaar bloei-
en er wilde narcissen, bosanemonen en 
boshyacinten, ‘de blauwe kousjes’. 
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Schorisse 
Over Heeren en Zullezitters



Aan de overzijde van de straat zit in de ge-
vel van één van de woningen een gedenk-
plaat voor Arthur Odevaert, gefusilleerd 
verzetsstrijder uit Wereldoorlog II. 

De Kaperij  
De Kaperij is, samen met het Bosgat - zo-
als de straat verderop heet - een helling 
die geregeld beklommen wordt in wieler-
wedstrijden. 

De Kasteelmolen
Deze historische watermolen, gelegen 
aan de Molenbeek, was van de 15e tot 
eind 18e eeuw in bezit van de Heeren van 
Schoorisse. Het intussen verdwenen kas-
teel bevond zich in de onmiddellijke na-
bijheid.
De molen maalt nog zeer regelmatig. De 
huidige molenaar Rufin Vanderdonckt is 
de vijfde generatie van deze familie die 
de molen beroepsmatig gebruikt. De mo-
len kreeg in 2013 het kenteken ‘Actieve 
Molen’ van het Molenforum Vlaanderen 
vzw. In de buurt van de molen spot je mis-
schien een grote gele kwikstaart of een 
ijsvogel ... 

Omer Wattez 
en de Vlaamse Ardennen

Huisnummer 10 in de Zottegemstraat is, 
zoals de bronzen gedenkplaat aangeeft, 
het huis waar schrijver Omer Wattez 
(1857-1935) geboren werd. 
Het geboortehuis van Omer Wattez maakt 
deel uit van het voormalige Sint-Margriet- 
hospitaal, opgericht rond 1416. Het 
klooster met hospitaal was een schenking 
door het echtpaar Arnoud VI van Gave-
re, de eerste heer van de heerlijkheid en  
baronie van Schoorisse, en zijn vrouw Isa-
bella van Gistel. 
Omer Wattez zou in 1888, samen met 
zijn vriend Pol De Mont, de streeknaam 
‘Vlaamse Ardennen’ bedacht hebben. 
Zijn geliefde geboortedorp en het unieke 
landschap zijn meermaals het onderwerp 
van zijn teksten en gedichten.
 

“Nu verlang ik naar de lente om nog 
eens naar mijn geboortedorp te komen 
en er berg-op berg-af te wandelen en 
mijn goede vrienden te bezoeken...”

“Mijn dorp zie ik gaarne weder 
in zonnige zomertijd 
aan menige plaats is een 
herinnering gewijd
ik heb u lief, o Schorisse”
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Horeca               Tip: informeer vooraf naar openingsuren en mogelijkheden!
1. Amberhoeve: horecastop, Stokstraat 6, 0495 50 95 12 
2. De Schorre: restaurant, Hofveldstraat 63, 0477 79 85 70 
3. Moeder Stiene: café, Langestraat 31, 055 45 54 64
4. Pura: café, Arthur Odevaertstraat 5, 0468 34 86 38
5. ‘t Schuitje: restaurant: Hofveldstraat 32, 055 30 58 10
6. ‘t Vijfde Wiel: café, Hofveldstraat 71, 0474 52 47 12

start          
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Op stap! 
Deze wandelroute maakt gebruik van 
de knooppuntenbewegwijzering van  
het wandelnetwerk Getuigenheuvels 
Vlaamse Ardennen. Je volgt hiervoor 
de bruin-witte bewegwijzering naar de 
knooppuntnummers. Volg achtereen-
volgens de knooppunten 14, 15, 21, 16, 
24, 23, 22 en 14. 
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  Een mooie foto gemaakt? Deel jouw foto’s via sociale media en gebruik de hashtags  
  #maarkedalmoetjebeleven, #maarkedal, #vlaamseardennen en #stapaf.


