
Toelichting bij de update van de wandelknooppuntenkaart ‘Vlaamse Ardennen Schelde’ 
 
De kaart bestaat uit twee zijden: een west- en een oostzijde.  

 Op de westzijde staat grosso modo Kluisbergen-Mont de L’Enclus en een West-Vlaams 
gedeelte (ten westen van de Schelde).  

 De oostzijde van de kaart komt overeen met Maarkedal en delen van de omliggende 
gemeenten.  

 
Er zijn vier updates door te voeren op de kaart:  

 Update Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) 

 Update Milieufront Omer Wattez (MOW) 

 Update Schelde-Zwalm 

 Update Pays des Collines 
 
Om de plaats op je kaart te vinden waar je deze updates kan aanbrengen, hebben we van beide 
zijden van de kaart een overzichtskaart gemaakt.  
 

   
Overzichtskaart westzijde                                         Overzichtskaart oostzijde 
 
Op elk van deze overzichtskaarten zijn de plaatsen van de detailkaarten aangeduid. Deze 
detailkaarten helpen je om de update van je kaart uit te voeren.  
Een voorbeeld ter verduidelijking: bij de update TOV is de positie van knooppunt 92 een beetje 
noordwaarts verplaatst. Detailkaart ‘6. Hotond’ geeft dit in detail weer.  
 
De updates TOV, MOW en Schelde-Zwalm kan je gemakkelijk zelf op je kaart aanduiden.  
Voor de update ‘Pays des Collines’ is het wellicht handiger om eerst de detailkaarten uit deze 
omgeving af te drukken en dan de aanpassingen over te brengen op je kaart.  



1. Update TOV 
De kaart bevat als basis de knooppunten van het wandelnetwerk ‘Getuigenheuvels Vlaamse 
Ardennen’ van Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) en een deel van het wandelnetwerk ‘Land van 
Streuvels’ van Toerisme West-Vlaanderen (de witte bolletjes met de cijfers).  
In de zomer van 2017 lanceerde TOV een nieuwe editie van hun wandelnetwerk ‘Getuigenheuvels 
Vlaamse Ardennen’. Gelukkig zijn er maar een paar minieme wijzigingen t.o.v. de vorige versie. 

 Knooppunt 1 te Ruien: knooppunt 1 is geschrapt en wordt vervangen door het knooppunt B7. 
Deze wijziging vind je op detailkaart ‘3. Ruien Amougies’.  

 Knooppunt 92: de positie van knooppunt 92 is nu een beetje naar het noorden 
opgeschoven. De plaats waar knooppunt 92 gelegen was is nu vervangen door knooppunt 
B3. Deze wijziging vind je op detailkaart ‘6. Hotond’.  

 Traject knooppunt 41-42: het traject tussen deze 2 knooppunten is beetje naar het noorden 
opgeschoven. Deze wijziging vind je op detailkaart ‘5. Bossenare’.  

Het is best om ook minimaal de knooppunten die de aansluiting van het Waals met het Vlaams 
netwerk maken op je kaart aan te brengen. We sommen ze even voor je op:  

 In de omgeving van het Kluisbos (onderaan op de westkant van de kaart):  
o Knooppunt 29 (komt in de plaats van knooppunt U6) 
o Knooppunt 33 (komt in de plaats van knooppunt U4) 
o Knooppunt 53 (komt in de plaats van knooppunt S7) 
o Knooppunt 52 en 50 (dit zijn 2 nieuwe knooppunten) 

 In de omgeving van het Muziekbos (onderaan op de oostkant van de kaart): 
o Knooppunt 92 (komt in de plaats van knooppunt Q3) 
o Knooppunt 93 (dit is een nieuw knooppunt) 

 In de omgeving van de Pottelberg (onderaan op de oostkant van de kaart):  
o Knooppunt 6 (komt in de plaats van knooppunt L1) 

De detailkaarten 3. Ruien-Amougies, 4. Kluisberg-Amougies, 5. Russeignies-Klijpe, 7. Beaufaux, 8. 
Ellezelles en 9. Pottelberg helpen je daarbij.  
 
2. Update MOW 
MOW heeft naast de provinciale netwerken ook een aantal extra wandelwegen en knooppunten 
toegevoegd. Op die manier ontstond het maximale wandelnetwerk dat we jullie kunnen 
aanbieden. Een wandelnetwerk is echter geen statisch gegeven. Er zijn sinds de druk van onze 
MOW-kaart in oktober 2016 enkele nieuwe trajecten en enkele wijzigingen aan te brengen:  

 In Melden kun je een nieuw traject en de 2 bijhorende knooppunten L8 en L9 toevoegen. 
Dit vind je op detailkaart ‘1. Melden’.  

 In de omgeving van de Koppenberg zijn de knooppunten L6 en L7 toegevoegd, alsook de 
afstanden tussen enkele knooppunten gecorrigeerd. Dit vind je op detailkaart ‘3. 
Koppenberg’.  

 In Etikhove werd de oude verbinding langs de Nederholbeek in ere hersteld (zie verbinding 
tussen knooppunt K1-K2-K8) en werden enkele nieuwe verbindingen toegevoegd (K9-K7 
en K6-K5). Dit vind je op detailkaart ‘4. Etikhove’. 

 In Kwaremont is in de omgeving van de Paterberg het traject tussen knooppunt L6 en A2 
gewijzigd. Dit vind je op detailkaart ‘2. Paterberg’.  

 
 
 
 



3. Update Schelde-Zwalm 
In september 2017 lanceerde MOW een tweede wandelknooppuntenkaart, ‘Vlaamse Ardennen - 
Zwalmvallei’. Het netwerk van deze kaart sluit naadloos aan op de kaart Vlaamse Ardennen - 
Schelde.  
Op de noord- en oostkant van de kaart ‘Schelde’ zijn een aantal verwijzingen naar de andere kaart 
‘Zwalm’ voorzien. Deze groene cirkels met de groene pijltjes kan je nu op de kaart ‘Schelde’ 
invullen. Dit vind je op de detailkaarten 1. Mater, 2. Tissenhove, 8. Ellezelles en 9. Pottelberg. 
 
4. Update Pays des Collines 
In oktober 2016 lanceerde MOW de wandelknooppuntenkaart ‘Vlaamse Ardennen Schelde’.  
Op onze wandelknooppuntenkaart is aan de zuidkant een kleine oppervlakte van het Waalse 
landsgedeelte opgenomen (de noordkant van de gemeenten Mont-de-l’Enclus en Ellezelles). In 
april 2017 lanceerde Wallonie Picarde het wandelknooppuntennetwerk ‘Pays des Collines’, dat in 
het noorden aansluit op het Vlaamse wandelnetwerk van TOV. Dit Waalse wandelnetwerk is dus 
nog niet opgenomen op de MOW-wandelknooppuntenkaart. De detailkaarten 3. Ruien-
Amougies, 4. Kluisberg-Amougies, 5. Russeignies-Klijpe, 7. Beaufaux, 8. Ellezelles en 9. Pottelberg 
helpen je om het netwerk op je kaart aan te brengen. Het is wellicht handiger om ze uit te printen.  
 
 
Legende bij de updates  
 
Groene knooppunten: dit zijn bestaande knooppunten die een ander nummer krijgen.  
Bijvoorbeeld: knooppunt U4 is veranderd naar knooppunt 33 (omgeving Kluisbos).  
Groene pijl: verwijst naar een knooppunt van de andere kaart ‘Zwalm’ en ‘Pays des Collines’.  
Oranje knooppunten: dit zijn nieuwe knooppunten die op de kaart toegevoegd zijn.  
Oranje streepjes: dit zijn nieuwe wandelwegen die op de kaart toegevoegd zijn.  
Oranje balk met witte cijfers: de afstand tussen twee knooppunten.  
Witte balk met zwart kruis: afstandsaanduiding die mag geschrapt worden.  
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