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Wandelen in Ruien 
 

 
Deze lusvormige wandeling leidt u langs de trage wegen van de dorpskern van Ruien tot aan het 
Kluisbos en terug. 
 
Start en parking: kerk Ruien, Ruienplein in Kluisbergen 
Bereikbaarheid: bushalte ‘kerk’. Bus nr. 65 en 68 (Avelgem) of belbus nr. 470 Kluisbergen-Ronse  
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen, grotendeels ‘beton-tegelpaadjes’, maar ook enkele trage wegen 
door een akker.  
Afstand: 7 km 
Knooppuntenvolgorde: kerk-3-T8-T6-F7-F6-T4-T3-T2-T9-6-U5-F5-F4-B7-kerk 
Drankgelegenheid:  

 Zevende Zegel, Grote Herreweg 160, alle dagen open van 10-24u, behalve woensdag. 

 Boswachtershuisje, Fazantendreef 3, de openingsuren van deze zaak zijn niet bekend. 
 

Wandelbeschrijving: 
Met onze rug naar de kerkpoort gekeerd, gaan we naar rechts (in westelijke richting). We passeren 
het voormalig pastoriegebouw (nr.133, weetje A). Na 100m, voor het gemeentelijk speelpleintje, 
slaan we links af en volgen het betonnen baantje tussen de huizen door tot aan de Grote 
Herreweg. We steken voorzichtig deze straat over. Op de hoek aan onze linkerkant ligt de 
voormalige gemeenteschool, later gemeentehuis en thans vergaderlokaal voor verenigingen 
(Grote Herreweg 118, weetje B). We gaan rechtdoor (de Pacht, richting knooppunt 3). Na 100 m 
komen we aan de gemeentelijke basisschool ‘De Start’ (weetje C). We slaan links af, 50 m verder 
komen we aan knooppunt 3 waar we rechtdoor (richting knooppunt 4) onze weg vervolgen op een 
betonnen fiets/wandelpad (weetje D). Enkele tientallen meters verder negeren we de afslag naar 
links (richting kerk) en naar rechts. 100 m verder (= knooppunt T8), ongeveer 100 m voor de 
Rijerstraat, slaan we rechts. We volgen dit betontegelbaantje. Na ruim 100 m, aan het huis met nr. 
22, blijven we rechtdoor wandelen en het bochtig tegelbaantje tussen de huizen en langs de 
tuinen volgen tot aan het huis van Grotweg nr. 44. Hier belanden we aan een kruispunt waar we 
links afslaan en direct rechtsaf (naast huisnr. 51). 50 m verder, voorbij huisnr. 47, slaan we het 
betontegelbaantje naar rechts in. Dit loodst ons door de akker tot aan de Kokereelstraat (T6). We 
slaan rechts af en volgen deze straat tot 100 m voorbij huisnr. 29. Daar komen we aan de ingang 
van de hoogstamboomgaard (F7,weetje E). We betreden deze via een klaphekken (rechts van het 
metalen hek) en stappen eerst ongeveer 100 m rechtdoor tussen de boomgaard (links van ons) en 
de houtkant (rechts van ons). Op het einde van de boomgaard buigt onze weg enkele tientallen 
meters naar links af. Vervolgens slaan we rechts af en komen we aan een poel. We stappen via de 
brug (rechts van de poel) over de beek. We volgen de grasstrook langs de bosrand. Let ook eens op 
het mooie panorama rechts van ons. Deze grasstrook maakt na 100 m een haakse bocht naar links 
en na 50 m naar rechts. Terug 100 m verder komen we aan de straat ‘Vogelzang’, tegenover huisnr. 
12 (= knooppunt F6). Via een draaimolen steken we de gracht over en slaan links af. We bestijgen 
nu de half verharde bosweg langs het recreatiedomein van het Kluisbos. Aan het hoekuiteinde van 
dit recreatiedomein (= knooppunt T4) slaan we rechts af en volgen het streek-GR-pad (gele en 
rode streep) richting knooppunt 7. We blijven deze bosweg naar dit knooppunt rechtdoor volgen 
tot we na ongeveer 500 m aan een parkeerplaats komen (= knooppunt T2). Hier slaan we rechts af 
en 100 m verder links af (eventueel kunnen we hier een pauze nemen in het Boswachtershuisje, 
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rechts van ons, weetje F). Na enkele meters slaan we de Vinkendreef naar rechts in. Na een bocht 
naar links en naar rechts slaan we voor de electriciteitscabine de Eikendreef naar rechts in. Na 
ruim 100 m slaan we de Kastanjedreef naar links in. We laten de Berkendreef links liggen en 100 m 
verder volgen we de voetweg naar knooppunt 6 (rechts afslaan). Deze brengt ons eerst tussen de 
tuinen door tot aan een woonwijk waar we links afslaan en even verder terug linksaf zodat we aan 
de Buissestraat komen. We steken die straat over en volgen het betontegelpad tot aan knooppunt 
6. Aan dit knooppunt slaan we rechts af (richting knooppunt 29). Na een bocht naar rechts komen 
we aan de Marvijlestraat. We steken die over en volgen voetweg 28 (betontegel), links van huisnr. 
4. Na ongeveer 300 m komen we aan de Grote Herreweg. Hier slaan we links af en volgen het 
voetpad tot aan huisnr. 30 (= knooppunt F5, letten we even op de gerestaureerde hoeve, Grote 
Herreweg nr. 28, hoeve Den Doven, weetje G). We steken de baan over en volgen de brede 
onverharde toegangsweg tot de akkers, rechts van huisnr. 25. Na ongeveer 200 m slaan we links af 
en volgen de perceelsgrenzen tot aan de Veerstraat (= knooppunt F4, zie detailplan voetweg 28). 
We slaan de Veerstraat naar rechts in. Een 200 m verder letten we op de schuur aan onze 
linkerkant (tegenover de hoeve van huisnr. 12, weetje H). Juist na de hoeve, huisnr. 12, slaan we 
rechts af (richting knooppunt 3). We wandelen nu op het fiets-/wandelpad (weetje I). Aan onze 
linkerkant bevindt zich het traject waar vroeger de spoorweg van Oudenaarde naar Avelgem tot 
Moeskroen liep. Dit lager gelegen deel is nu uitgegroeid tot een vochtig bosje. 200 m verder 
verlaten we het fietspad door in de bocht rechts af te slaan (steeds richting knooppunt 3). We 
passeren het voetbalterrein van KFC Kluisbergen. Op het einde van deze ‘Misseweg’ komen we aan 
het kruispunt met de Kapellestraat. Let op de huizen met nr. 79 en 81 (weetje I). We steken de 
Kapellestraat over en slaan rechts af (richting knooppunt 3). Even verder slaan we links af en 
volgen nu de voetweg tot aan de kerk. Op de gronden rechts en links van ons werd archeologisch 
onderzoek verricht (weetje J). 
 
Detailplan traject voetweg 28 van Grote Herreweg tot aan de Veerstraat:  
De groene lijn komt overeen met de brede grasstrook tot aan de akkers.  
De gele lijn is de te volgen weg langs de perceelsgrens van de akkers tot aan de Veerstraat.  

 
 
Weetjes 
Weetje A. De eerste pastorie werd opgetrokken in leem en dateert van 1736-37. Later, in 1789 (zie 
jaartal in de voorgevel), werd een nieuwe pastorie gebouwd. Recent (een aantal jaren geleden) 
kwam het gebouw in privé-handen terecht.  
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Weetje B. De eerste gemeenteschool van Ruien werd in 1858 gebouwd. Er waren twee klassen, 
voor de jongens en meisjes elk één, en ook nog een onderwijzerswoning. In 1895 werden twee 
overdekte speelplaatsen en toiletten toegevoegd. In 1902 
werd de onderwijzerswoning ingepalmd voor een nieuw 
klaslokaal, terwijl de onderwijzer in een nieuwe woning 
ernaast (nr. 116) zijn intrek mocht nemen. Vanaf 1938 
deed het ganse gebouw dienst als het gemeentehuis van 
Ruien, terwijl de gemeenteschool verhuisde naar de 
Pacht nr. 6 (zie weetje C). Later, in 1995, kreeg het gebouw 
de functie van vergaderlokaal.  
 

Weetje C. Het gebouw van deze gemeentelijke 
basisschool dateert van 1935. Het plan was in 1924 al klaar 
maar de eigenlijke bouw werd elf jaar uitgesteld door 
onteigeningsproblemen. Indien je goed naar de gevel 
kijkt, zal je enkele kleine putten waarnemen. Ze zouden 
het gevolg zijn van beschietingen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

  
Weetje D. Dit betonnen baantje van 
anderhalve meter breed illustreert het 
typisch functionele aspect van trage 
wegen. Het is vooral bedoeld om het de 
kinderen makkelijker te maken om op een 
veilige manier met de fiets/te voet naar de 
school te komen. Of voor de ouders om 
even, na de kinderen aan de school te 
hebben afgezet, enkele kleine 
boodschappen te doen.  
 
Weetje E. Aan de Kokereelstraat werd in 
de laatste jaren door de gemeente 
Kluisbergen i.s.m. het Agentschap voor 
Natuur en Bos en de plaatselijke 
werkgroep van het Milieufront Omer 
Wattez gewerkt aan het herstel van een 
kleinschalig cultuurlandschap dat hier aan 
het Kluisbos aanleunt. Een mozaïek van 
een hoogstamboomgaard, een houtkant, 
een poel en een natuurrijke akker vormen de ruggegraat van dit uniek stukje natuur in wording. 
Uitgebreide info vind je ook op het infopaneel dat zich t.h.v. de ingang aan de Kokereelstraat 
bevindt.  
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Weetje F. De herberg ‘boswachtershuisje’ (zie foto 
links)was destijds het boswachterhuis van het 
Kluisbos, dat grotendeels eigendom was van de 
familie Behaeghel de Bueren. Al in het begin van de 
jaren 1900 begon het toerisme ook in het Kluisbos op 
te komen. Er hing dan ook een bordje ‘Estaminet 
Garde Bois’ aan de deur waardoor de toeristen ook 
hier hun dorst konden lessen. In 1967 verkocht de 
familie dit gebouw (tesamen met 104 ha bos en 

enkele andere gebouwen zoals de Toren, de Vierschaar en het huidige Kastanjehof) aan de 
gemeente, waarna het in 1990 prive-eigendom kwam. Het wordt nu als een café uitgebaat.  
 
Weetje G. Hoeve ‘Den Doove’ stamt uit de 18de eeuw. 
Op de kaart van de ‘Atlas der buurtwegen’ (1844, zie 
rechts) wordt ze vermeld als ‘Ferme Dendoove’ naar 
de toenmalige eigenaar Ch. De Dooven. Op de kaart 
‘Vandermaelen’ (1850, zie hieronder) wordt ze 
aangeduid als ‘Ferme Den Doorn’. Momenteel is 
deze hoeve gerenoveerd als privé-woning. Aan de 
straatzijde wordt ze afgesloten door een lage 
gewitte muur met steunberen.  
 
Weetje H. Op de plaats waar nu de schuur staat, 
stond vroeger de ‘Ruienmolen’. De molen moet er al 
van vóór 1775 staan, aangezien ze afgebeeld is op de 
kaart van de Ferraris (1775).  
Ook op de Vandermaelenkaart en de atlas der buurtwegen kun je de locatie van deze molen zien. 
De houten staakmolen deed dienst als korenwindmolen. De naam van de straat waar deze molen 
stond heette ‘Molenstraat’. Achteraf werd hij gewijzigd naar Veerstraat. Tijdens WO I (okt. 1918) 

kwam deze molen aan zijn einde. De 
maalactiviteiten werden dan 
overgenomen door de maalderij van 
veevoeders ‘Ovoir’ (enkele honderden 
meters verder in de Grote Herreweg 
nr. 29).  
De afbeelding hiernaast toont een 
uittreksel uit de kaart Vandermaelen 
met aanduiding van de hoeve 
Dendooven, de molen van Ruien 
(rode pijl), de Cappelappemolen 
(groene pijl) en de verschillende 
voetwegen.  
 

Weetje I: Op de hoek van de Kapellestraat met Misseweg staan twee gebouwen (nr. 79 en 81) die 
onze aandacht verdienen.  

 Het gebouw op de Kapellestraat 81 is momenteel een café, ’t Helle 4’ genaamd. Voorheen 
heette het ‘A la Descente des voyageurs’. Dit laatste verwijst naar de tijd dat de spoorweg 
van Oudenaarde naar Avelgem nog in gebruik was. Het stationsgebouw bevond zich een 
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honderd meter verder. De treinreizigers konden 
dus hun dorst laven in dit café. Het gebouw in de 
Misseweg naast dit cafégebouw is een voormalige 
molenaarswoning. De molen achter de woning 
heette de ‘Cappelappemolen’. Het was een houten 
koren- en oliewindmolen (19de eeuw). De molen 
werd in 1877 gesloopt. Op de Vandermaelenkaart 
(1850, zie Weetje H) staat de plaats van de molen 
aangegeven.  

 Aan de andere hoek van de Kapellestraat (nr. 79) bevond er zich nog een tweede drank -en 
eetgelegenheid: ‘Café-restaurant de la Gare’. Op de gevel van dit gebouw kun je nog het 
woord ‘GARE’ zien.  

 

Afbeelding van het station te Ruien uit ‘Over straten pleinen, een zicht op Kluisbergen vroeger en nu’, Erfdeel 
Kluisbergen. 

 Het huidige bushokje een paar meter verderop draagt ook de naam ‘station’. Er liep 
inderdaad een spoorweg van Oudenaarde naar Herseaux (Herzeeuw, nabij Moeskroen), 
spoorlijn 85. Het gedeelte tussen Avelgem en Herseaux werd al in 1881 geopend. Het 
resterende deel tussen Avelgem en Leupegem werd in 1890 gerealiseerd. Dit 
spoorwegtraject werd o.a. gebruikt door pendelarbeiders voor de textielarbeid in Noord-
Frankrijk. Het reizigersvervoer werd in 1959 stopgezet en een jaar later werd het 
goederenvervoer beperkt tot Avelgem. Vanaf 1975 bleven er enkel steenkooltreinen tot de 
elektriciteitscentrale van Leupegem tot Ruien rijden. Vanaf 2000 werd deze centrale 
uitsluitend nog per schip bevoorraad en stopte dus elk spoorverkeer. Tien jaar geleden 
werd het gedeelte tussen Leupegem en Ruien geasfalteerd, in 2017 kwam het resterende 
gedeelte van Ruien station tot aan de provinciegrens met Henegouwen aan de beurt. Het 
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station van Ruien bevond zich naast het huidige bedrijf Utexbel (zie afbeelding 
hierboven).  

 Spoorweg 83 tussen tussen Kortrijk en Ronse had te Avelgem een knooppunt met spoorlijn 
85 en werd voor pendelarbeid naar het Waalse steenkoolbekken gebruikt. 

 
Volgende topografische kaarten van 1873, 1904 en 1939 illustreren duidelijk de evolutie in dit 
gedeelte van Ruien:  
Op de kaart van 1873 zien we de Ruienmolen en de Cappelappemolen staan (zie groene pijlen op 
de kaart). De spoorweg van Oudenaarde tot Avelgem werd pas in 1890 geopend, vandaar dat hij 
nog niet op de kaart te vinden is. Merk ook op dat de Schelde als een meanderende rivier staat 
aangeduid.  

 
Uittreksel uit de topografische kaart van 1873 

 
Op de kaart van 1904 zien we meteen al een aantal verschillen met de kaart van 1873.  

 De Cappelappemolen staat niet meer op de kaart (de molen werd gesloopt in 1877) 

 De spoorweg Oudenaarde-Moeskroen en de locatie van het station van Ruien (zie groene 
pijl op de kaart) zijn hier aanwezig. 

 De Schelde is in deze omgeving al rechtgetrokken.  
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Uittreksel uit de topografische kaart van 1904 

 
Op de kaart van 1939 ontbreekt de Ruienmolen (zie rode pijl); deze werd immers in oktober 1918 
door de Duitse bezetter vernietigd. Daarnaast is ook de locatie aangeduid (zie groene pijlen) waar 
zich na 1904 twee nieuwe textielfabrieken (Utexbel en Tissage de Ruyen) hebben gevestigd.  

 
Uittreksel uit de topografische kaart van 1939 
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Weetje J: Het archeologisch onderzoek vond hier plaats n.a.v. de aanleg van de woonverkaveling 
Rosalinde.  
Vooreerst werd er een prehistorisch kampement uit de laatste ijstijd (Jonge Dryas) gevonden op 
de zandige, lage, duinachtige rug die zich op een paar honderd meter van en langsheen de Schelde 
bevond. Er werden vuurstenen gebruiksvoorwerpen gevonden rond een haard die opgebouwd 
was uit lokale zandstenen. Het achtergebleven houtskoolpoeder kon gedateerd worden a.d.h.v. 
radiokoolstofdatering. Het houtskool bleek zo’n 13.000 jaar oud te zijn, wat overeenkomt met het 
begin van de Jonge Dryas, dit is een laatste koude-opstoot van de laatste ijstijd. De vuurstenen 
werden ter plaatse bewerkt om er pijlpunten voor de jacht van te maken. Ook werden er enkele 
bewerkte vuurstenen gevonden voor het snijden van droge huiden en vlees, voor het doorboren en 
kerven van been of gewei of voor het schrapen van hout en been. Doordat de vindplaats tijdens 
deze ijstijd snel is afgedekt door een lösslaag is ze zeer goed bewaard gebleven (löss is een lemige 
afzetting die tijdens de ijstijd hier met de noorderwind in onze streek terecht kwam). De manier 
waarop mensen destijds vuursteen bewerkten veranderde doorheen de tijd. Zo ontstonden 
verschillende ‘culturen’. Op basis daarvan bleken de vondsten die te Ruien werden gevonden 
overeen te komen met de ‘Ahrenbergscultuur’. Deze cultuurgroep leefde voornamelijk in Noord-
Nederland, Noord-Duitsland en Zuid-Scandinavië. Dat er te Ruien een vindplaats van deze cultuur 
werd gevonden (ten zuiden van het noordelijke kerngebied) kan er op wijzen dat, omdat het zo’n 
13.000 jaar geleden heel koud was, de groepen jagers-verzamelaars genoodzaakt waren meer 
zuidwaarts te trekken. Deze groep jagers volgden de migrerende rendierkudden om er jacht op te 
maken. De rendieren maakten jaarlijks twee belangrijke migraties: één in het voorjaar naar de 
noordelijke toendra en één tijdens het najaar naar de zuidelijke heuvels. Deze migraties verliepen 
meestal langs de grote riviervalleien. Op plaatsen waar de vallei vernauwd was door nabijgelegen 
heuvels ontstond er een flessenhals waar de doortocht van de rendieren vertraagd werd. Zo 
ontstonden concentraties van rendieren waar de toenmalige jagers gebruik van maakten om er 
relatief gemakkelijk jacht op te maken. Door de nabijheid van de Kluisberg is de Scheldevallei te 
Ruien vrij smal. Het is dus mogelijk dat de jagers te Ruien gebruik maakten van deze 
flessenhalspositie in de Scheldevallei. 
Naast de vondst van een prehistorisch kampement te Ruien vond men op deze site ook nog 
bewoningssporen uit de Late IJzertijd (450-57 v.C.) en de Romeinse periode (57 v.C.-400 n.C.). 
Meer bepaald tussen 200 en 50 v.C. begint het landschap langsheen de Schelde door toename van 
de boskap te veranderen. Vooral in de Romeinse periode ontstaat er een open landschap met 
akkers en weiden, opgedeeld in verschillende nauwkeurig afgemeten percelen. Waar de 
bewoning in houten woonhuizen tijdens de late Ijzertijd zich lager (naar de Schelde toe) situeerde, 
ontwikkelden de Romeinse nederzettingen zich naar de meer hoger gelegen gronden van de 
opgraving (nabij de kerk van Ruien). Het zwaartepunt van de Romeinse periode op de site te Ruien 
is gelegen tussen 40 en 135 n.C. Voor elke generatie werd een nieuw huis gebouwd (zie de 
verschillende gekleurde veelhoeken op de afbeelding hieronder).  
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Overzichtsplan van een Romeins perceel binnen de opgraving te Ruien Rosalinde. Bron: brochure 9 ‘Ruien Rosalinde’ van 
prehistorische kampenent tot Romeinse nederzetting (Solva).  

 
Onderzoek van plantenresten die in een Romeinse waterput en in diepe kuilen werden gevonden 
geven aan dat er in deze periode vooral emmertarwe, gerst en mogelijk ook spelt werd verbouwd, 
naast de kweek van peulvruchten (boon). Het grasland was bestemd voor het kweken van het vee. 
Hier en daar was er in dit open landschap nog plaats voor enkele bomen, waaronder de wilg. 
De aanwezigheid van de nabijgelegen heirweg van Blicquy naar Kerkhove zorgden er voor dat de 
bewoners van de Romeinse nederzetting te Ruien toegang hadden tot een netwerk van 
handelsproducten. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat er op deze site resten werden 
gevonden van bekers, borden, kommen, schalen, kruiken en amforen, afkomstig van 
pottenbakkers van het Romeinse Rijk. Ook andere vondsten als weefgewichten wijzen op een 
textielproductie, terwijl delen van maalstenen verwijzen naar het verwerken van graan tot meel.  
Op sommige plaatsen in de site zijn er ook getuigen van kleine rituele handelingen aangetroffen. 
In een aantal kuilen op een kruispunt van grachten, op de hoekpunten van erven of bij de opgave 
van een waterput vond men er intacte potten. Ze fungeren als symbolische markeerders van 
grenzen tussen de bewoning en de buitenwereld en als offers om ‘verstoringen’ aan de 

ondergrond te 
compenseren. Op de 
Romeinse boerderij vond 
men er ook ritueel 
gedeponeerde vondsten 
van glasparels, wetstenen 
en aardewerk.  
Daarnaast werden ook 
enkele graven van 
overledenen gevonden. 
De doden werden in deze 
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periode gecremeerd en de resten werden in kuilen gedeponeerd, tezamen met drank- en eetgerei.  
Door een pestepidemie en Germaanse invallen blijft het op deze site tussen 135 en 170 na Chr. 
stil. Nadien is er op een hoger gelegen plaats een heropleving van de bewoning. Vondsten van 
dakpannen, vloertegels, verwarmingsbuizen en pleisterwerk en vensterglas wijzen op een 
Romeins gebouw met vloerverwarming en beglazing. De site te Ruien wordt rond het midden van 
de derde eeuw verlaten. Waarschijnlijk zullen de Germaanse invallen en de 
klimaatschommelingen (van koel en droog naar warm en nat) daarvoor verantwoordelijk geweest 
zijn.  
 
Filip Keirse, oktober 2018 


