
Het gehucht d’Hoppe of 
La Houppe
Op d’Hoppe komen zes boswegen uit alle richtingen samen. Al in 
de 15de eeuw ontstond hier een bidplaats die later tot de bouw 
van een kapel leidde. Op het kruispunt stond ook een belangrijke 
herberg, genaamd ‘à la Caplette’. 

Naast het bezienswaardig kapelletje en een bedevaartsoord met 
grot, herbergt dit gehucht een kleine collectie vernieuwde gebouwen 
uit de negentiende eeuw. Het geheel ademt de sfeer van ruim 125 
jaar toerisme, dat aanvankelijk voorbehouden was voor de ‘beau 
monde’ van Kortrijk, Doornik, Ronse en zelfs Gent. Ook vandaag nog 
is d’Hoppe goed voor regionaal gerstenat en lekker tafelen.

Brakelbos en de 
Modderodde of Mont de Rhodes 

Het Brakelbos, vroeger eigendom van de heren van Opbrakel, is 
ruim 50 hectare groot en biedt verschillende mogelijkheden voor 
wandelaars, fietsers en ruiters. Het Brakelbos ligt op de noordhelling 
van de Mont de Rhodes of Modderodde, waarvan het hoogste 
punt ruim 150 meter boven de zeespiegel ligt. Het Brakelbos is 
eigendom van het Sociaal Huis Oudenaarde en van Natuur en Bos, 
dat ook instaat voor het beheer. In het beukenbos tref je een rijke 
voorjaarsflora aan. Ook in de andere seizoenen is het genieten: 
onder een sneeuwtapijt bezorgt de hulststruik ons een feeërieke en 
onvergetelijke winterwandeling.

Hoger op de helling, dichtbij d’Hoppe, ontwikkelen zich eiken-
berkenbossen. Berken, brem en struikheide zijn van oudsher zeer 
kenmerkend voor de zandige top van deze getuigenheuvel. Meer dan 
honderd jaar geleden was de top van de berg helemaal open en had 
je een wijds vergezicht. 

Pottelbergbos in Wallonië
Vanuit het gehucht d’Hoppe gezien, heeft de heuvel ook een 
beboste zuidflank die volledig in Wallonië gelegen is. Deze 
helling is naar het Muziekbos georiënteerd en herbergt het bos 
op de Pottelberg, in de volksmond ook wel Potseberg genoemd. 

Ook in het Pottelbergbos heb je een eiken-beukenbos met 
rijke en gevarieerde voorjaarsbloeiers. Omdat het bos op een 
zuidflank ligt, baadt dit hellingbos ‘s namiddags en ‘s avonds 
in het zonlicht. Dit betekent meer warmte en meer licht in het 
bos, waardoor warmteminnende reptielen zoals de hazelworm 
en de levendbarende hagedis een kans krijgen. Bosbewonende 
dagvlinders zoals de zeer zeldzame weerschijnvlinder en grote 
vos profiteren van zonnige open plekjes en bosranden.  

Bos Ter Rijst, hellingbos langs de 
Molenbeek

De regio is van oudsher erg gevoelig voor landverglijdingen. Daardoor 
vind je soms abrupte niveauverschillen in deze bossen. Ook het Bos 
Ter Rijst ligt op een zuidhelling en bestaat vooral uit eiken en (haag)
beuken. Bosanemoon, gele dovenetel, maar ook wilde narcis zijn in 
de kruidlaag te vinden. Dit is tevens één van de meest noordelijke 
vindplaatsen van wilde narcissen.

In de snelstromende Molenbeek werden enkele zeldzame 
vissoorten opnieuw geïntroduceerd door Natuur en Bos.  Dit is 
één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar de kwabaal of 
zoetwaterkabeljauw werd geherintroduceerd. In de Molenbeek plant 
ook de vuursalamander zich voort. Zijn larven zijn vooral terug te 
vinden in de traagstromende delen van de beek. In heel ondiepe 
stukken, waar veel modder verzamelt, legt ook de gewone bronlibel 
haar eitjes. Ze is erg zeldzaam en één van onze grootste inheemse 
libellen. De zwart-gele banden op haar achterlijf zijn erg opvallend.

Contactgegevens

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid 
E anb@vlaanderen.be

www.natuurenbos.be/brakelbos 
www.natuurenbos.be/bosterrijst 

www.facebook.com/natuurenbos 

www.twitter.com/natuurenbos 

www.instagram.com/natuurenbos
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WELKOM IN HET
BRAKELBOS, 
POTTELBERGBOS EN 
BOS TER RIJST
Een grensoverschrijdend boscomplex 
van betekenis

Zuid-Oost Vlaanderen mag zich gelukkig prijzen met 
enkele zeer mooie boscomplexen. Eén daarvan is 
gelegen tussen Brakel en Vloesberg. Het bestaat uit 
het Brakelbos, het Pottelbergbos en het Bos Ter Rijst. 
Middenin deze bossen ligt het gehucht d’Hoppe.

Nu is de heuveltop bebost, maar in 2010 werd een deel ervan 
open gemaakt om de dwergstruikjes blauwe bosbes en 
struikheide, die meer van het licht houden, meer kansen te 
geven. Maar ook loopkevers, krekels en hazelwormen vonden 
dit zonnig plekje snel terug.

Wirwar van bronnetjes en 
poelen in het bos 
In het Brakelbos liggen enkele diepe ravijnen met bronnen. Die 
vormen de bovenlopen van de Sassegembeek die afwatert naar 
de Zwalm. Hier leeft één van de ambassadeurs van de Vlaamse 
Ardennen, onze enige landsalamander, de vuursalamander. In 
de Sassegembeek leven nog steeds zeldzame vissoorten zoals 
de beekprik en de rivierdonderpad. Ze zijn internationaal 
beschermd.  Enkel hier in de Vlaamse Ardennen, in het 
zuurstofrijke en koude bronwater kon de beekforel overleven. 

Op de Modderodde ligt een grote verlaten zandgroeve. Na de 
ontbossing in de 21ste eeuw werd hier ijzerrijk zand gewonnen 
voor de bouwindustrie. De okerkleurige zavel werd toegevoegd 
bij het maken van mortel om te metselen. Het werd ook lang 
als onderlaag gebruikt voor stoepen, terrassen en vloeren. 

vuursalamander

grote weerschijnvlinder

wilde narcis

Welkom in het Brakelbos en 
Bos Ter Rijst 
In het Brakelbos kan je terecht voor prachtige 
wandelingen. Deze kun je maken aan de hand van de 
wandelknooppunen. Een speelzone langs de Laaistok 
verwelkomt de spelende jeugd. 
In het Bos Ter Rijst wandel je via een mooi wandelpad, 
dat deel uitmaakt van het wandelknooppuntennetwerk, 
door het gebied. Via de wandelknooppunten kan je 
ook de verschillende bossen al wandelend met elkaar 
verbinden. 

De ingang en parking van het Brakelbos vind je in de 
Brakelbosstraat 31 in 9660 Brakel. 

De ingang van het Bos Ter Rijst vind je in de 
Bosgatstraat, 9688 Maarkedal 

www.visitvlaamseardennen.be/het-brakelbos

www.brakel.be/toerisme/

www.maarkedal.be/toerisme
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