In het Muziekbos in Ronse en Maarkedal hoor je de ruisende
melodie van de bladeren die ritselen in de wind. Laat je
meeslepen door dit zachte muziekspel van de windharpen in
de bomen en geniet met volle teugen van de natuurpracht
van deze groene oase! Zeker in het voorjaar is het Muziekbos,
opgeﬂeurd door de kleurenpracht van de voorjaarsbloeiers,
een ware aanrader!

VAN ZANDBANK TOT
MUZIEKBERG…
De Muziekberg (150 meter) maakt deel uit van de beboste
getuigenheuvels die zich uitstrekken van Noord-Frankrijk tot
Diest. Drie miljoen jaar geleden lagen deze heuvels nog als
zandbanken aan de kust van een ondiepe en tropische zee.

DE BEUK: NIET LANGER
OVERAL DE EERSTE VIOOL
Met de heraanplant na de kaalslag van de Eerste Wereldoorlog
speelde de beuk in het Muziekbos lang de eerste viool. Maar
de beuk laat met zijn dichte kruin weinig licht door. Hierdoor
is de ondergroei in het bos beperkt. Gelukkig vormen de wilde
hyacint, de wilde narcis, kleine maagdenpalm en daslook hier
elk voorjaar een kleurrijke uitzondering op.
Gerichte dunningen en kappingen in bepaalde zones van het
bos zullen het Muziekbos op termijn omvormen tot een meer
gevarieerd loofbos met naast beuk ook kers, eik en es. Dit type
bos laat een gevarieerde struiklaag en een rijke ondergroei toe.
Zo kan het Muziekbos in de toekomst nog meer verschillende
planten- en diersoorten verwelkomen.

WELKOM IN HET

MUZIEKBOS

Langs de bosrand ﬂadderen vlinders als de gehakkelde aurelia,
de dagpauwoog en het bont zandoogje. En in het oudste deel
van het bos zie je met wat geluk een schichtige ree in het
struikgewas wegvluchten…

DE MISPEL VAN WELEER…
Uniek in het Muziekbos zijn de wilde mispels, die – en dit
is bijzonder zeldzaam in Vlaanderen – er zich ook nog
verjongen. De wilde mispel is een doornige struik met grote
roomkleurige bloemen, die kort bloeien in de eerste helft
van mei. De appelvormige vrucht smaakt melig en wrang.
Ietwat overrijp is de vrucht geschikt om er lekkere gelei van
te maken. Vroeger maakte men ook wandelstokken van de
takken van de wilde mispel.
Gehakkelde aurelia

EEN BOS VOL LEVEN!
Misschien ontdek je een boomklever die langs een boomstam
klimt? Of hoor je de zwarte specht roffelen? Waar het bos
overgaat in een open landschap, is de kans groot dat je een
buizerd ziet rondcirkelen, op zoek naar een prooi.

DE GEUZENTOREN
Midden in het bos vind je ook de Geuzentoren, een ronde toren
opgetrokken in ijzerzandsteen. Bouwheer M. Scribe liet zich in
1864 wellicht meeslepen door de ‘follies’ van die tijd om bizarre,
romantische bijgebouwtjes op te trekken. Na een inspirerende
wandeling in het bos in 1888 stonden Omer Wattez en zijn
vriend, de dichter Pol De Mont, op de Geuzentoren het landschap
te bewonderen. En sinds Pol De Mont toen uitriep: ‘Maar dat zijn
hier de Vlaamse Ardennen!’, werd dit het koosnaampje voor deze
parel van een streek.
Op een boogscheut van de Geuzentoren vind je een prehistorische
grafheuvel uit het Bronstijdperk. Centraal in de heuvel bevindt
zich de grafkamer, waar twee urnen met verbrande beenderen
van een man en een vrouw, assen en steenkool gevonden werden.

Fietsers vinden hun gading langs de bewegwijzerde
Hermesroute en langs andere paden in het bos waar dit
toegelaten is. Paardrijden en mountainbiken kan ook op
de hiertoe aangeduide paden. Verder zijn er voor het jonge
volk twee speelzones, eentje voor kinderen jonger en eentje
voor kinderen ouder dan 12 jaar. In de speelzone aan de
Boekzitting zijn er enkele houten speel- en klimtoestellen. En
in de bivakzone kan je in de volle natuur, maar netjes volgens
de regels, kamperen! De liefhebber van cultureel erfgoed kan
een bezoek aan de Geuzentoren en de grafheuvel aanvragen
bij Toerisme Ronse.

De Geuzentoren

VOOR ELK WAT WILS…
In het toegankelijke Muziekbos (110 hectare) vind je vier
bewegwijzerde wandelingen. De korte wandelingen (het
Boshyacintenpad en het Geuzentorenpad) leiden je rond
in het hartje van het bos. Met de Muziekbosroute of de
Taalgrensroute verken je ook de ruimere omgeving.

Een monumentale zomereik
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BEREIKBAARHEID
Met de wagen
In de onmiddellijke buurt van het Muziekbos is er ruime parkeergelegenheid aan de kerk Louise-Marie (La Salettestraat,
9680 Maarkedal) en de Jeugdherberg De Fiertel (Ruddersveld
7, 9600 Ronse). Je kan ook parkeren op de Veemarkt in het
centrum van Ronse, op ongeveer 3 km van het Muziekbos.
Via de Beekstraat, Savooistraat en Muziekbosstraat wandel
je recht het Muziekbos in.

Met de ﬁets of te voet
Het Muziekbos maakt deel uit van het wandelnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen en het ﬁetsnetwerk Vlaamse
Ardennen. Beide kaarten bestel je bij Toerisme Oost-Vlaanderen (www.tov.be).

MEER INFORMATIE
Agentschap voor Natuur en Bos
Koningin Maria Hendrikaplein 70 postbus 73 - 9000 Gent
T 09 276 20 00 - E ovl.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/muziekbos
#muziekbos
Toerisme Ronse (Hoge Mote)
De Biesestraat 2, 9600 Ronse
T 055 23 28 16
E toerisme@ronse.be
www.ontdekronse.be
Toerisme Vlaamse Ardennen
De Biesestraat 5, 9600 Ronse
T 055 20 76 81
E toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be
www.toerismevlaamseardennen.be
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