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afstand in km vanaf het stadhuis

_̂ oplaadpunten elektrische fietsen

station

diensten

kmo

recreatie

scholen

fietsweg: autovrij, apart gelegen fietspad of autoluw
aanbevolen fietstraject om zo veilig en comfortabel mogelijk van
punt A naar punt B te rijden; bepaalde delen zijn nog verbeterbaar 
op korte of lange termijn 
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Colofon:

VU: College van Burgemeester en Schepenen, 
Administratief Centrum Maagdendale, Oudenaarde

Contact: dienst mobiliteit, Administratief Centrum 
Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, 
055/33 51 46
www.oudenaarde.be - mobiliteit@oudenaarde.be

Ontwerp en foto’s: stad Oudenaarde.

Deze fietskaart mag niet verkocht worden.
Deze fietskaart is een uitgave van het stadsbestuur 
van Oudenaarde en werd gedrukt in september 2015. 
De stad Oudenaarde is niet verantwoordelijk voor 
informatie die niet meer correct is als gevolg van 
wijzigingen na deze datum. 

Fietskaart?
Het stadsbestuur van Oudenaarde wil het dagelijks 
fietsen verder promoten. Hoe meer fietsers in onze 
stad, hoe leefbaarder en bereikbaarder Oudenaarde 
wordt. 

Deze kaart toont de beste fietspaden en 
fietsverbindingen in Oudenaarde. De volle rode 
lijnen zijn fietspaden of wegen waar het veilig en 
aangenaam fietsen is: autovrij, autoluw of voorzien van 
goede fietspaden. De stippellijnen tonen aanbevolen 
fietstrajecten waar bepaalde delen nog verbeterbaar 
zijn.

In de stad is de fiets vaak sneller dan de auto. Geen 
filestress, geen parkeerstress, geen gedoe met gratis 
kwartiertjes. Fietsen is gezond en goedkoop. En je voelt 
de wind in je haren.

Om je een idee te geven vind je hieronder nog de 
verplaatsingstijd met de fiets (18km/u) en afstanden 
van enkele routes:

– station Oudenaarde - Markt: 3 minuten, 1 km
– industriepark de Bruwaan - station Oudenaarde:  

7 minuten, 2 km
– Meersbloem Leupegem - station Oudenaarde:  

10 minuten, 3 km
– kerk Eine - Markt: 12 minuten, 3,5 km
– kerk Ename - Markt: 15 minuten, 4,5 km
– kerk Nederename - Markt: 20 minuten, 6 km 
– kerk Leupegem - Markt: 5 minuten, 1,5 km
– kerk Welden - Markt: 25 minuten, 8 km

Op de kaart kan je via cirkellijnen ook de afstanden tot 
de Markt terugvinden.

Veilig fietsen?
Veilig fietsen heb je voor een groot deel zelf in de 
hand. 
5 vuistregels:
1. Kies waar mogelijk voor routes met weinig 

of geen autoverkeer, ook al is de afstand 
dan soms iets groter. Oudenaarde heeft een 
uitgebreid netwerk aan autovrije fietspaden. 
Deze kaart helpt je om ze te vinden.

2. Rij aandachtig en anticipeer. Risico’s nemen 
bekoop je vroeg of laat.

3. Zonder verlichting en vooral zonder fluohesje 
ben je echt niet voldoende zichtbaar voor 
automobilisten. 

4. Wees extra alert in de buurt 
van vrachtwagens en op 
dubbelrichtingsfietspaden. 

5. Een helm beschermt je hersenen. Echt!
De stad Oudenaarde beschikt over 
2 oplaadpunten voor elektrische fietsen: een op 
de kleine Markt en een aan het administratief 
centrum Maagdendale in Tussenmuren. Je moet 
wel beschikken over een oplaadkaart. 
Deze kan je bestellen via www.bluecorner.be
Nuttige telefoonnummers:
stadsbestuur  055/33 46 01
dienst toerisme  055/31 72 51
politie   055/33 88 88
noodoproepen  112
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