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1 Stadhuis / Dienst Toerisme / MOU
2 Liedtspark / kasteel
3 Abdij Maagdendale
4 Onze-Lieve-Vrouw van Pamele Kerk
5 Zwart Zuster klooster
6 Begijnhof
7 Vleeshuis / Bibliotheek
8 Huis Cambier
9 Huis Margaretha van Parma
10 Boudewijntoren
11 Sint-Walburgakerk
12 Bisschopskwartier
13 Kasselrijhuis

14 Huis de Lalaing
15 Centrum Ronde van Vlaanderen
16 cc De Woeker / Brandwoeker
17 Donkvijver / Surfclub / The Outsider
18 Zwembad
19 Sporthal
20 Passantenhaven
21 Station
22 Archeologische Site Ename
23 PAM Ename
24 Provinciaal Erfgoedcentrum (PEC)
25 Administratief centrum Maagdendale



Wi
jne

nd
ale

Wijne
nda

le

Edelareberg

Aa
lst

str
aa

t

M. va
n To

rho
uts

traa
t

Leupegemstra
at

Gratis parkeren

Betalend parkeren

Publiek toilet

Oplaadpunt voor 
elektrische fietsen

Donkvijver

Liedtspark

Markt

Sch
eld

eka
nt

Ein
dri

esk
aai

Marg
are

tha
 va

n P
arm

ast
raa

t

Ma
rlb

oro
ug

hla
an

Je
zu

ïet
en

ple
in

Pri
ns

 Le
op

old
str

aa
t

Pa
rks

tra
at

Ble
ker

ijst
raa

t

Bro
ek

str
aa

tSta
tio

nsp
lei

n

Dijkstraat

Dijkstraat

Woeker

De
vo

ss
tra

at

Kattes
traat

Einestr
aat

Broodstraat

Ba
ars

tra
at

De 
Ham

Hoogstraat

Tacambaro

Stationsstraat

Beverestraat

J. B
rae

tstr
aat

Beverestraat

Wortegemstraat

Kortrij
kstra

at

Kortrijkstraat

Doo
rnik

se 
Heer

weg

N60 - Westerring

Minderbroederstraat

Minderbroederstraat

Meerspoort

N60 - Westerring

Deinzestraat

Nederstraat

Bergstraat

Tussenbruggen

Wijngaardstr.      Achter de Wacht

1

15
17

18

19

H

2

3

25

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

20

21

22
23

24

25

hotspothotspot

hotspothotspot

hotspothotspot

16

OUDENAARDE,
BELEEF HET!
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Topavontuur op wandelaf-
stand van het stadscentrum

Via de doorsteek onder de N60 beland je 
van op de Markt te voet of met de fi ets in 
geen tijd midden het groen van den Donk. 
Het 40 hectare groot reacreatiedomein 
is de lanceerbasis voor sportieve en 
avontuurlijke activiteiten van The Out-
sider. Hier kan je met vrienden of familie 
terecht in avonturenpark de ‘Seven Sum-
mits’.
Seven Summits is een amusementspark 
dat de sfeer ademt van grote avonturen 
in donkere, ondoordringbare wouden. 
Achter zeven poorten wachten evenveel 
spannende activiteiten, met de Blue Dia-
mond als hoogtepunt. Op de ingenieuze 
metalen constructie kunnen meer dan 

zeventig avonturiers van alle niveaus 
tegelijk hun evenwichtsvermogen uitda-
gen. Via kabels en bruggenconstructies, 
hangend aan klimgrepen of wiebelend 
over hangende bruggen moeten ze zich 
een weg banen van het ene luchtplatform 
naar het andere. Ook mensen met een 
beperking zijn hier meer dan welkom.
Het moerasparcours Pantanal, de Zam-
besi kajaktocht, de deadride die geen 
naam heeft, het Bigfoot blote voetenpad 
en het speleoparcours Voronja vervolle-
digen de adembenemende uitdagingen. 
Wie deze zes ‘summits’ heeft overwon-
nen, is klaar voor de zevende, verras-
sende, adrenalinepiek. Seven Summits is 
open tijdens het weekend en op feestda-
gen. Informeer zeker ook wanneer het 
park open is tijdens de schoolvakanties.

Arrangementen 
voor groepen

Voor groepen werkt The Outsider het 
jaar door avontuurlijk arrangementen uit 
waar bijvoorbeeld ook een stadsspel, een 
aperitiefshooting, een moordiner of een 
Laser Battle deel van uitmaken. Laser 
Battle is een levensecht computerspel 
dat gebruik maakt van de natuurlijke 
omgeving. Terwijl je vroeger  voor een 
partijtje paintball veiligheidskledij moest 
aantrekken, volstaat gewone sportieve 
kledij om het battlefi eld te betreden. Het 
enige wat je kan raken is immers een 
onzichtbare infraroodstraal die uit de 
loop van het geweer van je tegenstander 
komt. Daardoor is lasergamen ook milieu-
vriendelijk.

SevenSummits
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Origineel overnachten

Wie na het buitenspelen wil nakaarten 
bij een lekker etentje of tussen 
pot en pint, kan in het Moerashuis 
terecht. Het verblijfscentrum biedt 
overnachtingsmogelijkheden voor 72 
personen. Wie echter ook ’s nachts 

het avontuur wil opzoeken, kan voor een 
Thuisbuis kiezen. Die biedt een origineel 
alternatief voor een eenpersoonstent 
en ligt op je te wachten aan een 
gemeenschappelijk paviljoen waar je zelf 
eten kan klaarmaken. 

Voor wie eens iets anders zoekt dan 
een groepsuitstapje naar zee, is dit de 
gedroomde oplossing.

WATERSKIKABELBAAN

In april 2017 opende de allereerste 
waterskikabelbaan van Oost-Vlaanderen 
aan het Donkmeer te Oudenaarde.  
Waterskiën en wakeboarden achter 
een boot zijn gekend. Weliswaar 
niet altijd makkelijk te organiseren... 
Wij opteren voor een elektrisch 
aangedreven kabelbaan die 
milieuvriendelijker en goedkoper is. Een 
waterskikabelbaan biedt de mogelijkheid 
om te kneeboarden, waterskiën of 
wakeboarden. Deze drie disciplines die 
kunnen bij ons beoefend worden. Een 
ervaren team staat voor je klaar om je 
te begeleiden bij de start!

The Outsider
Taverne Den Dronk
Donkstraat 50
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 20 70 30 
info@outsider.be
www.moerashuis.be
www.outsider.be
www.dendronk.be
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Wim Beke en Luk Derde hebben 
achttien 2CV’s (Deux Chevauxtjes), 
de iconische autootjes van Citroën.  
Ze verhuren ze het jaar rond om 
de Vlaamse Ardennen mee te 
verkennen. 

“Ik was 18 toen ik mijn eerste 2pk’tje 
kocht”, vertelt Wim. “Voor een appel en 
een ei, maar voor mij was het niets mind-
er dan een goedkope cabrio. Luk had er 
ook een en kon bovendien goed aan het 
sympathieke wagentje sleutelen. Ik ging 
geregeld bij hem te rade en leerde op die 
manier zijn zus kennen. Ze is intussen 
mijn vrouw geworden. We besloten om 
met onze autootjes naar Zuid-Frankrijk 
te rijden en het jaar nadien nog eens. 
Voor we het in de gaten hadden, waren 
we steeds grootsere plannen aan het 
smeden. Het was op een avond in de 
Sahara dat we bij het kampvuur enkele 
meegereisde streekbieren degusteerden 
en besloten om thuis 2pk’tjes te verhuren 
voor rondritten en events.”

Fans

Een paar weken later richtten ze met hun 
spaargeld 2CV&CO op.
“We begonnen voorzichtig met vijf wa-
gentjes, die we helemaal zelf hadden ger-
estaureerd. Na een tijdje beslisten we om 
onze vaste job als ingenieur op te geven 
om ons voltijds te kunnen bezighouden 
met ons bedrijf. We bleken immers niet 
de enige 2CV-fans. Zowel bedrijven als 
particulieren waren bijzonder enthousi-
ast over ons aanbod. Naast de loutere 
verhuur van de wagens, om de streek 
op eigen houtje te verkennen, stellen we 
immers ook zelf roadbooks en routes 
samen. Het laat de bestuurders en hun 
gasten toe om de streek op een originele 
manier te verkennen. Voor teamactivitei-
ten kunnen we de tochten combineren 
met  praktische opdrachten en raadsels 
of geven we ze de vorm van een zoek-
tocht. Tussendoor lassen we enkele stops 
in waarbij de passagiers iets kleins of 

iets groots kunnen eten of iets kunnen 
drinken. Om grote groepen aan te kun-
nen, maken we ook combinatieactivitei-
ten met Vespa’s of andere vervoermid-
delen.”

Euforie

Het sympathieke wagentje en een au-
thentieke streek als de Vlaamse Arden-
nen, dat zijn twee handen op een buik. 
“Door de fantastische ophanging is 
het geitje geknipt voor de kronkelige 
wegen en de kasseistroken”, zegt Wim. 
“Tenslotte was het de bedoeling van An-
dré Citroën om een wagentje te bedenken 
dat eieren over een akker kon vervoeren 
zonder dat ze zouden breken. En jawel, in 
combinatie met de schitterende mech-
aniek, lijkt het alsof je zweeft! Als de zon 
schijnt en het dak kan open, leidt dat bij 
de gasten altijd tot euforie. Het fantas-
tische is dat ook wandelaars en fietsers 
die ons pad kruisen, steevast beginnen te 
glimlachen.”

Achttien
en tweegeitjes

paarden

Wim en Luk 
gaan de boer op 
met 2cv & co. 
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Er zitten geen gevaarlijke dieren 
in de Vlaamse Ardennen, al nemen 
sommige mensen in het wild wel 
eens een zwarte slang waar die het 
geluid maakt van een wesp. Niets 
om bang van te zijn. Het is een 
colonne Vespa’s die Oudenaarde 
en Vlaanderens Mooiste landschap 
verkent.

Sinds 8 jaar is Refuge Kapelleberg 
dé uitvalsbasis voor wie de Vlaamse 
Ardennen in zijn geheel wil verkennen. 
Maar liefst 18 scooters & vespa’s stellen 
Tom & Annique ter beschikking hun 
klanten, of ze nu zakelijke klanten zijn, 
dagtoerist of weekendgasten in hun 
stemmige vierkantshoeve  
(www.refugekapelleberg.be), ze voorzien 
voor ieder wat wils. Met hun stalen 
rossen worden alle stevige kuitenbijters 
plots heuveltjes, worden lange 
beklimmingen fantastische sightseeing-
momenten. De vespa’s en scooters zijn 
voldoende krachtig om u eender waar 
te brengen, comfortabel en makkelijk. 
U hoeft niet eens te schakelen. U kan 
met 2 personen op 1 vespa rijden, 
maar als u daar als bestuurder geen 
ervaring mee heeft, huur je best een 

vespa voor u alleen. Tenslotte kan op 
aanvraag een vespa-gps ter beschikking 
gesteld worden, met de allermooiste 
en zorgvuldig geselecteerde, vespa-
toegankelijke routes. 
Online reserveren kan via  
www.refugetrips.be voor een (al dan niet 
begeleide) trip. Verder kan je aangeven 
waar je ‘s middags wil eten, maar je kan je 
ook laten verrassen de dag zelf of een lijst 
met de leukste (eet) adresjes opvragen.

en twee

Op zwier met een 2CV?
www.2cv-co.be

Geïnteresseerd in een Vespatocht? 
Ga voor de reservatie en voorwaarden 
kijken op www.refugekapelleberg.be 

Voel je meer voor een ritje 
met een huifkar of een koets? 

Meer info: toerisme Oudenaarde 
of via www.visitoudenaarde.com 
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