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Wandelen     
Mooiste Landschap

in Vlaanderens 

De Vlaamse Ardennen is een groene regio 
waar je letterlijk tegenaan loopt als je vanuit 
Gent zuidwaarts trekt. In het vlakke en dicht 
bebouwde Vlaanderen valt onze landelijke 
streek immers op door zijn nijdige heuvels. 
Ze zijn de hoofdrolspelers in een versnipperd 
landschap van bossen, wriemelende beekjes 
en smalle kronkelende wegen. Renners die 
tijdens de talrijke wielerwedstrijden van 
het voorjaar dit decor aan de horizon zien 
verschijnen, weten wat hen te wachten staat. 
Hier val je door de mand als je niet de juiste 
benen hebt.

Gelukkig zijn het niet enkel profwielrenners 
die Vlaanderens Mooiste Landschap graag 
komen opzoeken en gelukkig zijn er altijd op-
lossingen om onze streek te verkennen, ook 
al heb je geen gebeeldhouwde kuiten. Voor 
iedereen ligt de weg wijdopen om in onze 
prachtige streek het landschap en het rijke 
erfgoed te komen ontdekken. Maak kennis 
met het veelzijdige aanbod van deze ideale 
kortbij bestemming. Oudenaarde is slechts 
één van de 4 gezellige kunststadjes met heel 
wat topattracties. Maar ook de 13 pittoreske 
dorpen hebben heel wat te bieden. 



19

Wandelnetwerk

Het Wandelnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse 
Ardennen, dat is 300 kilometer wandelplezier 
in het Zuidwestelijk deel van de regio. Stel 
zelf je tocht samen en wandel van knooppunt 
naar knooppunt over de mooiste en veiligste 
wandelpaden van de gemeenten Kluisbergen, 
Oudenaarde, Maarkedal, Ronse en Brakel.

Te koop aan 6,00 euro/stuk bij 
Toerisme Oudenaarde

Plan Bier

Het perfecte alibi voor een kroegentocht in 
de Vlaamse Ardennen!
Wie van streekbieren, fi etsen én wandelen 
houdt, wordt getrakteerd op Plan Bier, een 
toeristische kaart  van de Vlaamse Arden-
nen  met de acht brouwers en de leukste 
café’s van de regio erop. Vier fi etsroutes 
en drie wandelroutes verbinden de brou-
wers en de café’s en bezorgen bezoekers een 
unieke kijk op Vlaanderens mooiste landschap 
en haar rijke biercultuur.

Vraag naar de gratis kaart bij 
Toerisme Oudenaarde

Auto- en motorroute
Er bestaat een bewegwijzerde auto/
motoroute (ca. 100 km), een uitgave 
van Toerisme Oost-Vlaanderen, die de 
heuvelachtige regio in het zuidoosten 
van Oost-Vlaanderen tussen Oudenaarde, 
Zottegem en Ronse ontsluit.

Te koop voor de prijs van 250 eur. 

Meer weten over Vlaanderens Mooiste 
Landschap? Vraag de toeristische gids, 
de kaart of het magazine in het info-
kantoor van Toerisme Oudenaarde. 

Meer info vind je ook op 
www.toerismevlaamseardennen.be

Voor extra informatie of meer leuke 
ideeën kan je altijd terecht bij:

Toerisme Oudenaarde 
Stadhuis, Markt
+32 (0)55 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be
www.visitoudenaarde.com

Auto- en motorroute
Er bestaat een 
motoroute 
van Toerisme Oost-Vlaanderen, die de 
heuvelachtige regio in het zuidoosten 
van Oost-Vlaanderen tussen Oudenaarde, 
Zottegem en Ronse ontsluit.

Te koop voor de prijs van 2

Meer weten over Vlaanderens Mooiste 

Wandelen     

Wil je graag de mooiste plekjes en 
bezienswaardigheden in Oudenaarde 
en de prachtige omgeving van de 
Vlaamse Ardennen te voet verken-
nen, dan heb je een uitgebreide 
keuze aan uitgestippelde routes. 
Je kan deze verkrijgen bij 
Toerisme Oudenaarde of bestellen 
via www.oudenaarde.be

Hierbij alvast een paar  aanraders:

De Bierbrouwer 
wandelroute
Een Oudenaardse Bruinen smaakt best 
na een beetje beweging. De ‘Bierbrouwer 
wandelroute’ is bijgevolg het perfecte 
excuus om nadien op een terras van deze 
traditionele Oudenaardse dorstlesser te 
genieten.

Het traject loopt door de mooiste plekjes 
van Oudenaarde, brouwersstad bij uit-
stek, en bestaat uit twee lussen van elk 12 
kilometer die je kan combineren tot één 
lange wandeling. De groene lus start in 
Edelare, langs plattelandsbaantjes gaat 
het richting bedevaartsoord Onze-Lieve-
Vrouw van Kerselare en het beschermde 
dorpsplein van Volkegem. De blauwe 
wandellus begint op het Dorpsplein van 
Mater en gaat via de beruchte Ronde van 
Vlaanderen-kasseien van Kerkgate. Je 
passeert zelfs een aantal brouwerijen. 
Onder andere Roman, die fi er boven op 
een heuvelrug de omgeving domineert. 

De Rooigemsebeekvallei

De Rooigemsebeek wandelroute leidt je 
door de groene vallei van de Rooigem- en 
Leedsebeek. Vanuit het pittoreske dorpje 
Mullem (Oudenaarde) wandel je naar de 
dorpjes Wannegem-Lede (Kruishoutem) 
en Huise (Zingem). Ze maakt gebruik van 
eeuwenoude voetwegen, die in de jaren 
negentig door de Vlaamse Landmaat-
schappij in ere zijn hersteld. 

Je stapt o.m. langs het kasteeldomein de 
Ghellinck en komt voorbij de Schietsjam-
petter- en Huisekoutermolen. Het traject 
is 13 kilometer lang, maar er zijn verkorte 
versies mogelijk tot 3 of 6 km. Stevig 
schoeisel is aangewezen. Bij regenachtig 
weer kunnen laarzen van pas komen.

BIERBROUWER-
ROUTE
Steil
Oudenaarde
Start: kerk Edelare 
– kerk Mater
Afstand: 2 lussen 
van elk 12 km
Interessant: Volke-
gem, Mater, Schelde- en Maarkebeek-
vallei, Sint-Vincentiuskapel,
wind- en watermolens, vergezichten 

Te verkrijgen voor €200 bij Toerisme 
Oudenaarde of via www.oudenaarde.be 

ROOIGEMSEBEEK-
ROUTE
Vlak
Oudenaarde-Kruis-
houtem-Zingem
Start: 
kerk Mullem – 
kerk Wannegem-
Lede
Afstand: 
13 km – verkorte versies 3 / 6 / 9km
Interessant: pittoreske dorpskernen 
Mullem en Wannegem-Lede, kasteel 
de Ghellinck, kasteel de Gerlache, 
Huiskoutermolen, Schietsjampetter-
molen, galerij ’t Leeghoek
Prijs: 2,00 eur (een uitgave van Toeris-
me Oost-Vlaanderen), verkrijgbaar in 
het infokantoor van de dienst toerisme

Te verkrijgen voor €200 bij Toerisme 
Oudenaarde of via www.oudenaarde.be 

in Vlaanderens 

Ardennen, dat is 300 kilometer wandelplezier 
in het Zuidwestelijk deel van de regio. Stel 
zelf je tocht samen en wandel van knooppunt 
naar knooppunt over de mooiste en veiligste 
wandelpaden van de gemeenten Kluisbergen, 
Oudenaarde, Maarkedal, Ronse en Brakel.

Het perfecte alibi voor een kroegentocht in 

Wie van streekbieren, fi etsen én wandelen 
houdt, wordt getrakteerd op Plan Bier, een 
toeristische kaart  van de Vlaamse Arden-

wers en de café’s en bezorgen bezoekers een 

Landschap? Vraag de toeristische gids, 
de kaart of het magazine in het info-
kantoor van Toerisme Oudenaarde. 

Meer info vind je ook op 
www.toerismevlaamseardennen.be

Voor extra informatie of meer leuke 
ideeën kan je altijd terecht bij:

Toerisme Oudenaarde 
Stadhuis, Markt
+32 (0)55 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be
www.visitoudenaarde.com
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Toeren
Taxi ,s

Toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen 

> Moeilijk te been? 
> Rolstoelgebruiker? 
> Zorgbehoevend? 
> Op reis met kleine kinderen in  
   kinderwagens? 
> Geen auto ter beschikking? 

Ook wie minder goed te been is, een 
mobiele beperking heeft of samen met 
kleine kinderen op vakantie wil gaan, 
is in de Vlaamse Ardennen meer dan 
welkom. Dankzij heel wat initiatieven van 
particulieren en openbare besturen ligt 
voor iedereen de weg wijd open om in onze 
prachtige streek het landschap en het rijke 
erfgoed te komen ontdekken. 
In de brochure ‘Toeren met taxi’s, 
toegankelijk reizen in de Vlaamse 
Ardennen’ sommen we de logies, de 
evenementen en bezienswaardigheden met 
een toegankelijkheidslabel op en tonen 
we plekjes die vlot toegankelijk zijn voor 
toeristen die minder kwiek of mobiel zijn. 
We doen je bovendien een aantrekkelijk 
aanbod om logeren en de streek verkennen 
aan elkaar te koppelen, met behulp van 
comfortabele taxidiensten. 

Arrangement voor personen met 
beperkte mobiliteit:
Boek één of twee overnachtingen 
in één van de vermelde logies, en 
ontvang vouchers ter waarde van 
40,00 euro per geboekte nacht* 

om je gratis of met korting te verplaatsen 
met één van de deelnemende taxibedrijven. 

Het arrangement is beperkt geldig. 
Informeer je bij de dienst toerisme.

Met steun van

BROCHURE DIGITAAL TE VERKRIJGEN VIA 
ONDERSTAANDE DIENSTEN TOERISME OF 
VIA 
www.toerismevlaamseardennen.be/nl/
toegankelijkheidsinfo

RESERVATIE & INFO:

Toerisme Ronse
Hoge Mote
De Biesestraat 2 
9600 Ronse

T: +32 (0)55 23 28 16
E: toerenmettaxis@ronse.be

OVERIGE INFOPUNTEN:

Toerisme Oudenaarde
Stadhuis
9700 Oudenaarde

T: +32 (0)55 31 72 51
E: toerisme@oudenaarde.be

Toerisme Geraardsbergen
Markt
9500 Geraardsbergen

T: +32 (0)54 43 72 89
E: toerisme@geraardsbergen.be

met
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De stad Oudenaarde investeerde de 
voorbije jaren fors in nieuwe fi etspaden 
om er voor te zorgen dat de stad veilig 
bereikbaar is voor fi etsers. Intussen 
beschikt de stad over een uitgebreid 
netwerk van fi etspaden en fi etsroutes 
en ook in de toekomst wordt dit netwerk 
verder uitgebreid. De beste fi etspaden 
en fi etsverbindingen in Oudenaarde zijn 
gebunbeld in een fi etskaart, gratis af te 
halen in de toeristische dienst.

Fietsenverhuur
Heb je zelf geen fi ets, of geen mogelijkheid 
om uw fi ets naar Oudenaarde te vervoeren? 
Niet getreurd want je kan op verschillende 
plaatsen fi etsen huren. 
Een lijst met aanbieders vind je op 
www.visitoudenaarde.com/doen/fi etsen

Waar kan je je fi ets kwijt?
Op verschillende plaatsen in het centrum 
zijn stallingen voorzien. Aan het stadhuis, 
de bibliotheek, in de winkelstraten, de Kleine 
Markt, het centrum Ronde van Vlaanderen. 
Je kan er gratis en veilig je fi ets opbergen.

Blue bikes
Ook in Oudenaarde kan je echter vanaf nu 
met een blue bike op stap. Deze opvallende, 
blauwe fi etsen kan je huren voor 1 euro (stad 
Oudenaarde legt samen met de Vlaamse 
Overheid de rest bij). De blue–bike is een 
goed transportalternatief voor bezoekers én 
pendelaars. 
Zo kan je gemakkelijk met de trein reizen 
tot in Oudenaarde, huur je een blue bike bij 

aankomst, en die brengt je in no-time tot op 
je eindbestemming.  
Eéns je lid bent van Blue-bike, kan je in elk 
uitleenpunt (er zijn er zo’n 50 in België) 
een fi ets ontlenen, 24/24 beschikbaar en je 
betaalt achteraf. 
Meer info: http://www.blue-bike.be/

Fietspunt 
In Oudenaarde vind je een fietspunt aan het 
stationsplein, in het gebouwtje rechts naast 
het oude stationsgebouw.
Fietspunten stimuleren het gebruik van de 
fi ets in combinatie met openbaar vervoer 
door in de directe omgeving van stations 
fi etsdiensten aan te bieden.
Medewerkers van het fi etspunt houden 
toezicht op de fi etsenstallingen aan het 
station en doen kleine herstellingen aan 
je fi ets zodat je na fi etspech toch nog 
thuisgeraakt.
Daarnaast onderhouden ze de Blue Bikes 
die sinds eind mei aan het station kunnen 
gehuurd worden.

Fietspunten worden uitgebaat door 
ondernemingen uit de sociale economie, 
die werken met kansengroepen zoals 
laaggeschoolden of langdurig werklozen. 
Drie keer winst dus: winst voor de fi etsers, 
winst voor de kansengroepen en winst 
voor de maatschappij! Het fi etspunt wordt 
opengehouden door Groep Intro.
Het fi etspunt is elke werkdag open  van 7 
uur tot 10 uur en van 16 uur tot 19 uur.

Oplaadpunten elektrische fi etsen
Aan het administratief centrum van de stad  
(Tussenmuren 17) zijn oplaadpunten voor 
elektrische fi etsen ter beschikking.

Fietsstad
uitstekbij

Oudenaarde...

Fietsnetwerk 

Het Fietsnetwerk 
Vlaamse Ardennen, 
dat is 830 kilometer 
fi etsplezier in een 
heuvelachtige streek, 
waar achter elke bocht 
een nieuwe verrassing 
schuilt. Stel zelf je 
tocht samen en fi ets 
van knooppunt naar 
knooppunt over 
de heuvels of door 
de valleien van de 
Vlaamse Ardennen. Vergeet ook 
de charmante cultuurstadjes niet!
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DIGITALE
FIETSROUTE

HET EUROPEES LANDBOUWFONDS

VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING:

 

EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND.

Een verhaal langs de stroom

De Schelde heeft altijd al zijn stempel gedrukt op het leven in Oudenaarde. Aan de 

hand van je smartphone met gps-applicatie gaat de digitale � etstocht ‘Verhaal langs de 

stroom’ in en rond de stad op zoek naar sporen van die invloed.

Je rijdt de 43 km lange tocht zo snel je wil, je rust waar je wil en ondertussen krijg je 

op je smartphone informatie over de locatie waar je bent aanbeland. 

Une histoire le long du � euve

L’Escaut a toujours joué un rôle-clé dans le développement de la ville d’Audenarde. 

Le circuit cyclotouriste numérique « Une histoire le long du � euve » invite les touristes, équipés d’un smartphone 

avec application gps, à découvrir les traces qui rappellent cette in� uence remarquable. 

La route est 43 km de long. Vous roulez à votre rythme, a� n que vous puissiez prendre le temps de vous reposer 

où vous voulez. Découvrez sur votre smartphone des informations touristiques intéressantes sur l’endroit où vous 

vous trouvez.

Eine Geschichte am Fluss entlang

Die Schelde hat schon immer das Leben in Oudenaarde geprägt. Anhand Ihres Smartphones mit Navigationssoftware 

geht die digitale Radtour ‘Geschichte am Fluss entlang’ in (der Umgebung) der Stadt auf die Suche nach Spuren 

dieses Ein� usses.

Sie fahren die 43 km lange Tour so schnell wie Sie wollen, Sie ruhen aus wo Sie wünschen und inzwischen 

bekommen Sie auf ihrem Smartphone Auskunft über den Ort, wo Sie sich be� nden.

Every river tells its story

The Scheldt has always left its mark on life in Oudenaarde.  The digital bicycle route ‘Every river tells its story’ leads 

you in and around the town in search of traces of that in� uence, with a little help from your smartphone with 

GPS application. 

You can cover the 43 km as fast as you like, you can take a break where you like, and, meanwhile, your smartphone 

will inform you about the site you have reached.

INFORMATIE OVER DE DIGITALE APPLICATIE EN HET ONTLENEN VAN HET 

GPS-TOESTEL: TOERISME OUDENAARDE VIA 055 31 72 51, 

TOERISME@OUDENAARDE.BE OF OP WWW.OUDENAARDE.BE

Er zijn ook twee alternatieve startpunten: 

aan het provinciaal Archeologisch Museum in Ename (Oudenaarde), 

of aan het PNEC De Kaaihoeve in Meilegem (Zwalm).

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’APPLICATION NUMÉRIQUE ET LA 

LOCATION D’UN APPAREIL GPS, CONTACTEZ L’OFFICE DU TOURISME À 

L’HÔTEL DE VILLE D’AUDENARDE: TÉL.: 055 31 72 51

E-MAIL: TOERISME@OUDENAARDE.BE / SITE WEB: WWW.OUDENAARDE.BE

Deux autres points de départ vous sont proposés: 

le musée provincial d’archéologie à Ename (Audenarde) 

ou le Centre provincial d’éducation à la nature et à l’environnement 

De Kaaihoeve à Meilegem (Zwalm). 

AUSKUNFT ÜBER DIE DIGITALE APPLIKATION UND DAS AUSLEIHEN DES 

NAVIGERÄTS BEKOMMEN SIE IM FREMDENVERKEHRSAMT, IM RATHAUS VON 

OUDENAARDE, VIA 055 31 72 51, TOERISME@OUDENAARDE.BE

WWW.OUDENAARDE.BE.

Es gibt auch zwei alternative Startpunkte: am Provinzialen 

Archäologischen Museum in Ename (Oudenaarde), oder am PNEC 

De Kaaihoeve in Meilegem (Zwalm).

INFORMATION ABOUT THE DIGITAL APPLICATION AND THE HIRING OF THE GPS 

AT THE TOURIST INFORMATION OFFICE IN THE TOWN HALL OF OUDENAARDE, 

VIA 055 31 72 51, TOERISME@OUDENAARDE.BE  / WWW.OUDENAARDE.BE.

You can also start your bicycling route at the Provincial Archaeological 

Museum in Ename (Oudenaarde) or at the PNEC De Kaaihoeve in 

Meilegem (Zwalm).

Grens en levensader

De digitale � etstocht ‘Verhaal langs de stroom’ vertrekt in het hart van de stad, waar 

het niet moeilijk is om sporen te vinden van de rijkdom die de Schelde gebracht 

heeft. Oudenaarde werd gesticht op linkeroever van de stroom. Jarenlang vormde 

de waterweg de grens tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk. Behalve grens 

was de Schelde ook levensader en handelsweg. Goederen werden via allerlei grachten 

tot diep in de stad gebracht of vertrokken van daar naar andere oorden. De sterk 

meanderende rivier werd vanaf de 18de eeuw echter beetje bij beetje in een keurslijf 

gegoten. Vooral in de 20ste eeuw veranderde de rechttrekking van de Schelde het 

uitzicht van de stad drastisch.

Frontière et artère vitale 

Le point de départ du circuit se trouve dans le centre de la ville où les traces de la prospérité apportée par l’Escaut 

sont encore clairement visibles aujourd’hui. La ville d’Audenarde a été fondée sur la rive gauche du � euve. L’Escaut 

a longtemps servi de frontière naturelle entre la France et le Saint-Empire romain germanique. De plus, elle a 

constitué une artère vitale et une voie commerciale. Un réseau de canaux permettait le transport depuis et vers 

le centre-ville. A l’époque, l’Escaut décrivait beaucoup de méandres. A partir du 18ième siècle on a entrepris des 

travaux pour régulariser graduellement le cours du � euve. Ces travaux ont changé rigoureusement l’apparence de 

la ville, surtout au 20ième siècle . 

Grenze und Lebensader

Die digitale Radtour ‘Geschichte am Fluss entlang’ startet im Herzen der Stadt, wo es nicht schwierig ist, die Spuren 

des Reichtums, der die Schelde mit sich gebracht hat, zu entdecken.

Oudenaarde wurde am linken Ufer des Flusses gegründet. Jahrelang war der Wasserweg die Grenze zwischen 

Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich. Neben dieser Grenzfunktion, hatte die Schelde auch Bedeutung 

als Lebensader und Handelsweg. Güter wurden via verschiedene Kanäle bis tief in die Stadt  oder von dort nach 

anderen Orten gebracht. Der stark mäandernde Fluss wurde jedoch  ab dem 18. Jahrhundert nach und nach 

eingezwängt. Vor allem im 20. Jahrhundert hat die Regulierung der Schelde das Aussehen der Stadt drastisch 

geändert.

Border and life line

The digital bicycle route ‘Every river tells its story’ starts in the town centre, where it is not dif� cult to � nd traces of 

the wealth the Scheldt has brought. Oudenaarde was founded on the left bank of the river. For years the waterway 

formed the border between France and the Holy Roman Empire. Apart from that, the Scheldt was also life line 

and trade route. Goods were brought to the town centre via various canals and roads or left from there to other 

destinations. From the 18th century onwards the meandering river was forced into a straitjacket bit by bit. In the 

20th century especially, the canalization of the Scheldt drastically changed the townscape.

Van West naar Oost

Via het Vleeshuis, waar tot voor de Franse Revolutie de goederen van de ambachtslui 

werden verkocht, � ets je richting Melden. Van op een verdwenen landtong, waar de 

kerk werd gebouwd, konden de bewoners het verkeer op de Schelde en de overkant 

van de grens goed in de gaten houden. Vandaar gaat het via de gotische Onze-Lieve-

Vrouw van Pamelekerk en de Cisterciënzerabdij ‘Maagdendale’, naar Ename, aan de 

andere kant van de stad. Het is ogenschijnlijk een dorp zoals vele andere maar je zal 

snel merken dat er weinig plaatsen zijn die de jongste duizend jaar zo een boeiend 

historische parcours hebben afgelegd. Ename dat is: het Provinciaal Archeologisch 

Museum, de St.-Laurentiuskerk, het Bos t’ Ename en de archeologische site van de 

St.-Salvatorabdij. Aan de site paalt ook het Provinciaal Erfgoedcentrum (PEC) waar je 

terecht kan om het Oost-Vlaamse Erfgoed te beleven.

De l’ouest à l’est

En passant par la Halle aux Viandes, où jusqu’à la Révolution française les artisans vendaient leurs marchandises, vous 

roulez vers Melden. Depuis la langue de terre disparue, où se trouvait l’église du village, les habitants pouvaient observer 

attentivement le tra� c sur l’Escaut et surveiller l’autre côté de la frontière. En cours de route vers Ename, qui se trouve 

à l’autre côté de la ville, vous pouvez admirer l’église gothique Notre-Dame de Pamele et l’abbaye des cisterciennes 

Maagdendale. Ename semble un village traditionnel mais vous remarquerez très vite que pendant les 10 derniers 

siècles Ename a connu une histoire passionnante et exceptionnelle. Les preuves sont nombreuses : le musée provincial 

d’archéologie, l’église Saint-Laurent, le bois d’Ename et le site archéologique de l’abbaye Saint-Sauveur. Juste à côté du site 

se trouve le Centre Provincial du Patrimoine où vous pouvez découvrir le patrimoine de la Flandre orientale. 

Von West nach Ost

Via das Vleeshuis, wo bis zur Französischen Revolution die Güter der Handwerker verkauft wurden, radeln Sie 

Richtung Melden. Von einer verschwundenen Landzunge, wo die Kirche gebaut wurde, konnten die Bewohner den 

Scheldeverkehr und die gegenüberliegende Seite der Grenze gut im Auge behalten. Von dort geht es via die gotische 

Liebfrauenkirche von Pamele und die Zisterzienserabtei ‘Maagdendale’ nach Ename, an der anderen Seite der Stadt. 

Ename ist auf den ersten Blick ein Dorf wie viele andere, aber schon schnell werden Sie merken, dass nur wenige 

Orte in den letzten tausend Jahren solch eine fesselnde Geschichte gekannt haben. Ename, das heißt: das Provinziale 

Archäologische Museum, die Sankt-Laurentiuskirche, das Wald t’Ename und die Archäologische Ausgrabungsstätte 

der Sankt-Salvatorabtei. An die Ausgrabungsstätte grenzt auch das Provinziale Kulturerbezentrum (PEC), wo Sie das 

ost� ämische Kulturerbe entdecken können.

From west to east

Via the ‘Vleeshuis’, where until the French Revolution the merchandise of the craftsmen was sold, you cycle in the 

direction of Melden.  From a disappeared tongue of land, where the church was built, the inhabitants could keep an eye 

on the river traf� c and on the far side of the border. Via the gothic church of Our Lady of Pamele and the Cistercian 

abbey of Maagdendale we reach Ename, at the other side of town. It looks like so many other villages, but you will 

soon notice that only few places had such a fascinating history during the last thousand years. Ename stands for: the 

Provincial Archaeological Museum, the Saint Laurentius church, Bos t’Ename (Ename forest) and the archaeological site 

of the Saint Salvator abbey. Next to the site is the Provincial Heritage Centre where you can experience the heritage 

of East Flanders.

Afgesneden maar waardevol

De � etstocht brengt je verder naar Zwalm en Zingem. Onderweg kom je voorbij 

afgesneden meanders die na de rechttrekking bewaard zijn gebleven. In de buurt van 

heel wat van die oude Scheldearmen heeft zich door de jaren een bijzondere fauna en 

� ora ontwikkeld. Een paar van die sites zijn prachtige natuurgebieden geworden waar 

ongeacht het seizoen steevast iets te beleven valt. 

Gelegenheid om uit te blazen, na de 43 km lange tocht, kan aan de Donkvijver in 

Oudenaarde. 

Recoupé mais précieux 

La route vous conduit ensuite à la découverte de Zwalm et Zingem. Vous passez par de nombreux méandres 

recoupés de l’Escaut. Aux environs de ces bras morts la faune et la � ore sont devenues exceptionnelles au cours 

des années. Certains de ces sites se sont transformés en magni� ques zones naturels où vous pouvez admirer la 

splendeur de la nature tout au long de l’année. 

A la � n de la randonnée, vous pouvez vous reposer au Donkvijver à Audenarde. 

Abgeschnitten aber wertvoll

Die Radtour führt Sie weiter nach Zwalm und Zingem. Unterwegs kommen Sie an abgeschnittenen Mäandern 

vorbei, die nach der Regulierung erhalten geblieben sind. In der Umgebung dieser alten Scheldearme hat sich 

im Laufe der Jahre oft eine bemerkenswerte Fauna und Flora entwickelt. Einige dieser Stätten sind prächtige 

Naturgebiete geworden, die in jeder Jahreszeit immer wieder etwas zu bieten haben.

Nach der 43 km langen Radtour können Sie am Donkteich in Oudenaarde ausruhen.

Cut-o�  but valuable

The bicycle route takes you further to Zwalm and Zingem, passing meanders that were cut off during the 

canalization and have been preserved. Over the years a particular fauna and � ora have developed in and around 

these old arms of the Scheldt and some of these sites have turned into � ne nature reserves where each season 

offers its special attractions.

After your 43 km-long trip you can relax at the Donkvijver in Oudenaarde.

StadOudenaarde-DigitaleFietsroute.indd   1

16/11/12   10:50
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digitale
fietsroute

Een verhaal langs de stroom

De Schelde heeft altijd al zijn stempel gedrukt op het leven in 
Oudenaarde. Aan de hand van je smartphone met gps-applica-
tie gaat de digitale fietstocht ‘Verhaal langs de stroom’ in en 
rond de stad op zoek naar sporen van die invloed.

Je rijdt de 43 km lange tocht zo snel je wil, je rust waar je wil 
en ondertussen krijg je op je smartphone informatie over de 
locatie waar je bent aanbeland. 

Grens en levensader

De digitale fietstocht ‘Verhaal langs de stroom’ vertrekt in 
het hart van de stad, waar het niet moeilijk is om sporen 
te vinden van de rijkdom die de Schelde gebracht heeft. 
Oudenaarde werd gesticht op de linkeroever van de stroom. 
Jarenlang vormde de waterweg de grens tussen het Franse 
Rijk en het Heilige Roomse Rijk. Behalve grens was de 
Schelde ook levensader en handelsweg. Goederen werden 
via allerlei grachten tot diep in de stad gebracht of vertrok-
ken van daar naar andere oorden. De sterk meanderende 
rivier werd vanaf de 18de eeuw echter beetje bij beetje in 
een keurslijf gegoten. Vooral in de 20ste eeuw veranderde 
de rechttrekking van de Schelde het uitzicht van de stad 
drastisch.

Van West naar Oost

Via het Vleeshuis, waar tot voor de Franse Revolutie de goe-
deren van de ambachtslui werden verkocht, fiets je richting 

Melden. Van op een verdwenen landtong, waar de kerk werd 
gebouwd, konden de bewoners het verkeer op de Schelde en 
de overkant van de grens goed in de gaten houden. Vandaar 
gaat het via de gotische Onze-Lieve-Vrouw van Pamelekerk 
en de Cisterciënzerabdij ‘Maagdendale’, naar Ename, aan de 
andere kant van de stad. Het is ogenschijnlijk een dorp zoals 
vele andere maar je zal snel merken dat er weinig plaatsen 
zijn die de jongste duizend jaar zo een boeiend historische 
parcours hebben afgelegd. Ename dat is: het PAM Ename, 
de St.-Laurentiuskerk, het Bos t’ Ename en de archeologi-
sche site van de St.-Salvatorabdij. Aan de site paalt ook het 
Provinciaal Erfgoedcentrum (PEC) waar je terecht kan om 
het Oost-Vlaamse Erfgoed te beleven.

Afgesneden maar waardevol

De fietstocht brengt je verder naar Zwalm en Zingem. 
Onderweg kom je voorbij afgesneden meanders die na de 
rechttrekking bewaard zijn gebleven. In de buurt van heel 
wat van die oude Scheldearmen heeft zich door de jaren een 
bijzondere fauna en flora ontwikkeld. Een paar van die sites 
zijn prachtige natuurgebieden geworden waar ongeacht het 
seizoen steevast iets te beleven valt. 

Gelegenheid om uit te blazen, na de 43 km lange tocht, kan 
aan de Donkvijver in Oudenaarde. 

Informatie over de digitale fietsroute: 
Toerisme Oudenaarde via
+32 (0)55 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be
of op www.visitoudenaarde.com

HET EUROPEES LANDBOUWFONDS
VOOR PLA TTELANDSONTWIKKELING:

 

EURO PA  INVESTEE RT  IN ZIJN PLA TTELAND.
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Jubilerende Ronde

In het CRVV wordt met multimediale 
middelen duidelijk gemaakt hoe belangrijk 
wielrennen voor de regio wel is. Hier kan 
je in de huid kruipen van oude flandriens 
en het wiel zoeken van afgetrainde 
wielergoden. 
Naar aanleiding van de honderdste Ronde 
van Vlaanderen werd de invulling van 
het museum volledig vernieuwd. Weet u 
wat een renner aan den lijve ondervindt 
tijdens een wedstrijd als de Ronde  

van Vlaanderen? Geniet u ook zo van 
de ongelooflijke sfeer van deze koers? 
Beseft u wat er bij de organisatie ervan 
allemaal komt kijken? En hoe groot is uw 
kennis van deze klassieker? Kom snel het 
antwoord ontdekken op al deze vragen en 
test uw uithouding op onze hellingenfiets, 
ondervind aan de lijve hoe het voelt om 
over kasseien te dokkeren en troef je 
vrienden af in onze Rondequiz!

hier
alle dagen

is het

van
Ronde

Vlaanderen

Open: alle dagen van 10 tot 18 uur 
(behalve maandag). 
Ticket: €800

€1750 voor een gezinsticket
(max. 2 volwassenen en 4 kinderen)
-7 jaar gratis
€400 van 7 tot 18 jaar
€600 voor senioren
€550 voor groepen
scholen gratis (mits reservatie)
douche €200

TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP: voor 
slechts  10 i.p.v. 14 euro kan je zowel 
het MOU (Museum Oudenaarde en de 
Vlaamse Ardennen) als het Centrum 
Ronde van Vlaanderen bezoeken. 
Te koop bij Toerisme Oudenaarde 
(tevens ingang MOU Museum) 
of in het CRVV.

+32 (0)55 33 99 33
www.crvv.be

Toen op 25 mei 1913 voor het eerst 37 renners aan hun Ronde van Vlaanderen 
begonnen, hebben ze wellicht nooit vermoed dat we dat honderd jaar later nog 
zouden vieren. De Ronde is intussen uitgegroeid tot ‘Vlaanderens Mooiste’ en de 
spiegel om daar naar te kijken hangt in Oudenaarde. Hier is het alle dagen Ronde 
van Vlaanderen. 

Wielerwedstrijden zijn een beetje zoals tomaten: seizoensproducten. Tomaten 
in de winter… dat is water met een vel rond. Voor de liefhebbers van de 
zomergroente zit er bijgevolg niets anders op dan geduldig te wachten tot de zon 
weer haar werk doet. In Oudenaarde hebben ze echter een fantastische oplossing 
gevonden om de koers een heel jaar lang kakelvers te houden: het Centrum Ronde 
van Vlaanderen (CRVV). Dit belevingsmuseum is een hoogaltaar voor alles wat in 
Vlaanderen en daarbuiten hard op de trappers kan duwen. 



26

De ideale uitvalsbasis

Het CRVV ligt pal tussen de historische 
Markt van Oudenaarde en de 
uitloopstrook van de laatste rechte lijn 
van de Ronde. Het is de ideale uitvalsbasis 
om je fi etstocht in de Vlaamse Ardennen 
te beginnen en te eindigen. Hier ligt 
tevens het startpunt van de Ronde van 
Vlaanderen fi etsroute. Na de inspanning 
kan je in het CRVV een verkwikkende 
douche nemen en vervolgens in de 
brasserie recupereren bij een Flandrien-
bier en een verkwikkende hap. In de 
rondeshop vind je bovendien originele 
geschenken om je koersgekke vrienden 
en kennissen blij te maken. 

Markt 43, 9700 Oudenaarde
+32 (0)55 33 99 33

De streep ligt 
in Oudenaarde 

Sinds 2012 zijn de Vlaamse Ardennen het 
decor voor de fi nale van De Ronde van 
Vlaanderen. De eindstreep ligt in Ou-
denaarde.
De fi nale behoudt de traditionele ingredi-
enten van de Ronde: nijdige hellingen en 
kasseistroken in het hart van de Vlaamse 
Ardennen. Het eindtraject is maximaal 
toegankelijk. Na een gebalde fi nale van ca. 
75 km, gebouwd rond passages over de 
Oude Kwaremont en de Paterberg, in com-
binatie met de Koppenberg en de Hotond, 
wordt de winnaar gekroond ter hoogte van 
de Donkvijver, op een boogscheut van de 
Grote Markt. De passages maken het mo-
gelijk dat de wielerliefhebbers de apothe-
ose van de klassieker onder de klassiekers 
optimaal zullen kunnen beleven, zonder 
dat ze zich moeten verplaatsen. 
Het volksfeest langs het parcours maakt 
het daardoor nog intenser.

Meer info op 
www.beleefjeeigenronde.be/oudenaarde
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Vijf keer proeven 
  van de Ronde

Hou je liever van ontspannen fi etsen en 
primeert voor jou het genieten van de 
natuur, dan zijn de nieuwe recreatieve 
thematochten iets voor jou. Toerisme 
Oost-Vlaanderen stippelde  vijf nieuwe 
thematochten uit  op het fi etsnetwerk 
Vlaamse Ardennen. De Ronde van Vlaan-
deren loopt als een kronkelende rode 
draad door de tochten. Ze vertrekken in 
de belangrijkste steden uit de Vlaamse 
Ardennen, waaronder Oudenaarde (29 of 
30 km). Rondekenners, wielercoryfeeën 
en bekenden uit de regio zorgen via 
handige pocketbrochures met klapkaar-
ten voor tekst en uitleg bij iedere tocht 
en bij de bezienswaardigheden. Uiteraard 
is er ook aandacht voor gezellige eet- en 
drinkplaatsen onderweg. 

Prijs: 4,00 EUR
te verkrijgen bij toerisme Oudenaarde

Meer info op www.beleefjeeigenronde.be

De RetroRonde 

Toen voedingssupplementen nog van konin-
ginnebrij werden gemaakt en een helm van 
worsten, toen een zonnebril nog diende om 
het stof uit je ogen te houden en remhendels 
om te remmen, werd de Ronde van Vlaan-
deren ook al gereden. Ieder jaar fl itst het 
Centrum Ronde van Vlaanderen de wielerlief-
hebbers terug naar die prille pionierstijden 
tijdens de RetroRonde. Dan worden de wollen 
koerstruien en de oldtimerfi etsen uit de mot-
tenballen gehaald voor een tocht van 40, 70 
of 100 km door het historische landschap van 
Vlaanderens Mooiste. Smaakvolle bevoorra-
dingen zorgen voor de nodige energie. De dag 
voordien kan je al in de sfeer komen tijdens 
een wielerruilbeurs, een retro-criterium-race 
en een swingend Retrobal.

Alle info, de datum en het inschrijvingsfor-
mulier vind je op www.retroronde.be

Vernieuwde Ronde van 
Vlaanderen-lussen

Voor wie de kracht in zijn benen wil testen en 
de strijd wil aangaan met de echte fl andriens 
werden de drie Ronde van Vlaanderen thema-
routes helemaal vernieuwd op basis van het 
fi etsnetwerk Vlaamse Ardennen. In tegen-
stelling tot het traject dat de renners volgen 
en dat jaarlijks wijzigingen ondergaat, werd 
de toeristische versie nauwgezet bewegwij-
zerd. De kuitenbijters worden vanaf dit jaar 
trouwens met extra signalisatie aangeduid. 
Wie de drie lussen afmaalt, komt voorbij alle 
mythische bulten en legendarische passages 
die de voorbije eeuw werden opgestapeld. 

Centrale start- en aankomstplaats: 
Centrum Ronde van Vlaanderen, 
Markt 43 te Oudenaarde 
(na afl oop kan je er douchen voor €200 
inclusief handdoek en zeep)
Afstanden: 
78km (blauw) • 114km (rood) • 103km (geel)
Prijs 4,00 EUR. Te verkrijgen bij toerisme 
Oudenaarde of het CRVV.
Alle info: www.crvv.be
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Meet jezelf 
met de beste Ronderenners

Voor de competitiebeestjes onder de fiets-
fanaten werd, o.a. op de Koppenberg, een 
systeem voor online tijdsregistratie geïn-
stalleerd. Fietsers kunnen een chip huren 
of kopen om hun tijd te laten opmeten en 
online te vergelijken met die van andere 
fietsers. Prestaties worden beloond met 
trofeeën en kunnen worden gedeeld via 
sociale media. 

Werkwijze: Een chip kan je kopen of huren 
in het Centrum Ronde van Vlaanderen. 
Registreer je chip online op www.beleefjee-
igenronde.be. Op de Koppenberg kom je 
voorbij een startstrook met tijds-registra-
tie en wordt je tijd gemeten. 

De geregistreerde tijd wordt gepubliceerd 
op www.beleefjeeigenronde.be. 

Het resultaat kan je bekijken in het online 
klassement en delen met je vrienden.

Off-road
in de Vlaamse Ardennen
 
In de omgeving van Oudenaarde vind je ook 
een ruim aanbod aan uitgestippelde moun-
tainbikeroutes. De Provinciale sportdienst 
Oost-Vlaanderen, de betrokken gemeenten 
en Bloso, zorgen ervoor dat iedere sportie-
veling hier zijn gading vindt. 

Elke route is meestal opgebouwd uit drie 
lussen. Een groene lus voor beginners, een 
blauwe voor de meer ervaren mountainbi-
ker en een rode lus voor de sportieveling 
die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. 
Dankzij verbindingsroutes is er een 220 km 
lange speeltuin ontstaan voor al wie zweert 
bij een fiets met stevige banden. De verbin-
dingen zijn uniform bewegwijzerd. Op elke 
startplaats staat een aankondigingsbord 
met de overzichtskaart van alle routes. 
Stevig trappen, blijven ademen en de mod-
der ontwijken moet je zelf doen.

www.bloso.be
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Het Ronde van 
 Vlaanderenplein

In 2013 werd aan de achterkant van het 
Centrum Ronde van Vlaanderen het 
Ronde van Vlaanderen-plein ingehuldigd. 
Het werd een echt belevingsplein 
voor de jongste wielerhelden, met 
een exclusief Ronde van Vlaanderen-
vloerspel en een speelpleintje met 
originele fi etsspeeltuigen. Wie even wil 
verpozen, kan een van de gloednieuwe 
spinningbanken uitproberen of 
plaatsnemen aan de speciaal ontworpen 
houten Ronde-tafels op het terras van 
brasserie ‘De Flandrien’. 

NIEUW: De mooiste rondes 

Rondegids + RVV fi etsroutekaart

4 routes van 42 tot 181 kilometer, langs 
knooppunten, met stickervel per route en 
bijkomende info door Ronde-experten.
Handig pocketformaat met ringen dat je 
makkelijk kan meenemen en gebruiken op 
de fi ets.
Begeleidende informatie over alle hell-
ingen en kasseistroken, leuke cijferweetjes 
over de Ronde en professionele voorberei-
dingstips door profs.
Inclusief: 78 à 103 km fi etsen langs het 
traject van ‘s werelds mooiste wielerk-
lassieker met de Ronde van Vlaanderen 
fi etskaart. 
Handige, scheurvrije en waterbestendige 
kaart met kleurenfoto’s en uitgebreide 
hellingsgraden van de 3 lussen.
StapAf tip: Met vier gevarieerde routes 
voor evenveel types koersliefhebbers 
stoomt ‘De Mooiste Rondes’ je helemaal 
klaar voor het nieuwe wielerseizoen.
Behalve nieuwe fi etslussen van 42 tot 

181 km biedt de pocket ook een schat aan 
praktische informatie aan over de Vlaamse 
Ardennen, info over de toeristische toppers 
en een compleet overzicht van fi etsvrien-
delijke logies, wielercafés en sportieve 
evenementen.

Om je zo licht mogelijk de weg op te kun-
nen sturen, krijg je er gratis een stickervel 
bovenop met de knooppunten van de lus-
sen. Kleef ze op de bovenbuis van je fi ets, 
en je kunt zo op weg!

Prijs: €9,95

praktische informatie aan over de Vlaamse 
Ardennen, info over de toeristische toppers 
en een compleet overzicht van fi etsvrien-
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