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In het MOU kun je nog tot en met 30 september de ten-
toonstelling ‘Universus’ van Johan Tahon bezoeken. De 
expo biedt naast een selectie eigen creaties ook een ver-
rassende inkijk in Tahons indrukwekkende privéverzame-
ling. Hiertoe behoort veel keramiek – aardewerk van de 
vroege islam (9e eeuw) tot de Italiaanse renaissance ma-
jolica (16e eeuw) – maar ook brieven van August Rodin en 
Rainer Maria Rilke, en een beeld van Georges Minne.

Voor jong en oud 
Kan je de tentoonstelling bezoeken met kinderen? Ja 
natuurlijk! Kinderen zijn vaak geïntrigeerd door Johan’s 
mysterieuze wezens en hebben een heel eigen kijk op 
kunst. Ze laten hun fantasie de vrije loop en die vreemde 
wezens doen ze dromen van verre werelden waarin die 
creaties tot leven komen. Met een doe-boekje wandel je 
doorheen de tentoonstelling en kom je terecht in de won-
derlijke wereld van Johan’s sculpturen. Als afsluiter kan je 
gezellig tekenen of knutselen in het stadswaag. Het kin-
derboekje is gratis te verkrijgen aan het onthaal. 

KUNSTENFESTIVAL PASS IS TERUG 

Het kunstenfestival was al in 2015 te bewonderen in 
Mullem en de Kruisemse dorpen Huise, Wannegem en 
Lede. Deze editie start op 14 augustus en zorgt acht 
weekends lang voor hedendaagse kunst, muziek, theater, 
literatuur en film. De kunstenroute brengt kunstenaars en 
dorpsbewoners samen. 

Nieuw voor deze editie is een volwaardig luik met podi-
umkunsten, geprogrammeerd door theatermaker Domien 
Van Der Meiren. Elk weekend zal er een performance, 
concert, theatervoorstelling, lezing of film te zien zijn. Het 
programma biedt voor elk wat wils: van voorstellingen 
voor het hele gezin tot een dauwtrip in de velden, maar 
ook concerten met het zwaardere werk. 

Ook de wandeling langs hedendaagse kunst komt terug, 
deze keer vooral op buitenlocaties. Mullemnaar Kris Mar-
tin en Jan Hoet Junior zijn de curatoren. Zij gaven kun-
stenaars de opdracht om werken te maken in de typische 
context van de idyllische dorpen. Van grote namen tot 
jong talent wordt ook dit een diverse staalkaart van wat 
Belgische hedendaagse kunst te bieden heeft.

TIP Heb je een hart voor hedendaagse kunst? Combineer 
het kunstenparcours met een bezoek aan de tentoonstel-
ling Universus van beeldhouwer Johan Tahon in het stad-
huis

TIP  Ook in het MOU Museum kan je deze zomer op 
schattenjacht met Vlieg!

Meer info: visit.oudenaarde.be

PRAKTISCH 
Nog tot en met 30 september, 

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 
uur, in het weekend van 10 tot 17.30 uur. Tickets 
zijn vooraf online te koop via de website van het 
MOU of op de dag zelf aan de kassa. 

Stadhuis – Markt 1  
055 31 72 51 

visit@oudenaarde.be  
www.mou-oudenaarde.be

Hedendaags Oudenaarde

PASS 2021 loopt van 14 augustus tot 3 oktober en is 
open tijdens de weekends en feestdagen. Het  
programma en de praktische info via www.pass2021.be

Eén van de opmerkelijkste beelden van de vorige PASS: kun-
stenaar Matthieu Ronsse aan het werk in een betonnen kubus 
op een veld bij Mullem. Ook dit jaar neemt de kunstenaar deel 
aan PASS. Foto © Christophe Vander Eecken

Welkom in het MOU!

Ontdek de wonderlijke wereld  van 

Johan Tahon
TENTOONSTELLING IN HET MOU JOHAN TAHON 

– UNIVERSUS, SCULPTUREN 1999 - 2021
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FiETSZOEKTOCHT (22 KM) 

1 mei - 15 september 2021

2 niveaus
voor familie
en gevorderden

MEER iNFO: ViSiT.OUDENAARDE.BE/ZOEKTOCHT 
OF WWW.KWB-OUDENAARDE.COM/ZOEKTOCHT-2021

 DEELNAMEPRiJS: €5,00/BOEKJE

 AF TE HALEN BiJ TOERiSME OUDENAARDE (STADHUiS)   MOOiE PRiJZEN TE WiNNEN!

FIETSZOEKTOCHT OUDENAARDE 

Op zoektocht met de fiets Voor het eerst organiseren KWB en stadsbestuur Oudenaarde samen een 
fietszoektocht. Ontdek de landelijke deelgemeentes van Leupegem, Kerzelare, Ename, Volkegem, Mater 
en Melden op een nét iets andere manier. Het speuren gebeurt pas op de stopplaatsen zelf. Daardoor 
kun je deze zoektocht ook met de wagen afleggen. Ideaal als je minder sportief of goed te been bent. 
Heb je goed gezocht? Dan ga je misschien met een van onze mooie prijzen aan de haal. 

Deelnemen kan tot 15 september.  
Meer info via visit.oudenaarde.be/zoektocht

DWALEN MET VERHALEN 

Van 1 juli tot en met 30 september kan je via een uitge-
stippelde wandel- of fietsroute via QR-codes luisteren 
naar 8 kortverhalen die u via QR-codes kan beluisteren.

Aan elk verhaal hoort u voorafgaand een anekdote 
verteld door Warre Borgmans. De verhalen zijn er voor 
kleuters, kinderen uit de lagere school en volwassenen.

Laat je meevoeren met thema’s als Dierenplezier, Vurige 
vonken, Gelukzoekers en Reuzen in het bos. Deelname is 
gratis. Meer info via visit.oudenaarde.be

HANS DE HAAN LOKT KINDEREN UIT HUN KOT 

Het ganse jaar door kunnen alle kinderen van 4 tot 18 
jaar in Oudenaarde op stap gaan met ‘Hans de Haan’.  
De wandeling is 3,8 km lang en doorkruist het centrum 
van Oudenaarde. Er zijn aparte vragen voor jongere en  
oudere kinderen. Wie erin slaagt om het antwoord te 
vinden op 12 vragen en het kruiswoordraadsel correct 
invult, maakt kans op een frisbee, een strandbal en  
andere leuke gadgets.

Het speurneusbundeltje afhalen kan gratis bij Visit  
Oudenaarde in het stadhuis. Wie een prijs wil winnen, 
levert het ingevulde formulier terug in.

In het bundeltje is nog een extraatje voorzien: een prent 
van Hans de Haan. Alle speurneuzen worden opgeroe-
pen er een leuke foto mee te maken tijdens hun wande-
ling en die te delen met #OpstapmetHans.

Uit met Kinderen



6 7

GEOCACHE - HET OUDENAARDE VAN ADRIAEN

Ontdek het Oudenaarde van Vlaamse Meester Adriaen 
Brouwer op een leuke en interactieve manier. De letter-
box geocache ‘Het Oudenaarde van Adriaen’ loodst je 
langs enkele plaatsen in de historische binnenstad die 
waarschijnlijk een rol hebben gespeeld in zijn korte, maar  
turbulente leven. Je hoeft het traject natuurlijk niet hele-
maal uit het hoofd af te leggen. We hebben een handige 
kaart die je helpt om de weg te vinden. Ook de coördina-
ten moeten je naar het juiste punt leiden. Op die locaties 
leer je niet enkel meer over de link tussen onze bekende 
schilder en onze fijne stad. Je krijgt ook een raadsel voor-
gelegd. Als je alle raadsels juist oplost, kan je op het einde 
niet alleen de geocache-stash vinden, maar mag je ook 
een leuke Brouwerprijs ophalen!

RONDE VAN VARKEN

Je wilt graag een bezoek brengen aan de exporuim-
te, maar je vraagt je af of jouw toekomstige flan-
drien(s) er ook iets aan zullen hebben? Die vraag 
hebben ze zich in het Centrum Ronde van Vlaan-
deren ook gesteld en daarom hebben ze daar het 
kinderparcours Ronde van Varken geherlanceerd. 
Op die manier kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar 
spelenderwijs kennismaken met Vlaanderens Mooi-
ste en het wielrennen in het algemeen.

Beleef en trotseer samen met Varken alle facetten 
van de Ronde van Vlaanderen: de start, het inter-
view, de weergoden, de kasseien, valpartij, geschie-
denis van de Ronde, hellingen, bevoorrading, demar-
rage, de finish en tot slot de podiumceremonie. 

Er zijn 3 parcours. www.crvv.be/gezinnen/

Krijg je maar niet genoeg van de ‘Ronde’? Breng dan 
een bezoekje aan het centrum, en laaf je dorst in het 
Peloton Café

DE RONDE 
VAN VARKEN

TOT EN MET 7 NOVEMBER 
GRATIS DEELNAME

GEZINS
FIETS TOCHT 
VOOR JONG 

EN OUD

Centrum Ronde van Vlaanderen vzw | Markt 43 | 9700 Oudenaarde | www.crvv.be        

PRAKTISCH

Voor wie: Families Waar: Oudenaarde

Prijs: Gratis  Meebrengen: Smartphone 

Wanneer? Het ganse jaar door

Meer info: Parcours op te halen bij Visit Oudenaarde of 
te downloaden op visit.oudenaarde.be

Oudenaarde zomert … 
met sfeer en muziek
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ZOMERSE NOTEN IN OUDENAARDE 

Elke zaterdag van 15 tot 18 uur kun je winkelen in de centrum-
straten met een streepje muziek erbij. Op zondag kan je, even-
eens van 15 tot 18 uur, vanop je favoriete terras genieten van 
muzikale omlijsting, gebracht vanaf het balkon van het stadhuis. 

Enkel tijdens het weekend van Vlaanderen Feest! vervangen 
we de zomernoten voor een alternatief programma met mobie-
le animatie (zie verder). 

Wie en wat staat er op het programma?  
Zie visit.oudenaarde.be

ZOMERSHOPPEN

•  Koopzondag op zondag 4 juli 

•  Zomersolden

Kom nog de hele maand juli jouw kleerkast, … en die van je ge-
zinsleden … aanvullen met zomerse stukken aan een vermin-
derde prijs

•  Laatavondshoppen

De 2de donderdag van de maand zetten veel winkels hun deu-
ren open tot 20u00. Hou alvast deze data vrij: 8 juli, 12 augus-
tus en 9 september

ZOMERS VLAANDEREN FEEST!

Naast een Feestzitting op zaterdag 10 juli, om 10u30, met Jan 
Peumans als gastspreker en muzikale omkadering van Annelies 
Fraeye (The Voice!), zal er het ganse weekend ingezet worden 
op (mobiele) animatie in de centrumstraten. Vrijdagavond, za-
terdagmiddag en –avond en opnieuw zondagmiddag ontvangt 
Oudenaarde een divers pak kleurige, soms spectaculaire en 
ook muzikale acts.

Meer info en inschrijvingen feestzitting via 
cultuur@oudenaarde.be 

Daarnaast kan je op 8 en 10 juli, telkens om 20 uur, terecht in 
cc De Woeker voor twee openluchtoptredens. Eigentijdse folk 
van WÖR met “Over Torens” en vrolijke comedy van Veerle 
Malschaert met “Deel Mij”.

Reserveren is noodzakelijk, via www.dewoeker.be 

ZOMERSE RUST OP ZONDAGEN

Het wordt aangenaam vertoeven op en rond de Markt deze zomer. 
In de maanden juli en augustus wordt het centrum elke zondag van 
14u00-18u00 autovrij gemaakt! Parkeer je auto op en gratis parking 
aan de rand van de stad, of nog beter: kom met de fiets!

ZOMERS SPEELPLEZIER OP HET POP-UP 

ZOMERSPEELPLEIN 

Kinderen kunnen tijdens de zomervakantie twee maanden lang vrij 
ravotten op tijdelijke speeltuigen op de Markt in Oudenaarde. Ter-
wijl de kinderen zich uitleven kunnen de ouders genieten van een 
drankje op de omliggende terrassen.

Oudenaarde zomert … 
met sfeer en muziek

Gezellige zomerterrasjes, live muziek en zomerkoopjes doen: voor het ultieme 
zomergevoel moet je in juli en augustus in Oudenaarde zijn. 

ZOMERSE BEIAARDCONCERTEN 

De trouwe fans zullen het weten: elke zondagmiddag 
geeft stadsbeiaardier Lode Schynkel op de toren van de 
Sint-Walburgakerk het beste van zichzelf in een één-uur-
durend concert. 

Op donderdagmorgen komt er een extra pigment bij: het 
bij wijlen frivole klokkenspel tilt de gezelligheid van de 
wekelijks markt op een merkelijk hoger niveau. Vergeet 
ook niet naar de thema-muziekjes te luisteren die Lode 

Schynkel voor het automatisch beiaardspel heeft gepro-
grammeerd. Klein maar fijn, zorgen deze uitgekozen me-
lodietjes voor een aangenaam zomers gevoel. Tijdens de 
zomer komen er ook gastbeiaardiers uit Vlaanderen en 
Wallonië aan bod.

Elke zondagmiddag van 12u tot 13u. 
Elke donderdagmorgen van 10u tot 11u.

Tip: Ook op volgende locaties kunnen  
kinderen naar hartenlust spelen op een 
speelplein: recreatiedomein Donk (nieuw 
vanaf deze zomer!) en aan het zwembad 
Sportoase zwem.com

ZOMERS LEKKER ETEN EN DRINKEN

We keken er ongetwijfeld met z’n allen naar uit: na een 
maandenlange sluiting kan de horeca opnieuw de deuren 
openen. De Oudenaardse horecazaken hebben je gemist 
en kijken ernaar uit om je terug te zien. Samen met vzw 
Oudenaarde WinkelStad lanceert het stadsbestuur de 
campagne ‘De Oudenaardse horecazaken zien je graag!‘ 
om onze Oudenaardse horecazaken in de kijker te plaat-

sen. Of je nu kiest voor een heerlijk Oudenaards bruintje, 
een tasje koffie, een zomerse mocktail of een met liefde 
bereid gerecht, bij onze Oudenaardse horecazaken zit je 
sowieso goed. Onze gepassioneerde lokale ondernemers 
zien je graag terug! Meer info over de campagne via www.
oudenaarde.be/horeca
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LIVE – RIDE – LOVE APP

De Live – Ride – Love app  is dé gids voor de (wieler)
toerist in de Vlaamse Ardennen. Praktisch nut gekop-
peld aan extra beleving voor de culturele meerwaarde-
zoeker in de fietsregio bij uitstek. Waar je terecht kunt 
voor fietsvoeding, een goede koffie of een heerlijk bord 
pasta? Wat bij materiaalpech? De app vertelt het jou. 
Laat je inspireren door wielerlegendes zoals Johan Mu-
seeuw, José De Cauwer en Nico Mattan die jou langs de 

traditionele, maar ook minder bekende wegen gidsen. 
Ze geven onderweg tips en tricks over de ideale fiets-
positie, informeren over de mooiste wielerhotspots en 
waarschuwen ook voor gevaarlijke punten onderweg. 
Kortom: alles staat in het teken van unieke fietsbeleving 
in de Vlaamse Ardennen.

De app is gratis te downloaden via de Apple App Sto-
re of de Google Play Store.

BEZOEK HET CENTRUM VAN 

DE RONDE

De energie voelen van Vlaanderens meest iconische  
wielerklassieker? Ook buiten het seizoen? Dan is dit 
belevingscentrum helemaal jouw ding. Je duikt in de 
ziel en de heroïek van de Ronde. Het Centrum Ronde 
Van Vlaanderen (CRVV) schetst de historiek van Vlaan-
derens meest geliefde koers. Test je kennis en voel de 
adrenaline, de euforie en het uithoudingsvermogen van 
de helden. 

Dankzij de multimediale aanpak, lijkt het alsof je het live 
meemaakt. Beeld, klank en projecties brengen je in de 
sfeer. Het CRVV is een gezellige ontmoetingsplaats voor 
elke wielerliefhebber. 

Elke eerste zondag van de maand gratis toegang voor 
inwoners van Oudenaarde.

Meer info via www.crvv.be 

(Bekijk ook het kinderprogramma 
‘Ronde van het Varken’ op pagina 7)

De Oudenaardse
 horeca ziet je graag!

De ronde vanop de eerste rij
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VERKEN HET HISTORISCHE STADSCENTRUM OP EIGEN TEMPO

In hartje Oudenaarde wandel je langs panden in gotische 
en renaissancestijl, barok en classicisme. Met meer dan 
100 waardevolle cultuurhistorische gebouwen, lijkt de 
stad wel een lappendeken bezaaid met monumenten. En 
elk huisje heeft zijn kroniekje. Zin gekregen om zelf op ont-
dekking te gaan? Toerisme Oudenaarde heeft hiervoor een 
handige stadswandeling klaar.

Deze brochure is verkrijgbaar voor €2,5 in het infokantoor 
van Toerisme Oudenaarde of via de webshop.

Tip: loop tijdens een wandeling even de op de Markt ge-
legen Walburgakerk met haar 88m hoge toren of de in de 
Pamelewijk gelegen OLV Pamelekerk binnen.  Vooral deze 
laatste kerk schittert in haar glorie aan de rechteroever van 
de Schelde en is een prachtig voorbeeld van Scheldego-
tiek. Beide kerken hun deuren zijn terug open in het week-
end, en op sommige dagen in de week. Door de genomen 
maatregelen is je bezoek aan de kerk volledig coronaproof!

Meer info en de openingsuren vind je op: 
visit.oudenaarde.be

EXPO ‘NAAR MOLENS KIJKEN’ - 

PROVINCIALE ERFGOEDSITE ENAME

Het is de eerste grote overzichtstentoonstelling met meer 
dan 40 topwerken over molens in al hun facetten: als ba-
ken in het landschap en als onderwerp van kunst, als moe-
der van alle technieken en als onmisbare schakel tussen 
boer, bakker en brouwer.

Tips voor je trip
Voor wie kinderen meebrengt, zijn er parallel aan het ten-
toonstellingsparcours een leuk opdrachtenboekje  waarbij 
ze creatief aan de slag gaan en heel wat bijleren. 

Reservatie verplicht via 
www.oost-vlaanderen.be/naar-molens-kijken

OP SLEEPTOUW MET EEN GIDS.

DUIK IN HET VERLEDEN VAN 
ENAME

Er zijn heel wat combinatiemogelijkheden om 
er een boeiende daguitstap van te maken: er 
lopen nog twee andere tentoonstellingen in 
het Erfgoedcentrum, ‘Spoorzoekers. Land-
schap vanuit de lucht’ en ‘De klokken van abt 
De Loose. Beiaardcultuur in Vlaanderen, Ou-
denaarde en Ename’. Bovendien is het vlak 
naast het Archeopark en op wandelafstand 
van de historische dorpskern van Ename met 
het pam Ename.

Meer info: 055 30 90 40 of 
www.oost-vlaanderen.be/ontspannen/erf-
goedinstellingen/ename.html

Ma Di Woe Do Vrij Za Zo
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18u30 - 20u30
Scheldevlakte

18u30 - 20u30
Scheldevlakte

18u30 - 20u30
Valerius De Saedeleer

18u30 - 20u30
Valerius De Saedeleer

18u30 - 20u30
Koppenberg

18u30 - 20u30
Koppenberg

18u30 - 20u30
Edelare - Kerselare

18u30 - 20u30
Edelare - Kerselare

10u00 - 11u30

10u00 - 11u30

10u00 - 11u30

10u00 - 11u30

14u00 - 16u00

14u00 - 16u00

14u00 - 16u00

14u00 - 16u00

PRAKTISCH

Inschrijven verplicht! tot 1 dag voor datum Activiteit:           
via visit@oudenaarde.be of via 055/31 72 51
Kostprijs: 5 euro voor zowel de fietsroutes als de 
wandelingen

Maximaal 15 deelnemers per datum

Drankje na afloop inbegrepen bij elke fietstocht  en 
wandeling! 

Ontdek Oudenaarde
Edelare – Kerselare  
wandeling

Edelare, niet zomaar een 
dorp op een berg. Ster-
ke verhalen troef over dit 
dorp: een bedevaartsoord 
met omstreden kapel, straffe  
vergezichten, een uniek fort. 
Afluistergangen, stel je voor! *

Start: 18.30u
Kerk Melden  
(Meldenstraat)

Start: 18.30u
voor de Kapel 
(thv Kerselare 94)

5 kilometer 
duurtijd: 2 uur 

6 kilometer 
duurtijd: 2 - 2,5uur 

Koppenberg Wandeling

Melden, tussen Schelde en 
Koppenberg. Bergop, bergaf 
genieten we van de verhalen 
over de geschiedenis van 
het dorp en van het land-
schap. Spits je oren voor 
de gekste weetjes. Een Ro-
meinse muntschat zei u? *

* We wandelen ook op onverharde paden: kies makkelijke wandel-
schoenen. Gepast betalen aan de gids

FIETSTOCHT - IN HET 
SPOOR VAN Valerius de 
Saedeleer 

De Vlaamse Ardennen op hun 
best. De bruisende Markt is 
het ideale vertrekpunt rich-
ting wondermooie landschap-
pen, daar waar de grootsheid 
en de stilte je overvallen! *De 
fietsroute is vooral plat maar 
bevat ook twee hellingen ( 
ideaal voor de iets betere fiet-
ser of met elektrische fiets).  

FIETSTOCHT - OP  
VERKENNING  langsheen  
de Scheldevlakte 

De Markt, vertrekpunt van  
een  verrassend gevarieerde  
fietstocht... Langs natuurdo-
meinen, een wielermonument, 
oude Scheldearmen, een kas-
teeldomein, een abdij , een 
industrieel en zo veel meer.  
* De fietsroute is vlak.

Start: 18.30u
voor het Stadhuis

Start: 18.30u
voor het Stadhuis

25 kilometer 
duurtijd: 1,5 uur

30 kilometer 
duurtijd: 2 uur

Aperitief wandeling

Ontdek de rijke historie van de stad aan de Schelde… 
Laat je leiden via verscholen hoekjes en monumenten 
en geniet terzelfdertijd van de huidige stadsontwikke-
ling. Sta even stil bij de intrigerende beelden van Johan 
Tahon op de kleine markt ‘Universus’ en de Louise-Ma-
riekaai ‘Titus’. Wie weet proeft dit naar meer…* 

Start: 10u00
voor het stadhuis

Start: 14.00u
voor het stadhuis

3 kilometer
voor mensen die houden 
van (historische) schoon-
heid

3 kilometer
Voor speurders van 0 
tot 105 jaar.

Familie wandeling

Zin in een leuke gezinsuitstap? Bij ons in zit je goed. 
Zet jullie speurneus op en  ga ervoor! Hoe zag de stad 
er lang geleden uit en hoe ziet ze er nu uit? Zoek de 
verschillen en de gelijkenissen en los ondertussen 
samen de leuke opdrachtjes op. * 

* Gepast betalen aan de gids

Juli AugustusTip Ontdek de 18de eeuwse authentieke familiewoning Huis Beau-
carne te Ename.

Je kan aansluiten bij een groep op vaste tijdstippen:  
Mogelijk elke zondag van de maand, om 10u00, 14u00 of 18u00.

Reserveren kan via  +32(0)476307736 of info@huisbeaucarne.be

En sluit af met een heerlijke lunch of brunch in het gezellige theehuis 
Meer info: www.huisbeaucarne.be
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LOOP OF WANDEL LANGS 

TOERISTISCHE PLEKJES MET JE 

SMARTPHONE IN DE HAND 

Met de app Runnin’ City kan je de stad al lopend of wan-
delend ontdekken terwijl je een woordje uitleg krijgt bij de 
toeristische bezienswaardigheden. De ideale combinatie 
van sporten en sightseeing! Je kan kiezen tussen drie rou-
tes: een route van 5 km doorheen het historisch centrum 
of een route van 11 km die start in het Liedtspark en je 
meeneemt naar heel wat mooie natuurplekjes zoals ’t Spei 
en de Donkvijver. Tot slot brengt de route van 16 km je van 
park Liedts naar Volkegembos en Bos t’Ename. 

De app is gratis te downloaden via de Apple App Store 
of de Google Play Store.

WANDERWEGEN - WEG VAN CULTUUR

Een totaalbeleving waar natuur, cultuur en bewegen el-
kaar ontmoeten. Wanderwegen neemt je mee langs ver-
schillende cultuurroutes in Ename, Heurne, Melden, Wel-
den en Nederename. Aan de hand van vier verschillende 
routes kunnen wandelaars de stad verkennen. Onderweg 
ontdekken de wandelaars het werk van lokale artiesten 
en kunstenaars aan de hand van QR-codes langs het 
parcours. Het is een digitaal cultuurpodium voor buiten-

beentjes. Begeef je op pad, scan de codes en laat je on-
derweg verwonderen en betoveren door de schoonheid 
van natuur en cultuur.

Wandelkaartjes zijn gratis te verkrijgen aan de balie van 
de Toerisme Oudenaarde of te downloaden via de web-
site. Meer info via www.oudenaarde.be/wanderwegen 
of haal de kaartjes 

AVONTUUR EN NATUUR, ZO DICHTBIJ

Voor wie dol is op avontuur, dan is het outdoorpark The 
Outsider aan de Donkvijvers op wandelafstand van het 
centrum een absolute must. Het 40 hectare grote re-
creatiepark belooft niet één maar 7 hoogtepunten: de 
“Seven Summits”. Wie minder avontuurlijk aangelegd is, 
kan evengoed genieten van deze exclusieve setting. Ook 
mensen die fysiek beperkt zijn in hun mogelijkheden, ge-

nieten mee van het avontuur. Het domein, de taverne en 
zelfs enkele activiteiten zijn drempelvrij. Dat kids op dit 
attractiepark waanzinnige avonturen beleven, daar ma-
ken we geen tekeningetje bij.

www.theoutsidervlaamseardennen.be/nl/ 
aanbod/7-summits

WANDEL- EN FIETSNETWERK 

VLAAMSE ARDENNEN

Met de wandelnetwerken gebaseerd op knopen, is rond-
trekken in het groen nóg leuker. Het netwerk bestaat 
uit verschillende kaarten met honderden kilometer aan 
wandelpaden en is de meest complete routeplanner van 
de Vlaamse Ardennen. Je stippelt een parcours op maat 
uit en volgt daarna de bewegwijzering. Eenvoudiger kan 
niet! Je wandelt langs de meest schilderachtige plekjes, 
extra gekruid met een snuifje geschiedenis en andere 
leuke weetjes. Je hebt de keuze uit drie netwerken: Ge-
tuigenheuvels, Zwalmvallei en Bronbossen.

TIP: Op zoek naar nog meer wandelinspiratie? 
De website www.wandeleninvlaamseardennen.be  
helpt je graag verder. 

De Vlaamse Ardennen, dat is heuvel op – heuvel af fietsen 
door het decor van de legendarische Ronde van Vlaande-
ren en rustiger trappen langs en rond de Schelde. Onder-
weg verken je historische steden en idyllische dorpjes die 
bol staan van cultuur en meeslepende verhalen. Dankzij 
het knooppuntennetwerk, goed voor bijna 850 kilometer 
fietspret, creëer je zelf in alle vrijheid je routes en kan je 
die zelfs tijdens het traject veranderen. Pak je kaart en 
verover de mooiste kilometers van Vlaanderen.

De wandelnetwerken en het fietsnetwerk Vlaamse  
Ardennen zijn verkrijgbaar bij Visit Oudenaarde, elk aan 
6 euro per kaart.

Actief OudenaardeOudenaarde
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MEER INFO:

Visit Oudenaarde
Stadhuis

Markt 1, Oudenaarde
055 31 72 51

visit@oudenaarde.be 
visit.oudenaarde.be

FB @visitoudenaarde


