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Bezoeken

Hoog boven Oudenaarde waakt Hanske de Krijger
over het Unesco-erfgoed van de stad. In één moeite
overziet hij in de verte het kastelendorp Mullem
en het erfgoeddorp Ename. Tenminste, als hij kan
wakker* blijven...
WA N DTA P I J T E N • KO E R S • E R F G O E D
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* Over de slaapproblemen van Hanske, zie pagina 5.
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Reis in de tijd
✶ MOU MUSEUM ✶

Het gotische stadhuis met belfort is dé blikvanger van de markt.
Het oudste gedeelte, de 14de-eeuwse Lakenhalle, herbergt het MOU:
een museum over de geschiedenis van de stad, met een rijke collectie
wandtapijten en een unieke verzameling edelsmeedkunst.
www.mou-oudenaarde.be

WANDTAPIJTEN
Eeuwenlang was Oudenaarde
vermaard om zijn wandtapijten.
Vooral de verdures, groentapijten met
prachtige landschappen, waren in
trek. Een van de nieuwste aanwinsten, afkomstig uit een veiling van
Sotheby New York, is een 16de eeuws
wandtapijt dat ooit aan Alexander
Farnese cadeau werd gedaan. Elders
in het museum vind je meer dan 15
4

originele wandtapijten uit de 16de en
17de eeuw.
Op de zolder, onder de nok van het
dak, vind je een van de grootste
zilvercollecties van Vlaanderen. De
verzameling De Boever-Alligoridès
is rijk en gevarieerd en presenteert
de verschillende hoogtepunten en
regio’s van de Europese edel
smeedkunst. Ze biedt
daarnaast ook een

Aan de hand van
demonstraties kan je op
bepaalde tijdstippen het
restauratieproces van de
wandkleden volgen.
www.mou-oudenaarde.be

mooi en bijna volledig overzicht van Oudenaards zilver tijdens het Ancien Régime.
SLAPEND HANSKE
Je zou het niet verwachten in Oudenaarde
maar op dit marktplein zijn zeemeerminnen
te vinden, in het gezelschap van engelen en
jagers. Hoe je dat samenknutselt tot één
verhaal is een individuele opgave voor elke
bewonderaar van het stadhuis, dat één geheel
vormt met de Lakenhalle (uit de 14de eeuw) en
het belfort (uit de 16de eeuw). Niet voor niets
prijkt het belfort op de Unesco-werelderfgoedlijst. Zelfs Victor Hugo raakte niet uitgekeken
op de mysteries en legendes die in de gevels

verwerkt zitten: ‘In dit fantastische gebouw is
elk detail het waard om te bekijken’.
We geven hier alvast één mysterie weg: het
bronzen beeld op de spits toont Hanske de
Krijger. Volgens de legende had stadswachter
Hanske de taak om de poorten te openen voor
keizer Karel V. Maar hij viel in slaap en de keizer
kon Oudenaarde niet binnen. Karel V gaf de
mensen van Oudenaarde de raad een bril te
kopen voor hun stadswachter. De bril staat nog
altijd op het wapenschild van de stad.

Het museum is open elke dag behalve maandag.
☛ www.mou-oudenaarde.be
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In het oog van de koers
✶ C E N T RU M R O N D E VA N V L A A N D E R E N ✶

Echte wielerfanaten wachten niet tot begin april om de kuiten
te smeren. In het Centrum Ronde van Vlaanderen worden de
helden van Vlaanderens Mooiste het hele jaar door gevierd.
Een must voor al wie de koers een warm hart toedraagt.
www.crvv.be

IN HET WIEL
Drama en euforie. Winst en verlies.
Pech en onoverwinnelijkheid. Allemaal
ingrediënten van Vlaanderens Mooiste.
In de expo van het Centrum herbeleef
je dit alles op een interactieve manier.
Met Carl Berteele, de man op de motor,
in je oor kom je nog meer te weten. En
de kleine Flandriens genieten van een
kinderparcours.
6

OP DE PEDALEN
Ontdek je liever zelf hoe het voelt om
over de legendarische hellingen en
nijdige kasseien te rijden? Het Centrum
is de ideale uitvalsbasis. Verhuur van
racefietsen, een ruim aanbod (audio)
routes, kleedruimtes en douches. Er is
alles wat je nodig hebt om zelf op de
trappers te staan.

LIEDTSPARK
Als de zon zich laat zien, trekken de inwoners van
Oudenaarde naar Park Liedts. De 19de-eeuwse kasteel
tuin is vandaag een stadspark met slingerpaden,
romantische bruggetjes en vijvers met waterpartijen.

Een zwak voor
wielershirts of
koerscadeaus? In de
Rondeshop kom je
niet met lege handen
buiten.

EEN TUIN ALS HOBBY
Zoals veel historische steden werd ook Oudenaarde omringd door water en vesten. Charles Liedts, een belangrijk
staatsman met een passie voor tuinieren, kocht ze op en
legde er omstreeks 1860 een landschapspark aan naar
Engels model. Zoon Amedée verbouwde het buitenverblijf van zijn vader tot een kasteel en bracht zijn initialen
in de vensterramen aan.
EEN KASTEEL CADEAU
Amedée stierf kinderloos in 1907 en schonk Kasteel
Liedts met de tuin, de bibliotheek en de kunstverzamelingen aan de stad, op voorwaarde dat de begrenzing van
het park nooit zou wijzigen. De geschonken kunstwerken
maken vandaag deel uit van
de ‘collectie van het MOU
Museum’

PELOTON CAFÉ
Om krampen, een appelflauwte of
andere kwaaltjes te voorkomen, is
een tijdige bevoorrading onontbeerlijk. Een stevige maaltijd voor de rit?
Een heerlijke dorstlesser achteraf?
Of gewoon lekker lui naar de koers
kijken? Het Peloton Café bedient je
graag op je wenken, zonder onderscheid tussen kopman of knecht.

GROENE LONG
Na de Tweede Wereldoorlog
werd Park Liedts opengesteld voor bezoekers.
Vandaag is het een
groene long in het hart
van de stad, waar het
heerlijk struinen is
op de kronkelende
paadjes. In 2012
werd een deel van
de historische
stadsomwalling
aan de rand van het park in ere
hersteld. Park Liedts is vrij toeganlijk van zonsopgang tot zonsondergang.
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Dorp vol erfgoed
✶ ENAME ✶

In Ename stond ooit een burcht die de grenzen van het Duitse keizerrijk
moest beschermen. Later verrees aan de Schelde een machtige abdij.
Het dorpje getuigt nog steeds van dat bewogen verleden.
www.pam-ename.be
www.huisbeaucarne.be

PAM ENAME
In Ename ademt het hele dorp
geschiedenis uit. In de schaduw
van de Sint-Laurentiuskerk huist
een archeologisch museum. In
dit pam Ename kom je er meer
te weten over de geschiedenis
van een kleine gemeenschap aan
de Schelde, die heel even een
cruciale rol speelde in het ontstaan van Europa, en eeuwenlang
leefde op het ritme van de abdij.
Ook de kerk zelf is een bezoekje
waard. In dit unieke monument
zie je nog restanten van
originele muurschilderingen met
byzantijns karakter.
8

ERFGOEDSITE
In het Archeopark aan de Schelde stap je langs de funderingen van de benedictijnerabdij die het leven in Ename van
1063 tot 1795 bepaalde. Ook in het Bos t’Ename zie je nog
restanten van dit verleden.
HUIS BEAUCARNE
Een onopvallende gevel in de Enaamse
dorpskern herbergt een opmerkelijke
erfgoedparel. Huis Beaucarne wordt
al meer dan 250 jaar door dezelfde
vooraanstaande burgerfamilie bewoond. Het
gebouw vormt samen met de indrukwekkende tuin een uniek tijdsdocument vol antiek
en curiosa.

MULLEM
Een flinke dosis authentieke charme vind je in kasteeldorp Mullem. De vroegmiddeleeuwse dorpskern met zijn
karakteristieke gele huisjes bleef de voorbije eeuwen
ongerept en is erkend als beschermd erfgoed.
GELE HUIZEN
Op Mullem heeft de tijd geen vat. De dorpskern onder
de lindebomen is geklasseerd en bestaat uit een kerk,
een pastorij, een schoolgebouw, een kloostertje en een
herenhoeve. Het okergeel van de meeste huizen is niet
toevallig. Toen edellieden hier nog de plak zwaaiden, was
okergeel de kleur van het wapenschild van de lokale adel.
KASTEELDORP
Aan de oorsprong van Mullem lag een 12de-eeuwse
omwalde versterking op de plek waar vandaag het Klein
Kasteeltje staat. Even buiten het dorp kom je voorbij het
kasteel van de Heren van Ast. Het domein behoort toe aan
de adellijke familie De Gerlache, die geschiedenis schreef
met een reeks Zuidpoolexpedities.

BOS T’ENAME
Het Bos t’Ename op de groene heuvels van de Vlaamse Ardennen was
reeds in de middeleeuwen nauw
verbonden met het havenstadje
Ename, en later met de abdij. Een
deel is natuurreservaat maar op
de paden is het heerlijk wandelen
in deze groene long. Een educatief
wandelpad, genoemd naar botaniste
Mariette Thielemans, laat je kennismaken met de rijke fauna en flora
van het gebied. In 2002 kreeg het
Bos t’Ename de Vlaamse Monumentenprijs: de eerste keer dat deze prijs
naar een landschap ging.

SLAG BIJ OUDENAARDE
In de kouters rond Mullem vond
in 1708 de Slag bij
Oudenaarde
plaats. Verschillende grootmachten vormden
een alliantie tegen
Frankrijk, dat aanspraak maakte op de
Spaanse troon. Beide
legers, samen goed
voor 180.000 soldaten,
stonden er tegenover
elkaar, met grote verliezen
aan beide kanten. Uiteindelijk beet het Franse leger van
Lodewijk XIV in het zand.
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✶ B E ZO E K E N

1

4x

MONU
MENTAAL
Met meer dan 100 historische gebouwen
en monumenten ben je in Oudenaarde
een tijdje zoet. Zelfs het kloppend
winkelhart van de stad ademt de sfeer
van de middeleeuwen. In en rond
de Broodstraat, de Nederstraat,
de Einestraat en de Hoogstraat zorgen
meer dan 300 speciaalzaken voor een
monumentaal onthaal.

2
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DE HOOGSTE

De 88 meter hoge toren
van de Sint-Walburga
kerk is tot ver in de
omtrek te zien. Dit fraaie
stukje geschiedenis
bestaat merkwaardig
genoeg uit twee halve kerken. Van de vroeggotische
kerk uit de 12de eeuw bleef enkel het koorgedeelte in
Doornikse kalksteen bewaard. De rest van de benedenkerk is een pareltje van 15de-eeuwse Brabantse gotiek.

1

SINTWALBURGA
KERK

De Onze-Lieve-Vrouwe
kerk van Pamele
schittert aan de oever
van de Schelde. Ze
werd in de 13de eeuw
gebouwd door Arnulf IV, baron van Pamele, en was
veel rijker dan de Sint-Walburgakerk. Hier was het dat
Margaretha van Parma werd gedoopt. De kerk is een
mooi staaltje Scheldegotiek, met een opvallende mix
van romaanse en gotische elementen.

DE RIJKSTE

2

ONZE-LIEVEVROUWEKERK

DE VROOMSTE

Gebouwd in 1233 door
de cisterciënzers, was
de Abdij van Maagdendale eeuwenlang een
van de belangrijkste
vrouwenabdijen in Vlaanderen. De 13de-eeuwse
abdijkerk springt meteen in het oog, maar ook de
roodgekalkte gevel van het abdissenhuis uit 1663 is
mooi om te zien. Vandaag biedt de abdij onderdak
aan de kunstacademie en het stadsarchief.

3

ABDIJ VAN
MAAGDENDALE

DE ZORGZAAMSTE

Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal lag eerst
buiten de stadspoorten
en was een toevluchtsoord voor pelgrims.
In 1382 verhuisde het
naar de binnenstad als
opvangtehuis voor armen en zieken. Het aanpalende
Bisschopskwartier was de ontvangstruimte voor
hoge gasten. Het complex omvat een mooie
Lodewijk XVI-kamer met Oudenaardse wandtapijten.

4

ONZELIEVE-VROUW
HOSPITAAL

4
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✶ H E T V E R H A A L VA N D E S TA D

Keizer Karel V had iets met wandtapijten. Maar ook
met de mooie Johanna van der Gheynst, een eenvoudig
kamermeisje uit Oudenaarde. Er kwam een dochter
van, die als Margaretha van Parma zou heersen over de
Habsburgse Nederlanden.
www.mou-oudenaarde.be/verhaal

VLAM IN DE PAN
Veel is er niet nodig om het hoofd en
het hart van Keizer Karel V op hol te
brengen. Het gebeurt in 1521, wanneer
Karel V bij gouverneur Karel de Lalaing
in Oudenaarde logeert. Een schichtige
blik van Johanna van der Gheynst, een
van de kamermeisjes in het kasteel, en
cupido slaat toe. Het is de start van een
korte affaire, maar wel één met grote
gevolgen.

De kaart met
de historische
stadswandeling is te
koop in het infokantoor
in het Stadhuis,
Markt 1.

Het Huis van Lalaing,
waar Margaretha van
Parma vermoedelijk
werd geboren, is nog
steeds een parel aan
de Schelde.

VLEES EN BLOED
Negen maanden later bevalt Johanna, in de
Pamele-wijk. Haar dochter wordt Margharetha
gedoopt in de Onze-Lieve-Vrouw Pamelekerk.
Zat Karel V toen in Keulen, dan had hij het zwaar
horen donderen. Pas na zeven jaar erkent hij
Margaretha als zijn vlees en bloed. Dochter Margaretha wordt snel gekoppeld aan een pauselijke
verwant. Aan haar tweede huwelijk met Ottavio
Farnese, hertog van Parma, dankt ze de naam
waarmee ze geschiedenis zou schrijven.
LANDVOOGDES
Margaretha, dochter van een kamermeisje,
wordt in 1559 landvoogdes van de Nederlanden.
Helaas slaagt ze er niet in om de sluimerende
godsdiensttwisten te bedwingen. In 1567 stelt de
hertog van Alva op bloedige wijze orde op zaken.
Verbitterd legt Margaretha haar ambt neer. Ze
trekt in bij haar zoon Alexander Farnese in Italië.
Daar sterft ze in 1586 een eenzame dood.
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Margaretha van Parma

1522-1586
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1604-1638
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Adriaen Brouwer

H E T V E R H A A L VA N D E S TA D ✶

Een schilder van wereldformaat, van wie het werk in
de allergrootste musea hangt: dat is Adriaen Brouwer.
De chroniqueur van het volkse leven werd vier eeuwen
geleden in Oudenaarde geboren, en daar zijn we nog
steeds bijzonder trots op.
www.mou-oudenaarde.be/verhaal

KLEURRIJKE TAFERELEN
Adriaen Brouwer is de
zoon van een Oudenaardse
tapijtwever. Die neemt hem
op jonge leeftijd mee naar
Haarlem en Amsterdam, waar
hij in contact komt met de
Noord-Nederlandse meesters
van zijn tijd. Later trekt Brouwer naar Antwerpen, waar hij
school maakt met kleurrijke
kroegtaferelen en landschappen op klein formaat.
UNIEKE EXPO
In 1638 sterft Brouwer even snel als hij
leefde. Hij werd niet veel ouder dan
dertig, maar zijn schilderijen laten een
onuitwisbare indruk na. In 2018 bracht
het MOU hulde aan de man met een
unieke overzichtstentoonstelling. Nooit
eerder waren zoveel werken van hem
op hetzelfde moment te bewonderen.
Welkom thuis, Adriaen Brouwer!

TOPFOTOGRAAF
Brouwer heeft het talent van
een topfotograaf. Hij is een
meester in het schilderen van
emoties en stemmingen en een
genie in het vastleggen van het
juiste moment. Zijn uitzonderlijke gave blijft niet onopgemerkt.
Zowel Rubens als Rembrandt
zijn fan van de manier waarop
Brouwer de alledaagsheid van
de mens capteert.

Adriaen Brouwer
schonk zijn
naam aan drie
uitmuntende biertjes:
bruin, tripel of oaked.

De jaarlijkse
Adriaen Brouwer
Bierfeesten zijn
het schuim op de
Oudenaardse zomer.
www.bierfeesten.be
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✶ H E T V E R H A A L VA N D E S TA D

Een merkwaardige passage uit de Oudenaardse
geschiedenis speelt zich af aan de andere kant van
de wereldbol. In het Mexicaanse plaatsje Tacámbaro
sneuvelen 250 stadsgenoten, in een poging keizerin
Charlotte van België te beschermen.
www.mou-oudenaarde.be/verhaal

DUIZEND VRIJWILLIGERS
Wellicht is Charlotte van België nooit in
Oudenaarde geweest. Toch is de dochter van
koning Leopold I goed voor een bloedig hoofdstuk
in de geschiedenis van de stad. Op vraag van
haar man keizer Maximiliaan van Mexico brengt
Oudenaarde een leger samen om zijn vrouw voor
de republikeinse rebellen te behoeden. De troepen
verzamelen in de Pamelewijk, aan de oever van de
Schelde; de officieren in de abdij van Maagdendale
en de vrijwilligers in het jezuïetenklooster. In 1865
varen ze af, duizend man sterk, richting Mexico.

Een treurende
vrouw leunt op een
wereldbol terwijl ze
een kroon neerlegt
op een graf, de blik op
Mexico gericht.

Charlotte is het
onderwerp van Adiós
mamá Carlotta, een
satirisch lied dat in
Mexico nog steeds
wordt gezongen.

ONGEZIENE OVERMACHT
In de Mexicaanse stad Tacambaro botsen
de keizerlijke troepen op een ongeziene
overmacht. De Belgen houden vijf uur
lang stand maar geven zich uiteindelijk
gewonnen. Het legioen is een kwart van zijn
slagkracht kwijt. Charlotte vlucht terug naar
Europa, waar ze in zoete waanzin verglijdt.
Haar man Maximiliaan wordt een jaar later
verslagen en ter dood veroordeeld.
TREURENDE VROUW
Het monument op het Tacambaroplein, een
ontwerp van Willem Geefs uit 1867, brengt
hulde aan de Oudenaardse vrijwilligers die
in de gelijknamige veldslag het leven lieten.
Op het plein herdenkt een zuil ook de Slag
aan de Schelde uit 1918, toen Amerikaanse
soldaten de rivier overstaken.
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Keizerin Charlotte

1840-1927
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Actie

Natuurlijk ligt hier de aankomstlijn van Vlaanderens
Mooiste. Maar in datzelfde decor van de Ronde Van
Vlaanderen slingeren zich ook wandelpaden. En een
verborgen stukje buitenland: de Donkvijver voor
zonnekloppers en watersporters.
F I E T S E N • WA N D E L E N • AV O N T U U R
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✶ R O N D E VA N V L A A N D E R E N

Twintig keer gestart
twee keer gewonnen
de ‘ijzeren’ Briek Schotte

De mooiste van Vla
Eén witte kalklijn in Oudenaarde is die
zondag het enige levensdoel van een
honderdtal atleten, met daarrond duizenden
verslaggevers en toeschouwers, en thuis
honderdduizenden nagelbijtende tv-kijkers.
De Ronde van Vlaanderen spoelt dat ene
weekend per jaar als een vloedgolf over
de stad. Op zaterdag rijden tienduizenden
wielertoeristen uit binnen- en buitenland
hun eigen Ronde met de ‘We Ride Flanders’
cyclo, en trotseren net als hun idolen de
legendarische hellingen en kasseistroken.
Op zondag wordt baan geruimd voor de
20

profs en een nieuwe winnaar bijgeschreven
op de erelijst met de mythische namen als
De Kannibaal, de Leeuw van Vlaanderen en
Tornado Tom.

RETRO RONDE
Ooit fietsten renners de hellingen op zonder
een blik te werpen op hun wattagemeter. Met
fietsen van staal en gebreide truitjes vochten
ze tegen weer en wind. Overeind blijven op
de gladde kasseien was de enige focus. Van
een oortje met een ploegleider erin was toen
nog geen sprake. Zo ontstonden oerflandriens
als Briek Schotte en Arthur Decabooter.

Honderd jaar
wielerhistorie
in het CRVV

De climax:
Van Aert
versus Van
der Poel

aanderen

Tijdens het laatste weekend van mei neemt
de Retro Ronde van Vlaanderen je mee naar
een tijd waarin aerodynamica of gewicht
geen rol van betekenis speelden, met een
historische tocht van 40, 80 of 120 km door
het glooiende landschap van de Vlaamse
Ardennen. Blink je stalen tweewieler op, trek
je oude koerstrui aan en fiets mee!
FIETSROUTES
Het Rondelandschap trekt veel verschillende
fietsliefhebbers aan: het gezin op uitstap,
de vriendengroep die wekelijks kilometers
maalt, de mountainbiker… Voor elk werden

routes uitgestippeld die je op de volgende
pagina’s kan ontdekken. Een goede instapper
is de gids ‘Ronde Van Vlaanderen Fietsroutes’
die de ruime regio rond de
stad laat verkennen. Want
Vlaanderens Mooiste, dat is
meer dan een kalklijn.

☛

Centrum Ronde van Vlaanderen
Markt 43, Oudenaarde
www.crvv.be
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Fietsroutes

Bewegwijzerde routes
Scheldevalleiroute: www.routen.be/scheldevallei-fietsroute-3
www.routen.be/scheldevallei-fietsroute-2
Mountainbikes: www.vlaamsemountainbikeroutes.be
Digitale route: visit.oudenaarde.be (zoekterm ‘verhaal langs de stroom’)
Lussen uit de Ronde: www.routen.be/ronde-van-vlaanderenroute
Fietsroute Vergeten Sporen: erfgoedapp.be/tour/52
Creëer zelf je route op het knooppuntennetwerk Vlaamse Ardennen
www.routen.be/fietsrouteplanner
Kijk naar www.routen.be
de wandel- en fietswebsite van Toerisme Oost-Vlaanderen
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1

SCHELDEVALLEIROUTE 2 & 3

2 x 30 km langs het jaagpad aan de Schelde:
Gavere-Oudenaarde en Oudenaarde-Kluisbergen.

3

DIGITALE ROUTE

download het routeplan op je GSM voor een tocht
vanuit het centrum langs de Scheldeoevers.

5

FIETSNETWERK VLAAMSE ARDENNEN

Verbind de fietsknooppunten van de Vlaamse
Ardennen en stel zelf je route samen.

2

ROUTES VOOR MOUNTAINBIKERS

bewegwijzerde routes van meer dan 10 km, alleen
voor mountainbikers.

4

RONDE VAN VLAANDERENROUTE

een blauwe (78 km), gele (108 km) of rode (114 km)
lus langs de kuitenbijters van de Ronde.

6

ROUTE VERGETEN SPOREN

57 km fietsen tussen Oudenaarde en Waregem
langs stille getuigen van de Eerste Wereldoorlog.
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Wandelroutes
Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen, dat is Vlaanderens Mooiste
Landschap. De regio investeert fors in haar wandelinfrastructuur en heeft
nu meer dan 850 km aaneengesloten wandelpaden. Oudenaarde is het
ideale startpunt om de streek te verkennen.

WANDELWALHALLA

WANDERWEGEN

Ga op stap, scan de QR-codes en
geniet van verrassende interventies
door Oudenaardse cultuurmakers.
Een zomers podium voor actieve
openluchtmensen.
www.oudenaarde.be/nl/wandelwegen
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Welke wandelroute kiezen? Inspiratie
en sterke verhalen zijn te vinden op
www.visitvlaamseardennen.be

Maak je eigen route

op de knooppuntennetwerken
Getuigenheuvels, Zwalm
vallei en Bronbossen.
www.routen.be/
wandelrouteplanner

PADEN DOOR BOSSEN

Koppenbergbos, Volkegembos,
Bos t’Ename (in 2002 bekroond met
de Vlaamse Monumentenprijs),...
de stad is omringd door bossen in
beheer van Agentschap Natuur en
Bos en Natuurpunt.

ROOIGEMSEBEEKVALLEI

Een route van 13 km langs de idyllische dorpjes Mullem, Wannegem-
Lede en Huise.
Dienst Toerisme, 2 euro.

Wandelroutes te downloaden via visit.
oudenaarde.be (zoekterm bossen)
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Avontuur
Vakantiepark
Roompot

DONKVIJVER OUDENAARDE

BEACHVOLLEY

The Outsider

t

2 taverne Den Dronk /

aa
str

nk

Het Moerashuis

SPEELTUIN

Do

1 jeugdverblijf

3 aperitief carrousel
4 jeugdverblijf De Thuis Buizen

LIGWEIDE

5 fietsinrijpunt
6 avonturenpark The 7 Summits
7 summerbar Lake House
8 waterski
9 bolletra
10 surf club Absolut
11 laserbattle bos
12 kajakverhuur / pedalo
13 publieke toiletten
14 escaperoom
15 start sneukelfietsroute
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zitbanken
Donkpad (2,5 km)

AANLEGSTEIGER

wandelpad
centrum
Oudenaarde
ca. 2 km

WATERRECREATIE
DONKVIJVER
OUDENAARDE

DONKVIJVER

EVENEMENTENWEIDE

Wandelen, joggen, fietsen… kan in de prachtige
natuur rond de vijver. Het
40 hectare grote recreatiepark biedt veel mogelijkheden. Vissers, surfers,
zeilers en roeiers vinden
hier de uitgelezen plek om
hun sport te beoefenen.
Dol op avontuur? Dan is
het outdoorpark van The
Outsider een absolute
must. Wie minder avontuurlijk aangelegd is, kan
evengoed genieten van
deze exclusieve setting.
Ook mensen die fysiek
beperkt zijn in hun mogelijkheden, genieten mee:
het domein, de taverne
en enkele activiteiten zijn
drempelvrij. Dat kinderen
op dit attractiepark
waanzinnige avonturen
beleven, daar maken we
geen tekeningetje bij.

HONDENWEIDE
Schelde
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Familie

Ravotten in de velden, een kamp bouwen, op
schattenjacht trekken in de stad. In en rond
Oudenaarde voelen kinderen zich de koning te
rijk. Wedden dat ze vanavond doodmoe vragen:
wanneer gaan we terug?
ZO E K TO C H T • B O S S E N • Z W E M M E N • P I C K N I C K
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✶ M E T D E FA M I L I E

1

4x

BUITEN MET
KINDEREN
Met de Schelde vlakbij en omringd door
het groen, trekt Oudenaarde voluit de
kaart van het buitenleven. Je duikelt
er van de ene beleving in de andere,
maar geef onderweg ook je ogen de
kost, want de glooiende heuvels van
de Vlaamse Ardennen trakteren je
nu en dan ook op adembenemende
uitzichten over de wijde omgeving. Bestel
vooraf je picknickrugzak bij Toerisme
Oudenaarde en proef op een van de vele
picknickbanken van al het fraais dat de
streek te bieden heeft.

2
30

3

AVONTUUR

Het recreatiepak Seven Summits belooft niet één maar
zeven hoogtepunten. Emoties
te over. De kabelbaan voor
waterskiërs is dé favoriet voor
waterfanaten. De klimtoren levert een spectaculair
uitzicht op en het moerasparcours zet je middenin
de Braziliaanse jungle, of toch liever de escaperoom,
de laserbattle of een expeditie met de pedalo of
kajak?

1

SEVEN
SUMMITS

www.theoutsidervlaamseardennen.be

Geocache is een zoektocht
met hints en raadsels die je
naar de eindlocatie loodsen.
Oudenaarde telt er twee! ‘Het
Oudenaarde van Adriaen’
brengt je langs plekken die een rol speelden in het
turbulente leven van Meesterschilder Adriaen Brouwer. De geocache van Ename speelt zich af in bossen
en velden. Laat je mooiste schoenen thuis!

GEOCACHE

2

VIND
DE SCHAT

visit.oudenaarde.be

Voor een boswandeling moet
je één moeilijke vraag vooraf
oplossen: welk bos? Er is heel
wat keuze… Oudenaarde
is omringd door bossen en
beschermde natuurgebieden. De meest opmerkelijke
zijn Bos t’Ename, het Koppenbergbos en natuurlijk
de Reytmeersen, waar gallowayrunderen en konikpaarden in het wild leven.

BOSSEN

3

IN
HET WILD

visit.oudenaarde.be (zoekterm ontdekken)

ZOEKTOCHT

Deze wandelzoektocht laat je
kennis maken met Oudenaarde, op een nét iets andere
manier. Het maakt niet uit
of je trotse inwoner van
Oudenaarde bent of het is je eerste kennismaking
met onze stad, deze zoektocht is voor jong en oud
een uitdaging.

4

MET
DE KIDS

4

visit.oudenaarde.be
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✶ M E T D E FA M I L I E

EEN FABULEUS
FAMILIEWEEKEND
ZAT

ZAT

ZON

zon

Ronde van
varken
in het Centrum
Ronde van
Vlaanderen.
(zie hieronder)

Boswandeling
bij de
konikpaarden en
wilde runderen.
(zie p. 29)

Kids & play
Binnenspeeltuin
en stads
boerderij
(zie p. 32)

Mysterieus
zoektocht
in MOU
(zie hiernaast)

CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN

RONDE VAN VARKEN

Varken is een beetje lui. Daarom zoekt
hij vriendjes die voor hem opdrachtjes
volbrengen in het Centrum Ronde van
Vlaanderen. Terwijl pa zich vergaapt
aan legendarische fietsen en truitjes,
verken je zelf het Centrum. Los je graag
raadsels op? Hou je van teken- en
kleuropdrachten? Dan wacht jou een
knotsgek Ronde van Varken-parcours,
aangepast aan je leeftijd (3 varianten,
tussen 6 en 12 jaar). Op het einde van de
rit krijg je een leuke prijs mee naar huis.

☛ www.crvv.be/gezinnen
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Mysterieus
MOU

Ook in het MOU vind je heel wat spannende verhalen voor
kinderen. Die zitten verborgen in de wandtapijten en de
zilverschat. Ben jij een dappere speurneus? Vraag dan je
opdrachtenboekje en zet je schrap voor een mysterieuze
tocht door de tijd.
www.mou-oudenaarde.be
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✶ M E T D E FA M I L I E

Binnen blijven

Een dagje regen
hoeft de pret
niet te bederven.
Oudenaarde heeft
genoeg activiteiten
in huis om zelfs de
donkerste dagen
kleur te geven, van
leerrijk tot sportief
én voor het hele
gezin.

34

In binnenspeeltuin
’t Stadsboerderijtje
krijgt verveling geen
kans. Kinderen van 0 tot
en met 12 jaar kunnen er
naar hartenlust springen,
klauteren en ravotten in
twee aangepaste speel
zones, terwijl de ouders
of grootouders in alle rust
van een drankje genieten.
Elke laatste vrijdagavond
van de maand is er
bovendien een feestelijke
kinderdisco met muziek
op kindermaat.

Het pam Ename is een
van de meest kindvriendelijke musea van het
land. Eén stap over de
drempel, en je koter
verandert in een echte
tijdsdetective. Met een
gezinsvaliesje onder de
arm zie je de oude abdij
herrijzen en duik je in
het leven van weleer. Aan
de hand van speelse opdrachtjes maak je samen
kennis met vondsten én
figuren uit de rijke geschiedenis van het dorp.

☛ www.stadsboerderijtje.be

☛ www.pam-ov.be

TIP

Virtuele wandeling
met virtuele gids…
… door de abdij van
Ename zoals ze eruit zag
in de 13de eeuw. Met één
druk op de knop verrijst
er bovendien een oude
burcht uit de as. Hoe
dat zit, ontdek je op de
erfgoedsite Ename.

☛ www.pam-ov.be/ename/

erfgoed/erfgoedcentrum

SPETTEREN
IN SPORTOASE

Maar liefst 18 volauto
matische bowlingbanen
in een fraai staaltje
industrieel erfgoed:
dat is Bowling Stones
Oudenaarde, de ideale
spot voor een middagje
uit met het hele gezin.
Op woensdag- en
zaterdagmiddag schuift
Bowling Stones bovendien
alle stoelen aan de kant
voor een spetterende
kinderdisco. Na het bowlen
kan je gezellig napraten
rond de steengrill.

Geen betere plek om de
wielermicrobe door te
geven dan het Centrum
Ronde van Vlaanderen.
Fiets de Ronde van Varken
en trotseer samen alle
facetten die Vlaanderens
Mooiste zo heroïsch
maken: de kasseien, de
valpartijen, de hellingen
en uiteraard ook de finish
en de slotceremonie op
het podium. Er zijn drie
verschillende rondes voor
flandriens in spe van 6 tot
12 jaar.

☛ www.bowlingstones.be

☛ www.crvv.be/gezinnen

Graag een nat pak maar liever
niet door de regen? Sportoase
Zwem.com tilt het badderen
naar nieuwe hoogtes. Voor de
allerkleinsten is er een veilige
zone met fonteintjes en leuke
speelelementen. Een verjaardag
te vieren? Ook dat kan in
Sportoase.
De ietwat ouderen kunnen
ondertussen de rust opzoeken
in de ontspanningszone met
sauna’s en stoombad. Of
gewoon zwemmen, natuurlijk.
Het grote zwembad is 25
meter lang en maar liefst tien
banen breed. Maar wie dacht
dat hier vooral aan ernstig
baanzwemmen gedaan
wordt, moet zich maar eens
wagen aan de glijbaan met
waterversnellingen, het discoen het meerminzwemmen.

☛ www.sportoase.be/nl/oudenaarde
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Genieten
Een terrasje en een koffie of een thee, het
kan deugd doen na een fikse wandeling.
Maar Oudenaarde is vooral gekend voor zijn
bruin bier. Die traditie gaat terug tot de verre
middeleeuwen. Het Oudenaards bruin wordt
nog steeds ambachtelijk gebrouwen.

CAFÉS • CULINAIR • BROUWERS • STREEKPRODUCTEN

36

37

Ooit telde Oudenaarde maar liefst 17 brouwerijen, met dank
aan de uitzonderlijke kwaliteit van het water. Vandaag zijn er
nog 5 actief, met Brouwerij Roman als vlaggenschip.
Een bucket list met een schuimkraag…
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Santé

BIER ✶
ADRIAEN BROUWER
Brouwerij Roman is de oudste en grootste van
de Oudenaardse brouwerijen. Al meer dan 4
eeuwen lang is brouwersfamilie thuis in Mater.
Met hun Adriaen Brouwer bieren – officieel erkend als streekproduct – houden zij de traditie
van het Oudenaards Bruin in ere.

☛ www.roman.be
PETRE DEVOS
Een halve eeuw nadat familie
brouwerij Petre Devos uit
Oudenaarde de deuren sloot,
pikken de nazaten de draad
weer op. Met een oude verzegelde fles als basis kweekten ze
de gistcellen opnieuw op. Het
resultaat? Een fruitig blondje
met de smaak van weleer.

Een bezoek aan Brouwerij Roman?

De oudste van het land: een familie
brouwerij sinds 1545. Ontdek het verhaal,
het brouwproces en de passie voor bier!
Het bezoek van 2 uur omvat een rondleiding met gids, een degustatie en een
geschenkpakket. In het weekend staat
de brouwerij ook open voor individuele
bezoekers.

☛ www.petredevos.com

☛ www.roman.be/nl/brouwerijbezoek

CNUDDE BRUIN
In Eine stoken Lieven, Steven en
Piet Cnudde een paar keer per jaar
de ketels op voor hun Oudenaards Bruin. Zelf spreken ze van
Kerkhofbier, want de waterlaag
waarmee ze brouwen, ligt vlakbij
de begraafplaats. De smaak is een
beetje zurig, zoals een klassieke
Oud Bruin.

LIEFMANS GOUDENBAND
Liefmans Goudenband is een
prijsbeest. Het roodbruin bier
wordt in open kuipen gebrouwen en te rijpen gelegd in de
kelders van Brouwerij Liefmans.
Net als wijn wordt het beter met
de jaren. De fles is voorzien van
een champagekurk: ideaal voor
een knallende entree.

☛ www.brouwerijcnudde.be

☛ www.liefmans.be

NONNIVERSAIRE
Sam Vanderstraeten van brouwerij HopSaSam zit niet
om een experiment verlegen. In zijn Enaamse binnentuin
brengt hij zijn recepten tot leven. Zijn Nonniversaire, een
digestiefbier met champagnegist en gerijpt op calvadosvaten, viel al vier keer in de prijzen.

☛ www.hopsasam.beer
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Met een schuimkraag
✶ BIER ✶

Oudenaarde is bij uitstek de stad van het bruine bier. De
traditie van het bierbrouwen gaat er terug tot in de verre
middeleeuwen. Oudenaards oud bruin dankt zijn reputatie aan
de kwaliteit van het grondwater, dat rijk is aan ijzer en calcium.

FAMILIEKWESTIE
Het verhaal van Brouwerij Roman start
in 1545. Joos Roman had in Mater een
afspanning, De Clocke genaamd, met een
herberg, een boerderij, een maalderij, een
mouterij en uiteraard ook een brouwerij.
Gaandeweg werd bier brouwen de hoofdactiviteit van de familie. Met de broers
Carlo en Lode Roman is het familiebedrijf
aan de 14de generatie toe.
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OUD BRUIN 2.0
Het Oudenaards oud bruin was oorspronkelijk eerder zurig van smaak. De
huidige variant maakt daar komaf mee.
Na de Tweede Wereldoorlog stapten de
meeste Oudenaardse brouwers af van de
traditionele brouwmethode. Gemengde
gisting maakte plaats voor hoge gisting,
of net lage gisting. De bruine kleur
van de bieren bleef, maar de zure toets
verdween.

MADAME ROSE
Hoewel bier wordt gezien als een mannendrank, spelen
vrouwen een belangrijke rol in de brouwgeschiedenis.
Het levende bewijs heet Rosa Merckx, de eerste
vrouwelijke brouwmeester van België.

Oudenaards bier
doet het goed in
recepten. Konijn
met oud bruin
is een lokale
klassieker.

VAN BALLET NAAR BIER
Rosa Blancquaert-Merckx begon haar carrière als ballet
danseres. In 1946 werd ze secretaresse bij Brouwerij
Liefmans. Daar zou ze zich opwerken tot brouwmeester.
Meer dan 40 jaar lang leidde ze bij Liefmans het brouwgebeuren bij Liefmans in goede banen. Vandaag woont
Madame Rose nog steeds in een villa op het terrein van
de brouwerij.
OPEN GISTING
De geschiedenis van Brouwerij Liefmans gaat terug tot
1679. Het bier dankt zijn typische smaak door gemengde
gisting in open kuipen. Die wordt verrijkt met gisten
uit de omgevingslucht. Bij de overname door Brouwerij
Duvel Moortgat in 2008 werd
het plan om de brouwerij te
verhuizen snel weer afgevoerd.
De smaak evenaren bleek
ergens anders onmogelijk.

HEILIGE BRON
Het hoofdbestanddeel van bier is water.
De ambachtelijke brouwerij Smisje
bezit een natuurbron die door de heilige
Amalberga werd geslagen, nadat een
boer het gebruik van zijn waterput had
verboden. Als straf zou de put van de
gierigaard even later volledig opdrogen.
Van het bier Smiske bestaan 4 variëtei
ten, gebrouwen met Belgische hop en
gist van eigen kweek.

PARADEPAARDJES
Liefmans bracht verschillende biermerken op
de markt, waarvan er
intussen heel wat zijn
verdwenen. Paradepaardjes Liefmans
Goudenband en
Liefmans CuvéeBrut worden nog
steeds met de
hand omwikkeld met papier.
Daarop prijkt sinds enkele jaren de trotse handtekening van Rose Blanquaert-Merckx, die vandaag de
honderd nabij is.
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Lekker lokaal

Op zoek naar inspiratie voor een goed gevulde
picknickmand? Dan ben je in Oudenaarde
aan het goede adres. Geen wonder dat de
Bourgondiërs hier kind aan huis waren.

Pickles
van Camp’s

De allereerste Belgische
pickles, naar een recept
uit 1905

Ename
abdijham

Licht gezouten en
langdurig gedroogd

Paté met
Cnuddebier

Ambachtelijke paté
met een vleugje bier
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Bison gebak

Gebakje met het
bisonbier van
brouwerij Cnudde

Adriaen
Brouwer taart

Amandeltaart met
een laagje ananas en
bloemsuiker

St. Eloy ham

Op ambachtelijke
wijze gerookt in de
schouw

Braeckman
graanjenever

Met streekeigen
graansoorten als rogge
en gemoute gerst
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AGENDA
LENTE

CITY TRAIL
een zondag in maart
Verken de cultuurhistorische en industriële
gebouwen van binnen en van buiten.
• www.citytrailoudenaarde.be

RONDE VAN VLAANDEREN
VOOR WIELERTOERISTEN
14de zaterdag van het jaar
Duizenden wielerfanaten rijden zelf hun Ronde
van Vlaanderen en steken hun helden naar de
kroon.
• www.derondeinoudenaarde.be

RONDE VAN VLAANDEREN
14de zondag van het jaar
Het hoogtepunt van het Vlaamse wielerjaar,
met aankomst op de Oudenaardse Markt.
• www.derondeinoudenaarde.be

PAASFOOR
Paaszaterdag t.e.m. het weekend daarop
Jaarlijkse kermis met een 50-tal attracties
op de Grote Markt, de Kleine Markt en het
Minderbroedersplein.
• visit.oudenaarde.be

ERFGOEDDAG
Laatste zondag van april
Roerend en onroerend erfgoed in de kijker:
neem deel aan de activiteiten en leer bij over
het Oudenaardse erfgoed.
• visit.oudenaarde.be

FLANDRIENLOOP
Een zondag in mei
Trotseer de hellingen van de Vlaamse Ardennen
in het spoor van de Vlaamse klassiekers.
• www.flandrienloop.be
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BLOEMENMARKT
Eerste zondag van mei
Een ideale gelegenheid om te kiezen uit een
ruim aanbod bloemen en planten voor huis
en tuin.
• visit.oudenaarde.be

BEDEVAART EN AUTOWIJDING
IN KERSELARE

AGENDA
ZOMER

Weekend van Hemelvaart
Jaarlijkse bedevaart naar het 15de-eeuwse
bedevaartsoord O.L.V. van Kerselare op de
Edelareberg.
• visit.oudenaarde.be

FIESTA EUROPA
Meimaand
Meerdaagse feestmarkt op de Markt met
ambachtelijke producten uit diverse Europese
landen.
• visit.oudenaarde.be

OPEN KERKENDAGEN
1ste weekend van juni
Kerken en gebedshuizen in heel het land
openen de deuren voor een weekend vol
evenementen.
• visit.oudenaarde.be

RETRO RONDE
2de weekend van juni
Trotseer de Patersberg en de Koppenberg zoals
de legendarische wielerhelden uit het verleden.
• www.retroronde.be

ADRIAEN BROUWER BIERFEESTEN
Laatste weekend van juni
Oudenaarde luidt de zomer in met een
braderie en een waaier aan artiesten: drie
dagen sfeer en muziek op een mooie locatie.
• www.bierfeesten.be
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RUITEROMMEGANGEN
Laatste zondag van juni – Eine
10 juli - Mater
Aloude traditie waarbij paard en ruiter
gezegend worden, gevolgd door een
ommegang door het dorp.
• visit.oudenaarde.be

MUSEUMNACHT NOX.X ENAME
1ste of 2de zaterdag van juli
Een nacht vol woord, muziek en beeld in het
unieke decor van het Enaamse erfgoed.
• noxx-ename.be

VLAANDEREN FEEST!
Weekend voor 11 juli
Straten en buurten rollen de rode loper uit
voor het jaarlijkse Feest van de Vlaamse
Gemeenschap.
• visit.oudenaarde.be

FEESTE T’ ENAME

AGENDA
HERFST
WINTER

Weekend en maandag dichtst bij 10 augustus
Een goed gevuld programma met vuurwerk op
zondag en een paarden- en kleinveemarkt op
maandag.
• www.enameleeft.be/feeste-tename

AAROVA SHORTRALLY
augustus of september
De enige rallywedstrijd in Oost-Vlaanderen met
een uitdagend parcours tussen Oudenaarde en
Kruishoutem.
• www.aarovashortrally.com

SEPTEMBERKERMIS
1ste en 2de weekend van september
Met avondmarkt en vuurwerk op vrijdagavond
en 35 attracties op en rond de Markt.
• visit.oudenaarde.be
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OPEN MONUMENTENDAG
2de zondag van september
Breng een gratis bezoek aan het MOU of een
van de vele andere monumenten van de stad.
• www.openmonumentendag.be

24 UREN VAN OUDENAARDE
1ste weekend van oktober
Teams lopen en/of wandelen in estafette
tweemaal de klok rond door het centrum van
Oudenaarde.
• www.24urenvanoudenaarde.be

KOPPENBERGCROSS
1 november
Ieder jaar opnieuw trotseren veldrijders de
gevreesde Koppenberg.
• www.24urenvanoudenaarde.be

WINTERWARMTE
Laatste weekend van november
Lokale handelaars verwennen hun klanten drie
dagen lang met workshops, proeverijen en
exposities.
• visit.oudenaarde.be

KERSTMARKT MET IJSPISTE
2de en 3de weekend van december
Gezellig kuieren langs de kraampjes of
schaatsen rond de kerstboom, met een
glühwein achteraf.
• www.oudenaarde.be

MEER A
CT
ZIE DE
EVENEM IVITEITEN?
ENTENK
V I S I T. O
ALENDE
UDENA
R OP
ARDE.B
E
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Volg de gids!
In groep met een gids Oudenaarde bezoeken?
Voor elk wat wils met deze zeer gevarieerde gidstochten.

AANBOD VAN
VISIT OUDENAARDE
☛

Meer info: 055 31 72 51,
visit@oudenaarde.be,
visit.oudenaarde.be

Verrassend Stadhuis
MOU Museum (zie ook pagina 5),
60 euro + 2 euro per persoon,
2 uur, max 20 personen.
Klassieke
monumentenwandeling
60 euro, 2 uur, max 20 personen
of incl. met bezoek Walburga
of OLV Pamelekerk (zie ook
pagina 11), 90 euro, 3 uur,
max 20 personen.
Volkse verhalen
60 euro, 2 uur, max 20 personen
of incl. kroegbezoek, 90 euro
(consumpties niet inbegrepen),
3 uur, max 20 personen.
48

Van arbeiders en baronnen
60 euro, 2 uur, max 20 personen.
Pamele, een verhaal apart
60 euro, 2 uur, max 20 personen.
Oudenaarde by night
60 euro, 2 uur, max 20 personen.

AANBOD VAN
ONZE PARTNERS
☛

Centrum Ronde van Vlaanderen
www.crvv.be (zie ook pagina 20).

Wandel doorheen 1000 jaar
geschiedenis in Ename
• www.pam-ename.be
(zie ook pagina 8)

Amuse-Gueule wandeling
90 euro + 10 euro persoon, 3 uur,
max 15 personen.

Huis Beaucarne

Vlaamse Ardennenroute
met de bus
60 euro, 2 uur of incl. stop, 90,00
euro (autocar en consumpties
niet inbegrepen), 3 uur.

Stones and Stories
wandeling met archeologe,
max 25 personen

Ronde van Vlaanderenroute
met de bus
60 euro, 2 uur of incl. stop,
90,00 euro (autocar en
consumpties niet inbegrepen),
3 uur (zie ook pagina 20).

• www.huisbeaucarne.be
(zie ook pagina 8)

• https://info275505.wixsite.com/		
stonesandstories

The Outsider
• www.theoutsidervlaamseardennen.be
(zie ook pagina 26)

TOEGANKELIJK TOEREN

I’S MET TAX
- TOEREN
ZEN IN
ELIJK REI
TOEGANK
NEN
SE ARDEN
DE VLAAM
Met de steun

van

G GRATIS

KRIJ
BOEK EN

RS VOOR

VOUCHE

EN

TAXIRITT

Ben je minder goed
te been? De brochure
Toeren met Taxi’s toegankelijk reizen
in de Vlaamse
Ardennen bevat tal
van tips om de regio
minder mobiel te
verkennen.

☛ visit.oudenaarde.be
Vespatrips in de Vlaamse
Ardennen

Brouwerij Liefmans

• www.refugetrips.be

• www.liefmans.be/nl/brouwerij
(zie ook pagina 39 en 41)

Met een 2PK on the road

Graanstokerij Braeckman

• www.2cv-co.be

• www.braeckman.eu
(zie ook pagina 42)

City Golf Oudenaarde
• www.city-golf.be/
CityGolfOudenaarde.html

Camp’s Pickles Fabriek
• 055 21 27 21,
pieter@vancamps.be

Citygame
• www.ichallenge.be

BEDRIJFSBEZOEKEN
BIJ PRODUCENTEN VAN
STREEKPRODUCTEN
Brouwerij Roman
• www.roman.be
(zie ook pagina 39 en 40)

Brouwerij Cnudde
• www.brouwerijcnudde.be
(zie ook pagina 39)

Stal Blockeel, boerderijbezoek
• www.slagerijblockeel.be/
stal-blockeel

AANBOD VOOR
SCHOLEN
☛

Meer info: 055 31 72 51,
visit@Oudenaarde.be,
visit.oudenaarde.be

IN GROEP
Een uitje naar
Oudenaarde in
groepsverband?
De gratis brochure
Dagtrips voor
groepen helpt
je op weg, met
interessante
groepskortingen
op bezienswaardigheden als het
MOU en het CRVV.

aarde
oudenef
s
dagtrip
tr o or gr
oepen
vo

AUTO- EN
MOTORROUTE
VLAAMSE ARDENNEN
Deze auto- en motorroute
van 88 km brengt je door de
ganse Vlaamse Ardennen, via
10 hellingen
van het nieuwe
parcours van de
wielerklassieker.

Oudenaarde in de
Vlaamse Ardennen

Visit Oudenaarde
Stadhuis, Markt 1
9700 Oudenaarde
+32(0)55 31 72 51
visit@oudenaarde.be
visit.oudenaarde.be
Openingsuren
Zomer (maart – september)
Maandag tot vrijdag: 9 - 17u30
Zaterdag, zondag en
feestdagen: 10 - 17u30
Winter (oktober – februari)
Maandag tot vrijdag: 9 - 17 u
Zaterdag en zondag: 14 - 17 u
Gesloten op feestdagen

