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De2Pk'tjes verhuringen - De Muur

Lengte: 97.5  km

Stijging: 870  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Routebeschrijving

Van: De2Pk'tjes - Beertegemstraat 73, Zingem, Oost-
Vlaanderen, Vlaanderen
Naar: De2Pk'tjes - Beertegemstraat 73, Zingem, Oost-
Vlaanderen, Vlaanderen
DE MUUR (TIP: BROUWERIJBEZOEK Roman) - 
www.de2pktjes.be
Via de Zwalmstreek bereiken we De Muur van 
Geraardsbergen, nadien rijden we richting 
BROUWERIJ Roman (TIP: bezoek de Brouwerij - 2u 
durende RONDLEIDING - Plan je bezoek via roman.be/
nl/brouwerijbezoek, verplicht reserveren). We rijden 
o.a. via Paddestraat, de Muur van Geraardsbergen, 
Wolvenberg, Kattenberg, ... Typisch aan deze regio 
zijn de vele molens waarvan de meeste al 
gerestaureerd zijn.

Bezienswaardigheden

De2Pk'tjes - verhuringen

1  - Afstand langs route: 0.02  km

Afbeelding 1: De2Pk'tjes - verhuringen

CECI N’EST PAS UNE VOITURE … C’EST UN ART DE 
VIVRE.
Voor een 2cv / 2 pk te huren moet je helemaal geen 

redenen gaan zoeken. Een 2CV brengt altijd mensen 
samen, bvb. tijdens een toeristische rondrit met 
familie of vrienden, een weekendje weg, als 
bruidswagen, als cadeau voor geliefden, voor een 
foto reportages, uit nostalgie of gewoon voor jezelf … 
maar altijd met dat gevoel van ongekend genot door 
de comfortabele veringen, het typische geluid van het 
motortje alsook het open dakje.
We bestickeren onze wagens NIET met reclame 
waardoor ze perfect kunnen dienen voor 
fotoreportages, ceremonies of dergelijke.
Bezoek onze website WWW.DE2PKTJES.BE

Jaagpad langs de Schelde

2  - Afstand langs route: 8.52  km

Afbeelding 2: Jaagpad langs de Schelde (Bron: 
Manteau)

Matthias M.R. Declercq schreef in 2016 een boek over 
een groep wielrenners die elkaar langs dit jaagpad 
leerden kennen. Vijf jongens, vijf aardige jongens. Min 
of meer bij toeval ontmoeten ze elkaar in de loop van 
een paar jaar, aan het begin van deze eeuw, omdat ze 
alle vijf één doel kennen: de koers. Ze ambiëren 
allemaal een carrière als profrenner. Op het jaagpad 
langs de Schelde, van Gent naar Oudenaarde, trainen 
ze samen. Iljo Keisse, Wouter Weylandt, Dimitri De 
Fauw, Bert De Backer en Kurt Hovelijnck. Ze zijn jong, 
viriel, populair, en schoppen het inderdaad tot 
profwielrenner. Their finest hour, als ze het eenmaal 
zijn. Maar het leven blijkt harder dan de droom. Wat 
hen samenbracht, de koers, rukt hen ook uit elkaar. 
Ongenadig en definitief. Vijf jongens, vijf aardige 
jongens.
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Klein Zwitserland

3  - Afstand langs route: 12.33  km

Zomerba
r in Zwalm! Gezellig zitten aan de vijver bij het 
stromende water, met een goed glas in de hand...
Het cafeetje ligt zalig verscholen in het groen, maar is 
niet gemakkelijk te vinden. Je rijdt best naar de 
Zwalmbeekhoeve, Wafelstraat 48, Munkzwalm. 
Rechts naast de hoeve rijd je het doodlopende 
straatje in dat uitkomt aan het cafeetje.

Zwalmmolen

4  - Afstand langs route: 14.44  km

Afbeelding 3: Zwalmmolen (Bron: Toerisme Oost-
Vlaanderen)

De Zwalmmolen is een uitstekende startplaats voor 
tal van tochten. In het molenhuis kan men terecht 
voor de huur van fietsen. Men kan van hier zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts op een pad 
langs de Zwalmbeek wandelen. Men kan ook de 
heuvel beklimmen; deze klim is ter plaatse bekend 
onder de naam "Zwalmberg". Boven heeft men een 
panoramisch zicht op de Zwalmvallei. Aan de 
Zwalmmolen bevindt zich het startpunt van de 
Zwalmbeek wandelroute en de Watermolen 
fietsroute. Hier passeert ook de AVS Zwalmroute, een 
fietsroute van 50 km. Deze route is niet te verwarren 
met de Zwalmroute, een autoroute van 90 km.

Paddestraat

5  - Afstand langs route: 17.03  km

De Paddestraat is een begrip in wielermiddens. De 
kinderkopjes worden steevast opgenomen in het 

parcours van de Ronde van Vlaanderen. De straat 
volgt deels het traject van de Romeinse heirbaan 
Boulogne-Keulen. In de omgeving kruiste die de 
heirbaan van Bavai naar Gent. Dat was voldoende om 
hier een Romeins vicus te stichten.

Sint-Martinuskerk

6  - Afstand langs route: 17.93  km

Afbeelding 4: Sint-Martinuskerk (Bron: TOV)

Door haar vele bewaard gebleven 'bouwfragmenten' 
is de Velzeekse Sint-Martinuskerk bijzonder 
interessant voor (kunst)historici. Een deel van het 
bestaande koor dateert uit de Karolingische periode, 
wat uniek is in Vlaanderen. Het is gebouwd in 
Balegemse zandsteen, kalksteen, ijzerzandsteen en 
Gallo-Romeins recuperatiemateriaal. De massieve 
westtoren werd in de 13de eeuw opgetrokken in 
Balegemse zandsteen.

Contactgegevens:

-Sint-Martinuskerk
-9620 Velzeke
-Sint-Martinusplein

Sint-Dionysiuskerk

7  - Afstand langs route: 21.45  km
De bekoorlijke kerk van Roborst, toegewijd aan Sint-
Denijs, is omringd door een ovale kerkhofmuur, 
enkele linden en het kasteelpark. De driebeukige 
kruiskerk met westtoren is grotendeels in baksteen 
opgetrokken. Daarin zijn enkele natuurstenen 



Afbeelding 5: Sint-Dionysiuskerk (Bron: Wizpr.guide)
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onderdelen alsook Romeinse steen- en dakresten 
verwerkt. Het oudste gedeelte van de kerk, de basis 
van de toren, gaat terug tot in de 13de eeuw.  Het 
gotische koor werd rond 1500 gebouwd. In 
1767 werd de kerk grondig verbouwd, waarbij de 
noordkant behouden bleef, maar wel werd verhoogd. 
Roborst is een uitvalsbasis voor vele wandelaars. Op 
het vernieuwde dorpsplein staat het standbeeld van 
de waterkersplukster.

De Vlamme

8  - Afstand langs route: 26.82  km

Afbeelding 6: De Vlamme

De Vlamme
Beklimmingscode van RouteYou :
E_5_d
Lengte : 0.94 km
Stijging : 27 m
Gemiddelde hellingsgraad : 1 m / 100 m - 1.02 %

Maximale hellingsgraad : 9.71 %

Daantjes Hoeve

9  - Afstand langs route: 32.73  km

Midden in de glooiende Vlaamse velden prijkt deze 
prachtig gerenoveerde vierkantshoeve met uitzicht 
op een uniek, schilderachtig landschap. Ver weg van 
de dagelijkse routine, stress en stadsdrukte. Pure 
verwennerij, dat mag u hier verwachten. De drie 
karaktervolle en sfeervol ingerichte kamers zijn 
uitgerust met een afzonderlijke, comfortabele 
badkamer. Een stevig gevarieerd ontbijt maakt het 
geheel compleet. Voor de kinderen is er speelgoed en 
een kinderstoel.

Geraardsbergen

10  - Afstand langs route: 42.54  km

Afbeelding 7: Geraardsbergen (Bron: LimoWreck)

Op de eerste maandag van maart is het jaarmarkt in 
Geraardsbergen. Daar wordt het einde van de winter 
gevierd met de krakelingenworp en de 
tonnekensbrand. Krakelingen zijn ringvormige 
broodjes. Eén van de krakelingen bevat een gouden 
sieraad. De broodjes worden in de menigte gegooid. 
Aan het eind van het feest wordt een houten ton in 
brand gestoken dat het begin van de lente 
symboliseert. Aan de autoriteiten wordt ook wijn met 
levende visjes geschonken, maar dat gebruik is 
omstreden. Het gebruik van de tonnekensbrand is 
voorgesteld om op de lijst te komen van het UNESCO 
Werelderfgoed.

Top Muur Geraardsbergen

10  - Afstand langs route: 43.65  km



RouteYou routegids: De2Pk'tjes verhuringen - De Muur

7

Afbeelding 8: Top Muur Geraardsbergen (Bron: 
LimoWreck)

De Muur is 14 maal opgenomen geweest in de Ronde 
van Vlaanderen. In de jaren '50 van de vorige eeuw 
volledig kasseiweg, sinds 1970 eerst 325 meter 
asfaltweg en daarna kasseiweg. De helling kent een 
hoogteverschil van 68 meter (top op 101 meter), een 
gemiddeld stijgingspercentage van 9,1% met een 
maximum van 20%. Door de chaotische taferelen in 
de jaren 1950-1952 (zoals de Koppenberg ze later 
kende) werd daarna enkel de Kloosterstraat 
beklommen (tot en met 1969). In 1981 komt de lus 
om de kapel op de top er bij, de lus kent een stijging 
van maximaal 17%. Het hoogteverschil wordt nu 77 
meter en het gemiddeld stijgingspercentage 9,3%.

De Muur Geraardsbergen

10  - Afstand langs route: 44.37  km

Afbeelding 9: De Muur Geraardsbergen

Hoeft de Muur van Geraardsbergen nog een 
beschrijving? :-). De
Muur van Geraardsbergen
is een
helling
en
straat
op de

Oudenberg
in de
Belgische
stad
Geraardsbergen
. De Muur, ook bekend als de
Muur-Kapelmuur
, was een begrip als voorlaatste helling in de
wielerwedstrijd
de
Ronde van Vlaanderen
van
1973
tot
2011
. De Muur is een kasseiweg op de
Oudenberg
, de heuvel waartegen het stadscentrum van 
Geraardsbergen aan ligt. In
1940
werd de Oudenberg beschermd als landschap en in
1995
werd de befaamde kasseiweg uitgeroepen tot
monument
. De Muur kan voor alle types ingediend worden: 
Mooiste fietspunt, medogenloze kasseistrook en 
steilste helling

Het Bruggenhuis

11  - Afstand langs route: 47.79  km

Het Bruggenhuis in Overboelare is een gezellige 
taverne en muziekcafé, een trefpunt voor natuur-, 
cultuur- en muziekliefhebbers.
woensdag: 15:00 t/m 22:00
donderdag: 15.00 - 22.00 uur
vrijdag: 1500 - 23.00 uur
zaterdag: 14.30 - 23.00 uur
zondag: 12.00 - 22.00 uur

't Bruggenhuis

11  - Afstand langs route: 47.88  km
Welkom in het Bruggenhuis bij Rob, Magda en Tiago.

Sinds juli 2009 hebben wij het kleine café aan de 
Dender bij Overboelare een nieuw leven ingeblazen. 
Maar de oorsprong van het café gaat terug tot na de 
2e wereld-oorlog waarbij de vernielde ophaalbrug 



Afbeelding 10: 't Bruggenhuis (Bron: Website 
Bruggenhuis)
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vervangen werd door een vaste en de werkloze 
bruggenwachter er een café begon. 
Het sfeerrijke café is uniek gelegen op enkele meters 
van de meanderende Dender in een omgeving van 
rust en authentiek genieten. Het Bruggenhuis is een 
ideaal vertrekpunt voor prachtige wandelingen of 
fietstochten in de verstilde omgeving. Wij geven u 
graag tips en routebeschrijvingen om van hieruit de 
Vlaamse Ardennen of het onbekende Henegouwen te 
verkennen.

Maar het Bruggenhuis is meer dan een gewoon café. 
De morgenstond wordt hier verrijkt met klassieke 
klanken, de middaguren verbreed met wereldse 
muziek en de avond is steeds gevuld met jazz van de 
bovenste plank. Het Bruggenhuis is een huis waar 
muziek een essentiële rol speelt, want muziek is de 
taal van de goden, van Bach tot Art Blakey en zijn vele 
boodschappers. De muziek klinkt niet alleen uit de 
luidsprekers, maar ook regelmatig live. Maandelijks 
organiseren wij een concert van niveau met nationale 
of internationale artiesten.Het gesnater van op het 
water mengt zich hier dus ook met andere 
klankkleuren. Zie onze evenementenkalender voor de 
actuele informatie.

U kunt bij ons niet alleen proeven van de betere 
bieren. Vanaf juni 2010 kunt u bij ons, van 
donderdagavond en in het weekeinde, terecht voor 
een kleine verzorgde maaltijd. Alles wordt bereid met 
verse (streek) producten, wij kiezen voor smaak en 
presentatie, minder voor snelheid. De rook van het 
jazzcafé maakt vanaf nu dus plaats voor smakelijke 
geuren van de keuken. Wij willen het Bruggenhuis 
maken tot een oase aan de Dender, waar cultuur, 
natuur en muziek samenstromen. Een uniek eet- en 
praatcafé waar iedereen die van het leven wil 
genieten welkom is.

Het Bruggenhuis
Majoor Van Lierdelaan 50
9500 GERAARDSBERGEN (Overboelare)

België
Tel: 054/244 889
GSM : 0496/126137
E-mail: : hetbruggenhuis@telenet.be
Website: www.bruggenhuis.be

Hurdumont

12  - Afstand langs route: 60.24  km

Afbeelding 11: Hurdumont

Hurdumont
Beklimmingscode van RouteYou :
E_1_c
Lengte : 0.52 km
Stijging : 49 m
Gemiddelde hellingsgraad : 9 m / 100 m - 8.74 %
Maximale hellingsgraad : 12.75 %

Pottelberg

13  - Afstand langs route: 63.27  km

Afbeelding 12: Pottelberg
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Pottelberg
Beklimmingscode van RouteYou :
E_5_d
Lengte : 1.29 km
Stijging : 30 m
Gemiddelde hellingsgraad : 2 m / 100 m - 2.39 %
Maximale hellingsgraad : 5.43 %

’t Barakske

13  - Afstand langs route: 63.41  km

De keuken is open vanaf 12 tot 14u en van 18 tot 21u. 
Tussendoor kan u hier steeds terecht voor een 
drankje & een klein hapje! Gesloten op dinsdag.

Het Burreken

14  - Afstand langs route: 70.57  km

Afbeelding 13: Het Burreken

Het Burreken een beschermd natuurgebied van 220 
hectaren, waarvan momenteel 33 ha door 
Natuurpunt als reservaat worden beheerd. Talloze 
bronbeekjes ontspringen er uit de al even talrijke 
bronnetjes en hebben in zich in het verleden diep in 
het landschap ingesneden. De begroeiing in dit zwaar 
golvende bosgebied is de typische bronbosvegetatie: 
zwarte els, gewone es en hazelaar. Vooral in het 
voorjaar is het Burreken spectaculair mooi om te 
bezoeken. Dan zorgen onder meer het wit van de 
bosanemoon en het blauw van de wilde hyacinth 
voor een kleurrijk tapijt. Het gebied is vrij toegankelijk 
op bestaande wegen en gemarkeerde paden.

Haaghoek

15  - Afstand langs route: 74.0  km

Afbeelding 14: Haaghoek (Bron: Jérémy-Günther-Heinz 
Jähnick)

Het is 2016: Omloop het Nieuwsblad. Het peloton 
draait de laatste keer de kasseien van de Haaghoek 
op. Een valpartij. Een van de slachtoffer is de 
Australiër Mathew Hayman. Hij breekt zijun arm en 
krijgt te horen dat zijn arm vijf weken in het gips 
moet. Zew weken later staat Parijs-Roubaix op de 
kalender. Hayman raakt toch fit, rijdt de 
Helleklassieker en...wint.

In den Trap op

16  - Afstand langs route: 76.24  km

Sabine Dewolf en Yves Wynendaele hebben in 2020 
het bekende wielercafé ‘
In Den Trap Op
’, met succes, nieuw leven ingeblazen.
In Den Trap Op
is een friet-& praatcafé waar een snelle afhaal in de 
frituur mogelijk is maar je kan ook gezellig frietjes of 
huisbereide gerechten eten in een gezellig interieur. 
Ontdek ook de vele heerlijke streekbieren of een 
glaasje wijn. In het landelijk gezellig café met zonnig 
buitenterras kan je verder genieten van enkele  
koffiespecialiteiten en gebak. Je zal hier niet 
buitenkomen met honger, noch dorst!
Open van WOENSDAG tot en met ZONDAG 
11u30-13u30 en 17u30-21u30. Gesloten op maandag 
en dinsdag.
Weekend doorlopend cafeeke v 11u tot 21u30
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Brouwerij Roman

17  - Afstand langs route: 77.4  km

Afbeelding 15: Brouwerij Roman

BERNADETTE VAN DAMME - STADSGIDS 
OUDENAARDE: "Brouwerij Roman werd gesticht in 
1545 en is de oudste familiebrouwerij van het land, 
goed voor veertien generaties. Als stadsgids in 
Oudenaarde verzorg ik mee de rondleidingen. Na vier 
jaar ben ik goed vertrouwd met de brouwerij, dankzij 
de wijze lessen van meester-brouwer Jef Snauwaert. 
Samen met mijn man heb ik me ook in de wondere 
wereld van het bier verdiept. In Munte, waar ik woon, 
organiseerden we twee jaar geleden een 
tentoonstelling over Hemelse Bieren. We bezochten 
toen een reeks brouwerijen. Daar heb ik veel van 
opgestoken. En krijg ik toch een vraag die ik niet kan 
beantwoorden, dan springt het personeel in de 
brouwerij graag ter hulp. Het mooiste object vind ik 
de kar met tonnen, die vroeger gebruikt werd om het 
bier door de stad te transporteren. De karretjes 
werden aan elkaar gehangen en slingerden zich voort 
op de kasseien. Het gildehuis van de bierbrouwers in 
Gent heeft overigens De Lintworm als naam: een 
ludieke verwijzing naar de bierkarren van weleer."

Varent

17  - Afstand langs route: 77.42  km
Varent
Beklimmingscode van RouteYou :
D_3_d
Lengte : 1.19 km
Stijging : 66 m
Gemiddelde hellingsgraad : 6 m / 100 m - 5.5 %
Maximale hellingsgraad : 9.68 %

Afbeelding 16: Varent

Ohiobrug

18  - Afstand langs route: 86.22  km

Afbeelding 17: Ohiobrug (Bron: Blijde Vercamer)

De Ohiobrug is een brug over de Schelde in de 
Belgische stad Oudenaarde. De brug is een onderdeel 
van de Ohiostraat tussen de dorpscentra van Eine en 
Nederename. De brug wordt gekenmerkt door vier 
bizonbeelden met bronzen gedenkplaten.
Vóór de Eerste Wereldoorlog verbond een stalen 
brug over de Schelde Eine met Nederename. Deze 
brug werd in 1881 ingehuldigd door burgemeester 
Achilles Van der Straeten. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd de brug in 1914 opgeblazen door 
het Belgisch leger om de Duitse aanval te vertragen.

Brouwerij Cnudde

18  - Afstand langs route: 86.64  km
Brouwerij Cnudde is een familiale Belgische brouwerij 



Afbeelding 18: Brouwerij Cnudde
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gelegen in het Oost-Vlaamse dorp Eine, 
deelgemeente van de stad Oudenaarde.

Augusts Meheus uit Aarsele huwde Stephanie De 
Lepeleire uit Eine en was zeepzieder in de 
Fabriekstraat 5. Hun 2 zonen Hector Isidoor en Aimé 
begonnen tevens met een brouwerij. Kort na 1886 na 
het overlijden van Hector Isidoor stopte Aime met de 
zeepziederij en werd enkel de brouwerij verder gezet.

De brouwerij Cnudde werd in 1919 gekocht door 
Alfons Cnudde om er de bestaande brouwerij van 
Hector en Aimé Meheus verder te zetten. Alfons werd 
in 1933 opgevolgd door zijn zoon Omer. Deze werd 
op zijn beurt in 1948 opgevolgd door zoon Louis. 
Adolf Mornie was brouwer van dienst gedurende de 
periode 1944 en 1948 bij de generatiewissel tussen 
Omer en Louis.

In 1953 werd de brouwerij verbouwd om het 
verouderde materiaal te vervangen. In 1988 werd het 
trekken op flesjes gestopt. In 2009 werd hier 
gedeeltelijk op terug gekomen. Vanaf 1993 is Louis op 
pensioen en zijn zonen Lieven, Steven en Pieter 
nemen de zaak over. Voor deze vierde generatie is 
het brouwen van bier een deeltijdse betrekking.

De brouwerij ligt juist naast het kerkhof van Eine. Het 
opgepompte water waarmee het bier wordt 
gebrouwen is dus kerkhofwater.

Er wordt een beperkt aantal keer per jaar gebrouwen. 
Ze produceren 2 bieren:
 - Cnudde Oudenaards bruin
 - Cnudde Bizon (met kriek).

Cnudde Oudenaards Bruin wordt ook soms het 
Kerkhofsop of Kerkhofbier genoemd. Lange tijd werd 
Cnudde Oudenaards bruin enkel geleverd per vat, 
zodat het moeilijk te verkrijgen was buiten Eine en 
omstreken. Sedert 2009 is Cnudde Oudenaards bruin 
ook verkrijgbaar in flessen.

Sint Eligiuskerk

18  - Afstand langs route: 86.64  km

Afbeelding 19: Sint Eligiuskerk (Bron: Onbekend)

Na een flinke rit langs de Schelde ben je in de 
Oudenaardse deelgemeente Eine aangekomen. Je 
staat voor de Romaanse St.-Eligiuskerk, waarvan de 
geschiedenis teruggaat tot het jaar 840. In 1971 werd 
hier bij toeval een crypte met muurschilderingen uit 
de 14de eeuw ontdekt. 

Naast dit schitterend bouwwerk heeft Eine nog 
andere troeven. Onder de kerktoren wordt het 
befaamde Cnuddebier gebrouwen en de St.-Eloyham 
van de slagersfamilie Van Hoe gemaakt.

Den Ast

19  - Afstand langs route: 91.46  km
Den Ast
Beklimmingscode van RouteYou :
E_3_d
Lengte : 0.37 km
Stijging : 20 m
Gemiddelde hellingsgraad : 5 m / 100 m - 5.26 %
Maximale hellingsgraad : 8.27 %
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Kerk van Mullem

19  - Afstand langs route: 91.94  km

Afbeelding 21: Kerk van Mullem

De Sint-Hilariuskerk heeft een vierkante toren in 
Doornikse kalksteen, die vroeger met de Schelde 
gemakkelijk waren aan te voeren, in Romaanse stijl 
opgetrokken, en dateert uit de 12e eeuw.
Nestplaats voor Gierzwaluwen. Er is ook door RLVA 
een (kerk) uilenbak geplaatst.
De pastorij met tuin en wal sluit mooi aan bij de 
kasteeltuin, in de voortuin een prieeltje gemaakt met 

linden.

In de Kroon

19  - Afstand langs route: 91.95  km

In De Kroon is gelegen in de dorpskern van het 
schilderachtige Mullem. Het etablissement heeft een 
typisch landelijk karakter en is bekend vanwege zijn 
grondig geselecteerde bier- en wijnkaart.
maandag - woensdag
gesloten
donderdag- t.e.m. zondagavond
18.00 - 21.00 u (laatste bestelling keuken).
Het restaurant sluit om 23.30 u.
zondagmiddag
12.00 - 14.00 u (laatste bestelling keuken).
Het restaurant sluit om 15.30 u.

De Valleihoeve

20  - Afstand langs route: 93.45  km

Gezellig terras op de hoeve waar je steeds heerlijke 
hoeve producten kunt nuttigen of verkrijgen om thuis 
verder van te genieten. Naast dit alles bieden wij ook 
valleigolf aan. Een leuke plattelandsactiviteit midden 
in de weide voor jong en oud.
Gesloten op donderdag & vrijdag

Huisekoutermolen

21  - Afstand langs route: 95.02  km

Afbeelding 22: Huisekoutermolen

Staat in een beschermd landschap, voor de 
windvang. Deze molen was vanaf 1971 de eigendom 
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van Paul Bauters, schrijver van de boeken, “Kracht 
van Wind en Water” en “Molens in Vlaanderen”. 
Zowel de molen als de site zijn als waardevol erfgoed 
door de overheid erkend en dan ook uitdrukkelijk 
beschermd tegen de ijver van grondspeculanten en 
verkavelaars.
Als gedreven pionier zorgde hij ervoor dat de molens 
die eind 19de eeuw veelal werden afgebroken omdat 
zij hun slagkracht waren verloren ten gevolge van 
nieuwe energiebronnen, herleefden. 
Maar is nu voor 30 jaar in erfpacht gegeven aan VZW 
Levende Oost-Vlaamse molens.
Deze molen was maalvaardig en regelmatig in bedrijf 
en was eveneens sinds 1978 het centrum van een 
molencursus.
Deze staakmolen eveneens met open teerlingen, 
werd net als die van Wannegem-Lede in West-
Vlaanderen aangekocht.
Het gemeentebestuur van Waregem verkocht deze 
de molen en was daar waarschijnlijk op het einde van 
de 13e eeuw opgericht en bekend als “hoogmolen”. 
De molen bevond zich in zeer bouwvallige staat en 
werd in 1972-75 te Huise volledig gerestaureerd op 
de plaats van de vroeger windmolen “Cnuddes 
molen” die in 1851 afbrandde. 
Het is hier een uitgelezen en eeuwenoude 
(historische en traditionele en dus zeer zeldzaam 
voor Vlaanderen) molenplek: in de 19e eeuw stonden 
in dezelfde straat zelfs twee molens op amper 300m 
van elkaar. Huise had toen 6 windmolens
Op de ferraiskaarten (1772) zijn deze 2 molens ook al 
aangeduid, 
De Schietsjampeter- en Huise molen zijn beschermd.
Een historisch detail is dat molens in de regio tijdens 
de slag van Oudenaarde(1708) dienst deden als 
uitkijkpost voor de aanvoerders van legers.
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel

&rnofhr



De2Pk’tjes verhuringen – www.de2pktjes.be – de2Pktjes@gmail.com - +32(0)476.59.25 

 
 

Enkele leuke cafeetjes op de route (De Muur) 
Via de websites kan je de openingsuren controleren 

 

Het Bruggenhuis (+/- km 48) 

Het Bruggenhuis in Overboelare is een gezellige taverne en muziekcafé, een trefpunt voor natuur-, cultuur- en 

muziekliefhebbers. Open op woensdag t.e.m. vrijdag van 15:00 t/m 22:00, op zaterdag: 14.30 - 23.00 uur & zondag: 

12.00 - 22.00 uur. 

ADRES: Majoor Van Lierdelaan 50, 9500 Overboelare - https://www.bruggenhuis.be/index.php 

 

‘t Barrakske (+/- km 63) 

’t Barrakse kan men terugvinden op de top van de Hoppeberg in de provincie Henegouwen. Je kan er genieten van 

de Belgische klassiekers of een lokale biertje nuttigen. Open van woensdag t.e.m. zondag vanaf 12u – 21u. 

ADRES: D’Hoppe 7, 7880 Flobecq - https://www.facebook.com/Barakske 

 

In den Trap Op friet- & praatcafé (+/- km 76) 

Sabine Dewolf en Yves Wynendaele hebben in 2020 het bekende wielercafé ‘In Den Trap Op’, met succes, nieuw 

leven ingeblazen. In Den Trap Op is een friet-& praatcafé waar een snelle afhaal in de frituur mogelijk is maar je kan 

ook gezellig frietjes of huisbereide gerechten eten in een gezellig interieur. Ontdek ook de vele heerlijke streekbieren 

of een glaasje wijn. In het landelijk gezellig café met zonnig buitenterras kan je verder genieten van enkele  

koffiespecialiteiten en gebak. Je zal hier niet buitenkomen met honger, noch dorst! Open van WOENSDAG tot en met 

ZONDAG vanaf 11u30. 

ADRES: Heerweg 45, 9667 Horebeke - https://www.facebook.com/Indentrapop 

 

Valleihoeve (+/- km 94) 
 

Gezellig terras op de hoeve waar je steeds heerlijke hoeve producten kunt nuttigen of verkrijgen om thuis verder van 

te genieten. Naast dit alles bieden wij ook valleigolf aan. Een leuke plattelandsactiviteit midden in de weide voor 

jong en oud. Open op maandag t.e.m. woensdag 14u-19u & zat-zon 10u-21u / Sept-maart enkel op wo & zat. 

ADRES: Rooigemstraat 15, 9750 Huise – http://www.valleihoeve.be/ 

 

Picknickspot(s) 

• (+/-) Km 48: Bovenaan de Muur van Geraardsbergen.    

• (+/-) Km 70: Natuurgebied het Burreken  

http://www.de2pktjes.be/
mailto:de2Pktjes@gmail.com
https://www.bruggenhuis.be/index.php
https://www.facebook.com/Barakske
https://www.opcafegaan.be/horebeke
https://www.facebook.com/Indentrapop
http://www.valleihoeve.be/
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Door de2Pk'tjes - verhuring

Lengte: 97.5  km

Stijging: 870  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België
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Totaal Type Kaart-
nummer Informatie Uurrooster

30  km/h Volgende

0.0 km 1 Beertegemstraat 0 min 812 m

0.02 km 1 1 De2Pk'tjes - verhuringen

0.81 km 1 Sla links af op Den Bos (Zingem) 1 min 683 m

1.5 km 1 2 min 12 m

1.51 km 1 Ga rechtdoor op Galgenstraat (Zingem) 3 min 243 m

1.75 km 1 Sla rechts af op IJzerenweg (Zingem) 3 min 1.1 km

2.85 km 1 Ga rechtdoor op IJzerenweg (Gavere) 5 min 925 m

3.78 km 2 Sla scherp rechts af op Veldstraat (Gavere) 7 min 698 m

4.48 km 2 Ga rechtdoor op Carlos Dierickxplein (Gavere) 8 min 53 m

4.53 km 2 Sla rechts af op Steenweg (Gavere) 9 min 60 m

4.59 km 2 Sla links af op Ommegangstraat (Gavere) 9 min 316 m

4.91 km 2 Sla links af op Hulstraat (Gavere) 9 min 205 m

5.11 km 2 Rechts afbuigen op Hulstraat (Gavere) 10 min 333 m

5.45 km 2 10 min 830 m

6.28 km 3 12 min 348 m

6.63 km 3 13 min 748 m

7.37 km 3 Sla links af op Nederzwalmsesteenweg, N435 (Zingem) 14 min 1.46 km

8.52 km 2 4 Jaagpad langs de Schelde

8.83 km 4 Sla links af op Peperstraat (Zwalm) 17 min 15 m

8.85 km 4 Sla links af op Peperstraat (Zwalm) 17 min 626 m

9.48 km 4 Sla links af op Peperstraat (Zwalm) 18 min 31 m

9.51 km 4 Rechts afbuigen op Peperstraat (Zwalm) 19 min 167 m

9.67 km 4 Sla links af op Lindestraat (Zwalm) 19 min 294 m

9.97 km 4 Sla rechts af op Langemuntstraat (Zwalm) 19 min 359 m

10.33 km 4 Sla links af op Langemuntstraat (Zwalm) 20 min 2.78 km

12.33 km 3 5 Klein Zwitserland

13.1 km 5 26 min 1 m

13.11 km 5 Sla scherp links af op Gaverbosdreef (Zwalm) 26 min 1 m

13.11 km 5 Sla rechts af op Bruul (Zwalm) 26 min 284 m

13.39 km 5 Sla scherp rechts af op Bruul (Zwalm) 26 min 7 m



13.4 km 5 Ga rechtdoor op Bruul (Zwalm) 26 min 473 m

13.87 km 5 Sla rechts af op Noordlaan, N415 (Zwalm) 27 min 8 m

13.88 km 5 Links afbuigen op Krekelstraat (Zwalm) 27 min 707 m

14.44 km 4 6 Zwalmmolen

14.59 km 6 Sla scherp rechts af op Rekegemstraat (Zwalm) 29 min 4 m

14.59 km 6 Draai om en ga verder op Rekegemstraat (Zwalm) 29 min 4 m

14.6 km 6 Sla rechts af op Krekelstraat (Zwalm) 29 min 75 m

14.67 km 6 Rechts afbuigen op Kortendries (Zwalm) 29 min 539 m

15.21 km 6 Sla rechts af op Bruggenhoek (Zwalm) 30 min 207 m

15.42 km 6 Sla links af op Kruisstraat (Zwalm) 30 min 805 m

16.22 km 6 Links afbuigen op Paddestraat (Zottegem) 32 min 1.55 km

17.03 km 5 7 Paddestraat

17.78 km 7 Sla rechts af op Romeins Plein (Zottegem) 35 min 148 m

17.93 km 7 Sla scherp rechts af op Penitentenlaan (Zottegem) 35 min 23 m

17.93 km 6 7 Sint-Martinuskerk

17.95 km 7 Ga rechtdoor op Penitentenlaan (Zottegem) 35 min 128 m

18.08 km 7 Ga rechtdoor op Penitentenlaan (Zottegem) 36 min 2.07 km

20.15 km 7 Sla links af op Paddestraat (Zottegem) 40 min 1.03 km

21.18 km 8 Links afbuigen op Borstekouterstraat (Zwalm) 42 min 188 m

21.37 km 8 Rechts afbuigen op Borstekouterstraat (Zwalm) 42 min 93 m

21.45 km 7 8 Sint-Dionysiuskerk

21.46 km 8 Ga rechtdoor op Borstekouterstraat (Zwalm) 42 min 17 m

21.48 km 8 Sla links af op Machelgemstraat (Zwalm) 42 min 1.14 km

22.62 km 8 Sla links af op Machelgemstraat (Zwalm) 45 min 461 m

23.08 km 8 Sla rechts af op Machelgemstraat (Zwalm) 46 min 123 m

23.21 km 8 Sla rechts af op Slijpstraat (Zottegem) 46 min 1.19 km

24.39 km 8 Links afbuigen op Slijpstraat (Zottegem) 48 min 531 m

24.92 km 9 Sla links af op Roter (Zottegem) 49 min 315 m

25.24 km 9 Rechts afbuigen op Ten Bosse (Zottegem) 50 min 659 m

25.9 km 9 Sla links af op De Vlamme (Zottegem) 51 min 895 m

26.8 km 9 Rechts afbuigen op De Vlamme (Zottegem) 53 min 62 m



26.82 km 8 9 De Vlamme

26.86 km 9 Rechts afbuigen op Eekhout (Zottegem) 53 min 425 m

27.28 km 10 Sla rechts af op Ten Dale (Zottegem) 54 min 891 m

28.17 km 10 Sla links af op Vierwegenstraat (Zottegem) 56 min 779 m

28.95 km 10 Sla links af op Ten Ede, N462 (Zottegem) 57 min 408 m

29.36 km 10 Sla scherp rechts af op Smissenhoek (Zottegem) 58 min 1.32 km

30.68 km 11 Sla links af op Potaardestraat (Zottegem) 1 h 1 min 1.24 km

31.93 km 11 Sla scherp rechts af op Gaverland (Zottegem) 1 h 3 min 1.41 km

32.73 km 9 11 Daantjes Hoeve

33.34 km 11 Sla rechts af op Waesbergdries (Lierde) 1 h 6 min 180 m

33.52 km 11 Ga rechtdoor op Waesbergdries (Lierde) 1 h 7 min 31 m

33.55 km 12 Sla rechts af op Waesbergdries (Lierde) 1 h 7 min 9 m

33.56 km 12 Draai om en ga verder op Waesbergdries (Lierde) 1 h 7 min 9 m

33.57 km 12 Sla rechts af op Hollaarde (Lierde) 1 h 7 min 595 m

34.17 km 12 Sla rechts af op Kakebeke (Lierde) 1 h 8 min 51 m

34.22 km 12 Sla rechts af op Kakebeke (Lierde) 1 h 8 min 809 m

35.03 km 12 Sla links af op Dorpstraat (Lierde) 1 h 10 min 105 m

35.13 km 12 Sla scherp rechts af op Struntel (Lierde) 1 h 10 min 1.59 km

36.72 km 13 Sla links af op Molenstraat (Lierde) 1 h 13 min 777 m

37.5 km 13 Ga rechtdoor op Sint-Jansplein (Lierde) 1 h 15 min 1.22 km

38.72 km 13 Sla rechts af op Gentse Steenweg, N42 (Lierde) 1 h 17 min 3.06 km

41.78 km 14 Links afbuigen op N495 (Geraardsbergen) 1 h 23 min 735 m

42.52 km 14 Rechts afbuigen op Zonnebloemstraat, N495 
(Geraardsbergen)

1 h 25 min 968 m

42.54 km 10 14 Geraardsbergen

43.48 km 15 Sla rechts af op Oude Steenweg (Geraardsbergen) 1 h 26 min 72 m

43.56 km 15 Sla links af op Driepikkel (Geraardsbergen) 1 h 27 min 89 m

43.65 km 11 15 Top Muur Geraardsbergen

43.65 km 15 Draai om en ga verder op Driepikkel (Geraardsbergen) 1 h 27 min 89 m

43.74 km 15 Sla rechts af op Oude Steenweg (Geraardsbergen) 1 h 27 min 72 m

43.81 km 15 Sla rechts af op Edingseweg, N495 (Geraardsbergen) 1 h 27 min 229 m

44.04 km 15 Sla rechts af op Guilleminlaan, N496 (Geraardsbergen) 1 h 28 min 718 m



44.37 km 12 15 De Muur Geraardsbergen

44.76 km 15 1 h 29 min 38 m

44.8 km 15 Ga rechtdoor op Guilleminlaan, N496 (Geraardsbergen) 1 h 29 min 122 m

44.92 km 15 Sla links af op Hoge Buizemont (Geraardsbergen) 1 h 29 min 1.14 km

46.05 km 15 Sla scherp rechts af op Voskensstraat (Geraardsbergen) 1 h 32 min 564 m

46.62 km 15 Sla scherp links af op Gaverstraat (Geraardsbergen) 1 h 33 min 766 m

47.39 km 15 Rechts afbuigen op Gaverstraat (Geraardsbergen) 1 h 34 min 65 m

47.45 km 15 Rechts afbuigen op Majoor Van Lierdelaan 
(Geraardsbergen)

1 h 34 min 1.11 km

47.79 km 13 15 Het Bruggenhuis

47.88 km 14 15 't Bruggenhuis

48.56 km 16 Sla links af op Groteweg, N42 (Geraardsbergen) 1 h 37 min 586 m

49.14 km 16 Sla rechts af op Plankkouterstraat (Geraardsbergen) 1 h 38 min 1.18 km

50.33 km 17 Sla rechts af op Donkerstraat (Geraardsbergen) 1 h 40 min 458 m

50.79 km 17 Sla links af op Kohoorstraat (Geraardsbergen) 1 h 41 min 1.44 km

52.23 km 17 Sla rechts af op Kloosterstraat - Rue Cloitre 
(Geraardsbergen)

1 h 44 min 3.26 km

55.49 km 18 Sla scherp rechts af op Aulnoit (Vloesberg) 1 h 50 min 151 m

55.64 km 19 Links afbuigen op Esquenne (Vloesberg) 1 h 51 min 1.3 km

56.94 km 19 Sla links af op Motte (Vloesberg) 1 h 53 min 926 m

57.87 km 20 Rechts afbuigen op Motte (Vloesberg) 1 h 55 min 340 m

58.21 km 20 Sla links af op Motte (Vloesberg) 1 h 56 min 145 m

58.36 km 20 Links afbuigen op Motte (Vloesberg) 1 h 56 min 584 m

58.94 km 20 Sla links af op Bois (Vloesberg) 1 h 57 min 283 m

59.22 km 20 Rechts afbuigen op Bois (Vloesberg) 1 h 58 min 684 m

59.91 km 20 Rechts afbuigen op Sainte-Anne (Vloesberg) 1 h 59 min 277 m

60.19 km 20 Sla rechts af op Hurdumont (Vloesberg) 2 h 0 min 259 m

60.24 km 15 20 Hurdumont

60.44 km 20 Sla scherp links af op Géron (Vloesberg) 2 h 0 min 810 m

61.26 km 21 Sla rechts af op Géron (Vloesberg) 2 h 2 min 2.11 km

63.27 km 16 21 Pottelberg

63.37 km 21 Sla rechts af op Houppe - D'Hoppe (Vloesberg) 2 h 6 min 1.67 km



63.41 km 17 21 ’t Barakske

65.04 km 21 Sla links af op Mont de Rhodes (Vloesberg) 2 h 10 min 1.84 km

66.88 km 22 Sla links af op Maaistraat (Brakel) 2 h 13 min 1.02 km

67.9 km 23 Ga rechtdoor op Kimpestraat (Brakel) 2 h 15 min 593 m

68.49 km 23 Sla links af op Kimpestraat (Brakel) 2 h 16 min 1.53 km

70.02 km 23 Sla rechts af op Burreken (Brakel) 2 h 20 min 480 m

70.5 km 23 Sla links af op Perreveld (Brakel) 2 h 20 min 735 m

70.57 km 18 23 Het Burreken

71.23 km 24 Sla rechts af op Perreveld (Brakel) 2 h 22 min 401 m

71.63 km 24 Sla links af op Perreveld (Brakel) 2 h 23 min 884 m

72.52 km 24 Sla rechts af op Kruisstraat (Horebeke) 2 h 25 min 143 m

72.66 km 24 Sla links af op Groenstraat (Horebeke) 2 h 25 min 111 m

72.77 km 24 Sla rechts af op Groenstraat (Horebeke) 2 h 25 min 18 m

72.79 km 24 Sla links af op Heerweg, N8 (Horebeke) 2 h 25 min 251 m

73.04 km 24 Sla rechts af op Buikberg (Horebeke) 2 h 26 min 932 m

73.98 km 25 2 h 27 min 3 m

73.98 km 25 Sla scherp links af op Buikberg (Horebeke) 2 h 27 min 17 m

74.0 km 25 Sla links af op Muziekstraat (Horebeke) 2 h 27 min 926 m

74.0 km 19 25 Haaghoek

74.92 km 25 Sla links af op Bovenstraat (Horebeke) 2 h 29 min 3 m

74.93 km 25 Ga rechtdoor op Bovenstraat (Horebeke) 2 h 29 min 1.29 km

76.22 km 25 2 h 32 min 10 m

76.23 km 25 Sla rechts af op Heerweg, N8 (Horebeke) 2 h 32 min 1.19 km

76.24 km 20 25 In den Trap op

77.4 km 21 25 Brouwerij Roman

77.42 km 22 25 Varent

77.42 km 25 Sla rechts af op Hoek (Oudenaarde) 2 h 34 min 217 m

77.64 km 26 Ga rechtdoor op Hoek (Oudenaarde) 2 h 35 min 919 m

78.56 km 26 Rechts afbuigen op Keirestraat (Oudenaarde) 2 h 37 min 499 m

79.06 km 26 Sla rechts af op Materplein (Oudenaarde) 2 h 38 min 124 m

79.18 km 26 Sla links af op Sint-Amelbergastraat (Oudenaarde) 2 h 38 min 82 m



79.26 km 26 Sla links af op Sint-Amelbergastraat (Oudenaarde) 2 h 38 min 178 m

79.44 km 26 Rechts afbuigen op Sint-Amelbergastraat (Oudenaarde) 2 h 38 min 348 m

79.79 km 26 Rechts afbuigen op Kleistraat (Oudenaarde) 2 h 39 min 659 m

80.45 km 27 Sla links af op Boskant (Oudenaarde) 2 h 40 min 8 m

80.46 km 27 Rechts afbuigen op Boskant (Oudenaarde) 2 h 40 min 638 m

81.1 km 27 Sla links af op Boskant (Oudenaarde) 2 h 42 min 273 m

81.37 km 27 Sla scherp rechts af op Heistraat (Oudenaarde) 2 h 42 min 623 m

81.99 km 27 Rechts afbuigen op Heistraat (Oudenaarde) 2 h 43 min 283 m

82.28 km 27 Links afbuigen op Oosse (Oudenaarde) 2 h 44 min 306 m

82.58 km 27 Sla scherp links af op Oosse (Oudenaarde) 2 h 45 min 1.1 km

83.68 km 27 Ga rechtdoor op Landlos (Oudenaarde) 2 h 47 min 932 m

84.61 km 28 Sla links af op Reytstraat (Oudenaarde) 2 h 49 min 22 m

84.64 km 28 Sla rechts af op Landlos (Oudenaarde) 2 h 49 min 148 m

84.78 km 28 Sla rechts af op Pelikaanstraat (Oudenaarde) 2 h 49 min 1.15 km

85.93 km 28 Sla rechts af op Ohiostraat, N441 (Oudenaarde) 2 h 51 min 720 m

86.22 km 23 28 Ohiobrug

86.64 km 24 28 Brouwerij Cnudde

86.64 km 24 28 Sint Eligiuskerk

86.65 km 28 Sla rechts af op Heurnestraat (Oudenaarde) 2 h 53 min 1.66 km

88.32 km 28 Sla links af op Maalderijstraat (Oudenaarde) 2 h 56 min 1.12 km

89.43 km 29 Rechts afbuigen op Maalderijstraat (Oudenaarde) 2 h 58 min 785 m

90.22 km 29 Sla rechts af op Moriaanshoofd (Oudenaarde) 3 h 0 min 220 m

90.44 km 29 Sla links af op Lange Aststraat (Zingem) 3 h 0 min 903 m

91.34 km 29 Sla scherp links af op Korte Aststraat (Zingem) 3 h 2 min 603 m

91.46 km 25 29 Den Ast

91.94 km 26 29 Kerk van Mullem

91.95 km 29 Ga rechtdoor op Mullemstraat (Oudenaarde) 3 h 3 min 583 m

91.95 km 26 29 In de Kroon

92.53 km 29 Sla rechts af op Rooigem (Oudenaarde) 3 h 5 min 921 m

93.45 km 27 30 De Valleihoeve

93.45 km 30 Sla rechts af op Driesstraat (Zingem) 3 h 6 min 1.13 km



94.58 km 30 Links afbuigen op Driesstraat (Zingem) 3 h 9 min 108 m

94.69 km 30 Ga rechtdoor op Huiseplein (Zingem) 3 h 9 min 311 m

95.0 km 30 Sla rechts af op Molenstraat (Zingem) 3 h 9 min 429 m

95.02 km 28 30 Huisekoutermolen

95.43 km 30 Rechts afbuigen op Heirentstraat (Zingem) 3 h 10 min 891 m

96.32 km 31 3 h 12 min 29 m

96.35 km 31 3 h 12 min 224 m

96.57 km 31 Sla rechts af op Ouwegemsesteenweg, N435 (Zingem) 3 h 13 min 342 m

96.92 km 31 Sla links af op Beertegemstraat (Zingem) 3 h 13 min 416 m

97.33 km 31 Ga rechtdoor op Beertegemstraat (Zingem) 3 h 14 min 171 m

97.5 km 31 3 h 15 min


