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De2Pk'tjes verhuring - Pays des Collines

Lengte: 121.38  km

Stijging: 1133  m

Moeilijkheidsgraad: 7/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Routebeschrijving

Van: De2Pk'tjes - Beertegemstraat, Zingem, Oost-
Vlaanderen, Vlaanderen
Naar: De2Pk'tjes - Beertegemstraat, Zingem, Oost-
Vlaanderen, Vlaanderen
PAYS DE COLLINES (www.de2pktjes.be)
Een rondrit naar Pays des Collines of 'land van de 
heuvels', in de provincie Henegouwen (Wallonië). Op 
een boogscheut van Doornik biedt dit park u zijn 
krommingen, smaken en folklore. De heksen van 
Ellezelles zijn trouwe ambassadrices. Deze oase van 
groen kenmerkt zich door een heuvelachtig 
landschap, beboste heuvelflanken en een lieflijk 
karakter met hagen, rijen knotwilgen en populieren. 
Het gebied werd tot natuurpark verklaard in 1997. 
Het park beslaat 23.327 ha en omvat volledig de 
gemeenten Vloesberg, Elzele, Frasnes-lez-Anvaing, 
Mont-de-l'Enclus.
Routering: Motor - mooiste

Bezienswaardigheden

In de Kroon

1  - Afstand langs route: 1.82  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.

Huisekoutermolen

2  - Afstand langs route: 2.75  km

Afbeelding 1: Huisekoutermolen

Staat in een beschermd landschap, voor de 
windvang. Deze molen was vanaf 1971 de eigendom 
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



RouteYou routegids: De2Pk'tjes verhuring - Pays des Collines

5

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.

De Valleihoeve

3  - Afstand langs route: 4.49  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

Stadhuis Oudenaarde

4  - Afstand langs route: 12.16  km

Afbeelding 2: Stadhuis Oudenaarde

Het stadhuis van oudenaarde werd gebouwd in de 
16de eeuw en is in Brabantse laatgotische stijl 
gebouwd door architect Hendrik van Pede, 
bouwmeester van Brussel. De 40 m hoge belforttoren 
wordt bekroond door de legendarische figuur van 
Hanske de Krijger, een 2 m hoog koperen 
soldatenbeeld met de stedelijke banier. Het bevat 
uiteraard een belangrijke collectie verdures, maar 
ook zilverwerk en schilderijen van Adriaan Brouwer, 
Oudenaardes beroemdste kunstenaar. De Stedelijke 
Dienst voor Toerisme (een klein museum op zich) is in 
het Stadhuis gevestigd.

De Carillon

4  - Afstand langs route: 12.24  km

Zeventiende eeuws bak- en zandstenen huisjes van 
twee bouwlagen, met in- en uitgezwenkte top onder 
afzonderlijke zadeldaken. De enige twee resterende 
diephuisjes van een rij van elf, palend aan het koor 
van de St. Walburgakerk, gebouwd op het vroegere 
kerkhof.
Maandag 09-20u
Dinsdag tot zondag 09u - 23u

Peleton café

4  - Afstand langs route: 12.34  km

Het Peloton Café is dé ideale ontmoetingsplaats voor 
iedere wielerliefhebber. Het Peloton Café is gelegen 
in het Centrum Ronde Van Vlaanderen.
We maken geen onderscheid tussen kopman of 
knecht, klimmer of spurtbom, enz. Flandrien of niet, 
iedereen wordt hier met evenveel plezier 
gesoigneerd! Een stevige maaltijd vóór de rit of een 
heerlijke dorstlesser achteraf, gezellig nakaarten over 
je prestaties op de fiets – wie had vandaag de beste 
benen? – of gewoon lekker lui naar de koers kijken? 
Bij ons zit je goed.
Er zijn tal van mogelijkheden voor ontbijt, lunch en 
koffie met gebak.
Open 7/7 - telkens van 10u00 tot 18u00

Sint-Walburgakerk

4  - Afstand langs route: 12.36  km
De collegiale Sint-Walburgakerk met haar 
majestueuze toren domineert de stad. 
Van de vroeggotische kerk, waarvan de bouwwerken 
aanvingen in de eerste helft van de 12de eeuw, rest 
nu nog slechts het koor in Doornikse kalksteen.
In de 15de eeuw werd beslist de kerk te herbouwen 
in Brabantse gotiek maar men voltooide slechts de 
toren en de benedenkerk. In 1534 werden de werken 
stopgezet.
Het resultaat is een schitterend spel van Doornikse 
en Brabantse gotiek.

Het interieur had echt te lijden onder de 
beeldenstorm in 1566. De huidige interieurstoffering 
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is voornamelijk in barok- en laatbarokstijl uitgevoerd. 
De kerk is bijzonder rijk aan beelhouwwerk, 
polychrome beelden, schilderijen en wandtapijten en 
huisvest ook de Oudenaardse beiaard.

Volgens de officiële geschiedschrijving is de eerste 
handbespeelde beiaard in Oudenaarde geplaatst. In 
1510 levert een zekere Jan van Spiere in opdracht van 
het stadsbestuur 'een clavier in torrekin om te 
beyaerdene'. In 2010 vierde de stad het 500-jarige 
bestaan van de beiaard.

Oorspronkelijk was de beiaard ondergebracht in de 
belforttoren maar verhuisde in 1894 naar de toren 
van de St.-Walburgakerk. Vandaag wordt het 
stokkenklavier bespeeld door stadsbeiaardier Lode 
Schynkel. Vier historische Van den Gheynklokken uit 
1759 kregen een gepaste plaats op het graspleintje 
naast de Sint-Walburgakerk.

Centrum Ronde van Vlaanderen

4  - Afstand langs route: 12.36  km

Afbeelding 4: Centrum Ronde van Vlaanderen (Bron: 
vlaanderen-fietsland.be - G. De Tandt (Auteur))

Belevings- en bezoekerscentrum 

Beleef de unieke sfeer van de Ronde van Vlaanderen 
in het CRVV. In het belevingsmuseum kruipt u in de 
huid van een renner en ervaart u zelf wat het 
betekent om deel uit te maken van Vlaanderens 
Mooiste.

Stap ook eens binnen in brasserie 'De Flandrien' 
alwaar u omgeven door wielermemorabilia kan 
genieten van een Flandrienbier of een spaghetti 
Boononaise. Of bezoek de Rondeshop waar je naast 
de Rondeproducten ook wielerboeken en toeristische 
(fiets)kaarten kan verkrijgen.

Centrum Ronde van Vlaanderen
Markt 43
9700 Oudenaarde
055/339933
www.crvv.be

Schipperskerkje

5  - Afstand langs route: 13.04  km

Afbeelding 5: Schipperskerkje (Bron: Onbekend)

Dit gebouw was jarenlang een mysterie. Voor de 
rechttrekking van de Schelde stond je hier op de 
oever van de stroom en dus gingen de inwoners van 
deelgemeente Leupegem ervan uit dat het een 
schipperskerkje was geweest. Al durfden de 
aanhangers van de parochiekerktheorie dat 
betwijfelen. De oudste kerk van Leupegem bevond 
zich immers verder naar het noorden, aan de 
overkant van de straat Armenlos. In 1828 werd ze 
verkocht en werd een nieuwe kerk op de huidige 
locatie opgetrokken.

Volgens de recentste bevindingen zou het 
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Schipperskerkje helemaal geen kerk zijn, maar een ... 
kalkschuur. Vanaf de 17de eeuw werd hier kalk 
opgeslagen die vanuit de streek rond Doornik werd 
aangevoerd voor de bemesting van de akkers en de 
bouwnijverheid. De zware steunberen aan de 
zijkanten van het gebouw moesten de zijwaartse druk 
van de opgeslagen kalk opvangen.

In 1722, het jaartal dat in de gevel verankerd zit,  
werd het gebouw gebruikt door Daniel Blommaert en 
J. Lestienne, twee kalkhandelaars uit het Doornikse.

Koppenberg

6  - Afstand langs route: 18.1  km

Afbeelding 6: Koppenberg (Bron: Heelgrasper)

Wist je dat de Koppenberg tusen 1988 en 2002 geen 
enkele keer werd opgenomen on de Ronde van 
Vlaanderen. De Koppenberg werd voor het eerst 
ingevoegd in het traject van de Ronde Van 
Vlaanderen in 1976, maar na de valpartij van de 
Deense wielrenner Jesper Skibby tijdens de wedstrijd 
van 1987 werd de Koppenberg voor lange tijd uit het 
parcours geschrapt uit veiligheidsoverwegingen. Een 
volgwagen reed zelfs over de fiets van Skibby toen 
deze op de grond lag op deze helling. Pas nadat de 
Koppenberg volledig opnieuw aangelegd was (2002), 
zette de organisatie van Vlaanderens Mooiste het 
licht op groen om het peloton opnieuw over de 
Koppenberg te sturen.

Oude Kwaremont

7  - Afstand langs route: 26.01  km

Afbeelding 7: Oude Kwaremont

Karel Van Wijnendaele is de stichter van de Ronde 
van Vlaanderen. Hij werkte als journalist voor 
'Sportwereld'. Van hem wordt gezegd dat hij het 
lijden van de coureurs zo beeldend beschreef dat de 
lezers de pijn konden voelen.
Er is een monument voor hem gemaakt op de Oude 
Kwaremont.

Kwaremont

8  - Afstand langs route: 26.93  km

Afbeelding 8: Kwaremont

De Kwaremont (ook wel Nieuwe Kwaremont 
genoemd) is een helling in de Vlaamse Ardennen 
gelegen in de gemeente Kluisbergen. Tegen de top 
ligt het dorp Kwaremont.
De Kwaremont is genoemd naar het gelijknamige 
dorp Kwaremont op de helling.
De Kwaremont is meermaals opgenomen in de 
Ronde van Vlaanderen en boezemde ontzag in. 
Samen met de Kruisberg te Ronse en de Edelareberg 
bij Oudenaarde vormde ze in de beginjaren van de 
Ronde een geducht trio hellingen.
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De Kwaremont bestond tot 1965 geheel uit kasseien 
met daarnaast een fietspad in grind. In 1965 werd de 
eerste 400 meter vanuit Berchem geasfalteerd, een 
jaar later volgde de rest van de helling. De helling was 
nu een eenvoudige hindernis geworden voor het 
peloton en de Rondes van 1966 tot en met 1973 
kenden een minder spannend wedstrijdverloop. In 
1973 werd de Oude Kwaremont ontdekt, deze werd 
direct in 1974 opgenomen in de Ronde.

In de Zon

8  - Afstand langs route: 27.09  km

De Zon is wellicht één van de gezelligste eetcafeetjes 
in Vlaanderen en je vindt het aan de top van de 
mythische Oude Kwaremont. Mede dankzij 
huisgemaakte gerechten op de kaart, kreeg de ‘De 
Zon’ de naam en faam om een ‘eethuis’ met de glans 
van vroeger te zijn.
Donderdag:  16:30 tot ...
Vrijdag:          11u30 tot ...
Zat - Zon:       10u30  tot ...

Monument Karel Van Wijnendaele

9  - Afstand langs route: 28.42  km

Afbeelding 9: Monument Karel Van Wijnendaele 
(Bron: Toerisme Oost-Vlaanderen)

Karel Van Wijnendaele was een pionier van de 
Vlaamse sportjournalistiek. Hij was de vijfde in een 
gezin van vijftien kinderen. Omdat de leerplicht in 
België nog niet was ingevoerd, ging Van Wijnendaele 
vanaf zijn veertiende levensjaar werken. In 1912 
stichtte hij met enkele andere journalisten de 
sportkrant SportWereld. Het jaar daarop werd hij 
hoofdredacteur en organiseerde hij ter promotie van 
zijn krant voor de eerste maal de Ronde van 
Vlaanderen. Nadat het blad tijdens de Eerste 
Wereldoorlog niet meer verscheen, hervatte Van 
Wijnendaele in 1919 zijn activiteiten in SportWereld. 

Hij werd in 1925 mede-eigenaar en in 1931 eigenaar 
van het blad, tot het in 1939 evenals de Ronde 
overgenomen werd door Het Nieuwsblad. Tot zijn 
overlijden bleef hij er de sportrubriek leiden. Karel 
"Koarle" Van Wijnendaele verbond de wielersport 
met de Vlaamse ontvoogding. Hij voedde de mythe 
van de flandrien, de eenvoudige volksjongen die door 
middel van taaie wilskracht een kampioen kon 
worden. Hij ligt begraven op het kerkhof te Sint-
Martens-Latem.

Côte de Trieu

9  - Afstand langs route: 28.62  km

Afbeelding 10: Côte de Trieu

Côte de Trieu
Beklimmingscode van RouteYou :
D_2_c
Lengte : 1.1 km
Stijging : 86 m
Gemiddelde hellingsgraad : 8 m / 100 m - 8.11 %
Maximale hellingsgraad : 10.17 %

D'Ouwe Hoeve

9  - Afstand langs route: 28.66  km

In het hart van de Vlaamse Ardennen, langs bekende 
wandel- en fietsroutes ligt d'Oude Hoeve. Een 
authentiek volkscafé bij Joëlle waar iedereen van 
harte welkom is.
d’Oude Hoeve dateert van midden 19de eeuw en ligt 
in de Ronde van Vlaanderenstraat in Kwaremont, vlak 
bij het Kluisbos. In 2015 durfde Joëlle het aan om dit 
café nieuw leven in te blazen, zonder afbreuk te doen 
aan het authentiek karakter. Het is de ideale 
tussenstop voor fietsers en wandelaars die de streek 
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willen ontdekken, en een vaste stek voor mensen uit 
de buurt.
Iedere dag open vanaf 10u (zondag vanaf 9u). 
Sluitingsuur tussen 20u en 24u.
Woensdag: gesloten (open op aanvraag)

B&B Les Secrets de la Vie

10  - Afstand langs route: 38.2  km

Afbeelding 11: B&B Les Secrets de la Vie (Bron: 
RandoFamili)

"Les Secrets de la Vie" is de ideale uitvalsbasis voor 
een rustig verblijf in Picardisch Wallonië. Bono, de 
heer des huizes, verwelkomt u in een van de 
smaakvol ingerichte kamers. De bed&breakfast is 
gelegen op het platteland van Celles, vlak bij de 
Kluisberg en de Mont-Saint-Aubert. "Les Secrets de la 
Vie" is een authentieke plaats boordevol magie en 
romantiek. De eigenaar verbouwde een oude stalling 
tot gastenverblijf ter nagedachtenis van een 
uitzonderlijke vrouw die overleden is na een 
slopende ziekte. Tijdens de laatste maanden van haar 
leven maakte Sandra gedetailleerde schetsen van hoe 
de vakantiewoning eruit moest zien en na haar dood 
verbouwde Bono met grote zorg de stalling volgens 
de plannen van zijn vriendin. ’s Avonds op de 
gelijkvloerse verdieping kunt u in het salon 
ontspannen en genieten van de rust of buiten iets 
drinken in de Lounge Bar . ’s Morgens wordt u een 
uitgebreid ontbijt met streekproducten geserveerd. 
Wijnliefhebbers kunnen ‘s avonds langs een 
ondergrondse gang naar onze wijnkelder afdalen en 
er een selectie van de beste wijnen proeven…

Contact:

Les Secrets de la Vie 
+3269581004
info@lessecretsdelavie.be
http://www.lessecretsdelavie.be
Impasse Delehouzée 2, 7760 Celles

Mont Saint - Aubert

11  - Afstand langs route: 50.22  km

Afbeelding 12: Mont Saint - Aubert (Bron: 
RandoFamili)

Met 147 meter het hoogste punt van de streek. 
Weergaloos uitzicht op de hele Scheldevallei en de 
stad met de 5 klokkentorens. De Mont-Saint-Aubert 
wordt ook Mont de la Trinité genoemd vanwege de 
bedevaarten met dezelfde naam, die al plaatsvinden 
sinds de 14e eeuw. Deze rustige plek, niet ver van de 
stad, is zeer in trek bij wandelaars en gezinnen. Het is 
het vertrekpunt voor verschillende tochten en een 
plaats voor ontspanning met een speelplein, 
restaurants en cafés die in de zomer druk bezocht 
worden. AFSPRAAK : de « marche à bâton 
» (wandelen met stok) op Paasmaandag en het 
Broodfeest (half juli). VOOR KINDEREN : 
Familiewandeling met audiogids 
(www.familiewandelingen.com).
Contact:
Le Mont-Saint-Aubert
+3269222045
tourisme@tournai.be
http://www.tournai.be
. ., 7542 Tournai

Taverne au Martyre

12  - Afstand langs route: 80.33  km

Een etablissement waar drie generaties regelmatig 
met begrip en hartelijkheid respecteren. Een selectie 
dranken aangepast voor deze drie generaties in 
bieren, alcoholen, softs, aperitieven, … Een 
aangenaam terras. TIP: Picon vin Blanc!
Mardi: 10h30 à 21h00
Mercredi: 10h30 à 21h00
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Jeudi: 10h30 à 21h00
Vendredi: 10h30 à ...
Samedi: 10h30 à 02h00
Dimanche: 10h30 à 22h00

Au Chaudron des Legendes

13  - Afstand langs route: 81.39  km

In 1993 kwam het eerste brouwsel van Quintine de 
smaakpapillen bekoren. Dicht bij het pensioen besluit 
hij zijn brouwerij over te dragen aan Pierre en 
Vinciane Delcoigne. Voor de Quintine-brouwerij ging 
een nieuwe horizon open, de Brasserie des Légendes 
was geboren.
Jeudi au Dimanche11.00 - 22.00
Cuisine ouverte12.00 - 22.00

Kanarieberg

14  - Afstand langs route: 88.07  km

Afbeelding 13: Kanarieberg

Kanarieberg
Beklimmingscode van RouteYou :
D_2_c
Lengte : 1.04 km
Stijging : 75 m
Gemiddelde hellingsgraad : 7 m / 100 m - 7.23 %
Maximale hellingsgraad : 10.55 %

Rusthuis Louise-Marie

15  - Afstand langs route: 88.9  km
De eerste steen werd gelegd in 1900 en in 1902 werd 
het gebouw, toen reeds als rusthuis geconcipieerd, 
voltooid. Het gevelwerk van het gebouw bleef in de 

Afbeelding 14: Rusthuis Louise-Marie

loop der jaren zo goed als ongewijzigd. Binnen 
werden er uiteraard enkele malen renovatiewerken 
uitgevoerd, echter steeds met respect voor het 
unieke kader van het gebouw. De laatste 
verfraaiingswerken zijn recent maakten van het 
gebouw een modern rusthuis met 43 
eenpersoonskamers, twee kamers voor echtparen en 
6 serviceflats.

Les Soeurs Louise

15  - Afstand langs route: 88.9  km

"Een culinair rustpunt in de streek..." Taverne Louise 
is een gezellige plek in het centrum van Louise-Marie, 
Maarkedal, gelegen in het hart van de Vlaamse 
Ardennen.
Alle dagen open van 11u30 tot 23u.
Keuken geopend van 12u tot 14u30 en van 18u00 tot 
23u00. Gesloten op dinsdag & woensdag.

't Bosgat

16  - Afstand langs route: 93.0  km

Uitkijkpunt 't Bosgat
In 2021 werd het uitkijkpunt volledig hernieuwd met 
een houten uitkijkplatform.  Op deze plaats kan een 
picknick genuttigd worden aan de picknicktafel of 
languit gemijmerd worden over het uitzicht van de 
vallei van de Maarkebeek. Neem ook zeker eens de 
trap naar beneden. In deze trap werd een gedicht van 
Jeroen Theunissen verwerkt. Het uitkijkpunt ligt op 
het parcours van de Omer Wattez wandelroute. Bron: 
https://www.maarkedal.be/nl/uitkijkpunt-t-bosgat-0
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Herberg Moeder Stiene

17  - Afstand langs route: 93.84  km

Afbeelding 15: Herberg Moeder Stiene (Bron: Willem 
Vandenameele)

"Herberg Moeder Stiene" is een landelijke herberg, 
volgens lokale bron sinds 1782 al zogenaamd 
"Moeder Stiene". De cafénaam zou verwijzen naar de 
toenmalige uitbaatster van deze afspanning, 
Christine De Wulf uit Armentières die vooraf als 
kwartiermeester diende in het leger van Napoleon. 
De herberg staat op de hoek achter vier knotlinden 
en is bouwkundig erfgoed sinds 05-10-2009.
Gunther Vandermeirsch is sinds 2011 de vijfde 
generatie van uitbaters.
Wekelijks is er ook kaartersclub "De plankierkaarters" 
actief op woensdagmiddag.

Bij het binnenkomen valt een kleine pancarte op met 
publiciteit voor hun  huisbier 'tripel Moeder Stiene' . 
Volgens uitbater Gunther was hij al jaren van plan om 
unieke streekbieren en hapjes te serveren. Tripel 
Moeder Stiene is zijn eerste huisbier en wordt door 
een kennis hobbybrouwer gebrouwen en 
rechtstreeks uit het vat getapt. Snoodaards denken 
dat de kennis van de patron hobbybrouwer De Hr. 
Xavier Vanneste uit Brugge is en gokken op Straffe 
Hendrik 

Naast zijn huisbier heeft Gunther maar liefst een 90- 
tal bieren op zijn kaart staan.
Voor wie een hongertje heeft kan proeven van zijn 
zelf klaargemaakte escargots. En ook zijn brochettes 
zouden een smaaksensatie zijn.
Voor wie eens in de Vlaamse Ardennen vertoeft is het 
zeker een aanrader om eens binnen te wippen.

Taaienberg

18  - Afstand langs route: 96.7  km

Afbeelding 16: Taaienberg

Taaienberg
Beklimmingscode van RouteYou :
E_3_c
Lengte : 0.74 km
Stijging : 48 m
Gemiddelde hellingsgraad : 6 m / 100 m - 6.29 %
Maximale hellingsgraad : 13.76 %

Brouwerij Liefmans

19  - Afstand langs route: 105.3  km

Afbeelding 17: Brouwerij Liefmans (Bron: Duvel 
Moortgat)

Het bruinbier heeft van Oudenaarde een beroemde 
bierstad gemaakt. Aan de overkant van de Schelde zie 
je de gebouwen van de befaamde brouwerij Liefmans 
liggen. Daar werd in 1770 de eerste 'bruine' getapt. 
Vandaag wordt er nog steeds gebrouwen volgens een 
300 jaar oud recept. Het kriekbier begon hier pas veel 
later te schuimen. De brouwinstallatie, met 
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kookketels, koelschepen en baudelotkoelers zijn nog 
steeds gemaakt van rood koper. 

Vandaag maakt Liefmans deel uit van de Groep Duvel 
Moortgat.

Abdijsite/Archeologisch Park Ename

20  - Afstand langs route: 106.65  km

Afbeelding 18: Abdijsite/Archeologisch Park Ename 
(Bron: Ename Expertisecentrum)

Je rijdt net Ename binnen. Het is ogenschijnlijk een 
dorp zoals vele andere maar je zal snel merken dat er 
weinig plaatsen zijn die de jongste duizend jaar zo 
een boeiend historische parcours hebben afgelegd. 
Ename dat is: het Provinciaal Archeologisch Museum, 
de St.-Laurentiuskerk, het Bos t' Ename en de 
archeologische site van de St.-Salvatorabdij. 

We staan aan de ingang tot de archeologische site 
waar je de restanten van de benedictijnerabdij kan 
bezoeken. De abdij stond hier van de 11de tot de 
18de eeuw. Door het gebruik van 
computertechnologie krijg je een zicht op de 
vroegmiddeleeuwse burcht, de handelsnederzetting 
en de abdij. 

Aan de site paalt het Provinciaal Erfgoedcentrum 
(PEC) waar je terecht kan om het Oost-Vlaamse 
Erfgoed te beleven.  Jaarlijks zijn er 
wisseltentoonstellingen en kan je een kijkje nemen 
achter de schermen van het erfgoeddepot.

Ohiobrug

21  - Afstand langs route: 108.09  km
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 

Afbeelding 19: Ohiobrug (Bron: Blijde Vercamer)

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.

De2Pk'tjes - verhuringen

22  - Afstand langs route: 121.3  km

Afbeelding 20: 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 
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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
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De2Pk’tjes verhuringen – www.de2pktjes.be – de2Pktjes@gmail.com - +32(0)476.59.25 

 
 

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

De Carillon (+/- km 12) 
Zeventiende eeuws bak- en zandstenen huisjes van twee bouwlagen, met in- en uitgezwenkte top onder afzonderlijke 
zadeldaken. De enige twee resterende diephuisjes van een rij van elf, palend aan het koor van de St. Walburgakerk, gebouwd op 
het vroegere kerkhof. Alle dagen open vanaf 09u. 

ADRES: Markt 49, 9700 Oudenaarde - https://www.decarillon.be/ 

Peleton café (+/- km 12) 

Het Peloton Café is dé ideale ontmoetingsplaats voor iedere wielerliefhebber. Om krampen, een appelflauwte of andere 

kwaaltjes te voorkomen is een tijdige bevoorrading onontbeerlijk. Vraag dat aan eender wie in het peloton. De opname van 

vocht, suikers, koolhydraten en eiwitten wordt verzekerd in ons Peloton Café. Open van Maandag – zondag: 10u – 18u 

ADRES: Markt 43, 9700 Oudenaarde - https://crvv.be/brasserie/ 

In de Zon (+/- km 27) 

De Zon is wellicht één van de gezelligste eetcafeetjes in Vlaanderen en je vindt het aan de top van de mythische Oude 

Kwaremont. Mede dankzij huisgemaakte gerechten op de kaart, kreeg de ‘De Zon’ de naam en faam om een ‘eethuis’ met de 

glans van vroeger te zijn. Open op Donderdag: 16:30 tot ... / Vrijdag: 11u30 tot ... Zat - Zon: 10u30  tot ... 

ADRES: Kwaremontplein 13, 9690 Kwaremont - http://www.in-de-zon.be 

Taverne au Martyre (+/- km 80) 

Een etablissement waar drie generaties regelmatig met begrip en hartelijkheid respecteren. Een selectie dranken aangepast 
voor deze drie generaties in bieren, alcoholen, softs, aperitieven, … Een aangenaam terras. TIP: Picon vin Blanc!  

ADRES: Rue d'Audenarde 28, 7890 Ellezelles - https://www.aumartyre.be/martyre.html 

Au Chaudron des Legendes (+/- km 81) 

In 1993 kwam het eerste brouwsel van Quintine de smaakpapillen bekoren. Dicht bij het pensioen besluit hij zijn brouwerij over 

te dragen aan Pierre en Vinciane Delcoigne. Voor de Quintine-brouwerij ging een nieuwe horizon open, de Brasserie des 

Légendes was geboren. Open van donderdag t.e.m. zondag van 11u – 22u 

ADRES: 75 B, Guinaumontstraat, 7890 Ellezelles - https://www.auchaudrondeslegendes.be/ 

Bistro Boekzitting (+/- km 88) 

Kom genieten te midden van het Muziekbos, een unieke ervaring. Giancarlo en zijn team zullen alles uit de kast halen om u te 

ontvangen en dat zowel binnen als op het schitterend terras buiten. Het is er altijd gezellig. Kom bij ons, in dat rustgevende bos, 

genieten van uw hapje en / of drankje ... Open van woensdag t.e.m. zondag van 11u30-22u30 

ADRES: Boekzitting 26, 9600 Ronse - https://www.boekzitting.be/nl 

Picknickspot(s) 

(+/-) Km 50,00: Bovenaan de Mont Saint-Aubert is er links een parking waar je kan picknicken met een weergaloos uitzicht op de 

hele Scheldevallei en de stad met de 5 klokkentorens. Met 147 meter het hoogste punt van de streek. ADRES: Rue Géo 

Libbrecht, 7542 Mont-Saint-Aubert 

Mvg, 

Sam Mersseman. 

http://www.de2pktjes.be/
mailto:de2Pktjes@gmail.com
https://www.decarillon.be/
https://crvv.be/brasserie/
http://www.in-de-zon.be/
https://www.aumartyre.be/martyre.html
https://www.auchaudrondeslegendes.be/
https://www.boekzitting.be/nl


Bekijk op mobielDe2Pk'tjes verhuring - 
Pays des Collines

Door de2Pk'tjes - verhuring

Lengte: 121.38  km

Stijging: 1133  m

Moeilijkheidsgraad: 7/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Legende

Route

Bezienswaardigheid

Steilheid van beklimming

Steilheid van afdaling

Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou

1

600 m

2

600 m

3

600 m

4

600 m

5

600 m



Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou

6

600 m

7

600 m

8

600 m

9

600 m

10

600 m

11

600 m



Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou

12

600 m

13

600 m

14

600 m

15

600 m

16

600 m

17

600 m



Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou

18

600 m

19

600 m

20

600 m

21

600 m

22

600 m

23

600 m



Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou

24

600 m

25

600 m

26

600 m



Totaal Type Kaart-
nummer Informatie Uurrooster

30  km/h Volgende

0.0 km 1 Beertegemstraat 0 min 648 m

0.65 km 1 Ga rechtdoor op Beertegemstraat (Zingem) 1 min 361 m

1.01 km 1 Sla links af op Molendamstraat (Zingem) 2 min 334 m

1.34 km 1 Sla rechts af op Kolpaart (Zingem) 2 min 4 m

1.35 km 1 Ga rechtdoor op Kolpaart (Zingem) 2 min 988 m

1.82 km 1 1 In de Kroon

2.34 km 1 Rechts afbuigen op Lange Aststraat (Zingem) 4 min 417 m

2.75 km 1 Sla links af op Kloosterstraat (Zingem) 5 min 5 m

2.75 km 2 1 Huisekoutermolen

2.76 km 1 Ga rechtdoor op Kloosterstraat (Zingem) 5 min 1.25 km

4.01 km 2 Sla links af op Rooigemstraat (Zingem) 8 min 1 m

4.01 km 2 Sla scherp links af op Rooigemstraat (Zingem) 8 min 283 m

4.29 km 2 Sla links af op Loweg (Zingem) 8 min 449 m

4.49 km 3 2 De Valleihoeve

4.74 km 2 Sla links af op Loweg (Zingem) 9 min 1 m

4.74 km 2 Sla scherp rechts af op Loweg (Oudenaarde) 9 min 1.96 km

6.7 km 2 Sla links af op Kelderstraat (Oudenaarde) 13 min 1.43 km

8.13 km 2 Sla links af op Ooikestraat (Oudenaarde) 16 min 4 m

8.13 km 2 Ga rechtdoor op Ooikestraat (Oudenaarde) 16 min 429 m

8.56 km 2 Sla rechts af op Tuintjesstraat (Oudenaarde) 17 min 1.02 km

9.58 km 3 Ga rechtdoor op Tuintjesstraat (Oudenaarde) 19 min 1 m

9.58 km 3 Sla links af op Deinzestraat, N459 (Oudenaarde) 19 min 2.69 km

12.16 km 4 3 Stadhuis Oudenaarde

12.24 km 5 3 De Carillon

12.27 km 3 Sla links af op Markt (Oudenaarde) 24 min 140 m

12.34 km 5 3 Peleton café

12.36 km 5 3 Sint-Walburgakerk

12.36 km 5 3 Centrum Ronde van Vlaanderen

12.41 km 3 Ga rechtdoor op Minderbroedersstraat (Oudenaarde) 24 min 33 m

12.45 km 3 Sla rechts af op Mathijs Casteleinstraat (Oudenaarde) 24 min 65 m



12.51 km 3 Ga rechtdoor op Mathijs Casteleinstraat (Oudenaarde) 25 min 4 m

12.52 km 3 Ga rechtdoor op Mathijs Casteleinstraat (Oudenaarde) 25 min 12 m

12.53 km 3 Rechts afbuigen op Mathijs Casteleinstraat 
(Oudenaarde)

25 min 657 m

13.04 km 6 3 Schipperskerkje

13.19 km 3 Sla links af op Doornikstraat (Oudenaarde) 26 min 132 m

13.32 km 3 Ga rechtdoor op Doornikstraat (Oudenaarde) 26 min 7 m

13.33 km 3 Sla links af op Tussenmuren (Oudenaarde) 26 min 1.57 km

14.9 km 4 Sla rechts af op Berchemweg, N8 (Oudenaarde) 29 min 306 m

15.21 km 4 Sla links af op Schapendries (Oudenaarde) 30 min 11 m

15.22 km 4 Ga rechtdoor op Schapendries (Oudenaarde) 30 min 446 m

15.66 km 4 Rechts afbuigen op Schapendries (Oudenaarde) 31 min 115 m

15.78 km 4 Ga rechtdoor op Onderbos (Oudenaarde) 31 min 5 m

15.79 km 4 Ga rechtdoor op Onderbos (Oudenaarde) 31 min 2.56 km

18.1 km 7 4 Koppenberg

18.34 km 4 Ga rechtdoor op Onderbos (Oudenaarde) 36 min 5 m

18.35 km 4 Sla links af op Meldenstraat (Oudenaarde) 36 min 146 m

18.5 km 4 Sla links af op Rotelenberg (Oudenaarde) 36 min 178 m

18.68 km 4 Rechts afbuigen op Rotelenberg (Oudenaarde) 37 min 282 m

18.96 km 4 Links afbuigen op Rotelenberg (Oudenaarde) 37 min 646 m

19.6 km 5 Rechts afbuigen op Rotelenberg (Oudenaarde) 39 min 601 m

20.21 km 5 Ga rechtdoor op Elsstraat (Oudenaarde) 40 min 9 m

20.22 km 5 Draai om en ga verder op Elsstraat (Maarkedal) 40 min 9 m

20.23 km 5 Sla scherp links af op Walkennaarsweg (Oudenaarde) 40 min 481 m

20.71 km 5 Links afbuigen op Pladutsestraat (Oudenaarde) 41 min 1.2 km

21.9 km 5 Rechts afbuigen op Pladutsestraat (Kluisbergen) 43 min 115 m

22.02 km 5 Sla scherp rechts af op Pladutsestraat (Kluisbergen) 44 min 2 m

22.02 km 5 Ga rechtdoor op Pladutsestraat (Kluisbergen) 44 min 2.33 km

24.35 km 6 Ga rechtdoor op Driesstraat (Kluisbergen) 48 min 94 m

24.44 km 6 Ga rechtdoor op Bruggestraat (Kluisbergen) 48 min 899 m

25.34 km 6 Sla links af op Broektestraat (Kluisbergen) 50 min 3 m

25.35 km 6 50 min 2 m



25.35 km 6 Sla links af op Broektestraat (Kluisbergen) 50 min 454 m

25.8 km 6 Links afbuigen op Broektestraat (Kluisbergen) 51 min 1.13 km

26.01 km 8 6 Oude Kwaremont

26.93 km 9 6 Kwaremont

26.93 km 6 Sla rechts af op Kwaremontplein (Kluisbergen) 53 min 284 m

27.09 km 10 6 In de Zon

27.22 km 6 Sla links af op Ronsebaan, N36 (Kluisbergen) 54 min 782 m

28.0 km 6 Sla rechts af op Kalmontstraat (Kluisbergen) 56 min 1.34 km

28.42 km 11 6 Monument Karel Van Wijnendaele

28.62 km 12 6 Côte de Trieu

28.66 km 13 6 D'Ouwe Hoeve

29.34 km 7 Ga rechtdoor op Rue de Trieu (Mont-de-l'Enclus) 58 min 1.48 km

30.82 km 7 Draai om en ga verder op Place de Russeignies (Mont-de-
l'Enclus)

1 h 1 min 8 m

30.83 km 7 Links afbuigen op Rue de la Couture du Moulin (Mont-de-
l'Enclus)

1 h 1 min 1.68 km

32.51 km 7 Ga rechtdoor op Place d'Amougies (Mont-de-l'Enclus) 1 h 5 min 9 m

32.52 km 7 Draai om en ga verder op Place d'Amougies (Mont-de-
l'Enclus)

1 h 5 min 9 m

32.53 km 7 Sla scherp links af op Rue Couture d'Orroir (Mont-de-
l'Enclus)

1 h 5 min 248 m

32.77 km 7 Links afbuigen op Rue Buret (Mont-de-l'Enclus) 1 h 5 min 365 m

33.14 km 7 Ga rechtdoor op Rue Buret (Mont-de-l'Enclus) 1 h 6 min 1 m

33.14 km 7 Sla links af op Rue St Pierre (Mont-de-l'Enclus) 1 h 6 min 1.88 km

35.02 km 8 Sla links af op Haut Chemin (Mont-de-l'Enclus) 1 h 10 min 282 m

35.3 km 8 Sla links af op Chemin du Carnois (Mont-de-l'Enclus) 1 h 10 min 2.65 km

37.95 km 8 Sla links af op Rue Provinciale, N391A (Celles) 1 h 15 min 4 m

37.95 km 8 Sla scherp rechts af op Rue Provinciale, N391A (Celles) 1 h 15 min 81 m

38.04 km 8 Sla links af op Rue de l'Église (Celles) 1 h 16 min 9 m

38.04 km 8 Ga rechtdoor op Rue de l'Église (Celles) 1 h 16 min 2.1 km

38.2 km 14 8 B&B Les Secrets de la Vie

40.14 km 9 Sla rechts af op Barcotterie (Celles) 1 h 20 min 2 m

40.15 km 9 Ga rechtdoor op Barcotterie (Celles) 1 h 20 min 109 m



40.26 km 9 Sla links af op Haut Hameau (Celles) 1 h 20 min 773 m

41.03 km 9 Ga rechtdoor op Haut Hameau (Celles) 1 h 22 min 3.9 km

44.94 km 10 Sla links af op Rue d'Obigies (Doornik) 1 h 29 min 3 m

44.94 km 10 Sla scherp links af op Rue d'Obigies (Doornik) 1 h 29 min 648 m

45.59 km 10 Sla links af op Rue du Bourdeau (Doornik) 1 h 31 min 1.4 km

46.98 km 11 1 h 33 min 32 m

47.02 km 11 1 h 34 min 8 m

47.02 km 11 Sla links af op Rue des Crupes (Doornik) 1 h 34 min 8 m

47.03 km 11 Ga rechtdoor op Rue des Crupes (Doornik) 1 h 34 min 769 m

47.8 km 11 Ga rechtdoor op Rue du Bourdeau (Doornik) 1 h 35 min 641 m

48.44 km 11 Draai om en ga verder op Rue du Bourdeau (Doornik) 1 h 36 min 1.39 km

49.83 km 11 1 h 39 min 352 m

50.19 km 11 1 h 40 min 13 m

50.2 km 11 1 h 40 min 22 m

50.22 km 11 1 h 40 min 22 m

50.22 km 15 11 Mont Saint - Aubert

50.24 km 11 1 h 40 min 13 m

50.26 km 11 Sla rechts af op Rue Géo Libbrecht (Doornik) 1 h 40 min 341 m

50.6 km 11 1 h 41 min 16 m

50.62 km 11 1 h 41 min 8 m

50.62 km 11 Sla links af op Rue des Crupes (Doornik) 1 h 41 min 778 m

51.4 km 11 Ga rechtdoor op Rue du Bourdeau (Doornik) 1 h 42 min 646 m

52.05 km 11 Sla rechts af op Chemin du Vieux Comté (Doornik) 1 h 44 min 1.52 km

53.57 km 11 Sla rechts af op Route Provinciale, N48 (Doornik) 1 h 47 min 14 m

53.59 km 11 Draai om en ga verder op Route Provinciale, N48 
(Doornik)

1 h 47 min 538 m

54.13 km 11 Ga rechtdoor op Route Provinciale, N48 (Doornik) 1 h 48 min 25 m

54.15 km 11 Sla rechts af op Rue du Fautril (Doornik) 1 h 48 min 179 m

54.33 km 11 Rechts afbuigen op Rue du Fautril (Doornik) 1 h 48 min 23 m

54.35 km 11 Draai om en ga verder op Rue du Fautril (Doornik) 1 h 48 min 23 m

54.38 km 11 Sla scherp rechts af op Rue du Fautril (Doornik) 1 h 48 min 463 m

54.84 km 12 Sla rechts af op Rue de Quièvremont (Doornik) 1 h 49 min 20 m



54.86 km 12 Ga rechtdoor op Rue de Quièvremont (Doornik) 1 h 49 min 415 m

55.28 km 12 Sla links af op Rue de Quièvremont (Doornik) 1 h 50 min 109 m

55.39 km 12 Rechts afbuigen op Rue de Quièvremont (Doornik) 1 h 50 min 913 m

56.3 km 12 Sla rechts af op Rue du Berlion (Celles) 1 h 52 min 261 m

56.56 km 12 Draai om en ga verder op Vert Marais (Celles) 1 h 53 min 16 m

56.58 km 12 Sla scherp rechts af op Rue des Écoles (Celles) 1 h 53 min 2.22 km

58.8 km 13 Sla rechts af op Rue De l'Haye (Celles) 1 h 57 min 1 m

58.8 km 13 Sla scherp links af op Rue De l'Haye (Celles) 1 h 57 min 718 m

59.52 km 13 Rechts afbuigen op Rue de Cordes (Celles) 1 h 59 min 11 m

59.53 km 13 Draai om en ga verder op Rue de Cordes (Celles) 1 h 59 min 11 m

59.54 km 13 Sla rechts af op Rue d'Arc (Celles) 1 h 59 min 2.09 km

61.62 km 13 Sla links af op Rue de Velaines (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 3 min 592 m

62.22 km 13 Sla links af op Rue Beauregard (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 4 min 65 m

62.28 km 13 Ga rechtdoor op Rue Beauregard (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 4 min 4 m

62.29 km 13 Sla rechts af op Rue de la Marcienne (Frasnes-lez-
Anvaing)

2 h 4 min 938 m

63.23 km 14 Ga rechtdoor op Rue de la Balance (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 6 min 757 m

63.98 km 14 Ga rechtdoor op Place d'Arc (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 7 min 1.24 km

65.22 km 14 Ga rechtdoor op Route d'Anvaing (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 10 min 371 m

65.59 km 14 Sla rechts af op Route d'Anvaing (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 11 min 8 m

65.6 km 14 Draai om en ga verder op Route d'Anvaing (Frasnes-lez-
Anvaing)

2 h 11 min 8 m

65.61 km 14 Sla rechts af op Route d'Anvaing (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 11 min 2.68 km

68.29 km 15 Rechts afbuigen op Les Bruyères (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 16 min 357 m

68.65 km 15 Sla rechts af op Les Bruyères (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 17 min 2 m

68.65 km 15 Ga rechtdoor op Les Bruyères (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 17 min 247 m

68.9 km 15 Sla links af op Rue Taillette (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 17 min 967 m

69.87 km 16 Draai om en ga verder op Rue Bourliquet (Frasnes-lez-
Anvaing)

2 h 19 min 14 m

69.88 km 16 Sla rechts af op Rue de la Croisette (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 19 min 568 m

70.45 km 16 Links afbuigen op Rue de la Croisette (Frasnes-lez-
Anvaing)

2 h 20 min 238 m

70.69 km 16 Ga rechtdoor op Rue Aulnoit (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 21 min 879 m



71.57 km 16 Sla rechts af op Rue du Grinquier (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 23 min 12 m

71.58 km 16 Draai om en ga verder op Rue du Grinquier (Frasnes-lez-
Anvaing)

2 h 23 min 12 m

71.6 km 16 Sla rechts af op Rue Hoguenne (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 23 min 781 m

72.38 km 16 Links afbuigen op Rue Hoguenne (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 24 min 870 m

73.25 km 16 Ga rechtdoor op Rue Hoguenne (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 26 min 12 m

73.26 km 16 Sla links af op Rue Hoguenne (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 26 min 480 m

73.74 km 16 Ga rechtdoor op Rue du Beau Site (Frasnes-lez-Anvaing) 2 h 27 min 64 m

73.81 km 16 Rechts afbuigen op Rue du Beau Site (Frasnes-lez-
Anvaing)

2 h 27 min 1.26 km

75.07 km 17 Rechts afbuigen op Aulnoit (Ellezelles) 2 h 30 min 1 m

75.07 km 17 Draai om en ga verder op Aulnoit (Ellezelles) 2 h 30 min 1 m

75.07 km 17 Sla scherp rechts af op Tombelle (Ellezelles) 2 h 30 min 1.06 km

76.13 km 17 Sla scherp rechts af op Aulnoit (Ellezelles) 2 h 32 min 9 m

76.14 km 17 Links afbuigen op Aulnoit (Ellezelles) 2 h 32 min 139 m

76.28 km 17 Rechts afbuigen op Aulnoit (Ellezelles) 2 h 32 min 807 m

77.09 km 17 Sla rechts af op Aulnoit (Ellezelles) 2 h 34 min 12 m

77.1 km 17 Ga rechtdoor op Aulnoit (Ellezelles) 2 h 34 min 194 m

77.3 km 17 Links afbuigen op Aulnoit (Ellezelles) 2 h 34 min 461 m

77.76 km 17 Sla rechts af op Aulnoit (Ellezelles) 2 h 35 min 1.09 km

78.85 km 17 Sla links af op Camp et Haie (Ellezelles) 2 h 37 min 261 m

79.11 km 17 2 h 38 min 0 m

79.12 km 17 Sla links af op Camp et Haie (Ellezelles) 2 h 38 min 815 m

79.93 km 18 Sla rechts af op Rue Jean Vinois, N57 (Ellezelles) 2 h 39 min 12 m

79.94 km 18 Draai om en ga verder op Rue Jean Vinois, N57 (Ellezelles) 2 h 39 min 208 m

80.15 km 18 Sla rechts af op Place, N519 (Ellezelles) 2 h 40 min 8 m

80.16 km 18 Ga rechtdoor op Place, N519 (Ellezelles) 2 h 40 min 227 m

80.33 km 16 18 Taverne au Martyre

80.39 km 18 Links afbuigen op Rue d'Audenarde, N519 (Ellezelles) 2 h 40 min 228 m

80.62 km 18 2 h 41 min 0 m

80.62 km 18 Sla rechts af op Rue du Docteur André, N519 (Ellezelles) 2 h 41 min 7 m

80.62 km 18 Sla rechts af op Guinaumont (Ellezelles) 2 h 41 min 438 m



81.06 km 18 Sla links af op Guinaumont (Ellezelles) 2 h 42 min 229 m

81.29 km 18 Ga rechtdoor op Guinaumont (Ellezelles) 2 h 42 min 491 m

81.39 km 17 18 Au Chaudron des Legendes

81.78 km 18 Sla scherp links af op Rigaudrye (Ellezelles) 2 h 43 min 1.0 km

82.78 km 18 Sla links af op Mont, N519 (Ellezelles) 2 h 45 min 272 m

83.06 km 18 Sla scherp rechts af op Mont (Ellezelles) 2 h 46 min 6 m

83.06 km 18 Ga rechtdoor op Mont (Ellezelles) 2 h 46 min 372 m

83.43 km 18 Sla links af op Beaufaux (Ellezelles) 2 h 46 min 510 m

83.95 km 18 Sla scherp links af op Beaufaux (Ellezelles) 2 h 47 min 5 m

83.95 km 18 Draai om en ga verder op Beaufaux (Ellezelles) 2 h 47 min 5 m

83.96 km 18 Sla links af op Beaufaux (Ellezelles) 2 h 47 min 350 m

84.31 km 18 Rechts afbuigen op Maagdenstraat (Ellezelles) 2 h 48 min 240 m

84.55 km 18 Ga rechtdoor op Maagdenstraat (Ronse) 2 h 49 min 679 m

85.23 km 18 Sla rechts af op Lievensveld (Ronse) 2 h 50 min 407 m

85.64 km 18 Sla rechts af op Klein Frankrijkstraat (Ronse) 2 h 51 min 828 m

86.46 km 18 Sla links af op Schoonboeke (Ronse) 2 h 52 min 517 m

86.98 km 18 Ga rechtdoor op Kanarieberg (Ronse) 2 h 53 min 1.17 km

88.07 km 18 19 Kanarieberg

88.15 km 19 Sla rechts af op Boekzitting (Ronse) 2 h 56 min 4 m

88.15 km 19 Ga rechtdoor op Boekzitting (Ronse) 2 h 56 min 733 m

88.89 km 19 Ga rechtdoor op Sint-Pietersbosstraat (Ronse) 2 h 57 min 10 m

88.9 km 19 19 Rusthuis Louise-Marie

88.9 km 19 19 Les Soeurs Louise

88.9 km 19 Sla rechts af op Schorissesteenweg, N454 (Ronse) 2 h 57 min 1.21 km

90.11 km 19 Ga rechtdoor op Ronsestraat, N454 (Maarkedal) 3 h 0 min 12 m

90.12 km 19 Sla scherp rechts af op Koekamerstraat (Maarkedal) 3 h 0 min 698 m

90.82 km 19 Sla links af op Annovenstraat (Ronse) 3 h 1 min 290 m

91.11 km 19 Links afbuigen op Pierestraat (Maarkedal) 3 h 2 min 71 m

91.18 km 19 Sla rechts af op Annovenstraat (Maarkedal) 3 h 2 min 468 m

91.65 km 19 3 h 3 min 0 m

91.65 km 19 Sla scherp rechts af op Annovenstraat (Maarkedal) 3 h 3 min 2.19 km



93.0 km 20 20 't Bosgat

93.84 km 21 20 Herberg Moeder Stiene

93.84 km 20 Ga rechtdoor op Vijverbeek (Maarkedal) 3 h 7 min 11 m

93.86 km 20 Sla rechts af op Langestraat, N454 (Maarkedal) 3 h 7 min 14 m

93.87 km 20 Sla links af op Neutenstraat (Maarkedal) 3 h 7 min 292 m

94.16 km 20 Rechts afbuigen op Neutenstraat (Maarkedal) 3 h 8 min 277 m

94.44 km 20 Sla links af op Leideveld (Maarkedal) 3 h 8 min 1.81 km

96.25 km 20 Sla scherp links af op Delfdries (Maarkedal) 3 h 12 min 9 m

96.26 km 20 Draai om en ga verder op Delfdries (Maarkedal) 3 h 12 min 165 m

96.43 km 20 Sla links af op Kerkemstraat (Maarkedal) 3 h 12 min 128 m

96.56 km 20 Sla rechts af op Aatse Heerweg (Maarkedal) 3 h 13 min 25 m

96.58 km 20 Ga rechtdoor op Aatse Heerweg (Maarkedal) 3 h 13 min 13 m

96.59 km 20 Rechts afbuigen op Aatse Heerweg (Maarkedal) 3 h 13 min 590 m

96.7 km 22 20 Taaienberg

97.19 km 20 Sla rechts af op Bovenstraat (Maarkedal) 3 h 14 min 2 m

97.19 km 20 Draai om en ga verder op Bovenstraat (Maarkedal) 3 h 14 min 2 m

97.19 km 20 Rechts afbuigen op Langekouter (Maarkedal) 3 h 14 min 742 m

97.93 km 21 Sla scherp links af op Bossenaarstraat (Maarkedal) 3 h 15 min 21 m

97.95 km 21 Draai om en ga verder op Bossenaarstraat (Maarkedal) 3 h 15 min 67 m

98.02 km 21 Sla links af op Onderbossenaarstraat (Maarkedal) 3 h 16 min 798 m

98.82 km 21 Sla links af op Nederholbeekstraat (Maarkedal) 3 h 17 min 12 m

98.83 km 21 3 h 17 min 0 m

98.83 km 21 Sla links af op Nederholbeekstraat (Maarkedal) 3 h 17 min 994 m

99.83 km 21 Rechts afbuigen op Etikhovestraat (Maarkedal) 3 h 19 min 26 m

99.85 km 21 Sla rechts af op Maarkendries, N457 (Maarkedal) 3 h 19 min 12 m

99.87 km 21 Sla links af op Ladeuze (Maarkedal) 3 h 19 min 787 m

100.65 km 21 Rechts afbuigen op Ladeuzestraat (Oudenaarde) 3 h 21 min 788 m

101.44 km 22 Sla rechts af op Ladeuzestraat (Oudenaarde) 3 h 22 min 8 m

101.45 km 22 Draai om en ga verder op Ladeuzestraat (Oudenaarde) 3 h 22 min 8 m

101.46 km 22 Sla scherp rechts af op Ladeuzestraat (Oudenaarde) 3 h 22 min 29 m

101.49 km 22 Sla links af op Vlaamse Ardennendreef (Oudenaarde) 3 h 22 min 634 m



102.12 km 22 Sla scherp links af op Ommegangstraat (Oudenaarde) 3 h 24 min 12 m

102.14 km 22 3 h 24 min 0 m

102.14 km 22 Sla rechts af op Ommegangstraat (Oudenaarde) 3 h 24 min 732 m

102.87 km 22 Sla scherp rechts af op Hoge Weg (Oudenaarde) 3 h 25 min 47 m

102.92 km 22 Ga rechtdoor op Hoge Weg (Oudenaarde) 3 h 25 min 146 m

103.06 km 22 Sla scherp links af op Edelareberg, N8 (Oudenaarde) 3 h 26 min 146 m

103.21 km 22 Ga rechtdoor op Edelareberg, N8 (Oudenaarde) 3 h 26 min 421 m

103.63 km 22 Sla scherp rechts af op Lucien Van De Fonteynelaan 
(Oudenaarde)

3 h 27 min 186 m

103.82 km 22 Ga rechtdoor op Lucien Van De Fonteynelaan 
(Oudenaarde)

3 h 27 min 10 m

103.83 km 22 Sla scherp links af op Lucien Van De Fonteynelaan 
(Oudenaarde)

3 h 27 min 219 m

104.05 km 22 Sla links af op Bergstraat (Oudenaarde) 3 h 28 min 1 m

104.05 km 22 Links afbuigen op Bergstraat (Oudenaarde) 3 h 28 min 500 m

104.55 km 22 Sla scherp links af op Margaretha van Parmastraat 
(Oudenaarde)

3 h 29 min 1 m

104.55 km 22 Sla scherp links af op Margaretha van Parmastraat 
(Oudenaarde)

3 h 29 min 3.63 km

105.3 km 23 22 Brouwerij Liefmans

106.65 km 24 23 Abdijsite/Archeologisch Park Ename

108.09 km 25 23 Ohiobrug

108.18 km 23 Ga rechtdoor op Scheldekant (Oudenaarde) 3 h 36 min 264 m

108.45 km 23 Sla links af op Misweg (Oudenaarde) 3 h 36 min 78 m

108.53 km 23 Sla rechts af op Ohiostraat, N441 (Oudenaarde) 3 h 37 min 156 m

108.68 km 23 Sla links af op Nestor De Tièrestraat (Oudenaarde) 3 h 37 min 8 m

108.69 km 23 Sla scherp rechts af op Nestor De Tièrestraat 
(Oudenaarde)

3 h 37 min 1.67 km

110.36 km 24 Sla links af op Dal (Oudenaarde) 3 h 40 min 4 m

110.37 km 24 3 h 40 min 4 m

110.37 km 24 Draai om en ga verder op Maalderijstraat (Oudenaarde) 3 h 40 min 1.12 km

111.49 km 24 Sla rechts af op Kattedoornstraat (Oudenaarde) 3 h 42 min 1.02 km

112.51 km 24 Sla rechts af op Bekemolen (Oudenaarde) 3 h 45 min 99 m

112.61 km 24 Links afbuigen op Pulmstraat (Zingem) 3 h 45 min 583 m

113.2 km 24 Sla links af op Pulmstraat (Zingem) 3 h 46 min 804 m



114.0 km 24 Sla links af op Kruishoutemsesteenweg, N435 (Zingem) 3 h 48 min 208 m

114.21 km 25 Sla rechts af op Heulestraat (Zingem) 3 h 48 min 205 m

114.41 km 25 Sla rechts af op Heulestraat (Zingem) 3 h 48 min 312 m

114.73 km 25 Sla rechts af op Heulestraat (Gavere) 3 h 49 min 518 m

115.25 km 25 Sla scherp links af op Slaapstraat (Gavere) 3 h 50 min 177 m

115.42 km 25 Sla links af op Carlos Dierickxplein (Gavere) 3 h 50 min 89 m

115.51 km 25 Sla links af op Veldstraat (Gavere) 3 h 51 min 698 m

116.21 km 25 Sla scherp links af op IJzerenweg (Gavere) 3 h 52 min 184 m

116.4 km 25 Sla rechts af op IJzerenweg (Gavere) 3 h 52 min 741 m

117.14 km 25 Sla rechts af op Walhoek (Gavere) 3 h 54 min 600 m

117.74 km 25 Sla rechts af op Galgenstraat (Gavere) 3 h 55 min 121 m

117.86 km 25 Sla links af op Veldstraat (Gavere) 3 h 55 min 193 m

118.05 km 25 Sla rechts af op Luxemburgstraat (Zingem) 3 h 56 min 584 m

118.64 km 25 Sla scherp links af op Stationsstraat, N439 (Gavere) 3 h 57 min 401 m

119.04 km 25 Sla links af op Gentsesteenweg, N60 (Nazareth) 3 h 58 min 473 m

119.51 km 25 Ga rechtdoor op Gentsesteenweg, N60 (Zingem) 3 h 59 min 298 m

119.81 km 25 Sla rechts af op Den Bos (Zingem) 3 h 59 min 696 m

120.51 km 25 Sla rechts af op Beertegemstraat (Zingem) 4 h 1 min 865 m

121.3 km 26 26 De2Pk'tjes - verhuringen

121.37 km 26 4 h 2 min


