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De2Pk'jes verhuringen - Muziekbos

Lengte: 57.1  km

Stijging: 481  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

Routebeschrijving

Van:
De2Pktjes verhuringen
- Beertegemstraat 73, Zingem, Oost-Vlaanderen, 
Vlaanderen
Naar:
De2Pktjes verhuringen
- Beertegemstraat 73, Zingem, Oost-Vlaanderen, 
Vlaanderen
MUZIEKBOS
met wandel mogelijkheid (www.de2pktjes.be)
Je vertrekt van bij De2Pk'tjes via landelijke wegen 
richting het Muziekbos. Op het dorpsplein van Louise-
Marie vertrekt onder andere de prachtige 
BOSWANDELING. We rijden o.a. via het Centrum 
Ronde van Vlaanderen, Eikenberg, Muziekbos, Louise-
Marie, Gansenberg, Boigneberg, ... IDEAAL MET 
KINDEREN.

Bezienswaardigheden

Huisekoutermolen

1  - 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
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

2  - 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

3  - Afstand langs route: 17.49  km
Het stadhuis van oudenaarde werd gebouwd in de 
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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

3  - Afstand langs route: 17.59  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

3  - Afstand langs route: 17.68  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

3  - Afstand langs route: 17.69  km

Afbeelding 3: Sint-Walburgakerk (Bron: 
www.oudenaarde.be)

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 
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 
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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

3  - Afstand langs route: 17.7  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

Eikenberg

4  - Afstand langs route: 21.97  km

Afbeelding 5: Eikenberg

Smalle kasseiweg, sinds 1990 hier en daar opgefleurd 
met strookjes asfalt. Deze helling is 38 maal 
opgenomen in de Ronde: 1956; 1974-1997; 
1999-2002; 2004-2007;2009-2013. Werd niet steeds 
helemaal tot aan de top (baan Oudenaarde-Ronse) 
beklommen. Soms sloeg men voor de top af naar 
rechts (Kokerelle).

    Gemiddelde hellingsgraad: 5 %
    Maximale hellingsgraad: 9 %
    Afstand: 1252m
    Hoogteverschil: 67,73m
    Straat: Eikenberg
    Plaats: Maarkedal (Maarke-Kerkem)
    Aantal keer in de Ronde: 38

Les Soeurs Louise

5  - Afstand langs route: 28.28  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.

Rusthuis Louise-Marie

5  - Afstand langs route: 28.33  km



RouteYou routegids: De2Pk'jes verhuringen - Muziekbos

7

Afbeelding 6: Rusthuis Louise-Marie

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 
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.

Muziekbos

6  - Afstand langs route: 28.5  km

Afbeelding 7: Muziekbos

Er bestaan verschillende meningen over de verklaring 
van de oude plaatsnaam. Volgens sommigen zou de 
naam verwijzen naar de dichterlijke "muzen", 
anderen houden het bij "muziek" want je hoort een 
ruisend geluid als de wind speelt door de takken, nog 
anderen zien "mus" voor moeras, en tenslotte 
"meuzies" het plaatselijk dialectwoord voor mug - dus 
een bos waar veel muggen voorkomen. Het 50 ha 
grote beukenbos is grotendeels privaat, 13 ha zijn 
openbaar bezit. Het bos dekt een flink stuk van de 
Muziekberg in. Deze beboste "berg" maakte ooit deel 

uit van de natuurlijke grens tussen noord en zuid. 
Boshyacinten of blauwe kousjes zorgen hier rond de 
maanden april/mei voor een indrukwekkend 
bloementapijt!

Kanarieberg

7  - Afstand langs route: 29.21  km

Afbeelding 8: 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 %

Berg Ten Houte

8  - Afstand langs route: 31.28  km

Afbeelding 9: Berg Ten Houte

Berg Ten Houte
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Beklimmingscode van RouteYou :
D_3_d
Lengte : 1.01 km
Stijging : 62 m
Gemiddelde hellingsgraad : 6 m / 100 m - 5.65 %
Maximale hellingsgraad : 9.36 %

't Hof Wijmenier

9  - Afstand langs route: 35.52  km

t Hof Wijmenier is een leuk weekendcafé met een 
uitgebreide streekbierenkaart, enkele leuke 
biercocktails en leuke dingetjes om de kleine honger 
te stillen. Binnen bij de kachel of buiten op het 
aangenaam zuiders terras is het leuk vertoeven voor 
jong en oud.
za:14:00–19:00
zo:11:00–21:00

Jaagpad langs de Schelde

10  - Afstand langs route: 47.83  km

Afbeelding 10: 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.

Doopsuiker Exclusief

11  - Afstand langs route: 50.52  km

Doopsuiker Exclusief, waar creatieve ideeën 
werkelijkheid worden!
Cindy zal eerst luisteren naar uw ideeën en daarna in 
samenpraak met u iets origineel samenstellen.
Wij bedrukken alle doopsuikertjes met de naam en 
eventueel de geboortedatum van uw baby en dit met 
steeds de garantie dat uw suiker klaar is binnen de 
24u! U hoeft dus het geslacht van uw baby niet op 
voorhand te weten.
Meestal worden er 3 tot 4 soorten gekozen voor de 
volwassenen en 1, maximum 2 soorten voor de 
kindjes.
Cindy zorgt ervoor dat alle keuzes mooi 
samenpassen!
Natuurlijk kan u bij ons ook gebruik maken van een 
presentatiestuk om de suikertjes in te plaatsen. U kan 
dit gebruiken tot 8 weken na de bevalling of tot na de 
babyborrel, en dit zonder enige meerprijs!
De geboortekaartjes worden in eigen beheer gedrukt 
waardoor wij steeds heel kort op de bal kunnen 
spelen. Ook op zaterdag wordt er gans de dag 
gedrukt.

Meuleken ''t Dal'

11  - Afstand langs route: 50.69  km

Afbeelding 11: Meuleken ''t Dal'
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Staat op de valleirand van de Schelde op +/- 15 m 
hoogte (Schelde op 10m).
Deze kleine, open staakmolen, op hoge teerlingen is 
ongetwijfeld één van de oudste en tevens kleinste 
staakmolens van Oost–Vlaanderen. Het bouwjaar 
situeert zich vermoedelijk in de eerste helft van de 14 
de eeuw. 1154 zoals dikwijls vermeld, is nogal 
twijfelachtig, vroeger lijkte een 1 ongeveer hetzelfde  
als een 7 (1754), en omdat men toen nog Romeinse 
cijfers gebruikte i.p.v.  Arabische. De houten 
standaardmolen maakte deel uit van de bezittingen 
van St. Baafsabdij te Gent en werd reeds in 1388, 
naar aanleiding van uitgaven voor een herstelling met 
steunbalken vermeld in de rekeningen van de St. 
Baafsabdij.
In 1894 werd deze molen aangekocht door Alfred 
Amelot met als molenaar Taerwe.
In 1968 werd hij door Dhr t Hooft aangekocht van de 
kinderen van Amelot
De molen is in nov 1999  aangekocht door de 
Provincie die alhier samen met de VLM, een project 
heeft uitgevoerd voor landinrichting van Zingem en 
Meilegem.

De molenaarswoning voor de molen is een typische 
kleine lage woning  waar nog 8 personen onder 1 dak 
hebben  geleefd (de laatste bewoonster was Selevie 
met (6 bengels?) van kinderen, zij was eveneens 
gekend voor het houden van geitenbokken).
In 1566 werden op de molendam alhier hagenpreken 
(preken in het openbaar in de eerste tijd van de 
hervorming) gehouden door protestanten.
De restauratie behelst noodgedwongen bijna de hele 
oorspronkelijke molen.
De molen is beschermd sinds 1944, het molenhuisje 
sinds 1982.
Metertijd raakte de gehele omgeving nagenoeg 
volgebouwd.
Teneinde de nog overblijvende windvang te 
vrijwaren, werden de omliggende percelen als 
landschap beschermd sinds 1977.
Ze is draaivaardig gemaakt, en was terug in functie op 
de molendag eind april 2001.

Asper

12  - Afstand langs route: 52.29  km

Asper is een dorp in de Belgische provincie Oost-
Vlaanderen en een deelgemeente van Gavere. Het 
telde op 31 december 2005 4.234 inwoners. Asper ligt 

aan de Schelde.

Asper was een zelfstandige gemeente tot eind 1976. 
In 1977 werd het een deelgemeente van Gavere.

Bezienswaardigheden:

- De Sint-Martinuskerk
- Richting Zingem - Steenweg 1 - bevindt zich het 
voormalige armenhuis. Het werd in 1863 gesticht 
door Sabina De Groote, die sinds 1836 weduwe was 
van P. Fr. De Bock. Het werd oorspronkelijk bestuurd 
door leken, om in 1896 te worden overgenomen door 
de religieuzen van het Heilig Hart van Maria uit 
Nederbrakel. Tot 1927 deed het dienst als 
bejaardentehuis. Thans is het eigendom van het 
OCMW en wordt het regelmatig gebruikt als 
tentoonstellingruimte door het IERMA (Ideas - 
Expressions of Real Modern Art). Edmond de Perre-
Montigny was de architect. Op de voorgevel zit een 
gedenksteen met de tekst: gesticht door Juffrouw 
Sabina De Groote, huisvrouw van D'heer P. FR. De 
Bock, overleden te Asper den 30 april 1836. In Asper 
is het gebouw gekend als het Hof van de gebroeders 
Vandenberghe, een vroegere eigenaar.

Ter hoogte van Asper ligt een sluis op de Schelde. In 
2007 startten de werken aan deze sluis en werd er 
een nieuw vaartracé gegraven. In 2010 zal de 
ontdubbeling een feit zijn. Het is een van de weinige 
gemeenten die door een natuurlijke ingreep van zijn 
hoofdgemeente gescheiden wordt.

Gabriëls tankstation

13  - Afstand langs route: 55.05  km

Dit is het laatste benzinestation voor je terug 
aankomt bij
De2Pk'tjes - verhuringen
. Tank hier de wagen terug vol met E5 (98oct) en
vergeet het bewijsje niet
mee te brengen.
Indien de wagen niet vol getankt terug komt met E5 
(98oct) zal er een benzinesupplement van €25,00 
aangerekend worden.

De2Pk'tjes - verhuringen

14  - Afstand langs route: 57.46  km
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Afbeelding 12: 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
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Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel

&rnpudl



 

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

 
 

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

De Vierschaar (+/- km 11) 
Gezellige Tea-room & restaurant op het plein van het schilderachtige Moregem. Tine en Wouter doen er alles aan 

om de klanten te verwennen 

ADRES: Moregemplein 6, 9790 Moregem – 24/06 – 31/08 alle dagen vanaf 10u - https://devierschaar-moregem.be/contact/ 

De Carillon (+/- km 17) 
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.  

ADRES: Markt 49, 9700 Oudenaarde – ma 09u00-20u00 & dinsdag t.e.m. zondag 09u00-23u00 - https://www.decarillon.be/ 

Peleton café (+/- km 17) 

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.  

ADRES: Markt 43, 9700 Oudenaarde - Maandag t.e.m. zondag: 10u–18u - https://crvv.be/brasserie/ 

Bistro Boekzitting (+/- km 29) – Rij het muziekbos in (niet op route) 

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 ... 

 

ADRES: Boekzitting 26, 9600 Ronse – woensdag t.e.m. zondag van 11u30-22u30 - https://www.boekzitting.be/nl 

’t Hof Wijmenier (+/- km 34) 

‘t Hof Wijmenier is een leuk weekendcafé met een uitgebreide streekbierenkaart, enkele leuke biercocktails en leuke 
dingetjes om de kleine honger te stillen. Binnen bij de kachel of buiten op het aangenaam zuiders terras is het leuk 
vertoeven voor jong en oud. 
 

ADRES: Wijmierstraat 20, 9680 Maarkedal – zondag 11u00-21u00 - https://t-hof-wijmenier.business.site/ 

Picknickspot(s) 

• (+/-) Km 15: Oever van het Donkmeer in Oudenaarde   

• (+/-) Km 28: Muziekbos in Ronse  

 

Mvg, 

 

Sam Mersseman.  

http://www.de2pktjes.be/
mailto:de2Pktjes@gmail.com
https://devierschaar-moregem.be/contact/
https://www.decarillon.be/
https://crvv.be/brasserie/
https://www.boekzitting.be/nl
https://t-hof-wijmenier.business.site/


Bekijk op mobielDe2Pk'jes verhuringen - 
Muziekbos

Door de2Pk'tjes - verhuring

Lengte: 57.1  km

Stijging: 481  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10
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Totaal Type Kaart-
nummer Informatie Uurrooster

30  km/h Volgende

0.0 km 1 Beertegemstraat 0 min 1.01 km

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

1.34 km 2 Sla rechts af op Kolpaart (Zingem) 2 min 993 m

2.34 km 2 Rechts afbuigen op Lange Aststraat (Zingem) 4 min 417 m

2.75 km 3 Sla links af op Kloosterstraat (Zingem) 5 min 1.25 km

2.75 km 1 3 Huisekoutermolen

4.01 km 4 Sla scherp rechts af op Rooigemstraat (Zingem) 8 min 282 m

4.29 km 4 Sla rechts af op Rooigemstraat (Zingem) 8 min 611 m

4.49 km 2 4 De Valleihoeve

4.9 km 4 Sla scherp links af op Ledepontweg (Zingem) 9 min 487 m

5.39 km 4 Sla rechts af op Loweg (Zingem) 10 min 1.38 km

6.77 km 5 Sla links af op Kelderstraat (Oudenaarde) 13 min 1.43 km

8.19 km 6 Sla rechts af op Ooikestraat (Oudenaarde) 16 min 1.26 km

9.45 km 7 Sla links af op Keistraat (Wortegem-Petegem) 18 min 12 m

9.46 km 7 Rechts afbuigen op Volkaartsbeekstraat (Wortegem-
Petegem)

18 min 375 m

9.84 km 8 Sla rechts af op Bavegemstraat (Wortegem-Petegem) 19 min 244 m

10.08 km 8 Sla links af op Bavegemstraat (Wortegem-Petegem) 20 min 362 m

10.45 km 8 Sla links af op Vondelstraat (Wortegem-Petegem) 20 min 65 m

10.51 km 8 Sla scherp rechts af op Oudenaardseweg (Wortegem-
Petegem)

21 min 317 m

10.83 km 8 Sla links af op Peperstraat (Wortegem-Petegem) 21 min 692 m

11.52 km 9 Links afbuigen op Heerbaan (Wortegem-Petegem) 23 min 31 m

11.55 km 9 Sla rechts af op Biesbosstraat (Wortegem-Petegem) 23 min 838 m

12.39 km 9 Ga rechtdoor op Biesbosstraat (Wortegem-Petegem) 24 min 25 m

12.42 km 9 Sla links af op Eekhoutstraat (Wortegem-Petegem) 24 min 1.18 km

13.6 km 10 Sla links af op Kortrijkstraat (Wortegem-Petegem) 27 min 26 m

13.63 km 10 Links afbuigen op Kortrijkstraat (Wortegem-Petegem) 27 min 13 m

13.64 km 10 Ga rechtdoor op Kortrijkstraat (Wortegem-Petegem) 27 min 1.23 km

14.87 km 11 Ga rechtdoor op Kortrijkstraat (Oudenaarde) 29 min 2 m

14.87 km 11 Sla rechts af op Huttegem (Oudenaarde) 29 min 693 m



15.57 km 11 Sla rechts af op Huttegem (Oudenaarde) 31 min 318 m

15.88 km 12 Ga rechtdoor op Huttegem (Oudenaarde) 31 min 303 m

16.19 km 12 Ga rechtdoor op Koestraat (Oudenaarde) 32 min 434 m

16.62 km 12 Sla rechts af op Beverestraat (Oudenaarde) 33 min 194 m

16.82 km 12 Sla links af op Jozef Braetstraat (Oudenaarde) 33 min 161 m

16.98 km 12 Sla rechts af op Jacob Lacopsstraat (Oudenaarde) 33 min 15 m

16.99 km 12 Sla rechts af op Stationsstraat (Oudenaarde) 33 min 459 m

17.45 km 12 Ga rechtdoor op Hoogstraat (Oudenaarde) 34 min 396 m

17.49 km 3 12 Stadhuis Oudenaarde

17.59 km 4 12 De Carillon

17.68 km 5 13 Peleton café

17.69 km 6 13 Sint-Walburgakerk

17.7 km 7 13 Centrum Ronde van Vlaanderen

17.85 km 13 Rechts afbuigen op Markt, N453 (Oudenaarde) 35 min 171 m

18.02 km 13 Rechts afbuigen op Minderbroedersstraat, N453 
(Oudenaarde)

36 min 11 m

18.03 km 13 Links afbuigen op Mathijs Casteleinstraat (Oudenaarde) 36 min 69 m

18.1 km 13 Rechts afbuigen op Mathijs Casteleinstraat 
(Oudenaarde)

36 min 658 m

18.76 km 13 Sla rechts af op Diependale (Oudenaarde) 37 min 351 m

19.11 km 14 Sla scherp links af op Leupegemstraat, N8 (Oudenaarde) 38 min 84 m

19.2 km 14 Sla rechts af op Vlaamse Ardennendreef (Oudenaarde) 38 min 1.69 km

20.89 km 15 Sla rechts af op Ladeuzestraat (Oudenaarde) 41 min 251 m

21.14 km 15 Sla links af op Ommelozen Boom (Oudenaarde) 42 min 373 m

21.52 km 15 Sla rechts af op Geraardsbergenstraat, N8 (Oudenaarde) 43 min 25 m

21.54 km 15 Ga rechtdoor op Kokerellestraat (Oudenaarde) 43 min 220 m

21.76 km 16 Ga rechtdoor op Eikenberg (Maarkedal) 43 min 3.75 km

21.97 km 8 16 Eikenberg

25.51 km 17 Sla links af op Aatse Heerweg (Maarkedal) 51 min 39 m

25.55 km 18 Rechts afbuigen op Drappendries (Maarkedal) 51 min 2.14 km

27.7 km 19 Sla links af op Hof te Fiennestraat (Maarkedal) 55 min 850 m

28.28 km 9 20 Les Soeurs Louise



28.33 km 10 21 Rusthuis Louise-Marie

28.5 km 11 22 Muziekbos

28.55 km 22 Ga rechtdoor op Rijkswachtdreef (Ronse) 57 min 152 m

28.7 km 22 Sla links af op Kastanjestraat (Ronse) 57 min 231 m

28.93 km 22 Sla links af op Boetzittingstraat (Ronse) 57 min 100 m

29.03 km 22 Sla rechts af op La Salettestraat (Maarkedal) 58 min 105 m

29.14 km 22 Sla rechts af op Louise-Mariestraat, N454 (Maarkedal) 58 min 1.56 km

29.21 km 12 22 Kanarieberg

30.7 km 23 1 h 1 min 2 m

30.7 km 23 Sla scherp links af op Ronsestraat, N454 (Maarkedal) 1 h 1 min 0 m

30.7 km 23 Sla scherp links af op Ten Houte (Maarkedal) 1 h 1 min 1.2 km

31.28 km 13 24 Berg Ten Houte

31.9 km 24 Rechts afbuigen op Ten Houtestraat (Maarkedal) 1 h 3 min 318 m

32.21 km 24 Sla rechts af op Markette (Maarkedal) 1 h 4 min 1.5 km

33.72 km 25 Sla links af op Leideveld (Maarkedal) 1 h 7 min 39 m

33.76 km 25 Sla rechts af op Gorisveld (Maarkedal) 1 h 7 min 680 m

34.44 km 26 Sla rechts af op Gorisveld (Maarkedal) 1 h 8 min 109 m

34.55 km 26 Sla rechts af op Wijmierstraat (Maarkedal) 1 h 9 min 756 m

35.3 km 27 Sla rechts af op Broekestraat (Maarkedal) 1 h 10 min 729 m

35.52 km 14 27 't Hof Wijmenier

36.03 km 27 Sla links af op Schorissestraat, N457 (Maarkedal) 1 h 12 min 393 m

36.42 km 27 Rechts afbuigen op Kabuize (Maarkedal) 1 h 12 min 226 m

36.65 km 27 Sla rechts af op Varent (Maarkedal) 1 h 13 min 1.22 km

37.88 km 28 Links afbuigen op Noenendal (Oudenaarde) 1 h 15 min 657 m

38.53 km 29 Sla rechts af op Noenendal (Oudenaarde) 1 h 17 min 290 m

38.82 km 29 Sla rechts af op Hauwaart, N8 (Oudenaarde) 1 h 17 min 34 m

38.86 km 29 Sla links af op Hauwaart (Oudenaarde) 1 h 17 min 1.65 km

40.51 km 30 Ga rechtdoor op Jagerij (Oudenaarde) 1 h 21 min 305 m

40.81 km 31 Sla rechts af op Tissenhove (Oudenaarde) 1 h 21 min 75 m

40.89 km 31 Sla links af op Buchtweg (Oudenaarde) 1 h 21 min 1.28 km

42.16 km 32 Sla links af op Bruul (Oudenaarde) 1 h 24 min 73 m



42.24 km 32 Sla rechts af op Bruul (Oudenaarde) 1 h 24 min 102 m

42.34 km 32 Rechts afbuigen op Bruullos (Oudenaarde) 1 h 24 min 744 m

43.08 km 33 Sla scherp links af op Hoge Dumpel (Oudenaarde) 1 h 26 min 246 m

43.33 km 33 Sla scherp rechts af op Gaverstraat (Oudenaarde) 1 h 26 min 2.6 km

45.93 km 34 Sla rechts af op Weldenstraat, N46 (Oudenaarde) 1 h 31 min 251 m

46.18 km 35 Rechts afbuigen op Hoogstraat, N435 (Zwalm) 1 h 32 min 52 m

46.23 km 35 Rechts afbuigen op Hoogstraat, N435 (Zwalm) 1 h 32 min 2.12 km

47.83 km 15 36 Jaagpad langs de Schelde

48.35 km 37 Ga rechtdoor op Nederzwalmsesteenweg, N435 
(Zingem)

1 h 36 min 378 m

48.73 km 37 Ga rechtdoor op Nederzwalmsesteenweg, N435 
(Zingem)

1 h 37 min 1.28 km

50.01 km 38 Sla rechts af op Alfred Amelotstraat (Zingem) 1 h 40 min 1.14 km

50.52 km 16 39 Doopsuiker Exclusief

50.69 km 17 39 Meuleken ''t Dal'

51.15 km 39 Sla links af op Carlos Dierickxplein (Gavere) 1 h 42 min 53 m

51.2 km 39 Ga rechtdoor op Veldstraat (Gavere) 1 h 42 min 698 m

51.9 km 40 Sla scherp links af op IJzerenweg (Gavere) 1 h 43 min 184 m

52.08 km 40 Sla rechts af op IJzerenweg (Gavere) 1 h 44 min 741 m

52.29 km 18 40 Asper

52.82 km 40 Sla rechts af op Walhoek (Gavere) 1 h 45 min 412 m

53.24 km 41 Ga rechtdoor op Walhoek (Gavere) 1 h 46 min 188 m

53.42 km 41 Sla rechts af op Galgenstraat (Gavere) 1 h 46 min 121 m

53.55 km 41 Sla links af op Veldstraat (Gavere) 1 h 47 min 193 m

53.74 km 41 Sla rechts af op Luxemburgstraat (Zingem) 1 h 47 min 584 m

54.33 km 42 Sla scherp links af op Stationsstraat, N439 (Gavere) 1 h 48 min 401 m

54.73 km 42 Sla links af op Gentsesteenweg, N60 (Nazareth) 1 h 49 min 13 m

54.74 km 42 Ga rechtdoor op Gentsesteenweg, N60 (Nazareth) 1 h 49 min 758 m

55.05 km 19 42 Gabriëls tankstation

55.5 km 42 Sla rechts af op Den Bos (Zingem) 1 h 50 min 696 m

56.2 km 43 Sla rechts af op Beertegemstraat (Zingem) 1 h 52 min 865 m

57.06 km 43 1 h 54 min


