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De2Pk'tjes verhuringen - Zwalmvallei

Lengte: 109.6  km

Stijging: 902  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Routebeschrijving

Van:
De2Pk'tjes verhuringen
- Beertegemstraat 73, 9750 Kruisem, Vlaanderen, 
België
Naar:
De2Pk'tjes verhuringen
- Beertegemstraat 73, 9750 Kruisem, Vlaanderen, 
België
ZWALMVALLEI
(www.de2pktjes.be)
Een landelijke rondrit door de Zwalmvallei. We rijden 
langs enkele charmante (water-)molens, het Gallo 
Romeins museum (Velzeke) maar ook langs enkele 
Vlaamse Klassiekers zoals de Berendries, 
Ganzenberg, Kapelleberg, Eikenberg, Wolvenberg en 
dan via Oudenaarde (TIP: Centrum Ronde van 
Vlaanderen) terug naar De2Pk'tjes.

Bezienswaardigheden

Jaagpad langs de Schelde

1  - Afstand langs route: 8.93  km
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. 

Afbeelding 1: Jaagpad langs de Schelde (Bron: 
Manteau)

Ongenadig en definitief. Vijf jongens, vijf aardige 
jongens.

Ter Biestmolen

2  - Afstand langs route: 11.1  km

Afbeelding 2: Ter Biestmolen

Geschiedenis Biestmolen:

De geschiedenis van deze watermolen gaat terug tot 
voor 1063 daar hij toen reeds behoorde tot de 
bezittingen van de Graaf van Vlaanderen waarvan hij 
de inkomsten uit de molen schonk aan de toenmalig 
opgerichte abdij van Ename om in het 
levensonderhoud van de Benediktijnermonnikken te 
voorzien.
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Ingrijpende verbouwingen zullen gebeuren vanaf 
1868. Eerst wordt het molenaarshuis aangepakt en 
vergroot in 1871 zoals het jaartal boven de 
ingangsdeur aangeeft. Daarna is de molen aan de 
beurt in 1883. Er komen twee bouwlagen bij en een 
verbreding met vijf meter waarbij de aan de zuidelijke 
kant langsstromende beek overwelfd wordt en het 
rad binnen het gebouw komt te liggen. Het voordeel 
tijdens de winter zonder ijsgang te kunnen malen is 
graag meegenomen.

De nu nog aanwezige monocylinder-diesel met 
verwarmkop stamt wellicht uit 1913. Met het 
uitbreiden van het elektriciteitsnet in Nederzwalm 
werd ook nog een Acec-motor van 15 pk in dienst 
gebracht.

Met de schaalvergroting van de landbouw en de 
komst van industriële maalderijen gingen de 
molenactiviteiten stilaan verloren. Na een ongeval bij 
het smeren van een lager verloor de laatste molenaar 
het leven. De activiteit van de molen viel stil en er 
trad verval in. Sinds 28 juli 1983 is het een beschermd 
monument. In 1987 werd de molen aangekocht door 
Gerard Braillon die er een horecazaak in vestigde. De 
recente eigenaar vernieuwe het interieur in 2008. 

De Ter Biestmolen is een bloeiende horecazaak die 
de authentieke charme van weleer uitstraalt. De 
ideale tussenstop tijdens jouw motortocht door het 
prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen.

Klein Zwitserland

3  - Afstand langs route: 13.87  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: 17.17  km
De Zwalmmolen is een uitstekende startplaats voor 
tal van tochten. In het molenhuis kan men terecht 

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

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.

Sint-Dionysiuskerk

5  - Afstand langs route: 19.52  km

Afbeelding 4: Sint-Dionysiuskerk (Bron: Wizpr.guide)

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 
onderdelen alsook Romeinse steen- en dakresten 
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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.

Sint-Martinuskerk

6  - Afstand langs route: 25.68  km

Afbeelding 5: 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

Museum voor Folklore

7  - Afstand langs route: 32.67  km
Een pastorie vol nostalgie, zo kan je het Museum voor 
Folklore wel noemen. In negen 'kamers' vind je een 

Afbeelding 6: Museum voor Folklore

indrukwekkende collectie oude gebruiks - en 
siervoorwerpen bijeen, stuk voor stuk relieken uit 
(over)grootmoeders tijd. Een 19de-eeuwse eetplaats, 
hoeden, een café met Leuvense stoof,...Ideaal als 
uitstap met kinderen. Te combineren met een bezoek 
aan de vernieuwde speeltuin op het buurtplein en 
aan het Domein Breivelde. Gezelllige tavernes op 
wandelafstand.
Voor bijkomende informatie
klik hier
.

Domein Breivelde

7  - Afstand langs route: 32.67  km

Afbeelding 7: Domein Breivelde (Bron: Blijde 
Vercamer)

Het Domein Breivelde of Park van Breivelde is een 
kasteeldomein met park en arboretum in 
Grotenberge, een deelgemeente van de stad 
Zottegem. Het glooiende park werd aangelegd in 
Engelse stijl op het einde van de 19de eeuw. In het 
domein (landschapstuin met parkbos en bos) liggen 
een kasteel, tien vijvers, een fontein en een cascade. 



Afbeelding 8: Domein Breivelde (Bron: Blijde 
Vercamer)
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Het uitgestrekte grasveld reikt tot aan de 
imitatierivierbocht, waarin het kasteel wordt 
weerspiegeld zodat deze vijver al eens als 
spiegelvijver wordt omschreven. In het Domein 
Breivelde werden een dertigtal verschillende 
boomsoorten aangeplant. Het domein omvat ook een 
speelbos en enkele nieuwere 
bosuitbreidingsgebieden. In de ijskelder van het 
Kasteel Breivelde leven vleermuizen.

Boembekemolen

8  - Afstand langs route: 40.1  km

Afbeelding 9: Boembekemolen

Geschriften wijzen uit dat deze oude watermolen al 
voor het jaar 1302 werd gebouwd. Zeker is dat de 
molen in 1544 eigendom werd van graaf Lamoraal 
van Egmont. Vandaag ontvangt Natuurpunt 
Zwalmvallei u op deze molen.
Op 11 mei 2014 werd de Boembekemolen -na een 
lange restauratie – weer in gebruik genomen. Hij is nu 
een uitvalsbasis voor zachte vormen van recreatie en 
voor natuurontwikkeling, -beleving en –educatie in de 
Zwalmvallei.

Berendries

9  - Afstand langs route: 42.73  km

Afbeelding 10: Berendries

De Berendries werd voor het eerst opgenomen in de 
Ronde van Vlaanderen in 1984 en zal in 2010 voor de 
26ste keer woden beklommen. De klim bestaat van 
start tot finish uit asfalt en heeft een maximum 
stijgingspercentage van 14%. Daarmee is het één van 
de leukste beklimmingen uit de Vlaamse Ardennen, 
zeker voor zij die niet van asfalt houden.

De Berendries ligt in Oost-Vlaanderen en maakt deel 
uit van de Vlaamse Ardennen . Vanaf Sint-Maria-
Oudenhove is de Berendries 0.9 km lang. Over deze 
afstand overbrug je 65 hoogtemeters. Het 
gemiddelde stijgingspercentage van de klim is 
bijgevolg 7.2 %. De maximale hellingsgraad is 14 %.

Toepkapel

10  - Afstand langs route: 48.23  km

Afbeelding 11: Toepkapel

De Toepkapel is een kapel in de Belgische plaats 
Nederbrakel. De neogotische kapel ligt op een heuvel 
en wordt ook genoemd naar Sint-Jozef en naar Onze-



RouteYou routegids: De2Pk'tjes verhuringen - Zwalmvallei

8

Lieve-Vrouw van de Vrede. Rond de kapel bevinden 
zich de zeven staties van de ommegang Jozefs Smart 
en Vreugde. De kerk werd door dorpelingen 
opgericht in 1924 als dank omdat het dorp was 
gespaard gebleven in de oorlog. Op 31 augustus 
werd ze ingewijd door Mgr. Seghers.

Het woord Toep is een dialectnaam voor top of 
hoogste punt. De naam van de kapel wordt ook 
gebruikt in het wielrennen voor de helling van de 
nabijgelegen Toepkapelstraat, die een van de vele 
hellingen vormt in de Vlaamse Ardennen. De helling 
is bekend uit onder andere de Reuzen van 
Vlaanderen, een parcours voor wielertoeristen. De 
beklimming ligt iets ten noorden van de uit de Ronde 
van Vlaanderen bekende Tenbosse.

Tenbosse

10  - Afstand langs route: 48.89  km

Afbeelding 12: Tenbosse

Tenbosse
Beklimmingscode van RouteYou :
E_2_d
Lengte : 0.34 km
Stijging : 25 m
Gemiddelde hellingsgraad : 7 m / 100 m - 7.13 %
Maximale hellingsgraad : 7.98 %

Moeder Agnes

10  - Afstand langs route: 48.92  km

Sinds 1992 ontvangt Moeder Agnes jullie in de 
familiale hoeve. Gwénaël en Audrey bieden jullie een 
klassiek maar gulle keuken aan dat perfect 
overeenkomt met de seizoensproducten.

Om jullie gerecht te vervolledigen, kunnen jullie 
genieten van een aperitief of een lekker glaasje wijn.
Op de zonnige dagen van het jaar, nodigen wij jullie 
uit op ons terras waar er voor de kleinste onder ons 
een speelplein aanwezig is.
Het eetcafé is open van de donderdagmiddag tot en 
met de maandagavond. Het gastronomische 
restaurant Moeder Agnes is open op vrijdagavond, 
zaterdag en zondagmiddag.

Verrebeekmolen

11  - Afstand langs route: 51.3  km

Afbeelding 13: Verrebeekmolen (Bron: Tom 
Dewanckele)

Oorspronkelijk gebouwd in 1789 als oliemolen en 
vanaf eind de 19
e
eeuw een graanmolen. De molen moest in 1996 door 
diverse bouwtechnische redenen afgebroken 
worden. Dankzij de steun van de Vlaamse 
Gemeenschap, Provincie Oost-Vlaanderen, het 
gemeentebestuur Brakel en de eigenaars meneer en 
mevrouw Frank De Moor-Els Lecluse werd een 
getrouwe kopie van de vroegere molen terug 
opgebouwd. Wanneer de blauwe wimpel boven op 
de molen wappert, bent u van harte welkom voor een 
rondleiding met deskundige uitleg door de molenaar. 
Er wordt iedere laatste zondag van de maand tussen 
13u en 17u verschillende soorten vers gemalen 
bloem tegen democratische prijzen verkocht. In de 
huidige maatregelen is het wel best om op voorhand 
te bestellen via hun website.

Het Burreken

12  - Afstand langs route: 56.66  km
Het Burreken een beschermd natuurgebied van 220 



Afbeelding 14: Het Burreken
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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.

Kapelleberg

13  - Afstand langs route: 62.75  km

Afbeelding 15: Kapelleberg

De Kapelleberg is een heuvel en straat in Maarke, een 
dorp in de gemeente Maarkedal in de Vlaamse 
Ardennen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. 
Op de top staat de Vincentiuskapel. De helling ligt ten 
noorden van Maarke, tussen de laagte van de 

Maarkebeek en de grens met Mater. Ten westen ligt 
de Eikenberg, ten oosten de Boigneberg.
Top 97 m
Hoogteverschil 68 m
Lengte 1.100 m
Stijgings-% 6,2%
Steilste km 14%

Centrum Ronde van Vlaanderen

14  - Afstand langs route: 68.14  km

Afbeelding 16: 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

Sint-Walburgakerk

14  - Afstand langs route: 68.14  km
De collegiale Sint-Walburgakerk met haar 
majestueuze toren domineert de stad. 
Van de vroeggotische kerk, waarvan de bouwwerken 



Afbeelding 17: Sint-Walburgakerk (Bron: 
www.oudenaarde.be)
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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 
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.

Peleton café

14  - Afstand langs route: 68.16  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

De Carillon

14  - Afstand langs route: 68.21  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

Stadhuis Oudenaarde

14  - Afstand langs route: 68.72  km
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.



Afbeelding 18: Stadhuis Oudenaarde
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Brouwerij Liefmans

15  - Afstand langs route: 69.71  km

Afbeelding 19: 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 
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

16  - Afstand langs route: 71.44  km

Afbeelding 20: 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.

Wolvenberg

17  - Afstand langs route: 74.4  km
In het wielrennen is de heuvel vooral bekend door de 
wielerwedstrijd de Ronde van Vlaanderen. Sinds 1999 
is het één van de eerste hellingen waar de renners 
over moeten op hun weg naar de finish in Meerbeke. 
De Wolvenberg is een smalle asfaltweg met een 
gemiddeld stijgingspercentage van 6,8%. De top ligt 
op 51m hoogte.
De Wolvenberg werd reeds 7 maal beklommen, voor 
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het eerst in 1999.
Van 1999-2001 wordt de klim in de Ronde gesitueerd 
tussen de Achterberg en de Molenberg. In 2002 en 
2003 ligt ze tussen de Molenberg en de Kluisberg. 
Van 2004-2006 wordt ze gesitueerd tussen de 
Molenberg en de Oude Kwaremont.
Karakteristieken
Top:51m
Hoogteverschil: 45m
Lengte: 666m
Gemiddelde Stijging: 6,8%
Steilste stuk: 17,3%

Den Obus

17  - Afstand langs route: 74.75  km

Welkom in “Den Obus”, één van de weinige 
authentieke dorpscafés die de Vlaamse Ardennen 
nog rest. De naam verwijst naar de inslag van een 
granaat (een “obus” in het dialect) tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Daarvoor noemde het café “St-
Martinus” naar de patroonheilige van de parochie 
Volkegem.
Open op
- maandag & donderdag 11u - 00u
- vrijdag 11u - 01u
- zaterdag 10u30 - 01u / zondag 10u30 - 00u
- dinsdag & woensdag gesloten

Brouwerij Roman

18  - Afstand langs route: 78.56  km
BERNADETTE VAN DAMME - STADSGIDS 

Afbeelding 22: Brouwerij Roman

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."

Protestants Historisch Museum A. Hans

19  - Afstand langs route: 82.67  km

Afbeelding 23: Protestants Historisch Museum A. 
Hans (Bron: Toerisme Oost-Vlaanderen)

Dit kleine museum is vernoemd naar Abraham Hans, 
een protestantse veelschrijver en poëet. Hier vind je 
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eeuwenoude protestantse bijbels en zowat al het 
werk van Hans, een collectie van enkele honderden 
boeken. Dit is ook het geboortehuis van Abraham 
Hans. Dit kleine museum is als een tijdscapsule. Je 
wordt er gekatapulteerd naar het enige klaslokaal van 
de voormalige protestantse lagere school.

Ohiobrug

20  - Afstand langs route: 92.22  km

Afbeelding 24: 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.

In de Kroon

21  - Afstand langs route: 96.72  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.

Kerk van Mullem

21  - Afstand langs route: 96.74  km

Afbeelding 25: 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.

Den Ast

21  - Afstand langs route: 97.22  km
Den Ast
Beklimmingscode van RouteYou :
E_3_d
Lengte : 0.37 km
Stijging : 20 m
Gemiddelde hellingsgraad : 5 m / 100 m - 5.26 %
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Maximale hellingsgraad : 8.27 %

Kerk van Huise

22  - Afstand langs route: 98.43  km

Afbeelding 27: Kerk van Huise (Bron: Wikipedia)

Aan de kerk van Huise staan de volgende 
kunstwerken:
- Inpressie van J. Pan
- Het Volkje van Ieza Stroef
- St. Adelardus, patronheilige van Chris Ferket
- Merlijn De Tovenaar van Chris Ferket

Huisekoutermolen

22  - Afstand langs route: 98.77  km
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 

Afbeelding 28: Huisekoutermolen

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.

Gabriëls tankstation

23  - Afstand langs route: 106.14  km

Dit is het laatste benzinestation voor je terug 
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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

24  - Afstand langs route: 109.5  km

Afbeelding 29: 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

&romvye



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

 
 

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

 

Klein Zwitserland (+/- km 14) 

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. Enkel open tijdens de zomermaanden. 

ADRES: Galerijpad 3, 9630 Sint Maria Latem - https://www.facebook.com/kleinzwitserlandzwalm 

Moeder Agnes (+/- km 49) 

Al 25 jaar ontvangt Moeder Agnes jullie in de familiale hoeve. Gwénaël en Audrey bieden jullie een klassiek maar 

gulle keuken aan dat perfect overeenkomt met de seizoensproducten.  

ADRES: Olifantstraat 6, 9660 Brakel - https://www.moederagnes.be/ 

De Carillon (+/- km 68) 

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 09u00. 

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

Peleton café (+/- km 68) 

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. Alle dagen open vanaf 

10u00. 

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

Café den Obus (+/- km 75) 

Welkom in “Den Obus”, één van de weinige authentieke dorpscafés die de Vlaamse Ardennen nog rest. Open op 

maandag, donderdag en vrijdag van 11u en zondag vanaf 10u30. 

ADRES: De La Kethulleplein 5, 9700 Oudenaarde (Volkegem) - http://www.cafedenobus.be/ 

Picknickspot(s) 

(+/-) Km 48,00: Bovenaan de Toepkappel van de Vrede kan je  picknicken met een weergaloos uitzicht  

ADRES: Toepkapelstraat, 9660 Brakel 

 

 

http://www.de2pktjes.be/
mailto:de2Pktjes@gmail.com
https://www.facebook.com/kleinzwitserlandzwalm
https://www.moederagnes.be/
https://www.decarillon.be/
https://crvv.be/brasserie/
http://www.cafedenobus.be/
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Lengte: 109.6  km

Stijging: 902  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

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 637 m

0.64 km 1 Ga rechtdoor op Beertegemstraat (Zingem) 1 min 4 m

0.64 km 1 Sla links af op Ouwegemsesteenweg, N435 (Zingem) 1 min 988 m

1.63 km 1 Sla rechts af op Gentsesteenweg (Zingem) 3 min 105 m

1.74 km 1 Sla links af op Maldegemstraat (Zingem) 3 min 1.99 km

3.73 km 2 Sla links af op Axelwalle (Oudenaarde) 7 min 671 m

4.4 km 2 Sla rechts af op Torreweg (Oudenaarde) 8 min 689 m

5.09 km 2 Sla links af op Sint-Amandusstraat (Oudenaarde) 10 min 31 m

5.12 km 2 Sla links af op Heurnestraat (Oudenaarde) 10 min 269 m

5.39 km 2 Sla rechts af op Weistraat (Oudenaarde) 10 min 1.27 km

6.66 km 3 Links afbuigen op Wannelappersstraat (Zingem) 13 min 755 m

7.41 km 3 Sla rechts af op Speelstraat (Zingem) 14 min 372 m

7.78 km 3 Sla rechts af op Nederzwalmsesteenweg, N435 (Zingem) 15 min 2.28 km

8.93 km 1 3 Jaagpad langs de Schelde

10.07 km 4 Ga rechtdoor op Stationsstraat (Zwalm) 20 min 196 m

10.26 km 4 Sla links af op Biestmolenstraat (Zwalm) 20 min 605 m

10.87 km 4 Sla scherp links af op Biestmolenstraat (Zwalm) 21 min 225 m

11.1 km 4 Ga rechtdoor op Biestmolenstraat (Zwalm) 22 min 92 m

11.1 km 2 4 Ter Biestmolen

11.19 km 4 Sla scherp rechts af op Neerstraat (Zwalm) 22 min 3 m

11.19 km 4 Sla links af op Latemdreef, N46 (Zwalm) 22 min 39 m

11.23 km 4 Sla links af op Biesstraat (Zwalm) 22 min 191 m

11.42 km 4 Rechts afbuigen op Meelgracht (Zwalm) 22 min 576 m

12.0 km 4 Sla rechts af op Langemunte (Zwalm) 23 min 510 m

12.51 km 4 Ga rechtdoor op Sylvain Van de Veldestraat (Zwalm) 25 min 975 m

13.49 km 5 Sla rechts af op Galerijpad (Zwalm) 26 min 105 m

13.59 km 5 Sla rechts af op Galerijpad (Zwalm) 27 min 84 m

13.68 km 5 Ga rechtdoor op Galerijpad (Zwalm) 27 min 330 m

13.87 km 3 5 Klein Zwitserland

14.01 km 5 Links afbuigen op Galerijpad (Zwalm) 28 min 8 m



14.01 km 5 Sla links af op Wafelstraat (Zwalm) 28 min 163 m

14.18 km 5 Ga rechtdoor op Wafelstraat (Zwalm) 28 min 799 m

14.98 km 5 Sla scherp links af op Zijgrachtstraat (Zwalm) 29 min 490 m

15.47 km 5 Sla rechts af op Gaverbosdreef (Zwalm) 30 min 491 m

15.96 km 5 Sla links af op Zuidlaan, N415 (Zwalm) 31 min 283 m

16.24 km 5 32 min 2 m

16.24 km 5 Sla rechts af op Noordlaan, N415 (Zwalm) 32 min 1 m

16.25 km 5 Sla links af op Krekelstraat (Zwalm) 32 min 700 m

16.95 km 6 Sla scherp rechts af op Rekegemstraat (Zwalm) 33 min 608 m

17.17 km 4 6 Zwalmmolen

17.55 km 6 Sla links af op Rekegemstraat (Zwalm) 35 min 148 m

17.7 km 6 Links afbuigen op Rekegemstraat (Zwalm) 35 min 204 m

17.91 km 6 Sla links af op Veldstraat (Zwalm) 35 min 390 m

18.3 km 6 Sla rechts af op Herpelstraat (Zwalm) 36 min 585 m

18.88 km 6 Ga rechtdoor op Herpelstraat (Zwalm) 37 min 359 m

19.24 km 6 Ga rechtdoor op Herpelstraat (Zwalm) 38 min 4 m

19.25 km 6 Sla rechts af op Borstekouterstraat (Zwalm) 38 min 301 m

19.52 km 5 6 Sint-Dionysiuskerk

19.55 km 6 Sla links af op Machelgemstraat (Zwalm) 39 min 2 m

19.55 km 6 Ga rechtdoor op Machelgemstraat (Zwalm) 39 min 690 m

20.24 km 7 Sla links af op Machelgemstraat (Zwalm) 40 min 445 m

20.69 km 7 Sla links af op Machelgemstraat (Zwalm) 41 min 440 m

21.13 km 7 Ga rechtdoor op Machelgemstraat (Zwalm) 42 min 21 m

21.15 km 7 Sla rechts af op Machelgemstraat (Zwalm) 42 min 120 m

21.27 km 7 Ga rechtdoor op Bostmolenstraat (Zottegem) 42 min 2 m

21.27 km 7 Sla rechts af op Slijpstraat (Zottegem) 42 min 969 m

22.24 km 7 Sla scherp links af op Molenhoek (Zottegem) 44 min 1.41 km

23.66 km 8 Sla rechts af op Sint-Andriessteenweg, N454 (Zottegem) 47 min 1 m

23.66 km 8 Ga rechtdoor op Sint-Andriessteenweg, N454 (Zottegem) 47 min 152 m

23.81 km 8 Sla links af op Strijpenplein (Zottegem) 47 min 66 m

23.88 km 8 Sla rechts af op Beugelstraat (Zottegem) 47 min 1 m



23.88 km 8 Ga rechtdoor op Beugelstraat (Zottegem) 47 min 1.88 km

25.68 km 6 9 Sint-Martinuskerk

25.76 km 9 Sla rechts af op Romeins Plein (Zottegem) 51 min 126 m

25.89 km 9 Ga rechtdoor op Romeins Plein (Zottegem) 51 min 1 m

25.89 km 9 Sla links af op Romeins Plein (Zottegem) 51 min 133 m

26.02 km 9 Rechts afbuigen op Beugelstraat (Zottegem) 52 min 120 m

26.14 km 9 Sla links af op Lippenhovestraat (Zottegem) 52 min 278 m

26.42 km 9 Sla links af op Lippenhovestraat (Zottegem) 52 min 911 m

27.33 km 9 Sla rechts af op Lippenseweg (Zottegem) 54 min 56 m

27.39 km 9 Links afbuigen op Lippenseweg (Zottegem) 54 min 876 m

28.26 km 9 Sla scherp links af op Elenestraat (Zottegem) 56 min 791 m

29.05 km 10 Links afbuigen op Molenbeekstraat (Zottegem) 58 min 200 m

29.25 km 10 Sla rechts af op Baron Idès della Failleplein (Zottegem) 58 min 49 m

29.3 km 10 Ga rechtdoor op Baron Idès della Failleplein (Zottegem) 58 min 1 m

29.31 km 10 Sla rechts af op Elenestraat (Zottegem) 58 min 105 m

29.41 km 10 Ga rechtdoor op Elenestraat (Zottegem) 58 min 41 m

29.45 km 10 Sla links af op Rijkbos (Zottegem) 58 min 231 m

29.68 km 10 Ga rechtdoor op Rijkbos (Zottegem) 59 min 229 m

29.91 km 10 Links afbuigen op Rijkbos (Zottegem) 59 min 760 m

30.67 km 10 Sla links af op Buke, N462 (Zottegem) 1 h 1 min 263 m

30.94 km 10 Sla rechts af op Ter Kameren (Zottegem) 1 h 1 min 215 m

31.15 km 10 Ga rechtdoor op Ter Kameren (Zottegem) 1 h 2 min 3 m

31.16 km 10 Sla rechts af op Gentse Steenweg, N42a (Zottegem) 1 h 2 min 1.21 km

32.37 km 10 Sla rechts af op Grotstraat (Zottegem) 1 h 4 min 104 m

32.47 km 10 Ga rechtdoor op Grotstraat (Zottegem) 1 h 4 min 1.41 km

32.67 km 7 10 Museum voor Folklore

32.67 km 7 10 Domein Breivelde

33.89 km 10 Ga rechtdoor op Grotenbergestraat (Zottegem) 1 h 7 min 179 m

34.07 km 10 Sla rechts af op Grensstraat (Zottegem) 1 h 8 min 101 m

34.17 km 10 Ga rechtdoor op Grensstraat (Zottegem) 1 h 8 min 2 m

34.17 km 10 Sla scherp links af op Noordstraat (Zottegem) 1 h 8 min 201 m



34.37 km 10 Sla rechts af op Heldenlaan, N462 (Zottegem) 1 h 8 min 71 m

34.44 km 10 Sla rechts af op Graaf van Egmontstraat (Zottegem) 1 h 8 min 114 m

34.56 km 10 Ga rechtdoor op Graaf van Egmontstraat (Zottegem) 1 h 9 min 0 m

34.56 km 10 Links afbuigen op Graaf van Egmontstraat (Zottegem) 1 h 9 min 437 m

35.0 km 11 Sla rechts af op Hoogstraat, N462 (Zottegem) 1 h 9 min 130 m

35.13 km 11 Sla links af op Hoogstraat, N462 (Zottegem) 1 h 10 min 32 m

35.16 km 11 Sla rechts af op Meire, N454 (Zottegem) 1 h 10 min 1 m

35.16 km 11 Ga rechtdoor op Meire, N454 (Zottegem) 1 h 10 min 352 m

35.51 km 11 Sla links af op Meileveld (Zottegem) 1 h 11 min 137 m

35.65 km 11 Ga rechtdoor op Meileveld (Zottegem) 1 h 11 min 736 m

36.39 km 11 Rechts afbuigen op Traveins (Zottegem) 1 h 12 min 1 m

36.39 km 11 Ga rechtdoor op Traveins (Zottegem) 1 h 12 min 1.13 km

37.52 km 11 Sla rechts af op Smisstraat (Zottegem) 1 h 15 min 1 m

37.52 km 11 Ga rechtdoor op Smisstraat (Zottegem) 1 h 15 min 712 m

38.23 km 12 Sla links af op Kortendries (Zottegem) 1 h 16 min 239 m

38.47 km 12 Ga rechtdoor op Kortendries (Zottegem) 1 h 16 min 225 m

38.7 km 12 Sla rechts af op Langendries (Zottegem) 1 h 17 min 346 m

39.05 km 12 Ga rechtdoor op Langendries (Zottegem) 1 h 18 min 31 m

39.08 km 12 Links afbuigen op Langendries (Zottegem) 1 h 18 min 2 m

39.08 km 12 Ga rechtdoor op Langendries (Zottegem) 1 h 18 min 449 m

39.53 km 12 Ga rechtdoor op Langendries (Zottegem) 1 h 19 min 172 m

39.7 km 12 Sla links af op Langendries (Zottegem) 1 h 19 min 308 m

40.01 km 12 Ga rechtdoor op Langendries (Zwalm) 1 h 20 min 564 m

40.1 km 8 12 Boembekemolen

40.57 km 12 Links afbuigen op Boembeke (Brakel) 1 h 21 min 5 m

40.58 km 12 Links afbuigen op Boembeke (Brakel) 1 h 21 min 1.22 km

41.8 km 13 Sla links af op Guido Gezellestraat (Brakel) 1 h 23 min 48 m

41.85 km 13 Links afbuigen op Groenstraat (Brakel) 1 h 23 min 4 m

41.86 km 13 Ga rechtdoor op Groenstraat (Brakel) 1 h 23 min 250 m

42.11 km 13 Ga rechtdoor op Groenstraat (Brakel) 1 h 24 min 1.34 km

42.73 km 9 13 Berendries



43.45 km 13 Ga rechtdoor op Berendries (Brakel) 1 h 26 min 3 m

43.46 km 13 Sla scherp rechts af op Kasteeldreef, N462 (Brakel) 1 h 26 min 1.25 km

44.7 km 13 1 h 29 min 28 m

44.73 km 13 Sla links af op Molenberg, N462b (Brakel) 1 h 29 min 515 m

45.25 km 13 Ga rechtdoor op Molenberg, N462b (Brakel) 1 h 30 min 918 m

46.17 km 14 Sla links af op Molenhoekstraat (Brakel) 1 h 32 min 6 m

46.17 km 14 Ga rechtdoor op Molenhoekstraat (Brakel) 1 h 32 min 582 m

46.76 km 14 Sla rechts af op Oude Blekerijstraat (Brakel) 1 h 33 min 16 m

46.77 km 14 Sla rechts af op Oude Blekerijstraat (Brakel) 1 h 33 min 355 m

47.13 km 14 Ga rechtdoor op Oude Blekerijstraat (Brakel) 1 h 34 min 583 m

47.71 km 14 Ga rechtdoor op Kokerbergstraat (Brakel) 1 h 35 min 753 m

48.23 km 10 14 Toepkapel

48.46 km 15 Ga rechtdoor op Toepkapelstraat (Brakel) 1 h 36 min 2 m

48.47 km 15 Sla rechts af op Kruisstraat (Brakel) 1 h 36 min 234 m

48.7 km 15 Links afbuigen op Kruisstraat (Brakel) 1 h 37 min 191 m

48.89 km 15 Sla links af op Olifantstraat (Brakel) 1 h 37 min 210 m

48.89 km 11 15 Tenbosse

48.92 km 11 15 Moeder Agnes

49.1 km 15 Links afbuigen op Wijnstraat (Brakel) 1 h 38 min 417 m

49.52 km 15 Sla scherp rechts af op Geraardsbergsestraat, N493 
(Brakel)

1 h 39 min 160 m

49.68 km 15 Sla links af op Termergelstraat (Brakel) 1 h 39 min 361 m

50.04 km 15 Rechts afbuigen op Termergelstraat (Brakel) 1 h 40 min 864 m

50.91 km 15 Sla rechts af op Evensveldstraat (Brakel) 1 h 41 min 135 m

51.04 km 15 Ga rechtdoor op Evensveldstraat (Brakel) 1 h 42 min 1 m

51.04 km 15 Sla rechts af op Verrebeke (Brakel) 1 h 42 min 912 m

51.3 km 12 15 Verrebeekmolen

51.96 km 15 Sla links af op Holenbroek (Brakel) 1 h 43 min 161 m

52.12 km 15 Ga rechtdoor op Holenbroek (Brakel) 1 h 44 min 1.36 km

53.48 km 16 Sla scherp rechts af op Maaistraat (Brakel) 1 h 46 min 3 m

53.48 km 16 Ga rechtdoor op Maaistraat (Brakel) 1 h 46 min 85 m

53.57 km 16 Rechts afbuigen op Maaistraat (Brakel) 1 h 47 min 932 m



54.5 km 16 Ga rechtdoor op Kimpestraat (Brakel) 1 h 49 min 588 m

55.09 km 16 Ga rechtdoor op Kimpestraat (Brakel) 1 h 50 min 5 m

55.1 km 16 Sla links af op Kimpestraat (Brakel) 1 h 50 min 1.53 km

56.63 km 17 Sla links af op Burreken (Brakel) 1 h 53 min 108 m

56.66 km 13 17 Het Burreken

56.73 km 17 Ga rechtdoor op Burreken (Brakel) 1 h 53 min 718 m

57.45 km 17 Sla rechts af op Breeweg (Maarkedal) 1 h 54 min 4 m

57.46 km 17 Ga rechtdoor op Breeweg (Maarkedal) 1 h 54 min 362 m

57.82 km 17 Sla scherp rechts af op Omer Wattezstraat (Maarkedal) 1 h 55 min 0 m

57.82 km 17 Draai om en ga verder op Omer Wattezstraat 
(Maarkedal)

1 h 55 min 96 m

57.92 km 17 Draai om en ga verder op Omer Wattezstraat 
(Maarkedal)

1 h 55 min 3 m

57.92 km 17 Sla scherp rechts af op Stokstraat (Maarkedal) 1 h 55 min 1.29 km

59.21 km 18 Ga rechtdoor op Parkstraat (Maarkedal) 1 h 58 min 3 m

59.21 km 18 Ga rechtdoor op Parkstraat (Maarkedal) 1 h 58 min 703 m

59.92 km 18 Sla rechts af op Hofveldstraat (Maarkedal) 1 h 59 min 121 m

60.04 km 18 Ga rechtdoor op Hofveldstraat (Maarkedal) 2 h 0 min 1 m

60.04 km 18 Sla links af op Schorissestraat, N457 (Maarkedal) 2 h 0 min 1.09 km

61.13 km 18 Rechts afbuigen op Kabuize (Maarkedal) 2 h 2 min 762 m

61.89 km 19 Sla links af op Kapelleberg (Maarkedal) 2 h 3 min 849 m

62.74 km 19 Ga rechtdoor op Kapelleberg (Maarkedal) 2 h 5 min 2 m

62.75 km 19 Sla scherp links af op Kapelleberg (Maarkedal) 2 h 5 min 255 m

62.75 km 14 19 Kapelleberg

63.0 km 19 Rechts afbuigen op Kokerellestraat (Maarkedal) 2 h 6 min 1.58 km

64.58 km 20 Ga rechtdoor op Kokerellestraat (Maarkedal) 2 h 9 min 37 m

64.62 km 20 Sla links af op Ommelozen Boom (Oudenaarde) 2 h 9 min 373 m

64.99 km 20 Sla rechts af op Ladeuzestraat (Oudenaarde) 2 h 9 min 251 m

65.24 km 20 Sla links af op Vlaamse Ardennendreef (Oudenaarde) 2 h 10 min 1.31 km

66.55 km 20 Ga rechtdoor op Vlaamse Ardennendreef (Oudenaarde) 2 h 13 min 387 m

66.94 km 21 Sla links af op Leupegemstraat, N8 (Oudenaarde) 2 h 13 min 84 m

67.02 km 21 Sla scherp rechts af op Diependale (Oudenaarde) 2 h 14 min 351 m



67.37 km 21 Sla links af op Mathijs Casteleinstraat (Oudenaarde) 2 h 14 min 674 m

68.05 km 21 Rechts afbuigen op Minderbroedersstraat, N453 
(Oudenaarde)

2 h 16 min 7 m

68.05 km 21 Rechts afbuigen op Minderbroedersstraat, N453 
(Oudenaarde)

2 h 16 min 18 m

68.07 km 21 Rechts afbuigen op Minderbroedersstraat, N453 
(Oudenaarde)

2 h 16 min 154 m

68.14 km 15 21 Centrum Ronde van Vlaanderen

68.14 km 15 21 Sint-Walburgakerk

68.16 km 15 21 Peleton café

68.21 km 15 21 De Carillon

68.23 km 21 Sla rechts af op Voorburg (Oudenaarde) 2 h 16 min 10 m

68.24 km 21 Ga rechtdoor op Voorburg (Oudenaarde) 2 h 16 min 83 m

68.32 km 21 Sla links af op Burgscheldestraat (Oudenaarde) 2 h 16 min 195 m

68.52 km 21 Sla links af op Broodstraat (Oudenaarde) 2 h 17 min 203 m

68.72 km 21 Sla rechts af op Einestraat (Oudenaarde) 2 h 17 min 252 m

68.72 km 16 21 Stadhuis Oudenaarde

68.97 km 21 Sla rechts af op Woeker (Oudenaarde) 2 h 17 min 25 m

69.0 km 21 Sla links af op Gentiel Antheunisplein (Oudenaarde) 2 h 17 min 168 m

69.17 km 21 Rechts afbuigen op Simon de Paepestraat (Oudenaarde) 2 h 18 min 74 m

69.24 km 21 Sla rechts af op Simon de Paepestraat (Oudenaarde) 2 h 18 min 92 m

69.33 km 21 Sla links af op Eindrieskaai (Oudenaarde) 2 h 18 min 1.4 km

69.71 km 17 21 Brouwerij Liefmans

70.74 km 22 Sla links af op Lotharingenstraat (Oudenaarde) 2 h 21 min 1.03 km

71.44 km 18 22 Abdijsite/Archeologisch Park Ename

71.77 km 22 Rechts afbuigen op Lotharingenstraat (Oudenaarde) 2 h 23 min 38 m

71.81 km 22 Sla rechts af op Abdijstraat, N46 (Oudenaarde) 2 h 23 min 282 m

72.09 km 22 Sla links af op Beaucarnestraat, N441 (Oudenaarde) 2 h 24 min 10 m

72.1 km 22 2 h 24 min 28 m

72.13 km 22 Sla links af op Enameplein (Oudenaarde) 2 h 24 min 53 m

72.18 km 22 Ga rechtdoor op Enameplein (Oudenaarde) 2 h 24 min 86 m

72.27 km 22 Sla rechts af op Beaucarnestraat, N441 (Oudenaarde) 2 h 24 min 1.12 km

73.39 km 22 Ga rechtdoor op Katteberg, N441 (Oudenaarde) 2 h 26 min 306 m



73.69 km 22 Ga rechtdoor op Natendries, N441 (Oudenaarde) 2 h 27 min 4 m

73.7 km 22 Ga rechtdoor op Natendries, N441 (Oudenaarde) 2 h 27 min 439 m

74.14 km 23 Sla scherp rechts af op Wolvenberg (Oudenaarde) 2 h 28 min 133 m

74.27 km 23 Sla links af op Bagettestraat (Oudenaarde) 2 h 28 min 490 m

74.4 km 19 23 Wolvenberg

74.75 km 20 23 Den Obus

74.76 km 23 Sla links af op De la Kethulleplein (Oudenaarde) 2 h 29 min 58 m

74.82 km 23 Links afbuigen op Rogier van Brakelstraat (Oudenaarde) 2 h 29 min 514 m

75.34 km 23 Sla rechts af op Holleweg, N441 (Oudenaarde) 2 h 30 min 22 m

75.36 km 23 Ga rechtdoor op Holleweg, N441 (Oudenaarde) 2 h 30 min 301 m

75.66 km 23 Sla scherp links af op Karel Martelstraat (Oudenaarde) 2 h 31 min 979 m

76.64 km 23 Ga rechtdoor op Karel Martelstraat (Oudenaarde) 2 h 33 min 260 m

76.9 km 23 Rechts afbuigen op Keirestraat (Oudenaarde) 2 h 33 min 499 m

77.4 km 23 Links afbuigen op Keirestraat (Oudenaarde) 2 h 34 min 1.13 km

78.53 km 24 Ga rechtdoor op Hoek (Oudenaarde) 2 h 37 min 5 m

78.54 km 24 Sla links af op Hauwaart, N8 (Oudenaarde) 2 h 37 min 224 m

78.56 km 21 24 Brouwerij Roman

78.76 km 24 Sla links af op Dorpsstraat, N454 (Horebeke) 2 h 37 min 193 m

78.96 km 24 Ga rechtdoor op Dorpsstraat, N454 (Horebeke) 2 h 37 min 10 m

78.97 km 24 Sla scherp links af op Hoek (Horebeke) 2 h 37 min 852 m

79.82 km 24 Sla rechts af op Jagerij (Oudenaarde) 2 h 39 min 201 m

80.02 km 24 Draai om en ga verder op Jagerij (Oudenaarde) 2 h 40 min 6 m

80.03 km 24 Sla links af op Horebekeweg (Oudenaarde) 2 h 40 min 723 m

80.75 km 24 Sla links af op Kerkplein (Horebeke) 2 h 41 min 73 m

80.82 km 24 2 h 41 min 5 m

80.83 km 24 2 h 41 min 0 m

80.83 km 24 Rechts afbuigen op Rokegem (Horebeke) 2 h 41 min 1.01 km

81.84 km 24 Sla links af op Rokegem (Horebeke) 2 h 43 min 125 m

81.96 km 24 Sla rechts af op Korsele (Horebeke) 2 h 43 min 715 m

82.67 km 22 25 Protestants Historisch Museum A. Hans

82.68 km 25 Ga rechtdoor op Korsele (Horebeke) 2 h 45 min 739 m



83.42 km 25 Sla rechts af op Smarre (Horebeke) 2 h 46 min 2 m

83.42 km 25 Draai om en ga verder op Smarre (Horebeke) 2 h 46 min 747 m

84.17 km 25 2 h 48 min 765 m

84.93 km 26 Sla links af op Meerhem (Oudenaarde) 2 h 49 min 103 m

85.04 km 26 Sla scherp rechts af op Meerhem (Oudenaarde) 2 h 50 min 812 m

85.85 km 26 Sla links af op Oude Hulst (Oudenaarde) 2 h 51 min 1.25 km

87.1 km 26 Sla links af op Weldenstraat, N46 (Oudenaarde) 2 h 54 min 40 m

87.14 km 26 Sla links af op Houtstraat (Oudenaarde) 2 h 54 min 532 m

87.68 km 26 Rechts afbuigen op Houtstraat (Oudenaarde) 2 h 55 min 315 m

87.99 km 27 Sla rechts af op Sleegstraat (Oudenaarde) 2 h 55 min 121 m

88.11 km 27 Sla scherp rechts af op Weldenstraat, N46 (Oudenaarde) 2 h 56 min 37 m

88.15 km 27 Draai om en ga verder op Weldenstraat, N46 
(Oudenaarde)

2 h 56 min 37 m

88.19 km 27 Sla rechts af op Monseigneur Lambrechtstraat 
(Oudenaarde)

2 h 56 min 972 m

89.16 km 27 Links afbuigen op Monseigneur Lambrechtstraat 
(Oudenaarde)

2 h 58 min 38 m

89.2 km 27 Sla rechts af op Kouterstraat (Oudenaarde) 2 h 58 min 5 m

89.2 km 27 Draai om en ga verder op Kouterstraat (Oudenaarde) 2 h 58 min 5 m

89.21 km 27 Sla rechts af op Monseigneur Lambrechtstraat 
(Oudenaarde)

2 h 58 min 4 m

89.21 km 27 Sla links af op Reytstraat (Oudenaarde) 2 h 58 min 1.43 km

90.65 km 27 Sla rechts af op Landlos (Oudenaarde) 3 h 1 min 148 m

90.79 km 27 Sla rechts af op Pelikaanstraat (Oudenaarde) 3 h 1 min 1.15 km

91.94 km 28 Sla rechts af op Ohiostraat, N441 (Oudenaarde) 3 h 3 min 720 m

92.22 km 23 28 Ohiobrug

92.66 km 28 Sla rechts af op Heurnestraat (Oudenaarde) 3 h 5 min 1.44 km

94.1 km 28 Sla links af op Warande (Oudenaarde) 3 h 8 min 952 m

95.05 km 29 Sla links af op Stropstraat (Oudenaarde) 3 h 10 min 494 m

95.55 km 29 Sla rechts af op Vaddenhoek (Oudenaarde) 3 h 11 min 1.07 km

96.62 km 29 Sla rechts af op Mullemstraat (Oudenaarde) 3 h 13 min 113 m

96.72 km 24 29 In de Kroon

96.73 km 29 Ga rechtdoor op Mullemstraat (Oudenaarde) 3 h 13 min 599 m



96.74 km 24 29 Kerk van Mullem

97.22 km 25 29 Den Ast

97.33 km 29 Sla links af op Lange Aststraat (Zingem) 3 h 14 min 1.13 km

98.43 km 26 30 Kerk van Huise

98.46 km 30 Sla rechts af op Kloosterstraat (Zingem) 3 h 16 min 63 m

98.52 km 30 Ga rechtdoor op Kloosterstraat (Zingem) 3 h 17 min 231 m

98.75 km 30 Sla rechts af op Molenstraat (Zingem) 3 h 17 min 429 m

98.77 km 27 30 Huisekoutermolen

99.18 km 30 Rechts afbuigen op Heirentstraat (Zingem) 3 h 18 min 987 m

100.17 km 30 Sla links af op Ouwegemsesteenweg, N435 (Zingem) 3 h 20 min 9 m

100.18 km 30 Sla rechts af op Ouwegemstraat (Zingem) 3 h 20 min 760 m

100.94 km 31 Rechts afbuigen op Ouwegemstraat (Zingem) 3 h 21 min 316 m

101.26 km 31 Rechts afbuigen op Steenoven (Zingem) 3 h 22 min 242 m

101.5 km 31 Sla links af op Wijngaard (Zingem) 3 h 22 min 638 m

102.14 km 31 Sla rechts af op Wijngaard (Zingem) 3 h 24 min 7 m

102.14 km 31 3 h 24 min 7 m

102.15 km 31 Sla rechts af op Wijngaard (Zingem) 3 h 24 min 91 m

102.24 km 31 Sla scherp rechts af op Nerethstraat (Zingem) 3 h 24 min 750 m

102.99 km 31 Links afbuigen op Huisgaverstraat (Zingem) 3 h 25 min 1.15 km

104.14 km 32 Sla scherp rechts af op Deinse Baan, N35 (Zingem) 3 h 28 min 2.24 km

106.14 km 28 32 Gabriëls tankstation

106.38 km 33 Sla scherp rechts af op Luxemburgstraat (Gavere) 3 h 32 min 584 m

106.97 km 33 Sla links af op Veldstraat (Zingem) 3 h 33 min 193 m

107.16 km 33 Sla rechts af op Galgenstraat (Gavere) 3 h 34 min 121 m

107.28 km 33 Ga rechtdoor op Galgenstraat (Gavere) 3 h 34 min 1.18 km

108.46 km 33 Links afbuigen op Den Bos (Zingem) 3 h 36 min 242 m

108.71 km 33 Sla rechts af op Beertegemstraat (Zingem) 3 h 37 min 865 m

109.5 km 29 33 De2Pk'tjes - verhuringen

109.57 km 33 3 h 39 min


