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Voorstel	van	 	Astère	Vercauteren	 		 		
zaterdag	22	april	2017	

	 	
		

		
	 	 	

		

Fijn	om	in	de	Vlaamse	Ardennen	te	zijn	
		

	 	 	
		

rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
grA	 165	km	 Eke	 8.30u	 		
grB	 136	km	 Eke	 8.30u	 		
grC	 106	km	 Eke	 8.30u	 		
	

grA	en	grB	:	Fijn	om	in	de	Vlaamse	Ardennen	te	zijn		

Over	de	rit	van	vandaag	

De	 rit	 van	vandaag	gaat	dwars	door	het	hart	van	de	Vlaamse	Ardennen	over	gekende	en	minder	gekende	
hellingen,	kasseistroken,	door	pittoreske	dorpjes	en	met	heel	mooie	uitzichten.	Puur	genieten	vandaag!!!	

	

Startplaats	Eke/Nazareth		

Eke	bereik	je	via	de	E17	richting	Gent.	Voorbij	Gent	verlaat	je	de	E17	en	volg	je	de	N60	richting	Oudenaarde	
tot	aan	de	tweede	verkeerslichten,	daar	sla	je	rechts	af	en	kan	je	parkeren	aan	de	kerk.	Voor	gps	gebruikers:	
Steenweg,	9810	Eke/Nazareth.	

	

Zeer	vlug	steken	wij	de	N60	over	om	op	
zoek	 te	 gaan	 naar	 het	 jaagpad	 langs	 de	
Schelde,	 kwestie	 van	 goed	 opgewarmd	
te	zijn.	Na	2	km	verlaten	wij	de	Schelde	
en	 langs	 kleine	wegjes	 gaan	we	 richting	
Baaigem.	 We	 zullen	 het	 voelen	 in	 de	
benen	 dat	 het	 hier	 al	 licht	 begint	 te	
klimmen.	 Na	 14.5km	 komen	wij	 aan	 bij	
onze	 eerste	 uitdaging	 :	 de	 Lange	Munt.	
Het	 is	 maar	 voor	 even	 want	 na	 een	
goede	km	gaat	het	al	 rechtsaf.	Het	gaat	
weer	 licht	 op	 en	 af	 en	 we	 passeren	
kleine	 gemeenten	 zoals	 Dikkelvenne	 en	
Hundelgem.	 Wij	 steken	 de	 grote	 baan	
over	 en	 gaan	 dan	 onmiddellijk	 rechts.	

Wanneer	we	hier	links	naar	beneden	kijken,	zien	wij	de	Paddestraat	liggen.	Ten	einde	van	de	straat	gaan	wij	
opnieuw	 links	 en	 nemen	 wij	 een	 klein	 stukje	 kassei	 mee	 om	 daarna	 te	 klimmen	 en	 te	 dalen	 naar	 de	
Bostmolen.	De	Bostmolen	dateert	uit	1571	en	 is	sinds	2003	een	beschermd	monument.	Wij	 fietsen	verder	
richting	Rozebeke	waar	wij	de	helling	van	de	Vijf	Lindekapel	nemen,	maar	niet	tot	helemaal	boven	want	juist	
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voor	de	kapel	gaan	wij	links	weg.	Wij	zijn	niet	zo	ver	van	de	Berendries,	maar	die	is	voor	de	rit	van	1	mei.	Nu	
fietsen	wij	 verder	naar	Opbrakel	en	komen	stilaan	 in	het	hart	van	de	Vlaamse	Ardennen	en	dat	 zullen	wij	
voelen.	Wij	gaan	op	zoek	naar	de	eerste	echte	helling	:	de	Foreest	(gemiddeld	8%	met	een	steilste	stuk	van	
12%	 en	 is	 685m	 lang).	 We	 zijn	 nu	 53	 km	 ver.	 De	 volgende	 helling	 die	 wij	 opzoeken	 is	 de	 Taaienberg	
(gemiddeld	7%	met	een	steilste	stuk	van	16%	en	is	553m	lang).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mooi	uitzicht	van	op	de	Taaienberg	genieten	maar	!!!	

Nu	fietsen	wij	richting	Maarkedal	naar	onze	volgende	helling:	de	Ladeuze	(gemiddeld	6.3%,	een	steilste	stuk	
van	16%	en	is	1000m	lang),	dan	vlug	afdalen	want	de	Wolvenberg	is	onze	volgende	opdracht	(gemiddeld	5%,	
een	 steilste	 stuk	 van	 17%	en	 is	 799m	 lang),	 direct	 daarna	Ruiterstraat	met	 800m	kasseien.	Nu	 fietsen	wij	
verder	richting	Ename	en	staat	er	86	km	op	onze	teller,	dus	tijd	om	op	zoek	te	gaan	om	iets	te	eten.	Daarna	

rijden	 wij	 naar	 Leupegem	 waar	 wij	 onder	 de	 N60	
fietsen	op	zoek	naar	de	twee	kleppers	van	de	dag	:	als	
eerste	de	Koppenberg	 (gemiddeld	9%	een	steilste	stuk	
van	 20%	 en	 is	 682m	 lang)	 en	 dan	 vlug	 naar	 de	
Paterberg	 die	 binnen	 handbereik	 ligt	 zodat	 wij	 deze	
zeker	 niet	 kunnen	 laten	 liggen.	 De	 Paterberg	 is	
gemiddeld	 13%,	 een	 steilste	 stuk	 van	 20%	en	 is	 361m	
lang.	 Vanaf	 nu	 wordt	 het	 iets	 rustiger	 en	 fietsen	 we	
naar	Melden	 en	 zo	 naar	 de	 Scheldevallei	 om	 terug	 te	
keren	 naar	 Oudenaarde	 waar	 wij	 langs	 het	 centrum	
fietsen.	 In	 het	 centrum	 van	 Oudenaarde	 is	 het	 altijd	
gezellig	 vertoeven.	 Nu	 fietsen	 wij	 naar	 Ooike	 en	 de	
kasseistrook	 van	 Wannengem/Lede	 :	 deze	 strook	 is	
1.5km	 lang	 en	 is	 net	 een	 bolbaan.	Wij	 zijn	 nu	 140	 km	

ver.	Verder	 fietsen	wij	naar	Huise,	Ouwegem,	Kruishoutem	en	Nazareth	om	daarna	terug	te	komen	 in	Eke	
waar	wij	na	165km	aankomen.		
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De	B	rit	volgt	hetzelfde	parcours	tot	Schorisse	en	fietsen	zo	richting	Ladeuze.	De	Foreerst,	de	Taaienberg,	de	
Wolvenberg	en	Ruiterstraat	 vallen	weg.	Wij	 fietsen	 rechtstreeks	naar	 Ename	82km.	Het	ommetje	naar	de	
Koppenberg	en	Paterberg	valt	ook	weg	zodat	wij	vanuit	Oudenaarde	rechtstreeks	naar	Ooike,	Wannegem	en	
Lede	fietsen	voor	een	klein	stukje	kassei,	want	aan	de	molen	gaan	wij	rechts	richting	Kruishoutem,	Nazareth	
en	Eke	voor	een	totaal	van	136	km.	

grC:	Fijn	om	in	de	Vlaamse	Ardennen	te	zijn.	

Over	de	rit	van	vandaag.	

De	 rit	 van	 vandaag	 gaat	 dwars	 door	 het	 hart	 van	 de	 Vlaamse	 Ardennen	 met	 weinig	 hellingen	 maar	 wel	
pittoreske	dorpjes	en	heel	mooie	uitzichten,	dus	puur	genieten	!!!	

Start	plaats	Eke	Nazareth	.	

Eke	 bereik	 je	 door	 via	 de	 E17	 richting	 Gent	 .	 Voorbij	 Gent	 verlaat	 je	 de	 E17	 en	 volg	 je	 de	 N60	 richting	
Oudenaarde	tot	aan	de	tweede	verkeerslichten	recht	afslaan	en	daar	kunnen	wij	parkeren	aan	de	kerk.	Voor	
gps	gebruikers	:	Steenweg	9810	Eke	Nazareth.	

																																																																																																																																																																				

Zoals	de	grA	en	grB	steken	wij	ook	vlug	de	N60	over	om	op	zoek	te	gaan	naar	het	jaagpad	langs	de	schelde.	
Ook	maar	 voor	 een	paar	 km	want	 het	 gaat	 vrij	 vlug	 rechts	 om	op	 zoek	 te	 gaan	naar	 de	 kleine	 pittoreske	

dorpjes	 zoals	Munte	en	Roborst.	Dit	 	 is	een	deelgemeente	
van	 Zwalm.	 Roborst	 is	 een	 landelijk	 gelegen	 dorp,	 dat	
behoort	tot	een	van	de	50	mooiste	dorpen	van	vlaanderen.	
Wij	 zitten	 nu	 midden	 in	 de	 Zwalmstreek	 en	 volgen	 onze	
weg	 verder	 naar	 Sint	 –Blasius-Boekel.	 Daarna	 fietsen	 we	
verder	langs	klein	wegen	naar	Ename	waar	we	na	41km	op	
zoek	gaan	naar	koffie.	

De	Schelde	in	Eke	

Na	de	koffie	 fietsen	wij	naar	het	 centrum	van	Oudenaarde	om	 terug	de	N60	onder	 te	 fietsen	en	 langs	de	
vijvers	 van	 Oudenaarde	 rijden	 we	 richting	 Petegem	 en	 verder	 naar	 Ooike.	 Dit	 is	 een	 deelgemeente	 van	
Wortegem-Petegem	en	het	hoort	nog	juist	bij	de	Vlaamse	Ardennen.	Van	hier	gaat	het	naar	Wannegem	Lede	
waar	een	klein	stukje	Kasei	op	ons	ligt	te	wachten	want	aan	de	molen	gaan	wij	al	rechts	af	.	Deze	molen,	de	
Schietsjampettermolen	heette	oorspronkelijk		
houtavenmolen.	 Wij	 fietsen	 nu	 verder	
richting	Ouwegem	en	Kruishoutem	,	en	rijden	
ook	 lang	 het	 kasteel	 van	 Kruishoutem.	 Nu	
gaat	 het	 richting	 Nazareth	 en	 Eke	 waar	 we	
102	km	op	onze	teller	zullen	zien	staan	

	

														

																																																Dorpsplein	Ename	


