knooppuntenroute oudenaarde - gavere

Smisje, een van de kleinste ambachtelijke
brouwerijen van België

Fietsen en dan... proost!
Bijna nergens wordt zo veel bier
gebrouwen als in de Vlaamse
Ardennen. Niet zozeer omdat ze
daar meer dorst hebben, maar
vooral omdat er veel natuurlijke
bronnen zijn. Oudenaarde is de
bierhoofdstad van de regio. Vanaf
daar loopt deze route langs drie
brouwerijen en héél véél cafés.
Tekst Monique van Klaveren Foto’s Hollandse
Hoogte, Monique van Klaveren, Misign Ontwerp
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Over de route

Tip
Sinds dit voorjaar
zijn er zeven nieuwe
bierroutes door de
Vlaamse Ardennen.
Bestellen/downloaden:
www.planbier.be

Deze afwisselende tocht vanuit Oudenaarde
begint vrij vlak. Zodra je de Schelde bent overgestoken, komen de eerste beklimmingen. Het
is even zweten, maar het uitzicht en de afdalingen vormen een fijne beloning. Bovendien
zijn de klimmetjes nooit lang en heb je onderweg meer dan voldoende horeca en bezienswaardigheden om uit te puffen. Je rijdt over
het algemeen over rustige, holle wegen, landweggetjes en af en toe wat kasseien. Bij knooppunt 57 kun je kiezen: of richting het gezellige
dorp Gavere en dan terug met de trein, of
terugfietsen naar Oudenaarde. In beide
gevallen rij je via vlakke weggetjes door
het fraaie natuurgebied van de Schelde.
Grote kans dat je hier vogels kunt spotten;
zeker als je afstapt en een ommetje maakt
over een plankenpad.

Naast vogels kijken
is ook brouwerijen
spotten langs deze
route een leuke
bezigheid

knooppuntenroute oudenaarde - gavere

Gastenverblijf ’t Huys van Enaeme

Extra dagje in Oudenaarde
Eigenlijk is het zonde om Oudenaarde zo
snel alweer uit te fietsen. Bezoek in elk geval
een van de restaurants of cafés op de Markt
voor een donker biertje – want daar staat deze
bierhoofdstad om bekend. Maak je er een korte
vakantie van, dan heb je de tijd om ook het
MOU (Museum voor Oudenaarde en de Vlaamse
Ardennen) te bezoeken. Daar is onder andere
een expositie over...? Bier natuurlijk! Verder
is er bij de Dienst Toerisme in het monumentale stadhuis een stadswandeling verkrijgbaar
(ook te downloaden via www.oudenaarde.be).
Oudenaarde telt zo’n honderd monumenten,
waaronder een begijnhof en de St. Walburgkerk,
met de oudste beiaard van België.

Roemrijk fietsgebied
Oudenaarde is tevens de finishplaats van de
meer dan honderd jaar oude wielerklassieker
Ronde van Vlaanderen, die elke eerste zondag
van april wordt verreden. De stad kent een
Centrum voor de Ronde van Vlaanderen, dat je
kunt bezoeken. Soms staan oud-kampioenen
als Johan Museeuw of Freddy Maertens er aan
de poort, of nemen ze een groepje fietsers op
sleeptouw. Let in Horebeke, gelegen aan onze
route, even extra op: daar woont een andere
voormalige kampioen, Peter Van Petegem.

Smullen
Stoofvlees met frietjes smaakt altijd lekker,
maar in deze streek suddert het vlees in bruin
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bier; daardoor tinkelen de smaakpapillen net
even wat meer. Behalve donker bier is ook kriek
een specialiteit. En verder kun je proosten met
een jenever van stokerij Braeckman. Liever
iets non-alcoholisch? Proef een lekkie (een
soort snoepje), Ename-abdijham of een
heerlijk Adriaen Brouwertaartje.

Overnachten
’t Huys van Enaeme
in het historische Ename
vanaf € 100,(0032) 55 45 76 96
www.thuys.eu

Interieur van restaurant Ter Biestmolen

Het moderne Hotel
Leopold in Oudenaarde
vanaf € 99,(0032) 55 69 99 65
www.leopoldhoteloudenaarde.com
B&B Sprankelend Toeval
in Maarkedal (met volksspelencafé en bier)
vanaf € 75,(0032) 476 42 08 41
www.hetsprankelendtoeval.be

Natuurreservaat Bos ’t Ename

