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Een stadswandeling langs gebouwen
in art-decostijl en een stevig tochtje
over het hellende terrein van een bos.
Gelegenheid genoeg om in beweging
te blijven in de Vlaamse Ardennen.
Beleef met ons twee dagen tussen
Ronse en Oudenaarde.

André Grosemans

Ook als je niet
met de trein
naar Ronse

komt, moet je het spoorweg-
station op het Winston
Churchillplein hebben ge-
zien. Het is het oudste van
het Europese vasteland.
Oorspronkelijk heeft het
neoclassicistisch gebouw
welvan 1841tot 1848 op

' t Zand in Brugge gestaan.
Hetwerd steen na steen af-
gebroker¡ per trein naar
Ronse vervoerd, heropge-
bouwd en daar in 1881op-
nieuw geopend.
www.visitvlaams earden-
nen.b e/ gastvrii -rons e

In het interbel-
lumbloeide
Ronse als tex-

tielcentrum- De fabrieksei-

genaars bouwden riante he-
renhuizen en villa's in art-
decostäI. Met de
erfgoedapp wandel je langs
deze architecturale parel-
tjes. Je vertrekt aan het sta-
tion voor een traject van
twee kilometer. Er is ook
een art-decowandeling van
ongeveer vier kilometer.
Het kaartje van deze route
krijgje gratis bij de toeristi-
sche dienst.
www.visitronse.be

Nadat op het
einde van de
negentiende

eeuw de nieuwe Sint-Mar-
tinuskerk was gebouwd,
deed de oude dienst als
bioscoop, houtzagerij en
garage. Nu is ze gerestau-
reerd en een ware food-
tempel geu/orden. Het aan-
bod is gevarieerd, van een
broodjeszaak tot een bio-
winkel. \üat je in het res;

De gerestaureerde Sint-Martinuskerk is nu een tempel
voor foodies. Foto: Toerisme Ronse

taurant Il Passaggio op je
bord krijgt, komt recht-
streeks van Italiaanse fa-
miliebedrijven en kleine
boerderijen.
www.depassageronse.be

Centraal in de
hístorische
kern ligt het

onthaalcentrum Hoge Mote.
0p deze stek kanje aan de
hand van interactieve pane-
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