WANDELKAARTEN

(€ 2,00)

-

Asselkouter wandelroute - Munte en Baaigem

-

Bierbrouwer wandelroute - Edelare en Mater

-

Cotthem wandelroute - Sint-Lievens-Houtem

-

Geuzenhoek wandelroute - Horebeke

-

Groene Halte wandelroute (€ 1,50) - Vlaamse Ardennen

-

Kartuizer wandelroute - Sint-Martens-Lierde

-

Kluisbos wandelroute - Ruien (Kluisbergen)

-

Kordaal wandelroute - Nokere

-

Muziekbos wandelroute - Louise-Marie (Ronse)

-

Omer Wattez wandelroute - Schorisse

-

Panorama wandelroute - Kwaremont (Kluisbergen)

-

Rooigemsebeek wandelroute - Mullem en Wannegem

-

Scheldekant wandelroute - Elsegem en Petegem

-

Sint-Lievens wandelroute - Herzele

-

Slag bij Gavere wandelroute - Gavere

-

Wannelappers wandelroute - Zingem

-

Waterkersgrachten wandelroute - Roborst en Velzeke

-

Zwalmbeek wandelroute - Munkzwalm (Zwalm)

-

Zwalmbronnen wandelroute - Opbrakel (Brakel)

WANDELNETWERK GETUIGENHEUVELS VLAAMSE ARDENNEN (€ 6)
Dit is het eerste volwaardige wandelnetwerk in Oost-Vlaanderen. Aan de hand
van 152 knooppunten kan je - als wandelaar - voortaan jouw eigen trajecten
uitstippelen in Vlaanderens Mooiste Landschap. Dat volledig volgens eigen
interesses, want het wandelnetwerk presenteert een mix van natuur en
landschap, cultuur en geschiedenis in de vierhoek Kluisbergen-OudenaardeBrakel-Ronse.
Via de knooppunten wordt een aantal bezienswaardigheden met elkaar verbonden. Trekpleisters zijn
onder meer Hotond (Kluisbergen), met zijn 150 m het hoogste punt van de provincie, het Muziekbos
(Ronse) en het Kluisbos (Kluisbergen), het bedevaartsoord van Kerselare (Oudenaarde), het lieflijke
gehuchtje Ladeuze (Maarkedal), de unieke protestantse wijk Geuzenhoek (Horebeke), het prachtige
natuurreservaat Burreken (Brakel) en het kunstenaarsdorpje Kwaremont (Kluisbergen).
Gebruiksvriendelijk, veilig en vol variatie: het wandelknooppuntennetwerk is het allemaal! De kaart is
te verkrijgen in De Poort en kost € 6.

WANDELBOXEN (€ 9,00/DOOS MET DAARIN 10 WANDELROUTES)
-

‘Stap Door’ wandelbox
‘Stap Uit’ wandelbox
‘Stap Mee’ wandelbox

FIETSKAARTEN
LUSVORMIGE FIETSROUTES (€ 2)
-

Eddy Merckx fietsroute - Ruien (Kluisbergen)

-

Gaverbeek fietsroute - Waregem, Zulte en Kruishoutem

-

Gulden Ei fietsroute - Kruishoutem, Mullem

-

Hermes fietsroute - Ronse

-

Kouter fietsroute - Elsegem (Wortegem-Petegem)

-

Milieu fietsroute - Deinze, Nazareth en Gavere

-

Molenbeek fietsroute - Herzele

-

Mountainbikeroute - Gavere

-

Pater fietsroute - Sint-Maria-Lierde en Herzele

-

Rodeland fietsroute deel 1 - Merelbeke, Melle, Oosterzele en Gavere

-

Rodeland fietsroute deel 2 - Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Merelbeke

-

Ronde van Vlaanderen fietsroute - Startplaats: Markt van Oudenaarde
-> wordt vernieuwd in 2013, pas beschikbaar vanaf midden april

-

Scheldevallei fietsroute deel 1 - Zwijnaarde <-> Gavere

-

Scheldevallei fietsroute deel 2 - Gavere <-> Oudenaarde

-

Scheldevallei fietsroute deel 3 - Oudenaarde <-> Kluisbergen

-

Teirlinck fietsroute - Nederbrakel (Brakel)

-

Watermolen fietsroute - Munkzwalm (Zwalm)

FIETSNETWERKEN (€ 6)
-

Fietsnetwerkkaart regio Leiestreek Oost

-

Fietsnetwerkkaart regio Vlaamse Ardennen

-

Fietsnetwerkkaart regio Meetjesland

-

Fietsnetwerkkaart regio Scheldeland

-

Fietsnetwerkkaart regio Waasland

AUTO- EN MOTORKAART (€ 2,50)
-

Vlaamse Ardennen auto- en motorroute
Deze bewegwijzerde autoroute (zeshoekige blauwe bordjes met de tekst
‘Vlaamse Ardennenroute’) ontsluit de heuvelende regio tussen Oudenaarde, Zottegem en Ronse.
De route (ongeveer 100 km) met officiële start op de Grote Markt in
Oudenaarde, verbindt de belangrijkste toeristische attracties in de
Vlaamse Ardennen en de Zwalmstreek. Wie de tijd wil nemen om
interessante punten te bekijken of een museum te bezoeken, kan de
route beter in 2 lussen rijden. Er werd immers een verkorting voorzien.
De ene lus doet de Zwalmstreek aan van Oudenaarde naar Horebeke,
Zwalm, Zottegem en Brakel. De andere lus doet de eigenlijke Vlaamse
Ardennen aan van Oudenaarde naar Maarkedal, Ronse en Kluisbergen.
De ganse regio biedt bovendien door haar heuvelachtig karakter steeds
weer schitterende vergezichten. De lussen tellen elk zo’n 60 kilometer.

MEER INFO EN VERKOOP FIETS- EN WANDELKAARTEN:
De Poort, regionaal toeristisch onthaalpunt Vlaamse Ardennen
Markt 1 - Gavere
09 389 60 97 - toerisme@gavere.be

Openingsuren vanaf 01/01/2013:
ma.:
8.45 - 11.45 uur, 17 - 19 uur
di., do., en vr.:8.45 - 11.45 uur
wo.:
8.45 - 11.45 uur, 14 - 16 uur
VAN 29 MAART TOT 29 SEPTEMBER (TOERISTISCH SEIZOEN) EXTRA OPEN OP:
vr.:
za., zo.
feest- en
brugdagen:

8.45 - 16 uur

8.45 - 16 uur

