
- TOEREN MET TAXI’S -
TOEGANKELIJK REIZEN IN  
DE VLAAMSE ARDENNEN

BOEK EN KRIJG GRATIS VOUCHERS VOOR TAXIRITTEN

Met de steun van



> SYMBOLEN EN HUN BETEKENIS < 

Symbolen voor scorebepaling

Dit deel van de accommodatie is zelfstandig toegankelijk

Dit deel van de accommodatie is toegankelijk met hulp

Dit deel van de accommodatie is niet toegankelijkheid voor iedereen

 

Symbolen voor weergave doelgroepen

Extra voorzieningen voor personen met een visuele beperking

Extra voorzieningen voor personen met een auditieve beperking

Mensen met een beperkt budget

Symbolen voor accommodatie onderdelen
Aangepaste douche

Aangepaste kamer

Aangepaste parkeerplaats

Aangepast toilet

Symbolen voor vakantieverblijven

Het label A+ betekent dat het vakantieverblijf positief (+) scoort op de 

essentiële onderdelen. Het voldoet aan strenge toegankelijkheidsnormen 

en is op comfortabele en zelfstandige wijze toegankelijk.

Het label A betekent dat we het vakantieverblijf als basistoegankelijk 

beschouwen. Voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit is dit 

bruikbaar, maar mogelijk is extra inspanning of een helper nodig.
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VLAAMSE ARDENNEN IS TOEGANKELIJK 
VOOR IEDEREEN

De Vlaamse Ardennen is een groene regio waar je letterlijk tegenaan loopt als je 

vanuit Gent zuidwaarts trekt. In het vlakke en dicht bebouwde Vlaanderen valt onze 

landelijke streek immers op door zijn nijdige heuvels. Ze zijn de hoofdrolspelers in 

een versnipperd landschap van bossen, wriemelende beekjes en smalle kronkelende 

wegen. Renners die tijdens de talrijke wielerwedstrijden van het voorjaar dit decor aan 

de horizon zien verschijnen, weten wat hen te wachten staat. Hier val je door de mand 

als je niet de juiste benen hebt.

Gelukkig zijn het niet enkel profwielrenners die Vlaanderens Mooiste Landschap 

graag komen opzoeken en gelukkig zijn er altijd oplossingen om onze streek te 

verkennen, ook al heb je geen gebeeldhouwde kuiten. Wie minder goed te been is, 

een mobiele beperking heeft of samen met kleine kinderen op pad wil gaan, is in de 

Vlaamse Ardennen meer dan welkom. Dankzij heel wat initiatieven van particulieren en 

openbare besturen ligt voor iedereen de weg wijd open om in onze prachtige streek het 

landschap en het rijke erfgoed te komen ontdekken.

In deze brochure ‘Toeren met taxi’s, toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen’ 

sommen we de logies, de evenementen en bezienswaardigheden met een 

toegankelijkheidslabel op en tonen we plekjes die vlot toegankelijk zijn voor toeristen 

die minder kwiek of mobiel zijn. We doen je bovendien een aantrekkelijk aanbod om 

logeren en de streek verkennen aan elkaar te koppelen, met behulp van comfortabele 

taxidiensten. 

Om het eenvoudiger te maken, hebben we het reserveren van je overnachtingen en 

de aanvraag van de voordeelvouchers voor de taxi’s op één punt gecentraliseerd. Dat 

maakt het allemaal nog eenvoudiger. Zo dring je sneller dan je denkt door tot in het 

hart van Vlaanderens Mooiste Landschap.

Tot binnenkort.
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HOE MAAK JE GEBRUIK VAN DIT ARRANGEMENT:
Maak je keuze uit één van de vermelde logies in de brochure ‘Toeren met taxi’s,  

vul het aanvraagformulier in, en neem contact met Toerisme Ronse (+32 55 232 816

of toerisme@ronse.be). Op basis van beschikbaarheid in één van de toegankelijke 

kamers, wordt je reservatie bevestigd en ontvang je vouchers bij aankomst in het 

verblijf. Met deze vouchers kan je je verplaatsen met een taxi tijdens je verblijf van en 

naar het logies, attracties en of horeca in de Vlaamse Ardennen. 

Als je op stap wil gaan, maak je een reservatie bij één van de deelnemende taxibedrijven 

(zie pag. 7), en geef je bij afrekening de nodige vouchers (zie voorwaarden). 

* VOORWAARDEN: 

- een boekje met vouchers heeft een waarde van 40,00 euro (zijnde 8 vouchers van 5,00 euro).

- je krijgt per reservatie tot max. 5 personen 1 boekje met vouchers overhandigd, per geboekte 

nacht. Vanaf 6 personen krijg je een 2de boekje met vouchers.

- je kan voor max. 2 op elkaar aansluitende nachten gebruik maken van dit aanbod. 

- de vouchers zijn  enkel geldig tijdens de periode van het verblijf in het desbetreffende logies,  

en zijn niet overdraagbaar.

- vouchers worden niet terug ingeruild.

- voorbeeld: een rit kost 13,00 euro, naar keuze kan je betalen met 2 vouchers en 3 euro cash, of 

met 3 vouchers. Het taxibedrijf geeft geen geld terug op een voucher.

- onder personen met een beperkte mobiliteit wordt verstaan: mensen met een fysieke of 

verstandelijke beperking, ouderen (65+), jonge gezinnen met kinderwagens, mensen die zich 

niet met de wagen kunnen verplaatsen of over geen wagen beschikken, mensen die een sociaal 

tarief genieten, … Neem bij twijfel altijd contact met het reservatiepunt.

- Het aanbod is geldig tot einde beschikbaarheid van het arrangement.

ARRANGEMENT VOOR PERSONEN MET 
BEPERKTE MOBILITEIT:

Boek één of twee overnachtingen in één van de vermelde logies, en ontvang 

vouchers ter waarde van 40,00 euro per geboekte nacht* om je gratis of met 

korting te verplaatsen met één van de deelnemende taxibedrijven.
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Naam: .........................................................................................................................  

Adres:  .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Telefoon:  .....................................................................................................................

GSM:  ...........................................................................................................................

Aantal personen:  .......................................................................................................

Aantal Kinderen -12 j.:  .......................................................................................

Senioren (65+):  ....................................................................................................

Gekozen hotel:  ...........................................................................................................

Gewenste datum van aankomst:  ...............................................................................

Aantal nachten:  1   /   2

Rolstoelpatiënt(en):  ja/nee

Gelieve deze informatie door te geven aan volgende instelling:

Toerisme Ronse
Toeren met Taxi’s

Hoge Mote

De Biesestraat 2 - 9600 Ronse

T. +32 55 23 28 16

toerenmettaxis@ronse.be

> RESERVATIEFORMULIER TOEREN MET TAXI’S  < 

✂

✂
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Gent

Gavere

Maarkedal

Brakel

Horebeke
Wortegem-

Petegem

Kruishoutem

Zwalm

ZottegemOudenaarde

Geraardsbergen
Ronse

= logies
= natuur en recreatie
= cultuur en erfgoed
= toegankelijk genieten
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> CONTACTGEGEVENS TAXIBEDRIJVEN < 

* TAXI DEMEYER (OUDENAARDE)
 +32 55 31 31 31

 info@taxidemeyer.be

 www.taxidemeyer.be

* TAXI ROUSSEAU (KRUISHOUTEM) 
 +32 491 08 97 43

 info@taxi-rousseau.be

 www.taxi-rousseau.be

* TAXI MARCHAND (GERAARDSBERGEN) 
 +32 470 22.59.59

 taxi.marchand@hotmail.com (gelieve ruim op voorhand te reserveren)

 www.taximarchand.be

* TAXI BEERNAERT (GERAARDSBERGEN)
 +32 479 34 35 36

 taxi.beernaert@edpnet.be (gelieve op voorhand te reserveren)

 www.taxibeernaert.be

 * TAXI SHOPCARE (MOUSTIER/RONSE)
 Dhr. Günther Slachmuylders

 +32 488 64.02.09

 http://www.shopcare.be/nl-NL/

* TAXI LUDO (RONSE)
 +32 475 795 447

 taxiludo@telenet.be

   www.taxi-ludo.be
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LOGEREN
Overnachten in de natuurpracht van Vlaanderens mooiste landschap? 

Dat kan! In de Vlaamse Ardennen vind je verschillende types logies 

zoals hotels, B&B’s en vakantiewoningen, allen aangepast aan beperkte 

mobiliteit.
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B&B HAKUNA MATATA
Hakuna Matata is een term uit het Swahili die 
zoiets betekent als “geen zorgen, maar wees 
gelukkig”. Tevens een passende naam voor de 4 
sterren Bed & Breakfast (B&B) gelegen aan de 
voet van de Bosberg te Geraardsbergen - parel 
van de Vlaamse Ardennen. Zowel voor business 
als ontspanning ideaal. De Muur, Manneken 
Pis en de Mattentaarten zijn troeven, alsook De 
Gavers en Parc Pairi Daiza in de buurt.

CAPACITEIT:
• Aantal kamers: 3
• Max aantal personen: 10

FACILITEITEN: 

 Babybed

 Fietsen beschikbaar

 Internetaansluiting

 Parking

 Speeltuin

 TV

Gastenkamer ****
B&B Hakuna Matata

Koppenhollestraat 37
9500 Moerbeke Geraardsbergen
+32 495 36 54 26
info@bbhakunamatata.com
www.bbhakunamatata.com

HOSTEL/VAKANTIECENTRUM ‘T SCHIPKEN
Jeugdherberg “’t Schipken” is een au-
thentieke 17e eeuwse hoeve die volle-
dig verbouwd werd tot een comfortabele 
jeugdherberg.  De oorspronkelijke charme 
en gezelligheid bleven bewaard. Naast het 
authentieke gedeelte is er ook een nieuwe 
vleugel bijgebouwd. De jeugdherberg ligt 
in een rustige hoek van het provinciaal 
domein De Gavers, aan de oevers van de 
Dender.

FACILITEITEN: 

Fietsen beschikbaar

Internetaansluiting

CAPACITEIT:
• Aantal bedden: 104

t Schipken

Kampstraat 59 
9500 Onkerzele Geraardsbergen 
+32 54 41 61 89
jeugdherberg.tschipke@oost-vlaanderen.be
www.degavers.be

TOEGANKELIJK LOGEREN
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PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS
Tussen de hellingen van de Vlaamse 
Ardennen en de vlakke Dendervallei 
ligt dit veelzijdige recreatiedomein met 
comfortabele bungalows voor 4, 6 en 8 
personen. Je kunt er zeilen en windsurfen 
op het Gavermeer met zijn zandstrand 
en ondiepe waterspeelplaats. Waterpret 
voor groot en klein is gegarandeerd in 
het Gaversbad met zwembaden, glijbaan, 
whirlpool en sauna. De bungalows zijn 
heel aangenaam en eigentijds ingericht 
met alle hedendaags comfort zoals 
kitchenette, badkamer en ruim terras.

KAMPEREN:

CAPACITEIT:
• Aantal plaatsen: 460
• Aantal kampeerhutten: 5
• Aantal plaatsen voor kampeerauto's: 7

FACILITEITEN: 

 Fietsen beschikbaar

 Jacuzzi

 Kinderanimatie

 Minigolf

 Parking

 Restaurant/maaltijd

 Sauna

 Speeltuin

 Tennisveld

 Zwemgelegenheid

VAKANTIEWONINGEN:

CAPACITEIT:
• Max aantal personen in deze woning: 8
• Max aantal personen  

(alle woningen op dit adres): 64

FACILITEITEN:

 Babybed

 Fietsen beschikbaar

 Internetaansluiting

 Jacuzzi

 Parking

 Sauna

 Speeltuin

 Tennisveld

 TV

 Zwemgelegenheid

Provinciaal Domein De Gavers

Onkerzelestraat 280
9500 Onkerzele Geraardsbergen
+32 55 41 63 24
gavers@oost-vlaanderen.be
www.degavers.be
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TOEGANKELIJK LOGEREN

GASTHOF HOEVE DE SCHAPENKOP

Deze hoeve heeft 7 ruime familiekamers waarvan 1 volledig toegankelijk (A+). 
Familievriendelijk logeren met B&B-service zodat je tijd hebt om met het hele gezin/
familie tot rust te komen in de mooie Vlaamse Ardennen. 
Mogelijkheid tot half-pension (op aanvraag ook vegetarisch, glutenvrij, ...) en/of 
lunchpakket.
’s Morgens genieten van een uitgebreid ontbijt & overdag en ‘s avonds van enkele 
streekbiertjes ... wat moet vakantie meer zijn.

FACILITEITEN: 

Babybed

Fietsen beschikbaar

Gratis WIFI

Ruime gratis parking

Flat screen TV

CAPACITEIT:
• Aantal kamers: 7
• Max aantal personen: 41

Hotel Hoeve De Schapenkop **

Maagdenstraat 36
9600 Ronse
+32 55 49 91 61
+32 479 95 00 92
info@hoevedeschapenkop.be
www.hoevedeschapenkop.be
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JEUGDVERBLIJF OUD KLOOSTER DIKKELE
Het jeugdverblijf is gelegen in het feeërie-
ke Dikkele, een deel van de Zwalmstreek. 
Niet enkel jeugdwerking  en scholen kun-
nen hier in volpension terecht. Onder de 
deskundigheid van de zorgvoorziening 
vzw Kompas is er een weekprogramma 
uitgewerkt voor mensen met een menta-
le- en licht motorische beperking….. Aan-
pak, voeding, programma, warmte en zorg 
staan centraal…..”

FACILITEITEN: 

Fietsen beschikbaar

Internetaansluiting

CAPACITEIT:
• Aantal bedden: 56

Oud Klooster Dikkele

Brouwerijstraat 4
9630 Dikkele 
+32 473 68 56 28
info@jeugdverblijfdikkele.be
www.oudkloosterdikkele.be

VAKANTIEWONING MUZIEKLO
Wat een halve eeuw geleden nog een 
boerderij was, is nu een modern ingericht 
gastenhuis met 5 comfortabele kamers. 
Ondanks al dat nieuwe comfort, bleef de 
authenticiteit bewaard. In Muzieklo heerst 
een ongekunstelde gezelligheid. Je komt er 
tot rust in de tuin of terras, genietend van 
een heerlijk streekbiertje. Deze woning is 
aangepast voor rolstoelgebruikers, slecht-
zienden en mensen met ademhalingspro-
blemen of allergieën: alles op één niveau, 
brede deuren, lage handgrepen. Kortweg 
uiterst gebruiksvriendelijk.

FACILITEITEN: 

 Babybed

 Internetaansluiting

B&B: 4 tweepersoonskamers  
          en 1 kamer voor 4 personen
Vakantiewoning: 8 personen (rolstoeltoegankelijk)

Vakantiewoning Muzieklo

Populierstraat 2 - 9600 Ronse
+32 55 20 94 93 / +32 479 75 67 31
info@muzieklo.be
www.muzieklo.be

 Parking

 Speeltuin
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TOEGANKELIJK LOGEREN

B&B ‘T SCHOON LEVEN
Gelegen in één der mooiste dorpjes van 
de Vlaamse Ardennen. Ruim aanbod aan 
fiets- en wandelroutes. Er zijn 5 kamers 
met eigen badkamer. Je kan met 15 
personen logeren en gezellig samen 
zitten in de gerenoveerde schuur met 
authentieke café-inrichting.

FACILITEITEN: 

Babybed

Fietsen beschikbaar

Internetaansluiting

Parking

Speeltuin

TV

CAPACITEIT:
• Aantal kamers: 5
• Max aantal personen: 15

Gastenkamer ‘t schoon leven **

Borstekouterstraat 49 
9630 Roborst  
+32 55 49 96 51
schoon.leven@skynet.be
www.schoonleven.net

VAKANTIEHUIS DE KLEPPE
Vzw De Overmolen/De Kleppe biedt be-
taalbare, toegankelijke zorgvakanties aan 
voor zowel gezinnen als groepen. De va-
kantieganger kan beroep doen op een be-
trouwbaar zorgnetwerk en indien wenselijk 
worden zorghulpmiddelen ter beschikking 
gesteld. Er zijn 2 goed uitgeruste keukens 
en leefruimten. Niet enkel het gebouw, 
maar ook de tuin en het activiteitenaanbod 
zijn volledig toegankelijk.

FACILITEITEN: 

TV 

Huisdieren toegelaten (enkel assistentie honden)

Internetaansluiting

CAPACITEIT:
• Max. aantal personen: 37
• 2 rolstoeltoegankelijke appartementen voor  

individuele – en groepsvakanties

De Kleppe

Everbeekplaats 4 
9660 Everbeek (Brakel) 
+32 55 42 37 53 
info@dekleppe.be  
www.dekleppe.be

Speeltuin

Babybed

Kinderanimatie

Parking
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HOTEL HET LEERHOF

In het landelijke Parike ligt de gerestaureerde hoeve waar sfeer en harmonie 
primeren. Het Leerhof werd in 2009 Awardwinnaar ‘Betere Hotels in Vlaanderen’. 
Overdag maak je fiets- en wandeltochten langs de heuvelachtige streek of bezoek 
je het Brakelbos en Geraardsbergen, Oudenaarde, Brakel of Ronse. Maar je kan hier 
ook luisteren naar de stilte om je heen. ’s Avonds geniet je van een lekker drankje 
op de rustige binnenkoer of bij de kachels, geniet van de stille prachtige tuin of kijk 
je door de telescoop samen met je gastheer en krijg je uitgebreide uitleg over de 
sterrenwereld. Hier krijg je meer dan wat je verwacht van een charmant verblijf! Er is 
ook mogelijkheid tot een charmant en lekker diner. 

CAPACITEIT:
• Aantal kamers: 10
• Max. aantal personen: 22

Het Leerhof

Hollebekestraat 6
9661 Parike
+32 55 42 02 43 
info@leerhof.be 
www.leerhof.be

FACILITEITEN: 

Internetaansluiting

Parking 

TV

Fietsen beschikbaar 

Speeltuin

Babybed

Restaurant/maaltijd
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TOEGANKELIJK LOGEREN

VAKANTIEWONING VIERKANTSHOEVE MOLENZICHT

Deze authentieke gerenoveerde vierkantshoeve is een heerlijke locatie om te 
ontspannen en tot rust te komen. Ze is gelegen in Horebeke, een dorp in de Vlaamse 
Ardennen. Op de eerste verdieping van het woonhuis is er een budgetvriendelijk, 
knus appartement ingericht voor zes personen. Voortaan wordt ook het woonhuis 
op het gelijkvloers te huur aangeboden. Dit is een comfortabel vakantieverblijf waar 
er vier personen kunnen overnachten en waar rolstoelpatiënten ook welkom zijn. De 
nieuw ingerichte keuken en de ruime, gezellige living hebben een capaciteit van tien 
personen. Het is dus mogelijk om de volledige accommodatie (beneden en boven) 
te huren. Bij goed weer is het zalig vertoeven op de gezellige binnenplaats en de 
polyvalente schuur nodigt uit tot ontspanning. De Vierkantshoeve Molenzicht staat 
voor rust, stilte en privacy.

CAPACITEIT:
• Aantal kamers: 4
• Max. aantal personen: 10

Vierkantshoeve Molenzicht

Tonnestraat 2
9667 Sint-Maria-Horebeke
+32 485 17 92 07 
vhmolenzicht@telenet.be 
www.vierkantshoevemolenzicht.be

FACILITEITEN: 

Internetaansluiting

Parking 

TV

Fietsen beschikbaar 

Speeltuin

Babybed
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B&B HET NATUURLIJK GENOT
Het Natuurlijk Genot is een nieuwe B&B 
in het hart van de Vlaamse Ardennen. Hier 
kunnen 16 personen genieten van een com-
fortabele kamer, een lekker en gezond ont-
bijt, onze ruime ecotuin en al wat de streek 
te bieden heeft. Zowel fietsen, gezinnen en 
mensen met een beperking kunnen hier 
terecht voor een ontspannende en/of actie-
ve vakantie. Een comfortabele nachtrust en 
een gevarieerd ontbijt zijn hier topprioriteit. 

FACILITEITEN:

 Babybed

 Fietsen beschikbaar

 Internetaansluiting

 Parking

 Speeltuin

 TV

B&B Het Natuurlijk Genot

Maalzaakstraat 20
9680 Maarkedal
+32 479 39 61 78
info@hetnatuurlijkgenot.be
www.hetnatuurlijkgenot.be

CAPACITEIT:
• Aantal kamers: 4
• Max aantal personen: 16

JEUGDVERBLIJF HET MOERASHUIS
Jeugdverblijfcentrum Het Moerashuis te 
Oudenaarde is een prachtig vakantiehuis 
voor grote groepen (tot 72 personen in 6 
slaapzalen van elk 12 bedden). Je kan er 
verblijven in slaapzaalformule: je brengt 
een onderlaken, een kussensloop en een 
slaapzak mee. Je hebt de mogelijkheid 
tot zelfkook, met de beschikking over een 
eigen keuken en polyvalente zaal. Tijdens 
weekdagen kan je ook een beroep doen op 
de cateringservice.

FACILITEITEN: 

Fietsen beschikbaar

CAPACITEIT:
• Aantal bedden: 72

Het Moerashuis

Donkstraat 50
9700 Bevere 
+32 55 20 70 30
info@outsider.be
www.outsider.be
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LEOPOLD HOTEL

Het hotel ligt aan de Schelde in het nieuwe, hippe De Ham district.
Het stijlvolle en moderne Leopold Hotel Oudenaarde biedt de typische Leopold stan-
daarden voor haar gasten: ontspannen en tot rust komen in ruime en comfortabele 
slaapkamers; genieten van frisse cocktails, lekkere wijn en de beste Belgische bieren 
in de bar; en de mogelijkheid om op elk tijdstip van de dag te proeven van onze snacks.
Uitgebreid ontbijtbuffet. 4 toegankelijke kamers.

CAPACITEIT:
• Aantal kamers: 58

Leopold Hotel Oudenaarde

De Ham 14, 9700 Oudenaarde
+32 55 69 99 65 
info.oudenaarde@leopoldhotels.com 
www.leopoldhoteloudenaarde.com

FACILITEITEN: 

gratis WIFI,

 Ruime parking buiten + ondergrondse parking 

 flat screen TV

airconditioning

koffie- en theefaciliteiten

koelkastje

badjas

TOEGANKELIJK LOGEREN
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TOEGANKELIJK LOGEREN

HOTEL MORIAANSHOOFD

Met zijn unieke en uitermate rustige ligging langs het parcours van de Ronde van 
Vlaanderen, ontpopt het Country Lodge Hotel Moriaanshoofd zich meer en meer als 
hét ”fietshotel” van de Vlaamse Ardennen, voor zowel profwielrenners, recreanten of 
wandelliefhebbers. Achter het 400 jaar oude historisch pand “Moriaanshoofd” met de 
receptie en restaurant, ontwaard de nietsvermoedende toerist een gloednieuw hotel-
vleugel in mediterrane haciënda stijl. De ligging, net buiten Oudenaarde, biedt alle 
voordelen van de stad, zonder de nadelen, dus géén nachtelijk stadslawaai maar een 
oase van rust in de 4 ha grote tuinen. Aangepaste kamer voor rolstoelpatiënten. 

Procedure lopende ikv bekomen toegankelijk label.

CAPACITEIT:
• Aantal kamers: 24

Uitgebreid ontbijtbuffet
Lunchpakketten mogelijk  
op aanvraag

Hotel Moriaanshoofd

Moriaanshoofd 27, 9700 Oudenaarde 
(Mullem)
+32 9 384 37 87 
info@moriaanshoofd.be 
www.moriaanshoofd.be

FACILITEITEN: 

gratis WIFI,

 Gratis parking + beveiligde fietsenstalling 

 flat screen TV

inloop-regendouche

rugvriendelijke twin-bedden

hypo-allergisch

zeer geluidsarm
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CULTUUR EN ERFGOED

Benieuwd wat er allemaal te bezoeken valt in de Vlaamse Ardennen? 

Ga eens één van de vele historische gebouwen of musea binnen en laat 

je verrassen! Snuisteren, verkennen, bezoeken en beleven: het kan 

allemaal! Ook voor wie nood heeft aan bepaalde aanpassingen of extra 

voorzieningen.
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MOU MUSEUM 
VAN OUDENAARDE EN DE VLAAMSE ARDENNEN

• Het museum brengt de geschiedenis van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen tot 
leven.

• Via interactieve media en bijzondere historische stukken reis je door de tijd, van de 
middeleeuwen tot vandaag.

• De prachtige Oudenaardse wandtapijten en de uitgebreide zilvercollectie van de 
stad zijn in het museum te bezichtigen.

Stadhuis, 9700 Oudenaarde
+32 55 31 72 51
mou@oudenaarde.be
www.mou-oudenaarde.be

OPENINGSUREN:

Van maart tot september
Di – Vr : 09u30 tot 17u30
Za - Zo: 10u00 tot 17u30
(ticketverkoop tot 16u45)

Van oktober tot februari
Di – Vr : 09u30 tot 17u00
Za en Zo : 14u00 tot 17u00
(ticketverkoop tot 16u15)

Gans het jaar door gesloten op maandag

TOEGANKELIJKHEID:

r
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TOEGANKELIJKHEID:

• Samenspel van Doornikse en Brabantse gotiek.
• De collegiale kerk bestaat uit twee aan elkaar gebouwde halve kerken.
• Na de brand van 1126 heropgebouwd in 1150.

Sint-Walburgastraat 
9700 Oudenaarde
+32 55 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be

OPENINGSUREN:
Tijdens april, mei en oktober:
Di: 14u30 tot 17u00
Do: 10u00 tot 11u00 en 14u30 tot 17u00
Za: 14u30 tot 17u00

Van juni tem september: 
Di - Za: 14u30 tot 17u00
Do: 10u00 tot 11u00 (extra)
Zo: 14u00 tot 17u30
Gesloten op maandag.

SINT-WALBURGAKERK

r
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TOEGANKELIJK CULTUUR EN ERFGOED
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CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN

• Vanaf eind februari 2016 volledig  vernieuwd museum ROM (Rondemuseum).
• Een actief belevingsmuseum waar je aan de hand van multimediale en interactieve 

toepassingen de ware ziel van de Vlaamse oerklassieker kunt beleven.
• Regelmatig worden er tentoonstellingen en activiteiten georganiseerd.

Markt 43 - 9700 Oudenaarde 
+32 55 33 99 33
info@crvv.be
www.crvv.be

OPENINGSUREN:

Ma - Zo: 10u00 tot 18u00

TOEGANKELIJKHEID:

EXTRA:

r
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TOEGANKELIJK CULTUUR EN ERFGOED

PROVINCIAAL ERFGOEDCENTRUM

• Beleef het Oost-Vlaamse erfgoed en provinciale erfgoedbeleid.
• Neem een kijkje achter de schermen van het depot voor archeologisch en 

cultureel erfgoed.
• Ontdek het internationaal erkend erfgoed dat Oost-Vlaanderen rijk is.
• Geniet van de tentoonstellingen en workshops, de kunst in de foyer en het 

prachtige panorama van de archeologische abdijsite van Ename.

Lotharingenstraat 1 - 9700 Oudenaarde
+32 9 267 72 84
erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum

OPENINGSUREN:
Do - Zo: 10u00 tot 17u00  
(inclusief feestdagen)

Ook open na afspraak.
Gesloten van maandag tot en met woensdag
EXTRA:

TOEGANKELIJKHEID:

r
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PAM VELZEKE

• Pam dat je meeneemt naar de prehistorie, de Gallo-Romeinse periode en de 
vroege middeleeuwen.

• Bezoek ook de Romeinse siertuin op het binnenplein.
• Diverse educatieve projecten en jaarlijkse publieksevenementen.

Paddestraat 7 - 9620 Velzeke
+32 9 360 67 16
pamzov@oost-vlaanderen.be
www.pam-ov.be/velzeke

TOEGANKELIJKHEID:

Kinderen

Groepen

Rolstoelen

OPENINGSUREN:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen (behalve 
op maandag) van 13 tot 17 uur.
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TOEGANKELIJK CULTUUR EN ERFGOED

PAM ENAME

• PAM met een permanente en interactieve tentoonstelling over het leven van de 
middeleeuwen tot nu.

• Film, archeolabo en levensechte feesttafel.
• Een lokale geschiedenis met universele ambities, waarbij de bezoeker in de huid 

kruipt van de wetenschapper.

Lijnwaadmarkt 20 - 9700 Oudenaarde 
+32 55 30 90 40
pam-ename@oost-vlaanderen.be
www.pam-ov.be/ename

OPENINGSUREN:
Di - vr: 09u00 tot 17u00
Za - Zo & feestdagen: 13u00 tot 17u00

TOEGANKELIJKHEID: DOELGROEPEN:

! !
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MUST MUSEUM VOOR TEXTIEL

• Aan de hand van een 40-tal werkende weefgetouwen krijg je een overzicht van de 
technische evolutie van 1900 naar 2000

• Onder begeleiding van de stadsgids kan je de afdelingen grondstoffen, voorberei-
ding en weverij bezichtigen, evenals het labo, het atelier van de meestergast en de 
stoommachine.

Inkom via dienst toerisme, Hoge Mote 
De Biesestraat 2 - 9600 Ronse
+32 55 23 28 16 - toerisme@ronse.be
www.ontdekronse.be

TOEGANKELIJKHEID:

Groepen

Rolstoelen

OPENINGSUREN:

Van maart tot september 
Di-zo:  rondleiding om 15u30

Van oktober tot november 
Za-zo: rondleiding om 15u30
Ook open of feestdagen 
Gesloten op maandag en van december tot 
en met februari
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TOEGANKELIJK CULTUUR EN ERFGOED

SINT-HERMESCRYPTE

• Romaanse crypte (1089) onder de Sint-Hermeskerk.
• Architecturaal pronkstuk van de stad.
• Bewaarplaats voor de relikwieën van Sint-Hermes.
• Tijdens de middeleeuwen druk bezocht bedevaartsoord voor geesteszieken.

Sint-Hermesstraat 
9600  Ronse
toerisme@ronse.be
www.ontdekronse.be

OPENINGSUREN:

Van maart tot september:
Di - Zo & feestdagen: 14u00 tot 17u00

Van oktober tot november:
Za - Zo & feestdagen: 14u00 tot 17u00

Gesloten van december tot februari.

TOEGANKELIJKHEID:

Groepen

Rolstoelen
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SINT-BARTHOLOMEUSKERK

• Wie schoonheid en stilte wil combineren, kan terecht in de Sint-Bartholomeus-
kerk, een neogotische constructie met wortels in de 15de eeuw. Alleen al omwille 
van de unieke en prachtige muurdecoraties een bezoekje waard.

• Gelegen op de Markt van Geraardsbergen.

Markt z/n, 9500 Geraardsbergen
www.kerkingeraardsbergen.be

TOEGANKELIJKHEID:

Kinderen

Groepen

Rolstoelen: via de linker zijbeuk

OPENINGSUREN:
Ma - zo:  1/11 – 31/3: 8.30 – 16 uur  
 1/4 – 31/10: 8.30 – 18 uur 

Ook te bezichtigen met gids na afspraak:  
alle info op www.geraardsbergen.be of via het  
toeristisch infokantoor De Permanensje,  
054 43 72 89 of toerisme@geraardsbergen.be. 
Gratis toegankelijk  
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TOEGANKELIJK CULTUUR EN ERFGOED

SINT-HERMESKERK

• Elegante koorgestoelte, prachtige reliekschrijn en het indrukwekkende ruiterbeeld 
van de heilige Hermes, patroon van de geesteszieken zijn ongetwijfeld een bezoek 
waard.

• Beiaard in de Sint-Hermestoren telt 49 klokken die samen een goeie 12 ton wegen
• Geleide bezoeken steeds mogelijk via dienst toerisme

TOEGANKELIJKHEID:

Kleine Markt, 9600 Ronse
www.ontdekronse.be

OPENINGSUREN:
Alle dagen open van 8u00-19u30
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DE PERMANENSJE

• In het toeristisch infokantoor en streekbezoekerscentrum ‘De Permanensje’ 
kan je op een interactieve manier kennismaken met de troeven van Geraards-
bergen en de Vlaamse Ardennen.

• Je krijgt een multimediale beleving met video en klank, heroïsche verhalen over 
de Muur en zijn helden, over het alom gewaardeerde gebakje de Mattentaart en 
over Manneken-Pis dat er sinds kort weer staat te pronken.

• In het museum kom je alles te weten over onze oudste inwoner die 160 jaar 
ouder is dan het Manneken-Pis van Brussel! Historisch bewezen, en loepzuiver 
aan de hand van stadsrekeningen. Men zegge het voort…. 

GRATIS TOEGANKELIJK
De Permanensje, Markt z/n,  
9500 Geraardsbergen
Tel +32 54 43 72 89

OPENINGSUREN:
Van 1 april tot 30 september
maandag tot vrijdag: 9 - 17 uur
zater-, zon- en feestdagen: 10 - 17.30 uur

Van 1 oktober tot 31 maart
maandag tot vrijdag: 
9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
zater-, zon- en feestdagen: 
10 - 13 uur en 14 - 17 uur

!

r

>



TOEGANKELIJK REIZEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN 31

DE OUDENBERG

• De Oudenberg mét bron is van oudsher een religieuze plek en ligt 110 meter bo-
ven de zeespiegel. Je kan genieten van het panoramisch uitzicht over de streek. 
De neobarokke kapel vlakbij de top is een Mariabedevaartsoord. 

• Niet alleen een heilzame plek voor gelovigen, maar voor alle rustzoekers. 
• De kasseiweg die naar de top van de Oudenberg leidt, is ‘De Muur’. Vooral 

bekend bij wielerfanaten, maar ook andere (multi-)sporten maken veel en graag 
gebruik van het monument, zowel voor wedstrijden als trainingen.

OPENINGSUREN:
Dagelijks open

Oudenberg  
9500 Geraardsbergen

TOEGANKELIJK CULTUUR EN ERFGOED
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NATUUR EN RECREATIE
Zin om een frisse neus te halen, te genieten van de natuur of gewoon even tot 

rust te komen? Dat kan in de volgende toegankelijke recreatiedomeinen en 

natuurgebieden, plekjes die je zeker niet mag missen in de Vlaamse Ardennen. 
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DOMEIN DE GHELLINCK

• Het oud kasteelpark omvat een natuurdomein van ongeveer 28 ha.
• Zowel jong als oud kan zich uitleven bij de speeltuintjes, visvijvers of 

petanquebanen.
• Voor de sportliefhebbers zijn er wandel-, fiets- en mountainbikeroutes. 
• Je kan het authentieke hoevegebouw bezoeken met een gids.

Kortrijkstraat 70 - 9790 Wortegem-Petegem 
+32 56 68 81 14 
gemeente@wortegem–petegem.be 
www.wortegem-petegem.be/vrije-tijd-en- 
toerisme/gemeentelijk-domein-de-ghellinck

OPENINGSUREN:
Domein is alle dagen toegankelijk.

TOEGANGSPRIJZEN
Toegang domein: gratis
Gidsbeurt hoevegebouw: € 2 pp  
(minimum € 12,50 per groep)
via heemkundige kring Bouveloo

TOEGANKELIJKHEID:

RESTAURANT – TEAROOM  
DOMEIN DE GHELLINCK
TOEGANKELIJKHEID: rolstoelpatiënten
Openingsuren: van donderdag tem maandag 
vanaf 11u30. In de winterperiode op maandag 
gesloten om 17u00.

r
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TOEGANKELIJK NATUUR EN RECREATIE
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KASTEELDOMEIN BORGWAL

• Het oude kasteeldomein is vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers.
• Er is een infopunt voor wandel- en fietsroutes en er zijn rust- en picknickplaatsen.
• Je vindt er eveneens een oplaadpunt voor elektrische fietsen, een klein dierenpark 

en speeltuin …

Leenstraat 31 – 9890 Vurste
+32 9 389 04 11
ebergiste.borgwalhoeve@fracarita.org
www.ebergiste.be
www.toerismevlaamseardennen.be/nl/ 
kasteeldomein-borgwal

OPENINGSUREN:
Bospark:
Alle dagen open (april – september: 
08u00 – 20u00; 
oktober – maart: 09:00 – 17:00)
Borgwalhoeve
Woe en Vrij: open van 14u00 – 17u00
Eerste zondag van de maand
Mei – juni: elke zondag
Ook op afspraak

TOEGANGSPRIJZEN
Gratis toegang

TOEGANKELIJKHEID:

r
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TOEGANKELIJK NATUUR EN RECREATIE

PROVINCIAAL NATUUREDUCATIEF CENTRUM DE KAAIHOEVE

• (Her)ontdek de natuur op een interactieve manier zowel in als rond het centrum.
• Observeer bijzondere planten en dieren in de natuurtuin.
• Geniet van de verschillende picknickplekjes en leef je uit in de avontuurlijke 

speelzones (blotevoetenpad, speeldernis).
• Doe een van de wandel-of fietsroutes in de prachtige omgeving van de 

Scheldevallei. 

Oude-Scheldestraat 16 
9630 Meilegem
+32 55 49 67 96
dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be
www.dekaaihoeve.be

TOEGANGSPRIJZEN
Gratis toegang

OPENINGSUREN:
Natuurtuin altijd toegankelijk
Kaaihoeve:
Ma – Vr: 09u00 – 16u30
Van 31/03 t.e.m. 15/10 ook open op  
Za en Zo van 14u00 – 18u00

Ook open op afspraak.
Gesloten op feest- en brugdagen,  
en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

TOEGANKELIJKHEID:

Kinderen

Groepen

Rolstoelen



TOEGANKELIJK REIZEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN36

THE OUTSIDER

• Op expeditie per kajak naar het 
onbewoonde eiland op de Donkvijver! De 
vijver is 30 ha groot en omzoomd door 
struiken, bomen en oeverbeplanting. 

• De zeer stabiele twee- of driepersoons 
sit-on-top boten zijn toegankelijk voor 
alle deelnemers op voorwaarde dat 
een persoon met een beperking samen 
met een valide volwassene op het 
water gaat. De toegang tot de steiger is 
rolstoeltoegankelijk.

• Op het Bigfoot-pad liggen kiezels, 
zand, boomschors, water en modder 
te wachten om jou van een natuurlijke 
voetmassage te voorzien. 

• Het blote voetenpad is niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers maar is een 
zeer laagdrempelige activiteit. Mits 
vergezeld door een volwassen begeleider 
is het pad toegankelijk voor blinden en 
slechtzienden.

Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde
+32 55/20.70.30
info@outsider.be
www.theoutsidervlaamseardennen.be/nl/

PRIJZEN
€ 10 per boot/2u 
Groepen vanaf 20 personen krijgen een 
korting van 15% mits cash betaling

PRIJZEN
€ 6 per persoon 
Groepen vanaf 20 personen krijgen een 
korting van 15% mits cash betaling

TOEGANKELIJKHEID:

TOEGANKELIJKHEID:

TOEGANKELIJKHEID:

The Outsider is dé partner voor bedrijven, scholen en verenigingen. U kunt er terecht voor 
events, incentives, teambuilding, survival, sportkampen, milieuklassen, expedities… en 
nog veel meer. Ook particulieren vinden er de geknipte oplossing, voor feesten zowel als 
reizen. The Outsider biedt vaste formules zowel als maatwerk, afgestemd op uw eisen 
en wensen. Verschillende van de attracties zijn ook toegankelijk voor mensen met een 
beperking.

KAJAKTOCHT ZAMBESI 

BIGFOOT BLOTEVOETENPAD

Steiger TOEGANKELIJK voor rolstoelen

Blinden (mits begeleiding)

r
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• De Blue Diamond is een, voor 
Vlaanderen, unieke klimtoren waarop 
jong en oud zich kan uitleven en de 
motorische vaardigheden kan bijschaven. 

• De Blue diamond is 16 meter hoog 
en bestaat uit een combinatie van 
touwbruggen, trappen, klim- en 
evenwichtsoefeningen,…

• Er zijn 3 hoogtes met een terras boven 
die een geweldig zicht biedt op het 
Donkmeer en het centrum van het vlakbij 
gelegen Oudenaarde.

• Het niveau 0 en 1 zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

• Deze ludieke activiteit is een combinatie 
van verschillende schietproeven zoals  
karabijnschieten, blaaspijpschieten, 
katapultschieten, elastiekschieten en 
boogschieten.

• De opdrachten gaan door in een leuke 
shootingcarroussel.

• Bij iedere opdracht krijg je eerst een 
bondige uitleg over de veiligheid en de 
techniek. Daarna kunnen de deelnemers 
alles even uitproberen.

• Terwijl de vrienden aan het schieten zijn, 
kunnen de andere deelnemers rustig 
aan de bar genieten van een aperitiefje  
(1 aperitief per persoon is inbegrepen).

• Maak kennis met een typisch Vlaams 
volksspel.

• Bij The Outsider wordt dit ludieke spel 
gecombineerd met een frisse pint in een 
chalet die u het gevoel bezorgt ergens 
van een après-ski te genieten.

• Tracht de grote bolle schjiven zo dicht 
mogelijk bij de stake te rollen!

• Toegankelijk voor rolstoelpatiënten.

PRIJZEN
€ 18 per persoon
Groepen vanaf 20 personen krijgen een 
korting van 15 % mits cash betaling

PRIJZEN
€ 20 per persoon   
(min. 15  betalende deelnemers)

PRIJZEN
Zonder dranken: € 50 per uur
Inclusief vat bier (20 l): € 200 per uur

TOEGANKELIJKHEID:

KLIMCONSTRUCTIE BLUE DIAMOND

APERITIEFSHOOTING

OUDENAARDS BIEREBOLLEN

Blinden (mits begeleiding)

TOEGANKELIJK NATUUR EN RECREATIE
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IJSMOLENHOEVE

• De IJsmolenhoeve biedt het ideale decor voor een dag of weekend genieten in het 
hartje van de Vlaamse Ardennen.

• Kinderen kunnen genieten van een leerrijke ervaring in de kinderboerderij.
• Tal van outdoor activiteiten: paintball, klimmuur, highropes, ….
• De hoeve staat garant voor een persoonlijke aanpak en werkt graag een voorstel 

op maat uit.

Kanarieberg 1
9600 Ronse
+32 55 60 96 07
info@ijsmolenhoeve.be
www.ijsmolenhoeve.be

TOEGANGSPRIJZEN
Iedere bezoeker betaalt slecht € 1,50 
voor een namiddag dierenplezier en  
dol avontuur in een prachtig kader!
Activiteiten steeds na reservatie!

TOEGANKELIJKHEID:

OPENINGSUREN (activiteiten)
- Elke woensdag van 13u tot 19u
 (niet tijdens de schoolvakanties)
- Elke zaterdag en zondag van 13u tot 

19u
- Elke vrijdag tijdens de schoolvakan-

ties van 15u tot 19u
- Gesloten bij privé boekingen,  

meer info op 
    www.ijsmolenhoeve.be

OPENINGSUREN (Brasserie)
Elke woensdag, zaterdag en zondag 
van 11u tot 18u
(uitgezonderd tijdens schoolvakanties)

r
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TOEGANKELIJK NATUUR EN RECREATIE

• Scherp van oog, stabiel van hand? Kom 
je vaardigheden testen op onze Shooting 
Range.  Handkatapulten, karabijn, 
blaaspijp, speren en pijl en boog staan 
tot je beschikking.

• Bij ieder wapen krijg je een korte 
instructie rond gebruik en veiligheid. De 
begeleider zorgt ervoor dat je de hele 
activiteit zonder kleerscheuren overleeft.

• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

• Voel de adrenaline-rush van vrije val. 
Ervaar de kriebels in je maag als je plots 
los komt van de zwaartekracht. Zonder 
parachute!

• Op onze Big Swing word je volkomen 
veilig geholpen door ervaren begeleiders. 
Via je klimgordel word je opgetakeld 
om plots los te komen. Hou jij je lunch 
binnen?

• Toegankelijk voor doven, slechtzienden & 
mensen met een mentale beperking.

• Tsjaka Adventure staat in voor leuke en 
actieve programma’s voor de hele groep. 
Van de Hooglanden van Schotland via het 
Robinson-eiland tot een heel speciale 
Teambuilding. Onze begeleiders zorgen 
voor een onvergetelijke namiddag.

• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers & 
slechtzienden.

SHOOTING MANIA

BIG SWING

GROEPSPROGRAMMA’S
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VLAAMSE ARDENNEN GENIETEND BELEVEN

• Uitstappen met de huifkar of koets door 
het glooiende landschap van de Vlaamse 
Ardennen. 

• Toeristische rondrit naar Oudenaarde via 
Mullem en Ename en door de middeleeuwse 
stadskern.

• De menner doorspekt de rit met luchtige 
anekdotes en historische achtergronden over 
de regio. 

• De huifkar is aangepast voor  
max. 4 rolstoelgebruikers.

OPENINGSUREN
Na reservering.
Zowel mogelijk overdag als ’s avonds.
Zowel in de week als tijdens het 
weekend.

TOEGANGSPRIJZEN
Voor info prijzen zie website  
www.vlaamseardennenkoets.centerall.com
Reutelstraat 10  
9772 Wannegem-Lede
+32 497/57 55 80
vlaamseardennengenietendbeleven@hotmail.com

RECREATIEDOMEIN DONKVIJVER

• Het wandelpad rond de Donkvijver is 
meer dan 2,6 km lang en is aangelegd in 
gestabiliseerde dolomiet. 

• Zeer afwisselend traject dat op verschillende 
plaatsen prachtige zichten biedt op de eerste 
heuvels van de Vlaamse Ardennen.

• Je kan er terecht voor allerlei outdoor 
activiteiten via The Outsider: kajakken, 
waterrecreatie, vlottentocht, touwenparcours, 
moeraspiste, klimmuur.

Donkstraat 50 – 9700 Oudenaarde (Bevere)
+32 55 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be/nl/bezoekers/wat-doen/
wandelen/Donk/

TOEGANKELIJKHEID

Kinderen

Rolstoelen

TOEGANGSPRIJZEN
Gratis toegang.

OPENINGSUREN
Altijd open
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DE GAVERS

Het provinciaal domein De Gavers ligt tussen de schilderachtige hellingen van 
de Vlaamse Ardennen en de Dendervallei. Je geniet er van het groen, de rust én 
de talrijke recreatieve mogelijkheden die het 20 hectare grote domein met plas 
aanbiedt. 

Vrij toegankelijk: wandelpad rond de Gaversplas, speeldorp, touwenpiste, 
skateramp, trimparcours, Finse looppiste 

Betalend: Gaversbad, zwem- en strandzone, balsporten, watersporten, Gaversveer, 
fietsverhuur, avonturenminigolf, hengelen, inline skaten, skelters, trampolines en 
steps, klimtoren, boogschieten

Onkerzelestraat 280  
9500 Geraardsbergen
+32 054/41 38 36
gavers@oost-vlaanderen.be
www.degavers.be

OPENINGSUREN EN TOEGANGSPRIJZEN
Afhankelijk van de attractie. Consulteer de website 
www.degavers.be

TOEGANKELIJKHEID:FACILITEITEN
fietsen beschikbaar, jacuzzi, kinderanimatie, 
minigolf, restaurant, speeltuin, tennisveld, 
zwemgelegenheid

Wandelaars

Groepen

Rolstoelen

TOEGANKELIJK NATUUR EN RECREATIE
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TOEGANKELIJK NATUUR EN RECREATIE

DE HELIX 

• Het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu brengt je dichter 
bij de natuur en zet je op een creatieve manier aan tot milieuvriendelijk en 
duurzaam gedrag.

• Gelegen in het stiltegebied Dender-Mark.
• 2 permanente tentoonstellingen: ‘In de ban van de decibel’ en ‘De Wereld van 

DALY’.
• Gevarieerd aanbod aan activiteiten: themawandelingen, activiteiten voor gezinnen, 

senioren of minder mobiele personen in groep. 

OPENINGSUREN:
Ma - vr: 08u30 – 16u30 
Za - zo: gesloten

Ook open voor groepen na afspraak.
Gesloten van 25/12 tot en met 02/01. 

TOEGANGSPRIJZEN
Tentoonstellingen: gratis

Begeleide wandelingen en bezoeken  
€ 30/gids/halve dag

Hoogvorst 2 
9506 Grimminge 
+32 54 31 79 50
dehelix@lne.vlaanderen.be
www.dehelix.be

TOEGANKELIJKHEID:

Kinderen Groepen Rolstoelen
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FIETSEN
Wist je dat er ook vele kilometers fietsplezier op jou liggen te wachten? Vlaanderen 

heeft immers heel wat te bieden aan fietsliefhebbers die nood hebben aan bepaalde 

aanpassingen of extra voorzieningen. Fietsen door de Vlaamse Ardennen, dat is 

nog meer genieten van de prachtige regio met zijn glooiende landschap!

WANDELEN
Deze prachtige regio heeft heel wat te bieden aan wandelliefhebbers die nood 

hebben aan bepaalde aanpassingen of extra voorzieningen. Op deze manier kan 

je ook met de rolstoel of kinderwagen fraaie wandelingen doen.



TOEGANKELIJK REIZEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN44

FIETSEN MET EEN PLUS: DE GAVERSROUTE

• Bij deze route fiets je vooral langs verharde, brede paden met toegankelijke 
voorzieningen en voldoende rustpunten onderweg.

• Ook prima geschikt voor wie op een comfortabele manier en/of met kinderen wil 
fietsen.

• Rij langs de Dender en Idegem Sas richting het Stiltegebied Dender-Mark en 
proeftussendoor van een Geraardsbergse mattentaart.

STARTPLAATS

AFSTAND
16 km

Volg de knooppunten: 
67-66-69-70-74-67

RELIËF
Vlak

TOEGANKELIJKHEID:

Kinderen

Groepen

Rolstoelen

Provinciaal Domein De Gavers
Onkerzelestraat 280
9500 Onkerzele
www.tov.be/nl/fietsen-met-een-plus-de-gaversroute
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FIETSEN EN WANDELEN

FIETSEN MET EEN PLUS: SNEUKELFIETSROUTE

• De Sneukelfietsroute is een vlakke en toegankelijke route van in totaal 56 km.
• De route loopt van Oudenaarde via Elsegem (Wortegem-Petegem)  

tot Bossuit-Moen.
• De route bestaat uit 3 lussen van 10, 20 of 35 km. Het parcours is bewegwijzerd 

met zeshoekige borden met rode of blauwe opdruk.
• Startpunt 1 : Domein de Ghellinck  (Kortrijkstraat 74, 9790 Wortegem-Petegem)
• Startpunt 2 : The Outsider, Taverne Den Dronk (Donkstraat 50, 9700 Oudenaarde)
• Startpunt 3 : Bistro De Waterkant (Oeverlaan 33, 8552 Moen)
• De Sneukelfietsroute is een initiatief van VZW ’t Sneukelwiel, een fietsproject voor 

personen met een beperking, die over een fietsenpark beschikken van ruim  
100 fietsen.

• Groepen en instellingen kunnen de fietsen huren om ter plaatse een traject  
af te leggen, het is ook mogelijk om fietsen te huren voor op locatie

TOEGANKELIJKHEID:

Kinderen

Groepen

Rolstoelen

RELIËF
Vlak

www.tsneukelwiel.be
desneukelfiets@telenet.be
toerisme@oudenaarde.be  T : 055/31 72 51

INFO
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FIETSEN EN WANDELEN

OUDE SPOORWEG

• Deze verharde recreatieve wandel- en fietsroute loopt grotendeels langs de oude 
spoorweg van Ronse naar Edingen (lijn 87).

• Deze werd vooral gebruikt door arbeiders die in de mijnen van de Borinage gingen 
werken. In 1965 werd ze opgeheven en vervangen door een busdienst.

• Het traject van deze voormalige spoorlijn heeft vandaag naast een recreatieve 
waarde ook een belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarde en is 
tegelijk grotendeels beschermd natuurgebied.

• In de loop der jaren heeft zich rond de oude spoorwegbedding een zeer 
gevarieerde fauna en flora ontwikkeld. Meer dan 140 plantensoorten komen hier 
voor. De afwisselende omgeving is een ideale biotoop voor zoogdieren als egels, 
vossen en wezels. Maar ook de vuursalamander, de bruine kikker en de gewone 
pad leven langs het pad.

• Ideaal voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

TOEGANGSPRIJZEN
Gratis toegang

TOEGANKELIJKHEID 

Oude spoorweglijn 87

kinderwagens

rolstoelen

OPENINGSUREN: Altijd open
PRAKTISCH: Er is voldoende gratis parkeergelegenheid

Mgr. Beylsstraat, 9600 Ronse
toerisme@ronse.be
www.ontdekronse.be
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WINKELCENTRUM DE PASSAGE

• De eeuwenoude Sint-Martinuskerk werd omgebouwd tot een mooie galerij in het 
centrum van Ronse .

• Er zijn drie foodwinkels, twee restaurants en twee koffieshops voor iedereen die 
van lekkere en authentieke dingen houdt.

• De Passage biedt 3 unieke eventlocaties aan die samen of apart verhuurd kunnen 
worden, met zicht op de Sint-Hermeskerk en het groen van het Koning Albertpark.

• Ook fietsenverhuur en E-bike mogelijk.

Sint-Martensstraat 37  
9600 Ronse
+32 475 81 95 51
bea.demeulemeester@telenet.be
www.depassageronse.be

OPENINGSUREN
Wo – vr: 8u30 – 18u30 winkels 
Za – zo: 7u30 – 18u30 winkels
Restaurants ook ‘s avonds open

Gesloten op maandag en dinsdag

TOEGANKELIJKHEID:

r

>

TOEGANKELIJK GENIETEN
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LAVENDELHOF

• In wellness ’t Lavendelhof kan je in alle rust en privacy terecht voor enkele uurtjes 
puur genieten in de jacuzzi, het zwembad, de infraroodcabine …  
Verschillende arrangementen zijn mogelijk.

• Je kan er ook terecht voor massages, gelaatsverzorgingen etc.
• De locatie is volledig uitgerust voor mensen die minder mobiel zijn: alle faciliteiten 

zijn op een discrete manier aangepast (o.a. tillift).
• Vanaf november 2017 zullen er ook overnachtingen mogelijk zijn: er is ook een 

rolstoeltoegankelijke kamer.

Pierkenstraat 80 
9620 Velzele-Ruddervoorde
+32 498 91 85 08
info@tlavendelhof.be
www.tlavendelhof.be

OPENINGSUREN

Reservatie (liefst via email)

TOEGANKELIJKHEID:

rolstoelen
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DE VLAAMSE ARDENNEN VANUIT DE LUCHT

De Vlaamse Ardennen ontdekken vanuit een ander perspectief, zeg maar, vanuit de 
lucht? Het kan! Ballonvaren als rolstoelgebruiker? Ook dat kan! 
De mand van de ballon is speciaal ontworpen voor mensen met een fysieke 
beperking, maar ook voor senioren die slecht te been zijn … De mand is namelijk 
voorzien van een deurtje en indien nodig een comfortabele stoel.
Tijdens de ballonvaart kan u comfortabel genieten van het rustgevende uitzicht 
van de natuur. Na de landing wordt tijdens een glaasje bubbels nagekaart over de 
belevenissen en ontvangt u een vluchtcertificaat als aandenken. 
Men probeert daarnaast steeds te landen op een plaats die toegankelijk is voor 
rolstoel en volgwagen. Gelieve wel zelf te voorzien in een rolstoeltoegankelijke 
volgwagen.

Herenthoutseweg 31B 
2222 Wiekevorst
+32 14 700 600
info@wetravel2.eu
www.wetravel2.eu

OPENINGSUREN

Meer informatie en boeking via WeTravel2

TOEGANKELIJKHEID:

TOEGANKELIJK GENIETEN

rolstoelen

Groepen
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CONTACTGEGEVENS TOERISMEKANTOREN VOOR 
BOEKING EN INFO IKV ‘TOEREN MET TAXI’S

RESERVATIE & INFO:

Toerisme Ronse
Hoge Mote
De Biesestraat 2 - 9600 Ronse
T: +32 55 232 816
E: toerisme@ronse.be

INFO & AANVRAAGFORMULIER BOEKING OOK VIA:

Toerisme Oudenaarde 
Stadhuis
9700 Oudenaarde
T: +32 55 317 251
E: toerisme@oudenaarde.be

Toerisme Geraardsbergen
Markt
9500 Geraardsbergen
T: +32 54 437 289
E: toerisme@geraardsbergen.be

De uitgebreide dossiers ivm de toegankelijkheid van alle vermelde logies en 
attracties zijn te raadplegen via www.toevla.be of op aanvraag bij toerisme  
Oudenaarde. De brochure is online te raadplegen via volgende link: 
www.toerismevlaamseardennen.be/nl/toegankelijkheidsinfo !

Wanneer u op zoek bent naar een fijne, exotische of avontuurlijke bestemming 
buiten de Vlaamse Ardennen, kan u terecht bij WeTravel2. Zij bieden 
reisformules aan voor mensen met een tijdelijke of permanente fysieke 
beperking. Meer informatie: www.wetravel2.eu

Bekijk ook het aanbod van Toerisme Vlaanderen met betrekking tot 
toegankelijkheid: www.toerismevlaanderen.be/publicaties, onderwerp 
‘Toegankelijkheid’.
 

Wanneer u meer informatie wenst over het Steunpunt 
Vakantieparticipatie en hun aanbod, kan u bij hen terecht via volgende 
link: https://www.vakantieparticipatie.be
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