GENT
Dat België internationaal op de wielerkalender staat, is in niet
onbelangrijke mate te danken aan Gent. Niet alleen werd hier
exact 1869 jaar geleden de allereerste wielerwedstrijd op Belgische
bodem verreden, ook staat hier de wieg van nagenoeg elke belangrijke Belgische klassieker.
Zo werd in 1913 de eerste editie verreden van de Ronde van Vlaanderen met start op de Korenmarkt en aankomst op de wielerpiste
van Mariakerke. Later kwamen daar nog de spraakmakende klassiekers Gent-Wevelgem en de Omloop Het Volk, alias Gent-Gent,
bij. Zelfs een wielergrootheid als de Fransman André Darrigade,
die in 1958 de tweede Tourrit met aankomst in Gent won, liet er
geen twijfel over bestaan: “Gent is dé wielerstad van Vlaanderen”.
In niet onbelangrijke mate dankt Gent die eer aan de aanwezigheid
van Het Kuipke en de zesdaagse die daar gereden wordt. Ook vandaag is er in Gent geen gebrek aan infrastructuur. Het Vlaams Wie-

lercentrum Eddy Merckx aan de Blaarmeersen, waar in 1988 het
WK baanwielrennen plaatsvond, is een ideale locatie voor topsport
en jeugdopleiding.
LINK MET OMLOOP HET NIEUWSBLAD
De openingsklassieker van het Noord-Europese wielerjaar is traditiegetrouw de Omloop Het Nieuwsblad. Deze wedstrijd werd
voor het eerst georganiseerd in 1945 als de Omloop van Vlaanderen, door de krant ‘Het Volk’. De oorlog was echter nog niet helemaal gedaan en pas enkele uren voor de start krijgt de organisatie
groen licht van het bevrijdingsleger. Onder druk van ‘Het Nieuwsblad’ wijzigde de wedstrijd in 1947 dan van naam naar ‘Omloop Het
Volk’, zodat er niet langer verwarring kon zijn met de Ronde. Bij het
ter ziele gaan van de krant Het Volk werd de wedstrijd omgedoopt
tot Omloop Het Nieuwsblad.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
TIESJ BENNOOT, JESSE VANDENBULCKE, ILJO KEISSE

M

-7,4 km W -7,4km

GENT

COÖRDINATEN

51° 02’ 22” N 3° 43’15” E

M

-7,4 km W -7,4km

GENT

COÖRDINATEN

51° 02’ 32.6” N 3° 43’ 36.4” E

M

-7,4 km W -7,4km

GENT
COÖRDINATEN

51° 03’ 11.3” N 3° 43’ 37.6” E

HET KUIPKE
De eerste Zesdaagse van Gent begon op 30 oktober 1922 op een
demonteerbare piste van 210 meter in de grote hal van het Feesten Floraliënpaleis dat was gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1913. In 1927 werd een vaste piste van 160 meter in
gebruik genomen. Op 12 november 1962 werd het Kuipke, zoals
de velodroom werd genoemd vanwege haar kleine omtrek en erg
steile bochten, door een brand verwoest. Een nieuw Kuipke met
een baan van 166 m werd in 1965 in gebruik genomen. Vandaag
is de zesdaagse van Gent een van de belangrijkste ter wereld. Tijdens Omloop Het Nieuwsblad is de wielertempel bovendien dé
plek waar het publiek elk seizoen voor het eerst de renners in
Vlaanderen verwelkomt.

© Patrick Verhoest

SINT-PIETERSABDIJ
De Sint-Pietersabdij is één van de topmonumenten in Gent.
Hoewel de huidige gebouwen grotendeels uit de zeventiende
en de achttiende eeuw dateren, is de reftervleugel nog authentiek middeleeuws. De prachtige tuin met wijngaard en ruïne is
een groene oase van rust in de stad. De Sint-Pietersabdij is niet
alleen een tentoonstellingshuis van Europees formaat, maar
ook een open historisch huis dat een bezoek meer dan waard is.

© Stad Gent

SINT-BAAFSKATHEDRAAL
De eerste parochiekerk van Gent is een vat vol kunstschatten. Zo
telt de kathedraal vandaag niet minder dan 22 altaren. Het huisvest ook een uniek meesterwerk: De Aanbidding van het Lam
Gods, weliswaar nog altijd zonder het in 1934 gestolen paneel
van ‘De Rechtvaardige Rechters’.
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STAM
Gent is van alle tijden en dat geldt ook voor het moderne
Gentse Stadsmuseum op de Bijlokesite: de 14de-eeuwse abdij,
het 17de-eeuwse klooster en de 21ste-eeuwse nieuwbouw vormen samen het STAM. Je ontdekt er het verhaal van Gent, een
hedendaagse stad met een eeuwenoude geschiedenis. De vaste
tentoonstelling ‘Het verhaal van Gent’ neemt je mee langs een
chronologisch parcours van objecten en multimedia die de ontwikkeling en groei van Gent tonen. Maar het STAM gaat breder
dan Gent alleen en vraagt zich ook af wat een stad tot een stad
maakt. ‘Een stad, wat is dat?’ #watisstad Dit zit vervat in ‘Het
verhaal van Gent’, in projecten zoals ‘De vierkante kilometer’ en
in tijdelijke tentoonstellingen.

© Stad Gent - Dienst Toerisme

SINT-MICHIELSBRUG
Vanop de monumentale Sint-Michielsbrug heb je niet alleen een
uniek zicht op de drie torens van Gent (Sint-Niklaaskerk, Belfort en Sint-Baafskathedraal), maar ook op de prachtige gevels
van de Gras- en de Korenlei, die zich behaaglijk spiegelen in het
water van de Leie.

© Stad Gent

PORTUS GANDA
Ganda, zoals Gent oorspronkelijk heette, is ontstaan aan de
samenvloeiing van de Leie en de Schelde. Nu ligt op die plek een
jachthaven voor passanten, Portus Ganda. Doorheen de eeuwen
vormden deze rivieren de bruisende aders van de bloei van de
stad. Vandaag geniet het historische centrum meer dan ooit van
de unieke sfeer die de aanwezigheid van (véél) water teweegbrengt.

© Stad Gent

GUM
Sinds oktober 2020 is Gent een nieuw museum rijker. Het Gents
Universiteitsmuseum staat midden in de Gentse Plantentuin,
om de hoek van MSK Gent en S.M.A.K. Het GUM is een museum
over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en
opstaan, twijfel en verbeelding.
Het GUM is genomineerd voor de European Museum of the Year
Award 2022, de meest prestigieuze museumprijs in Europa.
Het nieuwe ‘Forum voor Wetenschap, Twijfel & Kunst’, dat in
oktober 2020 de deuren opende, krijgt hiermee internationale
erkenning.
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BIBLIOTHEEK DE KROOK
De Krook, een initiatief van Stad Gent, de Universiteit Gent en
imec, meet zich heel wat identiteiten aan: een bibliotheek die
klaar is voor de 21e eeuw. Een speerpunt van ondernemerschap
en innovatie. Een cultureel knooppunt waar iedere Gentenaar
welkom is. Een baken van burgerparticipatie en onderzoek.
Maar vooral een open huis dat uitnodigt tot ontmoeting.
Het monumentale gebouw, met kunstintegratie van kunstenaar
Michaël Borremans, werd ontworpen door het Gentse architectenbureau Coussée & Goris architecten en hun partner TV RCR
Aranda Pigem Vilalta Arquitectes.

© Stad Gent

OOSTERZELE
WIELRENNERS UIT DE STREEK
RUDY COLMAN (ex-knecht van Eddy Merckx bij Moltini), KOEN BEECKMAN (Sport Vlaanderen)
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STOKERIJ VAN DAMME
Stokerij Van Damme is een bedrijvige vierkantshoeve aan de
poort van de Zwalmstreek, in het landelijke Balegem. De jeneverstokerij is een begrip in Oost-Vlaanderen. De jenever wordt
er nog steeds volgens de ambachtelijke methodes uit de 19e
eeuw gestookt.
De Balegemse stokerij is de laatste ‘warme’ landbouw-jeneverstokerij in de Benelux. Dat betekent dat het graan voor de
geestrijke drank op de boerderij zelf wordt geteeld, de alcohol
wordt er binnen de muren gestookt én de mest voor het land
wordt door de eigen runderen geleverd. Daarom wordt op de
boerderij gretig de slogan ‘Van korrel tot borrel’ gebruikt.

© ??

BALEGEMSE STEENGROEVE
Hoewel de groeve niet vrij toegankelijk is, is het ondenkbaar om
Oosterzele voor te stellen zonder te spreken van de Balegemse
steen. De enige nog ontgonnen Ledesteen in België is heel
belangrijk voor het in stand houden van ons cultureel erfgoed.
Het belang voor de restauratie van onze historische gebouwen
is in de voorbije jaren alleen maar toegenomen: waar er vroeger
meer werd gewerkt met vervangstenen wordt er nu opnieuw
vaker gerestaureerd met historisch correcte materialen.
Enkele recente referenties voor het gebruik van Balegemse
Steen zijn: het Huis van de Vrije Schippers in Gent, de Sint-Jacobskerk in Leuven, de Sint-Martinuskerk in Aalst en de Grote
Kerk in Breda.
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ZOTTEGEM
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VELZEKE-RUDDERSHOVE ARCHEOCENTRUM
Het Provinciaal Archeocentrum Velzeke, deelgemeente van
Zottegem belicht de prehistorie, de Gallo-Romeinse tijd en de
vroege middeleeuwen in de provincie Oost-Vlaanderen.
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© Danny Cantaert/ Stad Zottegem
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MUSEUM VAN FOLKLORE
In dit museum, ondergebracht in de oude pastorie, voeren de
negen ‘kamers’ je mee op een boeiende tocht in grootmoeders
tijd.
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CRYPTE, EGMONTKAMER EN STANDBEELD GRAAF
LAMORAAL VAN EGMONT
Crypte waar de gebeende van de onthoofde Graaf van Egmont
en zijn vrouw Sabina worden tentoongesteld, waar een bezoek
aan de Egmontkamer (Oud Stadhuis Zottegem) met tastbare
herinneringen van Graaf Egmont en familie meer dan de moeite
waard zijn.

© Danny Cantaert/ Stad Zottegem

LANGENDRIES/HOSTELLERI
De Hostellerie of Langendries is een klim van 1,3 kilometer over
58 hoogtemeters. De helling heeft een gemiddelde hellingsgraad
van 4,5% en die loopt op sommige stukken op tot wel 8,3%. In
café ‘De Bloemfontein’op de Langendries rollen of schieten de
spelers hun houten krulbol naar een houten stek in de grond. Op
“D’n Dries” bevindt zich het authentieke dorpscafé ‘In de Zavelput’ wat ook het decor voor een scène in de film ‘Flying Home’
van Dominique Deruddere (2014) is over een Vlaamse duivenmelker (Jan Decleir) die zijn prijsduif niet wou verkopen aan
een rijke sjeik uit Dubai.

© Danny Cantaert/ Stad Zottegem

JAN DE LICHTE PAD
In 1723 werd Jan de Lichte op de Dries in Velzeke geboren. Hoe
een ‘brave’ jongen uit Velzeke opgroeide voor galg en rad (en dat
mag je letterlijk nemen) kom je te weten op verschillende locaties in het dorp waar Jan al eens iets mispeuterde. En wie weet
ontmoet je Matteo Simoni …

© Danny Cantaert/ Stad Zottegem

PADDESTRAAT
Deze kasseien volgen deels het 2000 jaar oude Gallo-Romeinse
traject tussen Boulogne en Keulen. De kasseistrook ligt tussen
de kouters en het lagergelegen dal. De padden die deze scheiding
overstaken gaven hun naam aan de vroegere heirbaan die zo’n
2,3 kilometer lang is.
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ZWALM
De gemeente Zwalm is sinds 1977 de fusie van twaalf landelijke
dorpen: Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Roborst, Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Maria-Latem, Paulatem, Beerlegem, Meilegem, Hundelgem en Dikkele. De
Zwalmstreek wordt gekenmerkt door de Zwalmbeek, een onstuimig riviertje dat zijn bronnengebied heeft in Flobecq en uitmondt
in de Schelde te Nederzwalm-Hermelgem. De beek was destijds de
energiebron voor vele watermolens.

Getuigen hiervan zijn de Bostmolen in Roborst, de Zwalmmolen in
Munkzwalm, de IJzerkotmolen in Sint-Maria-Latem, Terbiestmolen in Nederzwalm-Hermelgem en de Boembekemolen op de grens
tussen Rozebeke en Michelbeke (Brakel).
De Zwalmstreek heeft zowat 13 watermolens in het zwalmbekken,
waarvan 5 op het grondgebied Zwalm. Er zijn enkele windmolens
waaronder de Vinkemolen de bekendste.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
JOLIEN D’HOORE, RENÉ DE CLERCQ
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VINKEMOLEN
De Vinkemolen, een oude standerdmolen, is al van ver te spotten en domineert al snel het landschap. Deze molen stond oorspronkelijk in Oosterzele, waar hij tot 1956 maalde. In 1983
waaide de molen omver en pas in 2002 werd de Vinkemolen
heropgebouwd op Franskouter, op de plaats waar vroeger al een
andere standerdmolen stond. De inhuldiging gebeurde in 2003.

© Paul Hermans

KASTEEL TEN BIEZE
Het kasteel is gelegen in een prachtig park van 60 hectare, aangelegd in Franse en Engelse stijl. In het park bevinden zich eeuwenoude bomen. De Munkbosbeek en een 13 bronnen voorzien
het water voor de slotgrachten en 3 vijvers, die op een verschillend niveau liggen. Het huidige kasteel dateert van 1730 en
verving een vervallen middeleeuws kasteel. Het monumentale
smeedijzeren hekken werd geplaatst rond 1861. Kenmerkend
voor het domein is de enorme Libanonceder. Hij zou dateren
van rond 1400. Het kasteel is nog steeds bewoond door de graaf
d’Ursel de Bousies en is niet te bezoeken.

© onroerenderfgoed Zwalm

SINT-DIONYSIUSKERK
Geen spitse, maar een barokke klokvormige toren die je doet
denken aan Duitse of Oostenrijkse kerkjes typeert de Sint-Dyonisuskerk van Roborst. En uiteraard, zoals dikwijls in onze
streek en elders heeft men in verschillende stadia aan deze kerk
gewerkt. De eerste datum die over deze kerk opduikt, is 1040.
Ook hier moet toen een romaans kerkje hebben gestaan. Door
de eeuwen heen en volgens de smaak van de tijden werd de kerk
verbouwd, uitgebreid en aangepast.
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KOUTERMOLEN
De Koutermolen is een stenen graan- en oliewindmolen die
werd gebouwd in 1772. Het bouwjaar is ingehouwen in Balegemse zandsteen. De molen werd geconstrueerd door Jan Baptiste de Smet, molenaar te Michelbeke. “De meier, schepenen,
pointers en zetters, alsmede gehemeijntenaeren van de parochie Rozebeke” verklaarden dat in deze parochie “geen cooren
wint nochte waeter meulen en sijn, waerdoor wij gennodsaeckt
zijn tot het maelen van onze graenen in andere parochien”. De
molen is al buiten gebruik van 1894 maar er werd nog verder
gemalen met een motor tot in 1955. Zo’n 20 jaar later werd de
molen dan ingericht als woning.

© Gemeente Zwalm

MARLBOROUGHSTRAAT
De Marlboroughstraat is de zevende klim voor de elite mannen
en derde voor de elite vrouwen op het parcours van de Omloop
Het Nieuwsblad. De helling is 900 meter lang met een gemiddeld hellingspercentage van 4,4% dat oploopt tot 7%.

© climbfinder

BRAKEL
De geuteling is een traditioneel streekproduct uit Brakel. Het uiterlijk van een geuteling valt enigszins te vergelijken met dat van een
dikke, mollige pannenkoek. De textuur is echter luchtig en schuimachtig. Bovendien verschilt hij van een pannenkoek doordat er in
het beslag en tijdens het bakken geen vetstoffen worden gebruikt.
Bij de geuteling wordt er soms een snuifje kaneel toegevoegd voor
het aroma. Verder bestaat de geuteling uit melk, bloem, eieren, gist
en een snuifje zout.
Zoals de traditie het wil, wordt het geutelingenbeslag met een gietlepel in een gloeiendhete oven op de kale kleitegel uitgegoten. Een

geuteling wordt niet gedraaid. Door de enorme hitte en de specifieke thermische geleidbaarheid van de kleitegel krijgt de geuteling
op zeer korte tijd zijn unieke uiterlijk, geur en smaak.
Elst, in de Oost-Vlaamse gemeente Brakel, promoot de geuteling in de Vlaamse Ardennen en daarbuiten. Elst wordt dan ook
beschouwd als geutelingendorp. Daar Sint Apollonia (patroonheilige van Elst) ook patrones is van de tandartsen, wordt wel de
volgende link gelegd: Wie een geuteling eet in Elst, is een gans jaar
gevrijwaard van tandpijn.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
3-voudig winnaar en recordhouder PETER VAN PETEGEM, ROBBE GHYS
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UITKIJKTOREN BRAKEL
De uitkijktoren in de Belgische plaats Brakel is 32 meter hoog
en biedt uitzicht over de Zwalmvallei en de getuigenheuvels. Bij
mooi weer zijn de KBC-toren in Gent en de koeltorens van Doel
zichtbaar. De Uitkijktoren is uitgerust met vier oriëntatietafels
en biedt een 360-gradenuitzicht. De toren heeft zo’n 165 traptreden. De toeristische uitkijktoren werd officieel geopend op
22 april 2001. De toren is vrij toegankelijk tussen zonsopgang en
zonsondergang en is ‘s nachts blauwverlicht. De constructie van
de toren bestaat uit een gegalvaniseerde staalconstructie van
zo’n 37.500 kg.
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NATUURGEBIED ’T BURREKEN
Het Burreken is een erkend natuurreservaat. Het erg reliëfrijke
gebied ligt op de grens van het Zwalmbekken en het Maarkebeekbekken. Het behoort tot de uitlopers van de west-oost gerichte
heuvelrug van de Vlaamse Ardennen. Het Burreken is een van
de meest schilderachtige plekjes in de Vlaamse Ardennen. Het
is een erg heuvelachtig gebied met scherp ingesneden beekjes,
die voor smalle dalen en steile (20% en meer) valleiwanden hebben gezorgd. Het hoogste punt van de centrale heuvelrug ligt op
ongeveer 116 meter hoogte. De laagste delen van het Burreken
liggen op zowat 50 meter hoogte.

46, 113,2, 168,9 km W 93,8 km

LEBERG

ZEGELSEM

De beklimming werd meermaals opgenomen in het parcours
van de Ronde van Vlaanderen. In 2011 reed Fabian Cancellara er
weg van Tom Boonen. De Leberg is traditioneel de helling voor
de Berendries. Vroeger heette de helling Keiweg-Leberg, deze
start dieper in de Haaghoek (Keiweg) en komt uit op het huidige
traject van de Leberg vlak onder de top. De klim is 1 km lang over
39 hoogtemeters met een gemiddelde hellingsgraad van 4,1%.
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© KDL

© KDL

BERENDRIES
De weg was een onderdeel van de middeleeuwse heerweg van
Oudenaarde naar Ninove. Ook op de Ferrariskaart uit de jaren
1770 is het tracé aangeduid als een deel van de steenweg Oudenaarde-Ninove. De helling bestaat uit een smalle asfaltweg. Over
een kilometer leg je 67 hoogtemeters af met een gemiddelde hellingsgraad van 7%.

© KDL

HELLING ELVERENBERG-VOSSENHOL
De Elverenberg-Vossenhol is een heuvel in de Vlaamse Ardennen gelegen tussen Brakel en Sint-Maria-Oudenhove, iets ten
oosten van de Kasteeldreef en de Berendries. Parallel aan de
Elverenberg-Vossenhol komt de Kloosterbosstraat omhoog. Het
Vossenhol is ook de naam van het lokale deelgebied van Natuurpunt-reservaat Middenloop Zwalm aan het Vijfstratenbos op de
top.

© KDL

HELLING VALKENBERG
De Valkenberg al meer dan 30 keer tussen 1961 en 2022 opgenomen in de Omloop Het Nieuwsblad en ook dit jaar zullen de
elite mannen de helling moeten trotseren. De klim is maar 600
meter lang maar gaat bijna 50 meter omhoog. Het gemiddelde
hellingspercentage is 8,1% en op het steilste punt heeft de klim
zelfs een hellingsgraad van 11,1%.
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OUDENAARDE
Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart van de Vlaamse Ardennen en aan de aankomstplaats van Vlaanderens Mooiste, de Ronde
van Vlaanderen. De stad heeft echter veel meer in petto.
Of je nu houdt van natuur, cultuur, heerlijke streekproducten of
sportieve uitdagingen: verrassende ontdekkingen liggen achter
elke hoek. Vakantie in eigen land, veilig en dichtbij.
We starten in het bruisende hart van de stad: de markt. Een gezellige plek bezaaid met restaurants, cafés en leuke terrasjes. En met
meer dan 100 waardevolle cultuurhistorische gebouwen, lijkt de
stad wel een lappendeken vol monumenten. Heerlijk kuierend
door de straten met gezellige en originele boetiekjes bereik je het

iconische stadhuis. Het vormt één geheel met de 14de-eeuwse
Lakenhalle en het 16de-eeuwse Belfort in Brabantse laatgotische
stijl. Niet voor niets prijkt het gebouw eervol op de UNESCO werelderfgoedlijst.
Niet alleen het historische centrum van Oudenaarde is verrassend
en authentiek. Als een zacht deken omringt het natuurschoon van
de Vlaamse Ardennen de stad. Idyllische heuvels afgewisseld met
groene valleien en oogstrelende akkerlandschappen. Zowel voor
recreatieve wandelaars als voor doorgewinterde stappers is de
regio een paradijs op aarde, een echt wandelwalhalla. Met uitgestippelde trajecten vanuit Oudenaarde is het dubbel genieten.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
STIJN VANDENBERGH, KENNY DE KETELE, LOUIS VERVAECKE

M

58,6 km W 64,7 km

OUDENAARDE

COÖRDINATEN

50°50’37.5”N 3°36’12.7”E

M

58,6 km W 64,7 km

OUDENAARDE

COÖRDINATEN

50°50’31.8”N 3°36’03.5”E

M

58,6 km W 64,7 km

EDELARE

COÖRDINATEN

50°49’48.3”N 3°36’48.5”E

MUSEUM VAN OUDENAARDE – MOU
Het MOU is ondergebracht in het stadhuis, de trots van Oudenaarde. Onze collectie van 37 wandkleden, waarvan 18 tentoongesteld in de aanpalende lakenhalle; breidt zich bovendien voortdurend uit! Het tweede grote luik van uw bezoek is de collectie
edelsmeedkunst, een van de grootste in Vlaanderen.
Van 22 april tot en met 30 september 2022 loopt in het MOU de
tentoonstelling ‘Beestig! Dieren in de wandtapijtkunst 15001700’. Het bijzonder rijke thema van diervoorstellingen in de
wandtapijtkunst wordt hier belicht.

©

www.mou-oudenaarde.be

CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN
In het Centrum Ronde van Vlaanderen kan je niet alleen de
Ronde van Vlaanderen herbeleven in de expo maar het is eveneens de perfecte uitvalsbasis voor een fietstocht doorheen de
Vlaamse Ardennen. Er zijn verschillende kleedruimtes, douches
en lockers zodat je onbezorgd je rit kan starten. Ook het huren
van een kwalitatieve racefiets is er mogelijk. En na je rit vul je er
de calorieën terug aan in het Peloton Café.

KERSELARE
Op het hoogste punt van Oudenaarde, Edelareberg, ontstond in
het midden van de 15de eeuw het drukbezochte bedevaartsoord
O.L.V. van Kerselare. Op deze magische plek met haar moderne
kapel en miraculeus Madonnabeeldje treed je in de voetsporen van de bedevaarders. De kapel heeft een sterke sculpturale
kwaliteit door het grote hellende lessenaarsdak dat verder doorgetrokken is in een hoog oprijzende luifel over het voorplein.
Beton was voor architect Juliaan Lampens het gedroomde
materiaal om een unieke bouwstijl te ontwikkelen, die aansloot
bij het brutalisme.

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2022 / COMMENTARY GUIDE
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OUDENAARDE
M

104,4 km, 146km W 70,9 km

MATER
VOLKEGEM
COÖRDINATEN

HOLLEWEG
Een holle weg is een weg die is uitgesleten door uitspoeling door
hemelwater en/of door veelvuldig gebruik, waardoor de weg
tussen twee hellingen ligt. De kasseistrook in Oudenaarde is 1,5
kilometer lang.

50°50’14.7”N 3°38’52.8”E

M

148,6 km W 73,4 km

VOLKEGEM

COÖRDINATEN

50°50’36.6”N 3°37’51.6”E

M

103,6 km

ENAME

COÖRDINATEN

50°51’13.7”N 3°48’39.8”E

M

152,2 km W 77,1 km

MATER

COÖRDINATEN

50°50’53.7”N 3°39’58.5”E

M

154,8 km W 79,7 km

MATER

COÖRDINATEN

WOLVENBERG
De Wolvenberg is een smalle asfaltweg met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8%. De start ligt op ongeveer 30 meter
hoogte in een klein valleitje en de top ligt op 75 meter hoogte.
Net ten zuiden van de Wolvenberg ligt de Volkegemberg die vanuit hetzelfde valleitje dezelfde flank opgaat.

KATTENBERG
De Kattenberg (gemiddelde hellingsgraad: 6% en maximale hellingsgraad van 10,3%) is een helling in Ename, een deelgemeente
van de stad Oudenaarde. Het is een kasseiweg en loopt van de
Zwijndries in het dorpscentrum van Ename in het noordwesten
naar de Natendries en de grens met deelgemeente Mater in het
zuidoosten. Over 900 meter leg je 49 hoogtemeters af. De Kattenberg werd in 1995 samen met tientallen andere kasseiwegen
als monument beschermd.
KERKGATE
Kerkgate is een straat en helling in Mater, een deelgemeente van
de stad Oudenaarde. Deze kasseistrook heeft een licht stijgingspercentage en is in totaal 2,5 km lang. De bestrating van Kerkgate met kasseien gebeurde in de tweede helft van de 19de eeuw
en in 1995 werd Kerkgate samen met de Karel Martelstraat, het
Matersplein en tientallen andere kasseiwegen beschermd als
monument.

JAGERIJ
De Jagerij is een kasseistrook in Mater, een deelgemeente van
de stad Oudenaarde. Hij is 1,1 km lang en overbrugt 14 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 1%. De top
van de beklimming ligt op 82 meter hoogte De kasseien van de
Jagerij werden in 2004 een Vlaams beschermd monument.

© climbfinder

50°50’22.3”N 3°40’33.5”E
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HOREBEKE
Horebeke is de kleinste en één van de dunst bevolkte fusiegemeenten van de Vlaamse Ardennen.
Laat je in vervoering brengen door het pittoresk karakter van de
authentieke dorpspleinen en de schilderachtige vergezichten met
molens, kerktorens en uitgestrekte weilanden. Horebeke staat niet
voor niets in de lijst van de 50 mooiste dorpen van Vlaanderen.

U kunt er terecht om te genieten van de stilte en sereniteit of om
het Protestants Museum Abraham Hans of de kerken te bezoeken,
maar ook de sportieveling komt aan zijn trekken. Zo zal wielerminnend Vlaanderen Horebeke, dankzij de vele wielerklassiekers,
vooral associëren met haar fascinerende glooiingen zoals Steenberg en Foreest en de pittige kasseistrook op de Haaghoek.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
AARON VAN DER BEKEN

M

40,9 km

KORSELE

COÖRDINATEN

50°51’07.7”N 3°41’40.2”E

M

40,9 km W 85,1 km

SINT-MARIA-HOREBEKE

COÖRDINATEN

50°50’16.5”N 3°41’17.5”E

M

163,8 km W 90,1 km

SINT-MARIA-HOREBEKE
COÖRDINATEN

50°50’21.8”N 3°42’47.2”E

PROTESTANTS KERKHOF EN TREUBEUK KORSELE
Het pittoresk gehucht Korsele is een protestantse enclave die reeds gesticht werd in 1554. Het is
een bijzondere wijk met smalle wandelsteegjes, kleine huisjes, mooi verzorgde tuinen en een typerende sobere kerk. Op het kerkhof achter de Nieuwe Kerk waakt een statige treurbeuk niet alleen
over de grafzerken, maar ook over een oude gedenksteen voor koning Willem I. Het is 1 van de oudste treurbeuken van het land, uit het midden van de 19de eeuw, en behoort tot de eerste treurbeuken die in ons land aangeplant werden. De treurbeuk prijkt sinds 1982 op de lijst van beschermde
monumenten.

ANTIEKE DOODSHOOFDEN KERKHOF SINT-MARIA-HOREBEKE
De doodskoppen behoren tot funerair erfgoed. Ze bewaakten
het ommuurde kerkhof van Sint-Maria-Horebeke reeds in 1516
vanop de hekstijlen van de hoofdingang. Bij herstellingswerken
in 1713 werden ze verplaatst van de zuilen naar de knielsteen
voor het calvariekruis aan de achterkant van de kerk, waar ze tot
op de dag van vandaag nog altijd terug te vinden zijn.

BIESESTRAAT
De Biesestraat is een helling van 820 meter met een gemiddelde
hellingsgraad van 3,8%. Op het steilste punt is het percentage
7%.
©
© climbfinder

M

43 km, 110,1 km, 165,9 km

HAAGHOEK

W

90,8 km

Haaghoek is een straat in Sint-Kornelis-Horebeke en Zegelsem
in de Vlaamse Ardennen. De Haaghoek is een golvende kasseiweg van 2 kilometer die loopt tussen beide dorpscentra. Een
deel van de Haaghoek loopt op de gemeentegrens van Horebeke
en Brakel. Op de Ferrariskaart uit de jaren 1770 is het tracé van
de weg weergegeven, met halverwege het gehucht Haeghoeck,
gelegen tussen de dorpscentra van Sint-Kornelis-Horebeke
en Zegelsem. In 1995 werd de Haaghoek samen met tientallen
andere kasseiwegen, waaronder de aangrenzende Teirlinckstraat en Sint-Ursmarusstraat in Zegelsem, beschermd als
monument.

SINT-KORNELIUSHOREBEKE
ZEGELSEM

COÖRDINATEN

50°49’47.6”N 3°42’34.6”E
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WORTEGEM-PETEGEM
Wortegem-Petegem is een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente telt ruim 6.000 inwoners.

Wortegem-Petegem ligt op de linkeroever van de Schelde, tussen
de stad Oudenaarde en de provincie West-Vlaanderen.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
TIM MERLIER

KRUISEM
Kruisem is een gemeente met een sterk groen en landelijk karakter. De gemeente, gekenmerkt door een golvend landschap, vormt
zowat de poort van de Vlaamse Ardennen. De sympathieke rust
ervaar je vooral in de kleinere kerkdorpen met hun pittoreske sfeer.

Kruisem heeft dan ook vele toeristische troeven: negen kastelen,
drie molens, een uitkijktoren, meerdere natuurgebieden en vele
eeuwenoude hoeves. Deze bezienswaardigheden kan je ontdekken
via diverse recreatieve routes.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
JOLIEN VERSCHUEREN (1990-2021)

M

65 km W 56 km

WANNEGEM-LEDE

SCHIETSJAMPETTERMOLEN MET ORIËNTATIETAFEL
Deze staakmolen kende een bewogen geschiedenis. Al in
de 16de eeuw stond op deze plaats in Wannegem-Lede een
windmolen. Deze molen, in de volksmond ‘Grote Molen’ of
‘Steyaertsmolen’ genoemd, waaide op 27 oktober 1959 om.
De huidige molen werd in 1981 overgebracht vanuit het WestVlaamse Houtave (Zuienkerke). Dat verliep niet zonder problemen. Tijdens de ontmanteling wilde de plaatselijke veldwachter
met een vuurwapen verhinderen dat de molen werd opgeladen.
De molen kreeg op die manier zijn naam.

© gemeente Kruisem

ORIËNTATIETAFEL

COÖRDINATEN

50°53’34.7”N 3°32’51.8”E

M

65 km W 56 km

WANNEGEM-LEDE

COÖRDINATEN

50°51’10.7”N 3°28’48.0”E

Aan de voet van de Schietsjampettermolen, gelegen langs de
Huisepontweg, staat een oriëntatietafel. Het gemeentebestuur
verkreeg hiervoor de steun van de VZW Toerisme Vlaamse
Ardennen en van moleneigenaar Etienne Van Hoe. Vanaf deze
stek zijn zelfs de torens van Gent zichtbaar!

© gemeente Kruisem

KASTEEL DE GHELLINCK D’ELSEGHEM
Het kasteel van Wannegem-Lede, ook het ‘Petit Trianon’ (cfr.
park van Versailles, 1755) van Vlaanderen genoemd, is een
schoolvoorbeeld van een laat 18de-eeuws ‘maison de plaisance’
in zuivere classicistische of Louis XVI stijl. Het gebouw (178586) werd ontworpen door Barnabé Guimard (1731-1805), leerling van Jacques IV Angel Gabriel (de wederopbouwer van Versailles) en tevens bouwmeester (i.o.v. Karel van Lorreinen) van
het Koningsplein en het Warandeplein te Brussel. Opdrachtgever was Alphonse Pierre Antoine Baut de Rasmon (1756-1833),
afkomstig uit een kapitaalkrachtige Gentse familie van industriëlen en lid van diverse besturen tot het hoogste niveau (o.m.
de Staten-Generaal). Zijn vader had de heerlijkheid Wannegem-Lede in 1765 gekocht van de familie Montmorency.

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2022 / COMMENTARY GUIDE
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KRUISEM
M

56 km W 53 km

HUISE

COÖRDINATEN

50°53’57.1”N 3°35’17.6”E

M

67,4km W 56,2 km

WANNEGEM

COÖRDINATEN

50°53’36.4”N 3°33’33.4”E

HH. PETRUS EN URBANUSKERK HUISE
De vroegste kerk van Huise zou dateren uit de late 9e eeuw.
Volgens de overlevering zou de H. Adelhardus, abt van Corbie
(+826), die waarschijnlijk geboren werd in Huise en wiens neoromaans standbeeld te bezichtigen is voor de kerk, de bouw van
de kerk mogelijk gemaakt hebben dankzij zijn giften. Van deze
kerk zijn evenwel geen restanten overgebleven. In de late 13e
eeuw werd een Romaanse kerk gebouwd, waarvan het transept
nog bewaard bleef. De kerk werd verschillende keren gerestaureerd, het meest ingrijpend in 1889 onder leiding van architect
August van Assche, zodat ze er nu pseudo-romaans uitziet. Het
is een homogeen gebouw met een ruim driebeukig schip, geprononceerd transept met zware vieringtoren, kort presbyterium
en klein vlak afgesloten koor.

© gemeente Kruisem

HUISEPONTWEG
De Huisepontweg is een kasseiweg van 1,8 kilometer die klimt
van het dorpscentrum van Wannegem op naar het oosten richting Huise. Op de Ferrariskaart uit de jaren 1770 staat de weg al
weergegeven met even buiten het dorp de windmolen van Wannegem. In 1783 werd aan de zuidkant van de straat een nieuw
domein aangelegd waarin het Kasteel van Wannegem-Lede
werd opgetrokken.

GAVERE
Gavere ligt aan de Schelde, tussen de steden Gent en Oudenaarde.
De gemeente is bekend om de Slag bij Gavere die in 1453 werd uitgevochten tussen de hertog van Bourgondië Filips de Goede en de
Gentenaren die in opstand kwamen tegen de hoge belastingen.
Keizer Karel V verhief het land van Gavere in de 16e eeuw tot prins-

dom. Lamoraal van Egmont werd de eerste prins. Hij erfde deze
titel van “Prins van Gavere” (verleend door Keizer Karel V) van zijn
moeder Françoise van Luxemburg bij zijn huwelijk met Sabina van
Beieren in 1544.
Sinds 1983 wordt in Gavere elk jaar een wedstrijd veldrijden georganiseerd.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
THOMAS DE GENDT, VICTOR CAMPENAERTS, ARTHUR ‘TUUR’ DECABOOTER (bijnaam: El Toro).

M

79,5 km W 42,6km

ASPER
GAVERE
SEMMERZAKE
VURSTE
COÖRDINATEN

50°55’44.4”N 3°39’18.1”E

SCHELDE
Groot Gavere ligt op de Boven-Schelde, dat deel van de rivier
vanaf de bron in het noorden van Frankrijk tot Gent. Klein
Gavere en Asper liggen op de linkeroever, amper een paar meter
boven het waterniveau. Op de rechteroever situeren zich Dikkelvenne, Gavere, Semmerzake en Vurste met de Scheldemeersen en op de hoger gelegen kouters ligt Baaigem. In deze streek
(tussen Zwijnaarde-Merelbeke en Oudenaarde) waren heel wat
steenbakkerijen tot in de 20ste eeuw actief.
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GAVERE
M

79,5 km W 42,6km

GAVERE

COÖRDINATEN

50°55’47.5”N 3°39’11.7”E

M

79,5 km W 42,6km

GAVERE

BURCHTMONUMENT
Aan de voet van de Scheldebrug, in het verlengde van de Stationsstraat, staat op de rotonde een replica van de 12de-eeuwse
burcht, in Doornikse steen, op de oorspronkelijke plaats. Deze
indrukwekkende burcht kwam er op initiatief van de Heren van
Gavere, één van de oudste en bekendste adellijke geslachten in
het graafschap Vlaanderen. De residentie moest voldoen aan
hun status. De Franse koning Louis XIV liet deze versterking op
de Schelde-oever in 1648 vernietigen. Bij het rechttrekken van
de Schelde in 1970 vond men nog enkele brokstukken ervan.

© gemeente Gavere

GEMEENTEHUIS EN STANDBEELD VAN VALEIR
Gavere was in 1453 het schouwtoneel van een bloederige slag
tussen Gentse milities en de hertog van Bourgondië. Aan Gentse
zijde vielen 16.000 slachtoffers, ongeveer één vierde van de
toenmalige bevolking.
Als eerbetoon aan de duizenden gesneuvelde soldaten uit de
regio kijkt sinds 1953 het robuuste standbeeld van Valeir uit over
het marktplein. De krijger is trouwens een echt dorpsfiguur. Je
vindt hem terug in de streekproducten (zoals het Valeirbier), als
wandelroute en als trofee.

© gemeente Gavere

Oorspronkelijk werd dit gebouwd als privé-villa maar in 1959
kocht de gemeente dit gebouw en richtte het in als gemeentehuis. De cottagestijl met een bovenverdieping in imitatievakwerkbouw is zeer kenmerkend.
Aan de voet van het gemeentehuis heb je een ruim zicht over de
Markt en de omgeving.
COÖRDINATEN

50°55’39.8”N 3°39’15.6”E

M

79,5 km W 42,6km

GAVERE

Rechts, aan de straatkant waar nu het toeristisch onthaal is
gehuisvest waren vroeger stallen en koetshuizen van het vroegere herenhuis.

© gemeente Gavere

KASTEEL GRENIER
Kasteel Grenier is een kasteeldomein met beukendreef. Het grote
parkdomein met visvijvers, stallingen, neerhof en hovenierswoning helt af richting de Schelde. Het classicistisch kasteel werd
gebouwd in 1837-39 in opdracht van senator Grenier.

COÖRDINATEN

Sinds 1952 is het een militair domein en de thuis van het luchtverkeerscontrolecentrum. Eind 2019 trokken de militaire luchtverkeersleiders in bij de civiele luchtverkeersleiders van Belgocontrol. Het zag er lange tijd naar uit dat de kazerne daardoor
zou verdwijnen. In 2020 werd toch beslist om een compagnie
van het 3de Bataljon Paracommando’s te kazerneren. Daardoor
is de laatste kazerne van Oost-Vlaanderen gered.

50°55’21.8”N 3°39’52.1”E

Op dit domein wordt jaarlijks de veldrit van Gavere gehouden.
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GAVERE
M

79,5 km W 42,6km

VURSTE

KASTEEL BORGWAL
Dit domein, oorspronkelijk volledig ommuurd, is een rolstoelvriendelijk wandelgebied van 18 hectare met kasteel met vijver,
ijskelder en neerhof met een mooie duiventoren. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot 1538, met een reeks families als
eigenaars, meestal van adel maar ook uit de clerus.
In 1975 kochten de Broeders van Liefde Borgwal en richtten het
domein in als verblijf voor volwassenen met een verstandelijke
beperking.

COÖRDINATEN

50°56’54.7”N 3°41’06.7”E

M

79,5 km W 42,6km

GAVERE
COÖRDINATEN

50°55’36.5”N 3°39’54.6”E

Het kasteel zelf kwam in 2012 in privéhanden. Het domein is een
fijne plek om even te vertoeven of om uit te rusten tijdens een
wandeling of fietstocht.

© gemeente Gavere

KASTEELDREEF – MOLENSTRAAT
Als je Gavere via het rondpunt binnenrijdt, start je met een korte
pittige helling met nadien een verraderlijke uitloper. In totaal
toch een helling van 500 meter. Je passeert intussen langs De
Poort, het gemeentehuis, de Markt en de Sint-Amanduskerk van
Gavere.

© climbfinder

LIERDE
De slogan van de gemeente ‘Landelijke eenvoud in de Vlaamse
Ardennen’ doet Lierde alle eer aan. Lierde behoort tot het sterkst
heuvelende deel van de Vlaamse Ardennen waar je achter elke
heuvel een vallei of beek vindt. Het is hier rustig leven en een aan-

M

179,3 km W 103,9 km

SINT-MARTENS-LIERDE

COÖRDINATEN

50°48’15.5”N 3°49’21.4”E

M

181,3 km 105,5 km

DEFTINGE

COÖRDINATEN

50°47’09.8”N 3°50’27.2”E

trekkingspunt voor vele wielerliefhebbers dankzij o.a. de Eikenmolen. Ook de wandelaar komt hier aan zijn trekken door de oase
van kalmte die de gemeente uitstraalt. Lierde bestaat uit 4 deelgemeenten en heeft zo’n 6.500 inwoners.

DE KARTUIZERPRIORIJ
De Kartuizerpriorij Sint-Martens-Bos of Sint-Maartens-Bos is
een voormalige kartuizerpriorij opgericht in 1329. Deze bleef
bestaan tot de afschaffing op 17 maart 1783 door keizer Jozef II
maar zijn tot op vandaag goed bewaard gebleven. In de kerk zijn
zes schilderijen van de Brusselse kunstenares Elisabeth Seldron
te zien. In het nabijgelegen café De Kartuizer kan je terecht voor
een ‘Kartuizerbier’ van Brouwerij De Graal geschonken in een
aardewerken pot met drie oren.

© Gemeente Lierde

KLOOSTER DEFTINGE
Moederklooster van de congregatie van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo. Aanvang bouw klooster in 1836, kloostervleugel
toegevoegd in 1839, verder uitgebreid in het derde kwart van
de 19de eeuw onder meer met kloosterkapel. Van 1889 tot 1899
echter afbraak van het oude klooster en vervanging door nieuwe
kloostergebouwen.
Hoofdgebouw van het klooster aan de straat, uit eind 19de eeuw
naar ontwerp van architect A. Vossaert (Oudenaarde). Voorgevel met neotraditionele kenmerken en neogotische elementen.
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LIERDE
M

181,3 km W 105,5 km

DEFTINGE

KERK DEFTINGE - PAROCHIEKERK SINT-URSMARUS
Oudste gedeelte de westelijke toren dateert uit de 13de eeuw.
Kerk onderging heel wat verbouwingswerken door de jaren
heen, startend in de 18e eeuw en eindigend met een laatste herschildering in 1993.

COÖRDINATEN

50°47’08.5”N 3°50’31.3”E

Een Romaanse doopvont in blauwe hardsteen, uit de 12de of
13de eeuw is nog aanwezig.

© Gemeente Lierde

GERAARDSBERGEN
M

187,5 km W 111,7 km

GERAARDSBERGEN

COÖRDINATEN

50°46’20.9”N 3°53’21.2”E

M

191,4 km W 115,6 km

GERAARDSBERGEN
GALMAARDEN

MUUR VAN GERAARDSBERGEN
De Muur van Geraardsbergen is een helling en straat op de
Oudenberg in de Belgische stad Geraardsbergen. De Muur, ook
bekend als de Muur-Kapelmuur, is een begrip in de Vlaamse
klassieke wielerwedstrijden. De Muur is een kasseiweg op de
Oudenberg, de heuvel waartegen het stadscentrum van Geraardsbergen aan ligt. In 1940 werd de Oudenberg beschermd als
landschap en in 1995 werd de befaamde kasseiweg uitgeroepen
tot monument.

© Kramon

BOSBERG
De Bosberg is een helling van 1,4 km en 68 hoogtemeters. De
klim heeft een gemiddeld hellingspercentage van 5% en op het
steilste punt loopt het percentage op tot 11,3%.

COÖRDINATEN

50°46’07.4”N 3°55’58.1”E
© dienst communicatie gemeente Galmaarden

GALMAARDEN
Galmaarden is vooral bekend omdat wielerwedstrijden over zijn
heuvels rijden, de Bosberg en de Congoberg. Het landschap is
geliefd bij wandelaars, mountainbikers en wielertoeristen. De
Congoberg is een beschermd landschap en deel van het stiltegebied

Dender-Mark.
Van de 4 watermolens op de Markrivier is er nog eentje actief, voor
granen uit de korte keten, met name de Heetveldemolen. In de
zomerweekends kan je de Heetveldemolen ook bezoeken.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
ARNE MARIT, TOM TIMMERMANS, TIM TIMMERMANS, SÉBASTIEN VAN POPPEL

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2022 / COMMENTARY GUIDE

16

GALMAARDEN
M

191,4 km W 115,6 km

GALMAARDEN

COÖRDINATEN

50°46’14.8”N 4°00’02.4”E

M

191,4 km W 115,6 km

GALMAARDEN

COÖRDINATEN

50°45’11.9”N 3°58’14.6”E

CONGOBERG
De Congoberg (vroeger Hulstberg) is een beschermd landschap,
stiltegebied en wandelgebied, met boerderijen van 1000 jaar
oud: Hof te Leysbroek en Hof ten Berg. Als het beeld niet op uitleen is, staat hier ook De Ontvoering van Europa van Koenraad
Tinel, die hier in de buurt woont. We komen ook voorbij 2 voormalige stoeterijen of hengstenboerderijen. Tussen 1870 en 1930
was Vollezele de koploper in de kweek en uitvoer van trekpaarden naar alle continenten.

gemeente Galmaarden ©

CENTRUM GALMAARDEN
Het Marktplein van Galmaarden wordt gedomineerd door de afgebrande Sint-Pieterskerk. Toen de
plannen voor het herstel van de kerk klaar waren, besloot het bisdom toch de kerk over te dragen
aan de gemeente. Nu zijn plannen in de maak voor een panoramische toren, een open markthal
en een bibliotheek van de toekomst. Naast de kerk staat het Gemeenschaps-Centrum Baljuwhuis,
waar na de baljuws ook een aantal generaties brouwers heeft gewoond en gebrouwen in brouwerij
L’Étoile.

NINOVE
De finish van Omloop Het Nieuwsblad is getrokken in Ninove, midden in de prachtige Denderstreek. De stad is zo’n beetje het kloppend hart van de streek waar De Vlaamse Ardennen, De Groene
Gordel en het Pajottenland aan elkaar grenzen. Met de ‘abdijkerk’
ofwel de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk kent Ninove een rijk

M

196 km W 120,2 km

DENDERWINDEKE

COÖRDINATEN

50°47’54.1”N 4°01’29.9”E

M

196 km W 120,2 km

DENDERWINDEKE

COÖRDINATEN

50°47’52.6”N 4°00’04.9”E

abdijverleden. Het barokke gebouw prijkt trots boven de skyline
van de thuis van de Ninovieters. Je kan in Ninove terecht om even
naar hartenlust te shoppen, de ter plaatse gebrouwen Witkap te
proeven of om even te bewegen in het groen dat de stad zo mooi
omgeeft.

SINT-PIETERSKERK
De vorige gotische kerk werd verwoest door een brand in 1838.
De huidige neoclassicistische kerk werd gebouwd van 1838 tot
1842 met integratie van het laatgotisch priesterkoor uit de vorige
kerk en een toren voltooid in 1860. Op de gevels van de kerk vind
je de zes staties van O-L-Vrouw van Zeven weeën, de zevende
statie vind je terug boven de toegangsdeur in een bas-reliëf.

© Gemeente Ninove

MOLEN TER ZEVENWEGEN
De Molen Ter Zeven Wegen, zoals hij reeds halverwege de
negentiende eeuw werd genoemd, heeft tot 1955 op windkracht
gemalen. Vanwege de slechte staat waarin de molen verkeerde,
werd het wiekenkruis in 1991 verwijderd. In 1993 verkreeg de
stad Ninove de vervallen molen in erfpacht en van 2002 tot
2005 werd hij zeer grondig gerestaureerd, waarbij de molen
geheel is afgebroken en heropgebouwd. Sinds de restauratie is
hij opnieuw maalvaardig.
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NINOVE
M

200,1 km W 124,4 km

MEERBEKE

COÖRDINATEN

50°48’50.0”N 4°03’49.9”E

M

200,1 km W 124,4 km

NINOVE

COÖRDINATEN

50°49’29.1”N 4°02’25.2”E

M

202 km W 126,2 km

NINOVE

COÖRDINATEN

50°50’16.7”N 4°01’16.0”E

NEIGEMBOS
Ondanks wat de naam laat vermoeden bevindt het Neigembos
zich grotendeels op het grondgebied van Meerbeke en niet in
Neigem, het gevolg van een beslissing van Napoleon Bonaparte
die de gemeentegrenzen liet hertekenen rond 1800. Het bos, een
natuurreservaat, is 65 ha groot en bedekt de zuidelijke punt van
een zuidwest-noordoost lopende heuvelring die de waterscheidinglijn vormt tussen het Dender- en Zennebekken. Opvallend
in het Neigembos is het zeer sterk wisselend reliëf. De hoogte
varieert van 20 m tot 90 m. Door erosie na ontbossing zijn holle
wegen ontstaan, met links en rechts ervan een erg gevarieerde
plantengroei.

© Gemeente Ninove

SINT-PIETERSKERK
De St-Pieterskerk werd vermoedelijk rond 700 gesticht als
grafkapel voor de H. Berlindis die ca 690 in Meerbeke stierf.
Verwoest door de Noormannen, werd de kapel rond 1000 herbouwd tot een romaanse kerk waarvan nu enkel het koor nog
overgebleven is. Nadat het schip gedeetelijk door een brand verwoest werd, werd het schip in 1642 herboud. De rococogevel in
Leidsche steen dateert uit 1750. Typisch is ook de achthoekige
klokkentoren. Het fraaie 18e eeuwse kerkelijk kunstbezit wijst
op een relatief grote rijkdom, dankzij de toeloop van bedevaarders naar de relieken van de H. Berlindis. De kerk is sinds 4 mei
1944 beschermd .

© Gemeente Ninove

ABDIJKERK
Na de verwoesting van de romaans-gotische abdijkerk tijdens
de godsdienstoorlogen werd door abt David besloten tot een
nieuw kerkgebouw. Hij wou een gotische kerk optrekken zoals
gebruikelijk. In die zin werden dan ook de plannen getekend.
Doch verder dan plannen en een korte opbouw boven de grondvesten kwam men niet. Het is abt Ferdinand Van der Haeghen
(1712-1754) die de kerk liet bouwen. Hij verzamelde fondsen,
onderschreef leningen en zorgde voor de voltooiing. Als groot
voorstander van de nieuwe stijl werd het hele gebouw afgewerkt
in barok.
© Gemeente Ninove

M

202 km W 126,2 km

NINOVE

COÖRDINATEN

50°50’10.8”N 4°01’31.9”E

KOEPOORT
De Koepoort is de enige overgebleven poort van vier stadspoorten die Ninove omsloten. Ninovetiers hebben hun bijnaam
“Wortelkrabbers” te wijten of te danken aan de legende die is
verbonden aan de Koepoort. Toen op een dag de Aalstenaren
Ninove aanvielen vond de poortwachter niet meteen de grendel
om de poort af te sluiten. Hij gebruikte dan maar een wortel als
grendel. Stond daar toevallig toch een boer met een ezeltje. De
ezel vrat de wortel op en de stadspoort stond wagenwijd open
voor de vijand… Het symbool van de wortel werd ook gretig
opgepikt door de Ninoofse carnavalisten; Ninove heeft trouwens twee carnavalsmonumenten: het Wortelmanneken en
Dingsken.
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NINOVE
M

202 km W 126, 2 km

NINOVE

COÖRDINATEN

50°49’42.6”N 4°00’49.0”E

TIFO WILLY VERLÉ
Willy Verlé maakte van Ninove een koersgrootstad. Hij zette
jarenlang mee zijn schouders onder de organisatie van de Ronde
van Vlaanderen en nam ook jaren later die rol op zich in de openingsklassieker. Hij had een hart voor de koers, hielp Vlaanderens Mooiste jaar na jaar mee groeien en genoot met volle teugen van de aankomst van Omloop Het Nieuwsblad in de stad
waar hij koers thuis liet komen, Ninove. Verlé betekende veel
voor de wielerwereld, Ninove en zijn nabijere omgeving en stierf
onverwachts op 80-jarige leeftijd. Op de stedelijke atletiekpiste
in Ninove werd een tifo van 10 op 10 meter gelegd als eerbetoon
aan Willy Verlé.

BEDANKT

W I L LY

DENDER
Nergens oogt de Dender zo indrukwekkend, nergens is de
omgeving zo groen en ongerept als in de omgeving van Ninove. Vergis je echter niet want diezelfde lieflijke rivier verandert soms in een mum van tijd in een kolkende stroom. Niet
voor niets is de naam “Dender” afkomstig van het Keltische
“Tanera” wat “de woelige, de bruisende” betekent. In Ath,
Henegouwen, vloeien de oostelijke en de westelijke Dender
samen om 65 km verder in Dendermonde in de Schelde uit
te monden. De Dender staat in voor de afwatering van de
hele Denderstreek, een oppervlakte van 133 000 ha met een
omtrek van 224 km.

© Gemeente Ninove
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OMLOOP HET NIEUWSBLAD DOOR DE JAREN HEEN
In 1945 stond Omloop Het Nieuwsblad voor het eerst op de wieleragenda, onder de naam de Omloop Van Vlaanderen. De winnaar
van deze eerste profeditie was Jean Bogaerts uit Schaarbeek. Drie
Belgen wisten de koers drie keer te winnen Ernst Sterckx, Joseph
Bruyère en Peter Van Petegem. Er staan maar liefst 56 overwinningen van de 76 edities op naam van een Belg. Greg Van Avermaet was
de beste in 2017 en 2018, de laatste Belgische winnaar was Jasper
Stuyven in 2020. Het vrouwenpeloton staat in 2022 aan de start
voor hun 16e editie van de voorjaarsopener.
Van 1945 tot 1947 werd de Omloop Van Vlaanderen, zoals die toen
heette, georganiseerd als tegenhanger van de Ronde van Vlaanderen. Om verwarring met de Ronde te vermijden werd de wedstrijd
in 1947 omgedoopt tot Omloop Het Volk. Na een fusie in 2008 tussen de twee kranten Het Volk en Het Nieuwsblad kreeg de eerste
koers van het voorjaar officieel de naam ‘Omloop Het Nieuwsblad’.
De Omloop Het Nieuwsblad is de traditionele opener van het
Vlaamse voorjaar en de eerste WorldTourwedstrijd op Europese
bodem.
Voor de vrouwen staat Omloop Het Nieuwsblad sinds 2006 op
het programma. De klassieker is ook bij de Nederlandse rensters
geliefd. Suzan De Goede won zowel in 2006 bij de eerste editie als
in 2009. Lucinda Brand won in 2017, Anemiek van Vleuten in 2020.

Ook Anna van der Breggen is een sterkhoudster zij won in 2015 en
2021. De Zweedse Emma Johansson haalde in 2011 dan weer een
record binnen omdat ze de Omloop twee jaar na elkaar op haar
naam wist te schrijven. Ze won ook al in 2010.
Voorlopig is Nederland dus baas bij de vrouwen. Tot op vandaag
wist nog geen enkele Belgische vrouw een overwinning binnen te
halen op het parcours van de Omloop. De eerste niet-landgenoot
die de Omloop Het Nieuwsblad bij de mannen op zijn palmares
wist te schrijven was de Ier Seamus Elliott in 1959, na hem volgenden o.a. nog Jo de Roo, Jan Raas, Teun Van Vliet en Filippo Pozzato.
De eerste winnaar Jan Bogaerts is tot vandaag de jongste ooit.
Bogaerts was 20 jaar toen hij de Omloop won. Bij de vrouwen is de
Deense Mie Bekker Lacota nog steeds de jongste winnares, zij won
op haar 19e in 2007 de tweede editie van de Omloop voor vrouwen.
In 2021 was Davide Ballerini (Quick Step-Alpha Vinyl) de snelste
in een massasprint voor Jake Stewart (Groupama-FDJ) en onze
landgenoot Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) in Ninove. Anna
Van der Breggen (Team SD Worx) won bij de vrouwen voor Emma
Norsgaard (Movistar Team) en haar team-en landgenote Amy Pieters.

© Photonews
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ERELIJST ELITE VROUWEN
YEAR

1st

2nd

2021

NL

Anna van der Breggen

DK

Emma Cecilie Jorgensen

NL

Amy Pieters

2020

NL

Annemiek van Vleuten

IT

Marta Bastianelli

NL

Floortje Mackaij

2019

NL

Chantal Blaak

IT

Marta Bastianelli

NL

Jip van den Bos

2018

DK

Christina Siggaard

US

Alexis Ryan

IT

Maria Giulia Confalonieri

2017

NL

Lucinda Brand

NL

Chantal Blaak

NL

Annemiek van Vleuten

2016

GB

Lizzie Armitstead

NL

Chantal Blaak

AU

Tiffanny Cromwell

2015

NL

Anna van der Breggen

NL

Ellen van Dijk

GB

Elizabeth Armitstead

2014

NL

Amy Pieters

SE

Emma Johansson

GB

Elizabeth Armitstead

2013

AU

Tiffany Cromwell

US

Megan Guarnier

SE

Emma Johansson

2012

NL

Loes Gunnewijk

NL

Ellen van Dijk

DE

Trixi Worrack

2011

SE

Emma Johansson

NL

Andrea Bosman

NL

Chantal Blaak

2010

SE

Emma Johansson

BE

Liesbeth De Vocht

BE

Grace Verbeke

2009

NL

Suzanne de Goede

IT

Noemi Cantele

BE

Kelly Druyts

2008

NL

Kirsten Wild

DE

Angela Hennig

SE

Emma Johansson

2007

DK

Mie Bekker-Lacota

SE

Monica Holler

NL

Jaccolien Wannaard

2006

NL

Suzanne de Goede

NL

Miriam Melchers-Van Poppel

DE

Tanja Hennes
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ERELIJST ELITE MANNEN
YEAR

1st

2021

IT

Davide Ballerini

GB

Jake Stewart

BE

Sep Vanmarcke

2020

BE

Jasper Stuyven

BE

Yves Lampaert

DK

Soren Kragh Andersen

2019

CZ

Zdenek Stybar

BE

Greg Van Avermaet

BE

Tim Wellens

2018

DK

Michael Valgren

PL

Lukasz Wisniowski

BE

Sep Vanmarcke

2017

BE

Greg Van Avermaet

SK

Peter Sagan

BE

Sep Vanmarcke

2016

BE

Greg Van Avermaet

SK

Peter Sagan

BE

Tiesj Benoot

2015

GB

Ian Stannard

NL

Niki Terpstra

BE

Tom Boonen

2014

GB

Ian Stannard

BE

Greg van Avermaet

NO

Edvald Boasson Hagen

2013

IT

Luca Paolini

BE

Stijn Vandenbergh

BE

Sven Vandousselaere

2012

BE

Sep Vanmarcke

BE

Tom Boonen

ES

Juan Antonio Flecha

2011

NL

Sebastian Langeveld

ES

Juan Antonio Flecha

AU

Mathew Hayman

2010

ES

Juan Antonio Flecha

AU

Heinrich Haussler

US

Tyler Farrar

2009

NO

Thor Hushovd

BE

Kevyn Ista

ES

Juan Antonio Flecha

2008

BE

Philippe Gilbert

BE

Nick Nuyens

NO

Thor Hushovd

2007

IT

Filippo Pozzato

ES

Juan Antonio Flecha

BE

Tom Boonen

2006

BE

Philippe Gilbert

BE

Bert De Waele

NL

Leon Van Bon

2005

BE

Nick Nuyens

BE

Tom Boonen

NL

Steven De Jongh

2004

2nd

niet verreden

3th

niet verreden

niet verreden

2003

BE

Johan Museeuw

NL

Max Van Heeswijk

IT

Paolo Bettini

2002

BE

Peter Van Petegem

DK

Frank Hˆj

BE

Michel Vanhaecke

2001

IT

Michele Bartoli

BE

Hendrik Van Dyck

NL

MatthÈ Pronk

2000

BE

Johan Museeuw

DE

Steffen Wesemann

NL

Servais Knaven

1999

BE

Frank Vandenbroucke

BE

Wilfried Peeters

BE

Tom Steels

1998

BE

Peter Van Petegem

IT

Gianluca Bortolami

BE

Andrei Tchmil

1997

BE

Peter Van Petegem

BE

Tom Steels

BE

Johan Capiot

1996

BE

Tom Steels

BE

Hendrik Redant

DE

Olaf Ludwig

1995

IT

Franco Ballerini

BE

Edwig Van Hooydonck

BE

Andrei Tchmil

1994

BE

Wilfried Nelissen

FR

FrÈdÈric Moncassin

DE

Andreas Kappes

1993

BE

Wilfried Nelissen

DE

Olaf Ludwig

BE

Eric Vanderaerden

1992

BE

Johan Capiot

NL

Peter Pieters

BE

Eric Vanderaerden

1991

DE

Andreas Kappes

BE

Carlo Bomans

BE

Edwig Van Hooydonck

1990

BE

Johan Capiot

BE

Edwig Van Hooydonck

BE

Etienne De Wilde

1989

BE

Etienne De Wilde

IE

Sean Kelly

DE

Remig Stumpf

1988

BE

Ronny Van Holen

NL

Johan Lammerts

NL

John Talen

1987

NL

Teun Van Vliet

NL

Steven Rooks

BE

Jan Goessens

1986

niet verreden

niet verreden

niet verreden

1985

BE

Eddy Planckaert

NL

Jacques Hanegraaf

BE

Joseph Lieckens

1984

BE

Eddy Planckaert

BE

Jean-Luc Vandenbroucke

BE

Ludo Peeters

1983

BE

Fons De Wolf

NL

Jan Raas

BE

Luc Colijn
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ERELIJST ELITE MANNEN
YEAR

1st

1982

BE

Fons De Wolf

GB

Graham Jones

IE

Sean Kelly

1981

NL

Jan Raas

FR

Gilbert Duclos-Lasalle

BE

Jean-Luc Vandenbroucke

1980

BE

Joseph BruyËre

BE

Walter Planckaert

IE

Sean Kelly

1979

BE

Roger De Vlaeminck

NL

Jan Raas

BE

Frank Hoste

1978

BE

Freddy Maertens

NL

Alfons Van Katwijk

NL

Jan Raas

1977

BE

Freddy Maertens

NL

Jan Raas

BE

Ludo Peeters

1976

BE

Willem Peeters

NL

Hennie Kuiper

BE

Patrick Sercu

1975

BE

Joseph BruyËre

BE

Patrick Sercu

BE

JosÈ De Cauwer

1974

BE

Joseph BruyËre

BE

Patrick Sercu

BE

Rik Van Linden

1973

BE

Eddy Merckx

BE

Roger De Vlaeminck

BE

Albert Van Vlierberghe

1972

BE

Frans Verbeeck

BE

AndrÈ Dierickx

BE

Eddy Merckx

1971

BE

Eddy Merckx

BE

Roger Rosiers

BE

NoÎl Vantyghem

1970

BE

Frans Verbeeck

BE

Roger Rosiers

BE

AndrÈ Dierickx

1969

BE

Roger De Vlaeminck

BE

Daniel Van Ryckeghem

BE

ValËre Van Sweevelt

1968

BE

Herman Vanspringel

DE

Rolf Wolshohl

BE

Bernard Van de Kerckhove

1967

BE

Willy Vekemans

BE

Joseph Spruyt

BE

Edward Sels

1966

NL

Jo de Roo

BE

Walter Godefroot

BE

Eddy Merckx

1965

BE

NoÎl De Pauw

BE

Marcel Van den Bogaert

NL

Jos Van der Vleuten

1964

BE

Frans Melckenbeeck

BE

Arthur Decabooter

BE

Yvo Molenaers

1963

BE

RenÈ Van Meenen

BE

Ludo Janssens

BE

Jean-Baptiste Claes

1962

BE

Robert De Middeleir

BE

Jean-Baptiste Claes

BE

Roger De Coninck

1961

BE

Arthur Decabooter

BE

Frans Schoubben

BE

Georges Decraeye

1960

2nd

niet verreden

3th

niet verreden

niet verreden

1959

IE

Seamus Eliott

BE

Fred De Bruyne

BE

Theo Dingens

1958

BE

Jozef Planckaert

BE

Rik Van Looy

BE

Roger Decorte

1957

BE

Norbert Kerckhove

BE

Pino Cerami

BE

Leon Vandaele

1956

BE

Ernest Sterckx

BE

Briek Schotte

BE

Leopold Schaeken

1955

BE

Lode Anthonis

BE

AndrÈ Rosseel

BE

AndrÈ Vlayen

1954

BE

Karel De Baere

BE

Roger De Corte

BE

Jan De Valck

1953

BE

Ernest Sterckx

BE

Maurice Mollin

BE

Marcel Rijckaert

1952

BE

Ernest Sterckx

BE

Raymond Impanis

BE

AndrÈ Declerck

1951

BE

Jean Bogearts

BE

Lionel Van Brabant

BE

Raymond Impanis

1950

BE

AndrÈ Declercq

BE

Maurice Meersman

BE

Briek Schotte

1949

BE

AndrÈ Declercq

BE

Frans Leenen

BE

Maurice Mollin

1948

BE

Sylvain Grysolle

IT

Fausto Coppi

BE

Marcel Hendrickx

1947

BE

Albert Sercu

BE

Emiel Faignaert

BE

Achiel Buysse

1946

BE

AndrÈ Pieters

BE

Marcel Ryckaert

BE

Emmanuel Thoma

1945

BE

Jean Bogaerts

BE

Maurice Desimpelaere

BE

Robert Van Eenaeme
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PARTNERS
PRESENTING PARTNER

TOP SPONSORS

MEDIASPONSOR

MAIN SPONSORS							

AUTHORITIES

TV-PARTNER

FLANDERS CLASSICS WOMEN

OFFICIAL CAR SPONSOR

OFFICIAL SUPPLIER

FEDERATIONS

SERVICE PARTNERS
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