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5 Ronsische toppers



De Renaissance van Ronse

Ronse beleeft een tweede elan. In de stadskern 
wordt heel wat gerenoveerd. Prijzen voor immo-
biliën die nog betaalbaar zijn, zorgen ervoor dat 
heel wat jong – lees creatief – volk in Ronse en 
omgeving komt wonen. Ook het stadsbestuur zet 
z’n schouders volop onder heel wat stadsvernieu-
wingsprojecten. Meer en meer toeristen ontdekken 
Ronse. De meesten zijn onder de indruk van de 
charme van de stadskern en van de unieke combi-

natie met de groene omgeving. Of je nu Ronse bin-
nenkomt vanuit het noorden of vanuit het zuiden, 
het panoramische uitzicht van op de heuvels is 
indrukwekkend. Het landschap is uniek en nodigt 
uit ontdekt te worden ! 

In deze brochure zetten we de klassieke troeven 
van Ronse op een rij en geven we je graag concrete 
tips om als toerist op ontdekking te gaan in Ronse !
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Volg ons via onze facebookpagina  
en www.visitronse.be

01  Dienst toerisme is  
‘Fan van Ronse’

Wie anders dan Toerisme Ronse kan je 
verder helpen met allerhande vragen 
over Ronse en omgeving ? Het perso-
neelsteam van de dienst toerisme staat 
klaar om je zo goed mogelijk te infor-
meren. Spring binnen en je bezoek aan 
Ronse kan beginnen ! De keuze aan wan-
del- en fietsroutes, allerhande tips voor 
toeristische belevenissen, souvenirs, 
boeken, streekproducten,… het aanbod 
zal je verrassen ! Wij zijn ‘Fan van Ronse’, 
hoe kan het ook anders….jij ook ? Ontdek 
zeker de nieuwe ‘Fan van Ronse’ gadget 

lijn : een metalen postkaart, sticker, mok, 
ballon, badge, …. je kan het zo gek niet 
bedenken. 

Toerisme Ronse nam tijdelijk afscheid 
van de Hoge Mote. De restauratiewer-
ken aan de site zijn volop aan de gang! 
Het resultaat zal gezien mogen worden : 
een nieuw ambitieus onthaal- en bele-
vingscentrum voor Ronse en de Vlaamse 
Ardennen. Opening is voorzien in het 
najaar van 2018. Tijdens de werken aan 
de Hoge Mote, kan je de dienst toerisme 
vinden in het ‘Spanjaardenkasteel*’, cen-
traal gelegen in het Bruulpark.

* LEUK WEETJE

Het Spanjaardenkasteel kreeg zijn 
naam omdat op het einde van de 
16de eeuw er Spaanse soldaten 
werden ondergebracht die de 
protestanten moesten bekampen.

Toerisme Ronse
Hoge Mote 
De Biesestraat 2 
9600 Ronse

Tijdelijk adres : Bruulpark, 9600 Ronse 
In GPS tikken : Sint-Pietersnieuwstraat, 
Ronse

T +32 (0)55 23 28 16 
toerisme@ronse.be 
www.visitronse.be 

Openingsuren
01/03 tot 30/09 :  
ma-vr : 9-12u & 13-17u
za, zo & feestdagen :  
10-12u & 14-17u 

01/10 tot 30/11 :
ma-vr : 9-12u & 13-17u
za, zo & feestdagen : 14-17u

01/12 tot 28/02 :
ma-vr : 9-12u & 13-16u
za, zo & feestdagen : gesloten
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Luister naar het verhaal 
van de architectuur 

Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, is de Crypte 
onder de Sint-Hermeskerk voor Ronse : een 
bouwkundig hoogstandje, waarmee de 
bouwmeesters van weleer vriend en vijand 
overbluften. In de mysterieuze, onder-
grondse ruimte lees je de religieuze en soci-
ale geschiedenis van deze plek af van elke 
steen. Hier liggen letterlijk en figuurlijk de 

fundamenten van de stad. Architectuur is 
trouwens een ideale leidraad om het ver-
haal van de stad verder te volgen. Tijdens 
een wandeling door de Ronsische straten 
kom je voorbij fabrieksgebouwen, heren-
huizen en arbeidershuisjes waar sinds de 
19de eeuw de rode draad voor een econo-
misch succesverhaal werd gesponnen. 
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» INFO CRYPTE

Sint-Hermesstraat 
9600 Ronse

Openingsuren : 
01/03 tot 30/09 : di-zo en 
feestdagen (10-12u & 14-17u) 
01/10 tot 30/11 : za, zo en 
feestdagen (14-17u) 
01/12 tot 28/02 : gesloten

Tickets individuelen 
(audiogids inbegrepen) : 
Volwassenen : 5,00 euro  
Kinderen tot 12 j : gratis  
Combiticket (Must+Crypte) : 
8,00 euro

Tickets en toegang tot  
30 minuten voor sluitingstijd

Met gids, altijd mogelijk op 
reservatie. Tarief bezoek  
met gids : 
2,50 euro + gids aan  
30,00 euro per uur

02  Daal af in de Crypte

De Crypte onder de Sint-Hermeskerk 
was in de middeleeuwen al een trek-
pleister voor pelgrims. Mensen kwamen 
van ver naar deze unieke plek om hulp 
en genezing te vragen aan Sint-Hermes. 
De patroonheilige wordt nog steeds 
aanroepen omdat hij er zou in slagen de 
geesteszieken te genezen.

De Crypte is perfect bewaard. Het is 
een uniek staaltje architectuur in ro-
maans-gotische stijl. Het elfde-eeuw-
se bouwwerk telt 32 zuilen en heeft 
prachtige muren in natuursteen, een 
verborgen grafkamer, een waterput en 
badkamers waar geesteszieken onderge-
dompeld werden.

Bij een bezoek krijg je niet alleen een 
overzicht van de bouwgeschiedenis maar 
word je ook ingewijd in de verschillende 
fasen die de pelgrim, op zoek naar gene-
zing, moest doorlopen. De basisinforma-
tie wordt gebracht via infopanelen.

Tip : Vraag naar je audiogids.  
De audiogids biedt de bezoeker 
meer gedetailleerde informatie.  
De audiogidsen zijn in 4 talen 
(N-F-E-D). Maak kennis met  
de crypte op een begrijpelijke  
en hedendaagse manier.

Tip : Voor kinderen is er het leuke 
Creepy Crypte spel (vanaf 7 jaar - 
3,00 euro) zie p. 29



8

Luister naar het verhaal 
van de architectuur 



903  Slenter door  
art decostraten

De bloei van de textielsector legde tex-
tielbaronnen en kaderleden tussen de 
twee wereldoorlogen geen windeieren. 
Aan de toenmalige stadsrand bouwden 
ze schitterende huizen in de trendy stijl 
van die tijd : de art deco.

Met de brochure ‘art deco ten voeten uit’ 
heb je de ideale gids in handen om deze 
architecturale pareltjes te bewonderen.

 Vraag naar deze route - 2,50 euro  
 Wil je het volledige verhaal ?   
 Reserveer dan een gids via   
 Toerisme Ronse 

NIEUW 

Via de website www.visitronse.be 
kan je gratis een art decowande-
ling downloaden op je smartphone. 
Inclusief indrukwekkend filmmate-
riaal en mooie foto’s. Zeker doen !

Meer originele tips op  
www.vis itronse.be

http://www.visitronse.be/
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In het interbellum groeide Ronse uit tot 
het tweede textielcentrum van Vlaanderen. 
In honderden textielbedrijven schoten de 
schietspoelen heen een weer. Er werden 
garens gesponnen, geverfd en geweven. 
Duizenden Ronsenaars maakten dagelijks 
het wel en wee van de fabrieken mee. 

Waar je ook rondwandelt in de stad, je vindt 
overal sporen terug van het rijke textielver-
leden. Monumentale schoorstenen van oude 
textielfabrieken, sheddaken die boven de haag 
komen piepen, smalle steegjes met arbeiders-
huisjes, riante art decowoningen, zomervilla’s 
van textielbaronnen, … en veel verhalen.

Volg de rode draad  
van de textiel



1104   Hou halt in het Must, 
Museum voor textiel

Uniek in Vlaanderen ! 

Elk bezoek aan het MUST start via de 
dienst toerisme. Je kan dit museum 
enkel bezoeken via de vaste rondlei-
ding (zie openingsuren) of onder lei-
ding van een gids, te reserveren via 
Toerisme Ronse. 

Let op : Wegens verbouwings-
werken aan de Hoge Mote 

is de inkom van het Must via het 
‘Bruulpark’.

Bezoek de oude textielfabriek ‘Cam-
bier-Robette’ in de Hoge Mote en leer 
hoe destijds de grondstoffen tot af-
gewerkte producten werden verwerkt. 
Hét paradepaardje is ongetwijfeld de 
weverij. Een gepassioneerde textilien 
staat paraat om je een verrassende 
rondleiding te geven. Aan de hand van 
een veertigtal werkende weefgetouwen 
krijg je een overzicht van de evolutie in 
de sector tussen 1900 en 2000.

» INFO MUST

Inkom via dienst toerisme

Openingsuren :
01/03 tot 30/09 : di-zo  
en feestdagen 
Rondleiding om 15u30 
01/10 tot 30/11 : za, zo  
en feestdagen 
Rondleiding om 15u30 
01/12 tot 28/02 : gesloten

Tickets individuelen :
Volwassenen : 5,00 euro  
Kinderen tot 12 j : gratis  
Combiticket (Must + Crypte) : 
8,00 euro

Met gids, altijd mogelijk  
op reservatie. Tarief bezoek  
met gids : 
2,50 euro + gids aan  
30,00 euro per uur

» TIP » Neem zeker een kijkje 
in onze Textielshop voor een 
origineel textielgeschenkje 

!



12 Leve De Vrijheid

Ronse ligt verzonken tussen de heuvels van 
de Vlaamse Ardennen. Alle wegen leiden 
naar het historische hart van de stad. De 
‘Vrijheid’ rond de Sint-Hermeskerk was tot 
de Franse Revolutie een soort stad in de 
stad van amper 5 ha. Hier bepaalden de 

kanunniken niet alleen het religieuze reilen 
en zeilen maar ze deelden ook de lakens uit 
in burgerlijke zaken. De Grote Markt, met 
de obelisk, het stadhuis en tal van horeca-
zaken, zijn vandaag het levende hart van 
de stad.



1305   Via de Hoge Mote naar  
de 15de eeuw

De Hoge Mote is één van de best be- 
waarde historische gebouwen van de 
stad. Het oorspronkelijke pand maakte 
deel uit van een krans van ‘moten’, die de 
stad, bij gebrek aan ommuring, moesten 
beschermen. In de 15de eeuw deed het 
gebouw dienst als kanunnikenwoning en 
later als vredegerecht en textielfabriek. 

 

06   Verpoos onder de 
kastanjebomen op den Bruul

Dit park vormt de achtertuin van de 
dienst toerisme, de voortuin van het 
MUST en de groene loper naar de 
Sint-Hermescrypte. ’s Zomers is het 
hier zalig soezen in de schaduw van 
de oude kastanjebomen. 

Opmerkelijk is de rode beuk, vlakbij de 
ingang van het museum. Het indruk-
wekkende monument is 200 jaar oud. 
Hij heeft de plaats ingenomen van een 
ander houten monument, … de galg.

07   Leg de zotheid aan de  
ketting in de St-Hermeskerk

De Sint-Hermeskerk is hét monumentale 
baken in de stad. En dat is al zo sinds de 
12de eeuw. Je moet zeker het elegante 
koorgestoelte gezien hebben, al is de kans 
groot dat je blijft hangen bij het indruk-
wekkende ruiterbeeld van de heilige Her-
mes. Hij waakt erover dat de duivel het 
reliekschrijn ongemoeid laat. Tegenover 
de nis is een houten balk ingemetseld, 
met een rij ijzeren haken. Hier werden 
agressieve geesteszieken destijds vastge-
ketend tijdens hun belezing. 

In januari 2017 nam de dienst toerisme tijdelijk afscheid van hun Hoge Mote, dan gingen de restauratiewerken aan de 
site definitief van start ! Het resultaat zal gezien mogen worden : een nieuw ambitieus onthaal- en belevingscentrum 
voor Ronse en de Vlaamse Ardennen. Opening is voorzien in het najaar van 2018. Tijdens de werken aan de Hoge Mote, 
kan je de dienst toerisme vinden in het ‘Spanjaardenkasteel’, centraal gelegen in het Bruulpark.



08  Doe zoals het station, 
neem de trein

Als je met de trein naar Ronse komt, zet 
je voet op het perron van het oudste 
stationsgebouw van het Europese vaste-
land. Het gebouw zelf is trouwens ook 
met de trein naar Ronse gekomen. In 
een vorig leven stond het op ’t Zand in 
Brugge. Door de bloei van de Ronsische 
textielindustrie werd het eerste station-
netje hier al snel te klein en datzelfde lot 
was ook het station van Brugge bescho-
ren. Omdat mankracht toen nog goed-
koper was dan bouwmaterialen, werd 
het in 1881 steen na steen afgebroken, 
per trein naar Ronse vervoerd en hier 
weer opgebouwd. Weliswaar achterste-
voren, zoals kwatongen beweren. 

09
 Zie het licht in de  
Sint-Martinuskerk

De Sint-Martinuskerk wordt aanzien als 
één van de belangrijkste voorbeelden 
van de neogotiek in ons land. ‘Neo’ om-
dat het een stijlimitatie is van vroeg-go-
tische bouwmeesters, die in de middel-
eeuwen de drang naar de verticaliteit en 

het licht voelden. Heel bijzonder in dit 
gebouw is de manier waarop het zon-
licht door de prachtige glasramen valt. 

De kerk werd voltooid in 1896. Niets te 
vroeg want de oude Sint-Martenskerk, 
naast de Sint-Hermeskerk, was veel te 
klein geworden voor het toenemend 
aantal gelovige Ronsenaars. 

» INFO SINT-MARTINUSKERK

Kerkplein 
9600 Ronse

Openingsuren :
Van november tot Pasen is de kerk 
van maandag tot zaterdag open 
van 10u tot 12u. Vanaf Pasen tot 
31 oktober van 10u tot 17u.

Sinds 2013 erkend als 
beschermd erfgoed

10  Doe de stadswandeling

Wil je meer monumenten ontdek-
ken, dan kan je gratis een geleide 



15wandeling als podcoast downloaden op  
www.visitronse.be. 

 Vraag naar de uitgeschreven route :    
 2,50 euro 

11  Zoek de verschillen  
tussen vroeger en nu

NIEUW ! 
Download gratis op www.visitronse.be de  
digitale erfgoedwandelroute ‘Ronse, vroeger en 
nu’. Aan de hand van oude postkaarten zie je op 
verschillende punten langsheen het traject hoe 
de stad er vroeger uitzag. Een aanrader !

12  Volg het textielparcours 

Terwijl je door de straten en steegjes wandelt, 
kom je alles te weten over het weinig benij-
denswaardige leven van de textielarbeiders 
uit de 19de en vroeg 20ste eeuw. Het contrast 
met de luxueuze handel en wandel van de tex-
tielbaronnen kon niet groter zijn. 

 Vraag deze route – 2,50 euro of gratis  
 bij een bezoek aan het MUST 

Meer originele tips op  
www.vis itronse.be

» TIP : Ga op stap met een 
stadsgids

Via het wandelevenement ‘op 
stap met de gids’ kan je op vaste 
data Ronse verkennen. De data 
vind je op www.visitronse.be of 
vraag je papieren kalender aan 
via de dienst toerisme.

http://www.visitronse.be/
http://www.visitronse.be/
http://www.visitronse.be/
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13  Kies voor de Vrijheid 

De Vrijheid was tot aan de Franse Revo-
lutie een stad in de stad. De heerlijkheid 
rond de Sint-Hermeskerk was volledig 
in handen van de clerus. De economi-
sche zelfstandigheid van De Vrijheid 
was een belangrijke voorwaarde voor 
de autonomie van het gebied. De Kleine 
Markt was niet alleen een plaats waar 
handel werd gedreven, de herbergen 
erom heen gaven onderdak aan de vele 
pelgrims die bij de heilige Hermes ge-
nezing kwamen afsmeken. Door zijn 
centrale ligging in de stad en zijn be-
langrijke erfgoedwaarde heeft De Vrij-
heid ook vandaag nog steeds een groot 
potentieel. Het stadsbestuur van Ronse 
maakt daarom van de herwaardering 
van de stadsenclave een prioriteit. Door 
de heraanleg van de publieke ruimte en 
het accentueren van een groen en na-
tuurlijk karakter krijgt de Vrijheid straks 
zijn identiteit terug.

14  Een blik op de Vrijheid

In de Vrijheid staan vijf kijkdozen waar 
je aan de hand van oude prentkaarten 
en een woordje informatie, een blik op 
het verleden van dit gebied krijgt. Ze 
werden voorzien van QR-codes waar-
mee een vertaling van de tekst in het 
Frans, Engels en Duits kan worden op-
geroepen. Het opstapje maakt dat ook 
kinderen een kijkje kunnen nemen en 
de verschillen kunnen zoeken tussen 
vroeger en nu.

15  Ontmoet foodies zoals jij

Let op als je in Ronse afspreekt aan 
de Sint-Martinuskerk. Er zijn er twee ! 
De oude kerk werd in de 11de eeuw 
op enkele tientallen meter van de 
Sint-Hermeskerk gebouwd. Omdat ze 
te klein werd voor de kudde gelovigen, 
werd ze einde de 19de eeuw vervangen 
door een nieuwe Sint-Martinuskerk. 
De ‘oude’ deed vervolgens dienst als 

bioscoop, houtzagerij en garage. Tot 
een Ronsische mecenas het verval niet 
meer kon aanzien en van het gebouw 
een plek van en voor foodies maakte. 
In het schitterend gerestaureerde ge-
bouw staan eten en drinken vandaag 
centraal. Ga een kijkje nemen en ont-
dek een unieke eventlocatie achter de 
authentieke kerkramen. 

 www.depassageronse.be 

16
 Ga uit je dak voor kunst 
en creativiteit

Light Cube is een kunstgalerij waar 
hedendaagse kunst optimaal tot zijn 
recht komt. Belgische en internationale 
kunstenaars komen hier graag over de 
vloer om hun werk tentoon te stellen. 
Geef vooral toe aan de verleiding om 
naar binnen te stappen als je voorbij de 
glazen voorgevel wandelt !

 www.light-cube.be 

http://www.depassageronse.be/
http://www.light-cube.be/


1717  De Vrije Markt

Van midden juni tot en met het 
eerste weekend van september, gaat 
elke tweede en vierde zondag van de 
maand, in de historische kern van de 
stad: ‘De Vrijheid’, een heuse antiek- en 
brocantemarkt door. Het is een gezellig 
buurtfeest waar de jongsten zeker niet 

vergeten worden met springkastelen 
en optredens. Snuister langsheen leuke 
brocante, vintage, curiosa, postkaar-
ten, filmposters, vintage- en retrokle-
dij, kleine meubels, decoratie en kunst 
allen ouder dan 20 jaar. Deze Markt 
brengt nog meer leven in de Vrijheid. 
Lang leve de Vrijheid ! Check de face-
bookpagina van de vrije markt.
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Er zijn weinig steden in het vlakke Vlaan-
deren die hun bezoekers zo een majestueus 
welkom kunnen geven als Ronse. Of je nu 
de stad binnenkomt vanuit het noorden 
of het zuiden, het panoramische uitzicht 
vanop de heuvels is uniek. Tot dat besluit 
kwam ook Omer Wattez toen hij de streek 
in 1888 de naam ‘Vlaamse Ardennen’ gaf. 
Het te overbruggen hoogteverschil was 
voor de spoorwegingenieurs destijds zelfs 
zo groot dat ze in Louise-Marie een spoor-

wegtunnel onder de Spichtenberg lieten 
graven. Die zorgt vandaag nog steeds voor 
een extra schepje suspens bij treinreizigers 
die vanuit Oudenaarde de stad binnenko-
men. De ligging midden de heuvels van 
Vlaanderens Mooiste Landschap zorgt 
ervoor dat je in de stad steevast groene 
doorkijkjes krijgt naar het heuvelachtige 
landschap. Laat je daar vooral door verlei-
den en verken het netwerk trage wandel-
wegen en mooie fietsroutes. 

Stad met uitzicht



1918  Wonen in de Stadstuin

De Stadstuin is een van de meest op-
merkelijke woonprojecten in Vlaande-
ren. Op enkele tientallen meter van de 
Grote Markt verrijzen nu en de komen-
de jaren meer dan honderd woningen 
in een 11 ha groot park. Het architec-
tenbureau Robbrecht en Daem tekende 
het masterplan. Landschapsarchitect 
Martin Wirtz tekent voor de aanleg van 
het park. Het park is intussen aange-
legd en wordt nu al door heel wat men-
sen gebruikt als een gezellige ontmoe-
tingsplaats midden in de stad.

 www.stadstuinronse.be 

19  Download een gratis 
stadswandeling via  
www.reisroutes.be

Je verkent het centrum Ronse over een 
afstand van 3,5 km met deze thema-
wandeling. Een handig dossiertje met 
kaart, dat je kan downloaden en printen, 
is je rode leidraad. Ook downloadbaar 
voor GPS.

 www.visitronse.be 

20  Wandel langs trage wegen

Ronse heeft een uitgebreid netwerk aan 
trage wegen. Op www.visitronse.be kan 

je vijf trajecten gratis downloaden en 
meteen op stap gaan. 

 Lusvormige wandelingen ook te   
 verkrijgen bij Toerisme Ronse 

21
 Laat je bedwelmen door de 
blauwe kousjes

Op een getuigenheuvel in het noord-
oosten van Ronse ligt het Muziekbos. 
Het domein is 110 ha groot. Net zoals in 
de andere bossen op de toppen van de 
getuigenheuvels wordt de bodem in de 
lente herschapen in een zee van blauwe 
kousjes of boshyacinten. 

Er lopen twee bewegwijzerde wandelin-
gen door het bos : het Boshyacintenpad 
en het Geuzentorenpad. Er zijn ook twee 
speelzones, één voor -12 en één voor 
+12 jarigen.

 www.natuurenbos.be 

22
 Luister naar de muziek  
van het Muziekbos

De naam Muziekbos heeft weinig met 
muziek te maken. ‘Muz’ is Keltisch voor 
‘moeras’, wat niet wegneemt dat de 
wind en de vogeltjes in de bomen je tij-
dens de muziekboswandeling ongetwij-
feld verrassen op een spontaan concert. 
De bewegwijzerde natuurwandeling 
brengt je over onverharde wegen en 

paadjes naar schitterende vergezichten. 
Je komt ondermeer voorbij het kasteel- 
domein Cocambre en de kapel Lorette. 
Het vertrekpunt ligt in Louise-Marie, 
een gehucht op de grens van Ronse en 
Maarkedal dat de naam kreeg van de 
eerste Belgische koningin.

 Muziekboswandelroute (11 km)   
 2,00 euro te koop bij Toerisme Ronse 

23  Word verliefd (boven) op 
de Geuzentoren

Op de top van de Muziekberg staat een 
ronde, stenen toren. Het middeleeuws 
aandoende bouwwerk werd pas in 1864 
opgetrokken. Auteur Omer Wattez kwam 
hier met zijn literaire vriend Pol De Mont 
wandelen. De Mont keek vanop de toren 
uit over de omgeving en riep : “Maar dat 
zijn hier precies de Vlaamse Ardennen !” 
De rest is geschiedenis. Ook op gewone 
stervelingen had de toren een immense 
aantrekkingskracht. Verliefde koppel-
tjes bewezen elkaar hun eeuwige trouw 
door de toorn van de opzichters te trot-
seren en boven op de toren hun namen 
in een liefdeshartje te kerven.

24  Prehistorische tumulus

Op een paar passen van het torentje 
kan je een grafheuvel (tumulus) uit de 
Bronstijd ontdekken. In de periode dat 
in Egypte de farao’s piramides voor zich 

Meer originele tips op  
www.vis itronse.be

http://www.stadstuinronse.be/
http://www.reisroutes.be/
http://www.visitronse.be/
http://www.visitronse.be/
http://www.natuurenbos.be/
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lieten bouwen, legde men ook in onze 
streken indrukwekkende monumenten 
voor de doden aan. De opbouw is vrij 
eenvoudig : het zijn ronde, aarden heu-
vels die een graf bedekken.

 Kom meer te weten over de   
 Geuzentoren en deze grafheuvel   
 tijdens een geleide wandeling in het   
 Muziekbos www.visitronse.be 

25  Flirt met de taalgrens

Het landschap trekt zich niets aan 
van de taalgrens met Wallonië die 
hier in 1963 werd getrokken. Aan de 
zuidgrens van Ronse gaat de Vlaamse 
Ardennen over in het al even schitte-
rende wandel- en fietslandschap van 
Le Pays des Collines.

 www.paysdescollines.be 

26
 Ontknoop de 
wandelnetwerkkaarten

Stippel zelf je wandeltrajecten in de 
Vlaamse Ardennen met 3 nieuwe en 
herwerkte wandelnetwerken, goed voor 
meer dan 800 km wandelplezier: Getui-
genheuvels, Bronbossen, en Zwalmvallei. 
Leuk om weten is dat de Wandelnet-
werkkaart van Pays des Collines aan-
sluit op deze van de Vlaamse Ardennen. 

 Wandelkaarten Vlaamse Ardennen   
 te koop aan 6,00 euro/stuk –   
 Wandelnetwerkkaart Pays des    
 Collines te koop aan 7,00 euro  

27  Wandel langs de  
Oude Spoorweg

Het verharde wandelpad op de oude 
spoorwegberm Ronse-Edingen loopt 
door de natuurgebieden Tombele en Py-
reneeën. Het wandelpad is verhard en 2 
meter breed, dus geschikt voor rolstoel-
gebruikers en kinderwagens. In de loop 
van de jaren heeft zich rond de oude 
spoorwegbedding een zeer gevarieerde 
fauna en flora ontwikkeld. Hier vinden 
egels, vossen en wezels maar ook de 
vuursalamander, de bruine kikker en de 
gewone pad een ideaal biotoop. 

 www.natuurpunt.be 

28  Beleef je eigen Ronde 

Voor wie de kracht in zijn benen wil 
testen en de strijd wil aangaan met de 
echte wielerkampioenen werden door 
het Centrum Ronde van Vlaanderen drie 
fietstochten uitgestippeld. De drie lus-
sen zijn geënt op het parcours van de 
Ronde van Vlaanderen. In tegenstelling 
tot het traject dat de renners volgen en 
dat jaarlijks wijzigingen ondergaat, werd 
de toeristische versie nauwgezet beweg-

wijzerd. Wie de drie lussen afmaalt, komt 
voorbij alle mythische bulten en legen-
darische passages.

 Ronde van Vlaanderen fietskaart   
 te koop aan 4,00 euro 

29  Doe de Fiertel met de fiets

Was de Fiertelommegang een fietstocht 
geweest, dan had het schrijn met de re-
lieken van Sint-Hermes de Hermesroute 
gevolgd. De 40 km lange fietsroute ver-
trekt aan de dienst toerisme en laat je 
kennismaken met de natuur en weidse 
vergezichten die de Oost-Vlaamse en 
Henegouwse getuigenheuvels bieden. 

 Routebrochure te koop aan 2,00 euro 

30
 Fiets langs het Fietsnet-
werk Vlaamse Ardennen 
en Picardisch Wallonië

Op het 830 kilometer lange fietsnetwerk 
Vlaamse Ardennen kan je zowel een 
gemakkelijke gezinstocht als een mini 
Ronde van Vlaanderen uitstippelen. De 
hellingen staan duidelijk aangeduid, zo-
dat je ze kunt omzeilen of opzoeken.

 Routebrochure Vlaamse Ardennen   
 te koop aan 6,00 euro. Routebrochures  
 Oost- en West-Picardisch Wallonië,  
 per stuk te koop aan 7,00 euro. 

http://www.visitronse.be/
http://www.paysdescollines.be/
http://www.natuurpunt.be/


2131  220 kilometers voor 
mountainbikers met pit

De Vlaamse Ardennen verwelkomen 
mountainbikers met 220 km geacciden-
teerde wegen, langs 12 bewegwijzerde 
lussen. Twee daarvan hotsen en botsen 
in en rond Ronse. De rode lus leidt je 28 
km in een ring rond de stad en laat je 
kennismaken met de mooiste plekjes in 
de Vlaamse Ardennen. De blauwe lus is 
een 25 km lange en rustige mountain-
biketocht door velden rond het Mu-
ziekbos, afgewisseld met enkele stevige 
kuitenbijters. 

 Mountainbikeroutes Vlaamse Ardennen    
 (op één overzichtskaart) : 2,00 euro.   
 Mountainbikeroute   
 Ronse-Maarkedal : 3,00 euro.  
 Mountainbikenetwerkbox : 15,00 euro.  
 
 Vertrek aan Sportcentrum The Loft,   
 Gefusilleerdenlaan 14 of aan   
 Jeugdherberg De Fiertel,   
 Rudderveldstraat 7 

32  Bekijk Ronse vanuit  
een ballon

De stad en de Vlaamse Ardennen bekij-

ken vanuit de lucht is mogelijk. Voor 140 
euro per persoon krijg je een ballonvaart 
van 1 tot 1,5 uur, inclusief fotoreportage 
en bubbels.

 www.balloonheli.be 

33  Laat je fiets op vakantie

Wie liever zijn eigen fiets thuis laat, kan 
er één huren bij :

E-bikes

 verhuurpunt ‘De Passage’   
 www.depassageronse.be/  
 fietsverhuurpunt 

1 tandem 

 Vanhauwaert rijwielfabriek  
 +32(0)55 21 13 48 

Bekijk het overzicht van de regio op

 www.visitronse.be 

34  Met de Vespa

Wil je Ronse én de Vlaamse Ardennen 
ontdekken, op een leuke en ontspannen-
de manier, met gezellige en lekkere stops 
onderweg, dan kan dat met de Vespa’s en 
scooters van RefugeTrips.

 www.refugetrips.be 

http://www.balloonheli.be/
http://www.depassageronse.be/
tel:+32(0)55 21 13 48
http://www.visitronse.be/
http://www.refugetrips.be/
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Verras je vrienden  
met een gegidst bezoek

Toerisme Ronse heeft een ruim aanbod aan 
gegidste wandelingen en bezoeken dat om de 
twee jaar volledig wijzigt. Ideaal om de stad in 
kleine groepen te verkennen. Onze enthousiaste 
gidsenploeg wordt bijgestaan door toeristische 
ambassadeurs bij wie je steeds terecht kan voor 
actuele informatie over de stad. Het overzicht 
vind je in onze brochure ‘Tips voor Trips’ of op 
www.visitronse.be.

http://www.visitronse.be/


2335  Luister naar straffe verhalen

Over het Muziekbos bestaan veel straffe 
verhalen. Sommige daarvan zijn waar en 
andere zijn zeer goed gevonden. Wist je 
trouwens dat zowel Caesar als Keizer Ka-
rel hier ooit gewandeld hebben ? En waar 
anders kan Wagner de inspiratie voor zijn 
Thannhäusersaga gehaald hebben dan in 
een spelonk onder de Muziekberg. Na de 
geleide wandeling zal je beslist ook een 
woudorgel horen … of een weerwolf.

 Gegidste verhalenwandeling in het   
 Muziekbos, reserveren via Toerisme   
 Ronse 

36  Ga cultureel verantwoord 
op café

Kort na 1900 werden in Ronse enkele 
cafés gebouwd die intussen beschermd 
zijn. Hun interieur getuigt van de savoir 
vivre van de Ronsische beau-monde. Rijk 
geworden dankzij hun lucratieve textiel-
fabrieken konden ze zich permitteren 
om geregeld de Parijse brasseries op te 
zoeken. Zodra ze terug in Ronse waren, 
imiteerden ze de stijl in hun eigen hore-
cazaken. De wanden werden aangekleed 
met modieuze faiences die ze bestelden 
bij Bosch Frères in La Louvière, hét Belgi-
sche centrum van de geglazuurde tegels.

 Ontdek de beschermde cafés in   
 Ronse via de gegidste wandeling   
 ‘Van tap tot tegeltableau’. Vooraf   
 reserveren via Toerisme Ronse. 

37  Vang het zonlicht bij  
Jan Leenknegt

De glaskunstwerken van kunstenaar Jan 
Leenknegt komen tot leven als de zon 
schijnt maar hebben door hun intense kleu-
renpracht ook de kracht om wolken weg 
te blazen. Jan werkt en woont al jaren in 
een oude textielfabriek, die hij eigenhandig 
heeft gerestaureerd en waar hij bezoekers 
op afspraak graag inleidt in de glaskunst.

 Te bezoeken via Toerisme Ronse  
 www.janleenknegt.be 

38  Verleid met de juwelen 
van Elisa Lee

Elisabeth Leenknegt ontwerpt eigen-
zinnige glasjuwelen. Ze liggen in mo-
deboetieks over heel de wereld, naast 
ontwerpen van Dries Van Noten en Ann 
Demeulemeester. Het creatieve hart van 
‘Elisa Lee’ ligt in een oude zeepfabriek in 
het hart van Ronse. Hier creëert en pro-
duceert ze elk jaar een nieuwe collectie. 

 Te bezoeken via Toerisme Ronse  
 www.elisa-lee.be 

39  Leer bier maken in 
Microbrouwerij KEUN

Popdoctor Gert Keunen experimenteert 
in zijn vrije tijd graag met mout, hop 
en gist, op zoek naar de juiste biercom-
positie. De rust van zijn bierlabo in de 
heuvels van Ronse bleek het geheime 

ingrediënt voor 2 Ronsische bieren die 
zeer in de smaak vallen. KEUN (Rood) – 
is een kruidig en zacht donker bier, 9% 
en KEUN (Zilver) is een hoppig en fruitig 
blond bier, 7,5%. Gert legt je tijdens een 
bouwerijbezoek van naaldje tot draadje 
uit hoe hij een KEUN brouwt. En daarna 
mag er geproefd worden ! Uiteraard kan 
je ook in de plaatselijke horeca van een 
KEUN proeven. 

 Te bezoeken via Toerisme Ronse of     
 rechtstreeks www.keun.be 

40  Leer de stad kennen tijdens 
een partijtje City Golf 

Een partijtje City Golf is behalve een 
ludieke kennismaking met de golfsport 
ook een speelse manier om de stad te 
leren kennen. De holes worden vervan-
gen door voorwerpen die zich in de stad 
bevinden, zoals een standbeeld, een zit-
bank, een fontein… Wie met het minste 
aantal slagen het 2,5 km lange parcours 
kan afleggen, is de winnaar. Het spel 
duurt ongeveer 2 uur. City Golf is voor 
iedereen. Ideaal als teambuilding, fami-
lie-uitje, verenigingsactiviteit of als aan-
loop voor een vrijgezellenavond.

 Organisator : City Golf events | Prijs :   
 €20,00 p.p. (informeer naar kortingen  
 vanaf 10 pers.) www.city-golf.be |   
 0498 39 56 94 | info@city-golf.be 

41  Wandel door een filmdecor 
van Victor Horta

Victor Horta was één van de grondleg-
gers van art nouveau in ons land. Zijn 
architectonische meesterwerken staan 
zo goed als allemaal in Brussel. Behal-
ve één landhuis in Ronse : het luxueu-
ze zomerverblijf ‘Villa Platanes’ dat de 
voormalige textielfamilie Carpentier liet 
bouwen. Het ligt midden in een roman-
tisch park dat Horta in één beweging 
mee ontwierp. De gids vertelt je graag 
het verhaal. Naast het park bezoek je in 
de Villa: de inkomhal, de eetplaats, het 
salon en de fumoir.

 Te bezoeken via Toerisme Ronse  
 www.visitronse.be 

http://www.janleenknegt.be/
http://www.elisa-lee.be/
http://www.keun.be/
http://www.city-golf.be/
mailto:info@city-golf.be
http://www.visitronse.be/


24 Inspirerend Ronse
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Meer originele tips op  
www.visitronse.be

CC De Ververij en Kunstacademie Vlaamse Ardennen zijn het 
kloppende hart van iedereen die houdt van mooie dingen en 
van zelf mooie dingen maken, of dat nu met woord, muziek of 
beeld is. Optredens, tentoonstellingen en inspiratiemomenten 
van gevestigde en jonge artiesten volgen elkaar hier in strak 
tempo op. In TIO3 reiken esthetiek en creativiteit de hand 
aan wetenschap, techniek en economie, in de zoektocht naar 
nieuwe toepassingen voor de textielsector. 

http://www.visitronse.be/


2542  Brei een toekomst aan  
de textiel in TIO3

Ronse werkt aan de toekomst van de tex-
tielsector. In 2011 werd het TIO3 en het 
Textiel Incubatie Centrum opgericht in 
het voormalige burgerlijk hospitaal. Het 
gebouw werd op indrukwekkende ma-
nier verbouwd en biedt nu onderdak aan 
studenten, wetenschappers, ambachtslui 
en organisaties die op zoek gaan naar 
nieuwe textieltoepassingen. In TIO3 lopen 
steevast tentoonstellingen of workshops. 

 Gegidste rondleiding mogelijk  
 op aanvraag bij Toerisme Ronse.  
 www.tio3.be 

43  Breng een bezoek aan  
cultuursite De Ververij

Belangrijke delen van de oude tex-
tielfabriek Teintureries Belges werden 
schitterend geïntegreerd in spraakma-
kende infrastructuur die sinds 2012 de 
thuis is van de stedelijke Cultuurdienst, 
Cultuurcentrum De Ververij en van de 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen.

Het gebouw heeft een rijke geschiedenis 
die verweven is met het textielverleden. 
De eerste fabriek, met spinnerij, weverij 
en ververij werd opgericht in 1911. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog deden de gebou-

wen dienst als Duitse kazerne. Het bedrijf 
beleefde zijn hoogdagen na WOII, toen in 
Ronse ongeveer 9.000 van de 25.000 in-
woners in de texielnijverheid werkten. De 
Ververij is alleen al architecturaal de moei-
te van het bezoeken waard maar het is ook 
een bolwerk van creativiteit. Loop gewoon 
eens binnen, er valt altijd iets te beleven. 

 Gegidste rondleiding mogelijk  
 op aanvraag bij Toerisme Ronse.  
 De programmatie van CC De Ververij  
 vind je op www.ronse.be. 

44  Wandel in een prentenboek

De vzw Picturale organiseert om de twee 
jaar een tentoonstelling over illustratie-
kunst. Hoofdgast is de illustrator die 
twee jaar eerder de Stedelijke prijs voor 
Illustratiekunst won. Een van zijn wer-
ken wordt bij die gelegenheid als gevelil-
lustratie uitvergroot op een blinde muur 
in het stadscentrum. Zo gebruikte Klaas 
Verplancke een gevel op de rotonde aan 
de Veemarkt als wit blad. Aan de zijgevel 
van de bibliotheek spint een reusachtig 
zwarte kat van Christine Aertssen garen 
en in de Olifantstraat prijkt er een illus-
tratie van Kaatje Vermeire. Als je ze met 
elkaar verbindt, maak je een wandeling 
door een reuzegroot prentenboek.

 www.picturale.be 

45  De wereld van Mark 
Manders

De jongste jaren hebben heel wat kunste-
naars in onze stad afspraak met de muze. 
Eén ervan is de Nederlands-Belgische beel-
dende kunstenaar Mark Manders. In de 
docureeks ‘Hollandse Meesters’ van Mar-
tijn van Haalen zei hij het volgende over 
het oude fabrieksgebouw dat hij ombouw-
de tot zijn atelier : “Ik loop er voortdurend 
in rond. Alles is zo ingericht dat ik constant 
ideeën krijg. Ik heb daarom heel vaak het 
gevoel dat ik niet zelf mijn kunst bedenk 
maar dat het atelier dat doet.” Manders’ 
sculpturale installaties zijn opgenomen in 
museumcollecties over heel de wereld. 

 www.markmanders.org 

46  De Cultuurfabriek
Door de crisis die vanaf de jaren ’60 toe-
sloeg in de textielsector kwamen heel 
wat fabrieken leeg te staan. Veel gebou-

© Eddy Coppens

wen kregen een nieuwe functie als loft. 
De schitterend gerestaureerde garenver-
verij ‘Teinturerie Moderne’, aan de voet 
van het Muziekbos, doet vandaag dienst 
als eventlocatie. Naast privé- en bedrijfs- 
events, kan je in De Cultuurfabriek ook 
terecht voor tentoonstellingen en crea-
tieve workshops. De indeling en de ar-
chitectuur van het gebouw, met stalen 
spanbalken, sheddaken en waterbekkens 
getuigen nog steeds van het industriële 
verleden. De site met de oude ververij is 
bovendien een tijdloze, authentieke en 
inspirerende setting voor diverse fotore-
portages en filmopnames.

 www.cultuurfabriek.be 

http://www.tio3.be/
http://www.ronse.be/
http://www.picturale.be/
http://www.markmanders.org/
http://www.cultuurfabriek.be/
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Echt genieten doe je als al je zintuigen aan hun 
trekken komen. Geef je ogen de kost en laat je 
inpakken door onze mooie omgeving tijdens een 
rustige wandeling. Snuif de gezonde lucht in de 
bossen van de Vlaamse Ardennen en de zoete geur 
van de blauwe kousjes in april. Voel de frisse bries 
tijdens een spannende afdaling op je mountain-

bikeparcours. Geef je over aan je oren tijdens een 
jazzconcert in De Ververij of spits ze als een haas 
wegschiet aan de rand van het Muziekbos. En 
weet dat als je na al die ontspannende inspanning 
gezellig gaat zitten in een van onze horecazaken 
en verblijven er een voorraadkamer aan streekpro-
ducten voor je klaarstaat, die smaakt naar meer.

Dat smaakt naar meer



27vorm te bekomen van een lekkere Lekkie. 

 Te koop bij Toerisme Ronse 

53  Breng je verblijf op smaak met 
mosterd en pickels Van Camp

We zijn niet alleen maar zoet in Ronse. En 
als we zuur zijn, dan zit Camp’s daar voor 
veel tussen. Frans Louis Van Camp begon in 
1905 zijn eigen groenten in te pekelen. Aan-
vankelijk importeerde hij de saus nog uit 
Engeland maar al snel ontwikkelde hij zijn 
eigen recept. In 1918 breidde hij zijn assor-
timent uit met mosterd en dat is sindsdien 
niet meer veranderd. Naast die traditionele 
producten innoveert het Ronsisch bedrijf 
met nieuwe smaken en een frisse aanpak.

 Te koop bij Zuivelhandel Lejour,  
 Peperstraat 13 en bij streekwinkel   
 Artisanne, www.artisanne.be 

54  Wandel en proef

Tijdens de geleide proevertjeswandeling 
krijg je op verschillende locaties de gele-
genheid om te proeven van allerlei lekker-
nijen. Je proeft in een gezellig zuivelwin-
keltje van de Hoge Motekaas met lokale 
mosterd. In een streekwinkel proef je van 
een Bommelkie en jawel, er staat ook een 
proefbezoek aan een chocolaterie op het 
programma. De wandeling wordt afgeslo-
ten met een Ronsisch biertje naar keuze.

 Deze en andere gegidste culinaire   
 wandelingen kan je reserveren bij   
 Toerisme Ronse, www.visitronse.be 

55  Maak een smaaktrip door 
de Vlaamse Ardennen

Koffiehuis en streekproductenwinkel 
Artisanne is goed op weg om de voor-
raadkamer van de Vlaamse Ardennen 
te worden. Hier vind je zowat alle sma-
ken en streekproducten die in deze gul-
le regio geproduceerd worden. 

 Artisanne  
 www.artisanne.be, 055 60 42 68 

47  De smaakkaart Ronse    

Deze lekkernij trakteert je op een stadswan-
deling in ‘De Vrijheid’ waarbij proeven cen-
traal staat. In dit erfgoedkwartier in de bin-
nenstad, dat nu volledig heringericht wordt 
kan je met je Smaakkaart van woensdag 
tot zondag wandelen. De smaakkaart bevat 
zes smaakbonnen die je trakteren op buun-
tsies, een aperitief ‘t Ronsenaarke, kaas en 
mosterd uit Ronse, een Italiaans hapje, een 
zoete hap en een Ronsich bier naar keuze. 
De smaakkaart kost €15.

 Te koop bij Toerisme Ronse 

48  Breng een toast uit met 
Ronsisch bier 

Vroeger kende Ronse heel wat brouwerijen. 
Brouwerij De Keyser in de Priestersstraat is 
het enige pand dat daar nog van getuigt. 
Ondertussen begon hobbybrouwer en 
nieuwe Ronsenaar Gert Keunen echter aan 
een nieuw hoofdstuk in de Ronsische bier-
geschiedenis. In zijn bieratelier brouw hij 2 
soorten KEUN bier. Een zwaar, donker bier 
van hoge gisting en een kruising tussen een 
tripel en een saison. Deze KEUNTJES kan je 
degusteren in de lokale cafés en restaurants 
maar er staan ook bakjes klaar bij Toerisme 
Ronse. Het handgemaakt kratje met vier 
KEUNtjes en een KEUN glas kost €20. De 
plaatselijke horeca schenkt nog vier andere 
biertjes die hun inspiratie halen in onze stad.

 Te koop bij Toerisme Ronse  
 en www.keun.be 

49  Smelt voor Hermes chocolade

Sint-Hermes is al eeuwen een goede reden 
om Ronse te bezoeken. Vandaag kan je 
echter ook smelten voor Hermes, de cho-
colade. Hermes maakt niet alleen lekkere 
pralines voor Ronsische zoetebekken, het 

chocoladeatelier voert de lekkernijen ook 
uit naar onder meer de VS, Korea, Rusland, 
Engeland, Frankrijk, Thailand en Japan.

 Tip: bezoek het atelier van                  
 Chocolaterie Hermes                                 
 
 Te koop bij Hermes Pralines  
 Rooseveltplein 31, 055 21 58 21   
 www.chocolaterie-hermes.be 

50  Knabbel Buuntsies

‘Buuntsies’ is een oeroud Ronsisch aperi-
tiefhapje van gele, Hongaarse erwten. Ze 
worden gewassen, geweekt, gedroogd, 
gezeefd en gepoft. Bij heel wat café- 
uitbaters staan ze naast de chips en de 
chocolade op het schap. 

 Te koop bij Toerisme Ronse 

51  Proef de Hoge Motekaas

Als je Hoge Motebier lekker vindt, dan 
moet je beslist ook onze bierkaas, bereid 
uit dagverse rauwe melk proberen. Na het 
pekelen wordt de kaas 4 tot 5 dagen in 
het Hoge Motebier ondergedompeld. Een 
bol kaas van 6,5 kg slorpt in die tijd een li-
ter bier op. Maar… de kaas is wel zoutarm.

 Te koop bij zuivelhandel Lejour,   
 Peperstraat 13, 055 21 40 71 

52  Lik aan de Lekkies van 
Spekkie

Spekkie is de enige Ronsische confiseur 
die de eeuwenoude snoepjes, op basis van 
vier soorten suiker, nog steeds maakt. De 
Lekkies-mengeling wordt gekookt tot 140 
graden, afgekoeld en vervolgens aan een 
haak uitgetrokken tot er een pasta ont-
staat met een beige kleur. Daarna wordt 
de massa door een toestel gedraaid om de 

http://www.artisanne.be/
http://www.visitronse.be/
http://www.artisanne.be/
http://www.keun.be/
http://www.chocolaterie-hermes.be/


28 Ronse op kindermaat

Het Bruulpark en de Stadstuin zijn groene hot-
spots in het centrum van de stad. Ideale plek-
ken om kinderen te laten ravotten. Uiteraard 
bieden de bossen en de wandelpaadjes rond de 
stad ook tal van mogelijkheden als uitlaatklep 
voor kinderlijke energie. En, we hadden niets 
anders verwacht, de eigenwijze eend Rosalie 
kwaakt hier ook nog enkele ideeën waardoor 
de jongsten zich hun bezoek aan Ronse zullen 
blijven herinneren. 



2956  Vier in eendenpas Rosalie 
haar verjaardag

Rosalie is een eend. Een hele rare. Ze 
werd niet uit een ei geboren maar uit de 
pen van auteur Brigitte Minne. Rosalie 
is niet alleen het hoofdpersonage in een 
van haar boeken, ze heeft zich ook bij-
geschoold als gids. Kinderen van 5 tot 8 
jaar kunnen in haar zog een traject vol-
gen terwijl ze opdrachten vervullen in 
verband met het rijke cultuurhistorische 
patrimonium van Ronse.  

 Mogelijk van woensdag tot zondag,   
 deelnemingsformulier te koop bij  
 Toerisme Ronse 

 Tip : Huur een bolderkar bij   
 Toerisme Ronse 

57  Het Creepy  
Crypte spel

De stoere maar lieve bink ‘Gektor’ vindt 
Ronse maar vooral de crypte té gek ! 
Klaar om samen met Gektor onze mooie 
crypte te ontdekken ? Vervul tal van leu-
ke opdrachten en val van de ene verba-
zing in de andere… Je krijgt een origi-
neel opdrachtenboekje mee en gaat op 
stap… Voor kindjes tussen 7 en 12 jaar. 
Mogelijk tijdens de openingsuren van de 
Crypte.

 Meer info : www.visitronse.be 

58  Sport in ’t Rosco

Als je geen blijf weet met je energie, rep 
je dan naar het stedelijke sportcomplex. 
Buiten wachten petanquepleinen, een 
speeltuintje, een omnisportterrein en een 
Finse piste van 1.150 meter. Binnen kan je 
de klimmuur op, in de gevechtssportzaal 
liggen twee tatami’s op je te wachten en in 
de danszaal een kamerbrede spiegelwand. 
Tenzij je liever minivoetbal speelt natuurlijk 
of basketbal, volleybal, badminton, tennis..

 Leuzesesteenweg 241 te Ronse   
 055 33 99 21, sport@ronse.be 

59  Wandelen met de baby

Het is heerlijk als de baby mee kan tij-
dens de wandeling. Een wandeling langs 
de oude spoorweg van Ronse naar Edin-

gen is een comfortabele keuze. In 1965 
werd die aangeschaft en de gemeenten 
Ellezelles, Flobecq en Ronse maakten er 
een toeristisch verhard wandelpad van. 

 Download gratis de trage wandeling 
 Mijnwerkerspad via www.visitronse.be 
 
60  Zwem baantjes 

Voor waterratten en andere waterdieren 
is het stedelijk zwembad elke dag open.

 Engelsenlaan 70, 055 21 52 80  
 www.ronse.be  

61  Ga de boer op in de 
IJsmolenhoeve

De historische IJsmolenhoeve is het 
basiskamp voor zot veel avontuur en 
plezier aan de voet van het Muziekbos. 
Rond de boerderij werd een avontu-
renpark aangelegd met hoogteparcours 
en deathrides en heel veel ruimte voor 
avontuurlijke actie voor jong en oud. De 
kleinsten zijn gauw een dag zoet met het 
verzorgen van de dieren van de kinder-
boerderij. Nadien staat de huifkar klaar 
voor een tochtje of kan je, terwijl je zelf 
gemaakt brood in de oven zit, een ezel 
overtuigen om een wandeling te maken. 
De IJsmolenhoeve biedt ook logiesmo-
gelijkheden.

 Kanarieberg 1, 055 609 607  
 info@ijsmolenhoeve.be  
 www.ijsmolenhoeve.be 

Nieuw : Via de website  
www.visitronse.be kan je 
gratis een jongerenwandeling 
downloaden op je smartphone 
Enkel voor Coole kids !

http://www.visitronse.be/
mailto:sport@ronse.be
http://www.visitronse.be/
http://www.ronse.be/
mailto:info@ijsmolenhoeve.be
http://www.ijsmolenhoeve.be/
http://www.visitronse.be/
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Voel de hartenklop van Ronse

Bommelen en Fiertelen zijn werkwoor-
den die je in geen enkel woordenboek 
zal vinden maar die in Ronse massaal 
gebruikt worden. Ze verwijzen naar de 
Bommelsfeesten en de Fiertel, twee 
jaarlijks terugkerende hoogdagen die 
Ronsenaars meteen aankruisen in hun 
nieuwe agenda. Het zijn respectievelijk 

een driedaagse ode aan de zotheid en een 
eeuwenoude bedevaart om ons daartegen 
te beschermen. Wie de hartenklop van 
Ronse wil voelen, mag niet ontbreken 
op de afspraak. Praktisch : om ‘Bom-
mel’ te lopen heb je een masker nodig, 
om de Fiertel te doen, een paar stevige 
stapschoenen. 



3162  Loop Bommel
Zot zijn doet geen zeer in Ronse. Niet 
alleen omdat de inwoners zich tegen 
zotternijen beschermd weten door pa-
troonheilige Sint-Hermes, maar ook 
omdat ‘zot’ hier als een eretitel wordt 
beschouwd. We hebben er begin januari 
zelfs een feestweekend voor in het leven 
geroepen : de Bommelsfeesten. ‘Bommel 
lopen’ betekent gemaskerd rondlopen. 
En omdat dat net na Nieuwjaar gebeurt, 
zijn de Bommelsfeesten, met de stoet op 
zaterdagavond, meteen het eerste carna-
valsfeest van het land. Het is een week-
end waarin alle zekerheden wegvallen. 
Tot de dinsdag al uren is begonnen, zet 
de burgemeester de zotskap op en heeft 
de koning der zotten het voor het zeggen. 

 www.bommelsfeesten.be 

63  Doe de Fiertel
Als je Ronse vanuit alle mogelijke hoe-
ken wil bekijken, dan ben je op Drievul-
digheidszondag best paraat om 8 uur 
aan de Sint-Hermeskerk. Na de hoogmis 
geeft de belleman de cadans aan voor 
de 32,6 km lange tocht rond de gren-
zen van de stad, met de relieken van 
Sint-Hermes. Voor inwoners van Ronse, 
is de bedevaart een manier om met de 
fysieke inspanning de bescherming af 
te roepen tegen geestesziekten. Kwa-
tongen beweren echter dat Sint-Hermes 

enkel de mensen van goede wil buiten 
de stadsgrenzen geneest… Hoe dan ook, 
wie meestapt, sluit aan bij een tocht die 
in 1089 begonnen is. 

De Fiertel is een combinatie van geschie-
denis, diepgewortelde religiositeit en 
folklore. De tocht brengt je bovendien 
op heel wat mooie plekjes van de Vlaam-
se Ardennen en Le Pays des Collines. 

 www.fiertel.be 

64  Schrik niet van de reuzen

Op zondag 6 januari 1952 werden de 
textielreuzen, Staf de Wever en Manse de 
Spinster geboren. Een dag later zetten ze 
hun eerste stap in de zottemaandagstoet. 
Na hun huwelijk in 1955 werd hun enige 
dochter Angeleki geboren. Intussen kreeg 
de reuzenfamilie het hoge gezelschap 
van onder meer reus Ephrem, gemaakt 
naar het beeld en de gelijkenis van wijlen 
Ephrem Delmotte, musicus, beiaardier en 
stichter van de Bommelsfeesten. Maak ook 
kennis met de jongste telg : Max. De reu-
zen staan je op te wachten in het MUST –  
Museum voor textiel.

 www.reuzendragers-ronse.be 

65  Laat de zon schijnen 
tijdens Ronse Opscène

Weer of geen weer, in juli en augustus 

zomert het in Ronse. Elk weekend is er 
op en naast podia in de stad steevast 
muziek en sfeer. Als afsluiter is er eind 
augustus een groots muziekfeest naar 
ieders smaak. Naarmate de zomer na-
dert, lees je alles over het programma op 
www.ronseopscene.be.

 www.ronseopscene.be 

66  Maak het mee in  
CC De Ververij 

De programmatie van cultuurcentrum 
De Ververij geeft je wekelijks een perfec-
te uitvlucht om naar Ronse af te zakken. 
Er is een aanbod voor jong en oud, vol 
theater, muziek, humor, dans, lezingen 
en tentoonstellingen. 

 www.ronse.be 

67  Kom je opwarmen voor  
de Kerst

Elk derde weekend van december wordt 
het stadscentrum omgetoverd tot een 
kerstdorp. Er is kerstanimatie en meer 
eindejaarsfeer dan een houten chalet 
aankan. Dus staan er op de kerstmarkt 
steevast meer dan veertig. Tenzij je 
wordt uitgenodigd bij de kerstman thuis, 
zal Kerstmis nooit meer gezelliger zijn.

 www.ronse.be 

Meer originele tips op  
www.vis itronse.be

http://www.bommelsfeesten.be/
http://www.fiertel.be/
http://www.reuzendragers-ronse.be/
http://www.ronseopscene.be/
http://www.ronseopscene.be/
http://www.ronse.be/
http://www.ronse.be/
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Hotel Auberge St.-Sébastien 

Auberge St. Sébastien biedt vijf comfortabele hotelkamers met zicht op de tuin en het Bruulpark. 
Het hotel ligt in het centrum van Ronse, vlakbij de belangrijkste historische bezienswaardigheden 
van de stad. Dé perfecte locatie om de groene heuvels van de Vlaamse Ardennen te voet of per 
fiets te verkennen. 

Auberge St. Sébastien garandeert groot en klein een rustgevend verblijf en heeft bovendien een 
speeltuin voor kinderen. Alle kamers zijn rookvrij en uitgerust met een douche en kluis. Er is ook 
televisie aanwezig en gratis wifi. Het hotel is alle dagen open en beschikt over voldoende parking. 

Sint-Pietersnieuwstraat 36-38 
9600 Ronse 
T +32 (0)55 21 38 66 
st-sebastien@skynet.be 
www.st-sebastien.be

Hostellerie Lou Pahou 

Je vindt hotel ‘Lou Pahou’ in het centrum van Ronse op 100 m van de Grote Markt. Het is een oud 
herenhuis uit de jaren 1900 dat werd omgetoverd tot een aantrekkelijk hotel met zes kamers met 
alle comfort waaronder een minibar. In het gezellige restaurant kan je genieten van gastronomische 
menu’s, ook voor familiefeesten en zakendiners. Het hotel is vernieuwd in 2013.

Half pension vanaf €30 per persoon. Hotelkamers gerenoveerd in januari 2013. Hotelkamers met 
bad of douche, toilet, telefoon, gratis wifi, flatscreen, mini bar, koffie en theeset, fietsenstalling, 
terras, tuin, restaurant, VISA/master/Bancontact. Parking aan hotel is in blauwe zone.

Zuidstraat 25 
9600 Ronse 
T +32(0)55 21 91 11 
info@loupahou.be 
www.loupahou.be

Hotel Remington 

Op wandelafstand van het centrum en het station, ideaal voor zakentoerisme. Het hotel wordt uit-
gebaat als een tweede thuis voor onze klanten. De ontbijtruimte en livingroom palen aan het terras 
en tuin waar rust en gezelligheid centraal staan. Om een perfecte zomeravond af te sluiten, maken 
we graag gebruik van onze barbecue. Avondmaaltijd, lunchpakketten en ontbijtmand zijn mogelijk 
op aanvraag. Fiets- en wandelroutes liggen ter uwer beschikking. In de nabije omgeving is er een 
ruim aanbod voor sportliefhebbers.

Hotel met 6 ruime themakamers. Al onze kamers zijn voorzien van : bad, toilet, tv, internet, telefoon, 
koffie en thee faciliteiten, 3 kamers met bubbelbad. VISA/Creditcard

Joseph Ferrantstraat 10 
9600 Ronse 
T +32 (0)55 20 61 55 
Gsm +32 (0)496 54 77 69 
info@salonsremingtonhotel.be 
www.salonsremingtonhotel.be

Overnachten in Ronse

Na een dag van verkennen, beleven en genieten wacht je een bed om zalig uit te rusten. Onze uitbaters van hotels, b&b’s en 
gastenverblijven weten hoe ze hun gasten moeten verwennen. Tenzij je liever kiest voor de grootste kamer van de stad, met zicht 
op de sterren boven het muziekbos, of … toch maar liever de grootste jeugdherberg van het land ? www.visitronse.be

Hotels

tel:+32 (0)55 21 38 66
mailto:st-sebastien@skynet.be
http://www.st-sebastien.be/
tel:+32(0)55 21 91 11
mailto:info@loupahou.be
http://www.loupahou.be/
tel:+32 (0)55 20 61 55
tel:+32 (0)496 54 77 69
mailto:info@salonsremingtonhotel.be
http://www.salonsremingtonhotel.be/
http://www.visitronse.be/


Hoevehotel Ronse  

Hoevehotel Ronse is vlak naast ‘Klein Frankrijk’ gelegen maar met de rust & het uitzicht op de 
glooiende heuvels. Ideaal dus voor een overnachting in 7 ruime moderne kamers. Voel je helemaal 
thuis op je kamer met flatscreen TV, buiten op het terras of binnen in de zithoek en/of eetplaats. Het 
hotel is overal voorzien van gratis WIFI. Uitgebreid ontbijtbuffet met verschillende streekproducten 
(op vraag ook extra vroeg mogelijk !). Er is voldoende gratis privéparking voorzien aan de voorkant 
van het gebouw. 

7 ruime kamers met douche, toilet, flatscreen TV, haardroger, koffie & thee faciliteiten. Andere dran-
ken zijn verkrijgbaar aan de bar. Ruime privé-parking, gratis wifi, tuin, uitgebreid ontbijt, afsluitbare 
fietsenberging. VISA/Bancontact. ALLE KAMERS ZIJN ROOKVRIJ !

Maagdenstraat 36 
9600 Ronse 
T +32(0)468 25 31 08 
bert@hotelronse.be 
www.hotelronse.be

B&B Hoeve de Schapenkop  

Wil jij, met je kindjes, ook kunnen genieten van enkele dagen er tussen uit ? Dan heb je de juiste plek 
gevonden ! Landelijk gelegen op 3km van het centrum, waar je rustig kan wakker worden tussen de 
schaapjes en andere neerhofdiertjes, zijn wij voorzien van 6 ruime kamers met aparte kinderkamer 
& 1 rolstoeltoegankelijke gezinskamer. Alle 7 kamers hebben hun eigen badkamer met douche, lava-
bo & toilet. Onze gemeenschappelijke ruimte is 2/3 speelhoek ! En bovenop is er buiten een heuse 
speelweide. We zijn voorzien van voldoende verhoogstoeltjes & als extra kan je op vraag ’s avonds 
(om 19u) aanschuiven voor een familiale maaltijd. Ontbijten doe je met het weidse zicht op oa het 
Muziekbos. Wij hebben in onze 7 kamers plaats voor 30 personen + 12 kinderbedjes !

Ruime privé-parking ; gratis wifi ; flatscreen TV ; mogelijkheid tot familiale maaltijd (ook vegetarisch, glu-
tenvrij, …) Elke kamer is voorzien van : FlatscreenTV, babybed, opklapbare luiertafel, babybad, luieremmer, 
babyrelax & oprolbaar deurhekje. Alle kamers zijn rookvrij ! Huisdieren zijn niet toegelaten ! Kijk zeker op 
de website voor meer info & foto’s. Bancontact.

Maagdenstraat 36 
9600 Ronse 
T +32 (0)479 950 092 
info@hoevedeschapenkop.be 
www.hoevedeschapenkop.be

B&B

Het logiesaanbod in Ronse is in stijgende lijn !

BEKIJK HET VOLLEDIGE AANBOD OP www.visitronse.be

tel:+32(0)468 25 31 08
mailto:bert@hotelronse.be
http://www.hotelronse.be/
tel:+32 (0)479 950 092
mailto:info@hoevedeschapenkop.be
http://www.hoevedeschapenkop.be/
http://www.visitronse.be/


Vakantiewoning Adelaide   
Luxueuze vakantiewoning voor 20 personen met warm interieur dichtbij het centrum van Ronse. 
Adelaide is de ideale plaats voor een gezellig familieverblijf of een geslaagde teambuiling. Naast de 
7 heel ruime kamers, zijn er 6 badkamers met regendouches of bad, een super uitgeruste keuken 
met 6 ovens, dubbele kookplaten en vaatwassers, een koelcel, ijsblokjesmachine,… Boven vind je er 
een cinemazaaltje met beamer en DVD, een cafeetje met tap en toog, biljart, kicker, darts en ook 
een kinderspeelhoek. In de kelderverdieping geniet je van een glaasje wijn in de degustatieruimte 
ingericht volgens de thema’s van Ronse : de Bommels, de Fiertel en de Hotondcross. De wellness 
omvat een jacuzzi, sauna en hottub en buitendouche. De overdekte verwarmbare buitenkeuken 
heeft naast een bbq ook een wok-en paëlla installatie. De bedden zijn opgemaakt bij aankomst en 
handdoeken, badjassen, keukentextiel en producten, houtskool voor de bbq, fonduestellen, friteuses, 
zelfs de kruiden, je hoeft niets mee te brengen. Koffie en thee, melk en suiker zijn bovendien gratis. 
Voor de fietsers : wij hebben het fietslabel, dwz. overdekte en beveiligde fietsstallingen, een haspel, 
een fietsreparatieset en alle fietsroutes liggen meervoudig gedocumenteerd in de woning.

Wijnstraat 28, 9600 Ronse 
T +32 (0)473 85 37 85 (Pieter) - T +32 (0)471 19 52 42 (Ria) 
contact@adelaide.be 
www.adelaide.be

Vakantiewoning ( ) en vakantielogies De Rieke 

Prachtig gelegen luxe vakantiehuizen (4 en 5 sterren) en vakantielogies met prachtig zicht van de 
hotondflank. Samen of afzonderlijk te huur van 5 tot 17 personen. Ideaal voor familie- fiets- en 
wandelvakantie. 

Rieke1  : 6 personen - Rieke 2  : 6 personen - Rieke 3 (vakantielogies) : 5 personen.  
Wifi, afspuitplaats voor fietsen, sauna, hottub, alle comfort…

Riekestraat 3&5 
9600 Ronse 
T +32 (0)468 43 65 58 
info@derieke.be 
www.derieke.be

Vakantiewoning Hogerlucht 

Het vakantiehuis Hogerlucht voor 10 personen is een pittoreske charmante villa op het mythische 
parcours van de Ronde van Vlaanderen. Kom helemaal tot rust in onze gezellige tuin met vijver en 
overdekt terras. De kinderen kunnen er uren spelen tussen de mooi aangelegde bomen, planten en 
bloemen. Er zijn 2 badkamers en 4 slaapkamers, telkens voor 2 personen. Indien je met 10 personen 
wil komen, kan er een zetel uitgeklapt worden tot bed in het bureau.

Verder heeft het huis een stijlvolle uitgeruste keuken, een aparte eetplaats, een bureau en een 
gezellige zithoek met flatscreen. Aan het huis is een garage verbonden. Ideaal om je wagen, fietsen 
of moto’s veilig weg te zetten. Ook is er een overdekt terras.

 
Hogerlucht 26 
9600 Ronse 
T +32 (0)475 40 38 71 
info@hogerlucht.be 
www.hogerlucht.be
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Vakantiewoningen

tel:+32 (0)473 85 37 85
tel:+32 (0)471 19 52 42
mailto:contact@adelaide.be
http://www.adelaide.be/
tel:+32 (0)468 43 65 58
mailto:info@derieke.be
http://www.derieke.be/
tel:+32 (0)475 40 38 71
mailto:info@hogerlucht.be
http://www.hogerlucht.be/


Vakantiewoning La Quitapenas  
 
Romantisch vakantiehuis voor 6 personen met prachtig uitzicht op de stad Ronse. De inrichting met 
originele voorwerpen, de scheve muren en het uitzicht geven het huis een unieke charme. Het laat 
je een reis door de tijd maken ver van al je zorgen. Kinderen noemen het huis het ‘kabouterhuisje’. 
We nodigen je graag uit om zelf van de wonderlijke en authentieke energie van deze meer dan 200 
jaar oude hoeve te komen proeven.

Er kunnen 6 personen logeren in drie kamers. Voorzieningen :  veranda, tuin met tuinmeubilair, BBQ, 
wasmachine en droogkast, wifi, ingerichte keuken, kinderstoel en kinderbox, hangmat.

 
Noordstraat 2 
9600 Ronse 
T +32 (0)55 20 89 75 
info@laquitapenas.be 
www.laquitapenas.be

Vakantielofts Point of View 
De voormalige bottelarij van brouwerij De Keyser werd omgebouwd tot 2 lofts, loft1 (voor 6 personen) en 
loft2 (voor 8 personen).

De vakantielofts zijn gelegen in stadsdeel De Vrijheid. Dit deel van de stad is in volle ontwikkeling en 
biedt een mooi aanbod aan eetgelegenheden. Vanop het dakterras heb je een prachtige view over de 
omliggende groene heuvels En de Sint-Hermeskerk toren. Musea en cultuur zijn onze buren.

Priesterstraat 17A 
9600 Ronse 
pofview@skynet.be 
T +32(0)474 46 39 58 
www.pofview.be

Vakantiewoning Renaixance

Renaixance is gelegen net buiten het centrum van Ronse in het hart van de Vlaamse Ardennen. 
Het vakantiehuis geschikt voor 2 tot 6 personen, is gevestigd in het bovenste deel van een oude 
gerenoveerde hoeve en beschikt over een grote tuin en privé terras. Er is gratis WiFi beschikbaar. De 
accommodatie is voorzien van een flatscreen-tv met kabelzender. De volledig uitgeruste keuken be-
vat alle kookfaciliteiten, inclusief keukengerei en een oven. De badkamer is voorzien van een douche, 
handdoeken en toiletartikelen. Het vakantiehuis beschikt over gratis parkeergelegenheid.

Maagdenstraat 43 
9600 Ronse 
T +32 (0)491 63 74 83 
info@renaixance.be 
www.renaixance.be

tel:+32 (0)55 20 89 75
mailto:info@laquitapenas.be
http://www.laquitapenas.be/
mailto:pofview@skynet.be
tel:+32(0)474 46 39 58
http://www.pofview.be/
tel:+32 (0)491 63 74 83
mailto:info@renaixance.be
http://www.renaixance.be/


Jeugdlogies De IJsmolenhoeve
 
Avontuurlijk overnachten middenin een kinderboerderij én Adventure park. De plek waar avontuur 
en natuur samenkomen. De Ijsmolenhoeve beschikt over 4 safari tenten voor 8 personen en de lodge 
voor 9 personen. Deze luxetenten zijn uitgerust met een keuken, badkamer en slaapkamers. Kampe-
ren in stijl ! Wil u de charme van kamperen in een eigen tent niet verliezen ? Dat kan ! Overdag actief 
in de bossen, op de boerderij of in het adventurepark. ‘s Avonds een hapje eten in onze brasserie 
en afsluiten met een kampvuur onder de sterrenhemel. U bevindt zich in Ronse op het domein De 
Ijsmolenhoeve, één van de mooiste plekken van de Vlaamse Ardennen. 

Capaciteit : 4 tenten 8 personen/ 1 van 9 / 1 van 18

Kanarieberg 1 
9600 Ronse 
T +32 (0)55 38 57 67 
info@ijsmolenhoeve.be 
www.ijsmolenhoeve.be

Hof ter Guchten

Bosrijke omgeving, midden natuurgebied, speelweide van 1 ha, tententerrein, kampvuurplaats, die-
rendorp, ingerichte keuken met bestek voor 80 pers., refter, daglokaal, luifel, berging met koelkasten 
en diepvriezer, sanitair blok op bovenverdieping, douches benedenverdieping.

70 bedden : slaapzolder met 40 bedden, slaapzaal van 24 bedden, slaapzaal van 6 bedden. 
Formule : zelfkook en zelfkuis (traiteur kan)

Rotterij 278 
9600 Ronse 
T en F +32 (0)55 20 63 83 
johannachtegael@hotmail.com 
www.hofterguchten.tk

Jeugdherberg / Domein de Fiertel 
 
Reizen voor alle leeftijden ! De Jeugdherberg is in de eerste plaats bedoeld voor jongeren, maar staat 
ook open voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden. Op het domein van 5 ha kan je zowel 
logeren, verblijven in een trekkershut als kamperen aan bijzonder voordelige tarieven midden in 
een ongerept landschap van heuvels en bossen. De confortabele infrastructuur, de uiteenlopende 
activiteitenprogramma’s en de aanwezige sportvelden en speeltuin staan garant voor een boeiend 
en aangenaam verblijf.

Jeugdherberg / Domein De Fiertel : 169 bedden verdeeld over 33 kamers (2,4 of 6 bedden), een slaap-
zaal van 26 bedden en 13 bedden in het bijgebouw Hoeve Lorette.
Kampeerterrein De Fiertel : Modern recent kampeerterrein dat open staat voor groepen na reserva-
tie. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig en er is een volledig uitgerust sanitair gebouw. De totale 
oppervlak is 3,5 ha en gelegen midden in het groen. Tevens zijn er twee trekkershutten aanwezig.

Rudderveldstraat 7 
9600 Ronse 
T +32(0)55 21 19 26 
F +32(0)55 21 78 70 
info@infrafos.be 
www.infrafos.be

Camperterrein : Breng je camper mee
 
Er is een kampeerautoterrein met een aantal basisuitrustingen achter het stedelijk zwembad. Hier 
kunnen drie tot vier campers overnachten. Parkeren is gratis en er is drinkwater ter beschikking. Het 
ligt bovendien op wandelafstand van het stads- en winkelcentrum.

Afgesloten parking achter het zwembad, 4 CC - gratis, lozing ‘grijs’ water mogelijk, drinkwater gratis

Engelsenlaan 70, 9600 Ronse 
GPS coördinaten : N 50° 44.631’ E3° 35.310’

Camperterrein

Jeugdlogies

Jeugdherberg

tel:+32 (0)55 38 57 67
mailto:info@ijsmolenhoeve.be
http://www.ijsmolenhoeve.be/
tel:+32 (0)55 20 63 83
mailto:johannachtegael@hotmail.com
http://www.hofterguchten.tk/
tel:+32(0)55 21 19 26
tel:+32(0)55 21 78 70
mailto:info@infrafos.be
http://www.infrafos.be/


restaurants

Apollon Griekse keuken 
Reeds 21 jaar staan Nikos en Dimitra op de bres om hun klanten een lekkere maaltijd voor te schotelen 
in een restaurant waar het gezellig vertoeven is. Naast de Griekse gerechten staan er ook traditionele 
Belgische en visgerechten op het menu. Kleurige fresco’s roepen herinneringen op aan het zonnige 
thuisland : een stukje Griekenland in de Vlaamse Ardennen ! Noteer dus alvast dit adres in uw agenda !

Prijscategorie : voorgerechten vanaf 10€, hoofdgerechten vanaf 15€  
Gesloten : woensdag (behalve op feestdagen)  
Grote Markt 5, 9600 Ronse, T en F +32 (0)55 20 72 52, www.apollon-ronse.be 

Auberge Sint-Sebastien  
In onze prachtige feestzalen maken wij van uw feesten een onvergetelijke gebeurtenis. Met een 
capaciteit van 30 tot 200 personen verzorgen wij ook alle : huwelijken, jubileums, communies, rouw-
maaltijden en vergaderingen. Menu’s aan democratische prijzen voor banketten en bussen.

Prijscategorie : vanaf 11€ tot 90€ | Gesloten : woensdag  
St-Pietersnieuwstraat 38, 9600 Ronse, +32 (0)55 21 38 66,  
st-sebastien@skynet.be, www.st-sebastien.be 

Brasserie St.-Martens   

In een zeer aangenaam kader met zicht op het mooie park en de Sint-Hermeskerk kan je zowel binnen als 
op het zomerterras genieten van wat onze uitgebreide kaart te bieden heeft. Zin in een goed glas wijn, een 
biertje of een heerlijk Belgische brasseriegerecht? Bij ons kom je gegarandeerd tot rust!   
 
Prijscategorie : vanaf 10€ tot 30€ 
Open op woensdag tot en met zondag, telkens van 12u00 tot 21u00 
Gelegen in de Passage: Sint-Martensstraat 37/0006, 9600 Ronse, T +32 (0)55 42 23 63 
brasseriesintmartens@gmail.com 

Bistro Boekzitting 
We staan klaar om je te verwennen met nieuwe, heerlijke gerechten, liefdevol klaargemaakt met 
eerlijke producten en respect voor traditie. Levensgenieters van klein tot groot vinden hun weg door 
het Muziekbos. Van harte welkom, ook op alle feestdagen.

Prijscategorie : vanaf 2€ tot 60€ / Visa / Creditcard  
Doorlopend open van woensdag tot en met zondag en alle feestdagen vanaf 11u  
Boekzitting 26, 9600 Ronse (Muziekbos), +32 (0)55 21 48 73, info@boekzitting.be, www.boekzitting.be 

Boeckhaege  
Nicolas en Sylvie zijn verheugd u te mogen verwennen in een exclusief kader. Boeckhaege is gelegen in een 
prachtig park langs de N60. U kan er terecht voor heerlijke inventieve menu’s of aan de kaart. Salon en res-
taurant beschikbaar voor al uw feestelijkheden en seminaries (20-60 pers.). Goede prijs/kwaliteit is onze leuze.

Prijscategorie : menu’s vanaf 34€ of aan de kaart vanaf 15€ / Visa / Creditcard  
Open : vr. en za. vanaf 19u, zondag vanaf 12u, andere dagen mogelijk op reservatie (vanaf 15 pers.)   
Kruisstraat 341, 9600 Ronse, +32 (0)55 20 95 45, info@boeckhaege.be, www.boeckhaege.be 

http://www.apollon-ronse.be/
tel:+32 (0)55 20 72 52
http://www.st-sebastien.be/
mailto:st-sebastien@skynet.be
tel:+32 (0)55 42 23 63
mailto:brasseriesintmartens@gmail.com
http://www.boekzitting.be/
mailto:info@boekzitting.be
http://www.boeckhaege.be/
mailto:info@boeckhaege.be


De IJsmolenhoeve
Brasserie en bbq mogelijkheid voor groepen. Leuke speeltuin, kinderboerderij en adventurepark. 

Prijscategorie : 10-40€ /Visa/Creditcard 
Open : wo*, za en zon van 11-19u of na reservatie *tijdens de schoolvakantie gesloten op woensdag 
Kanarieberg 1, 9600 Ronse, +32 (0)55 38 57 67, info@ijsmolenhoeve.be, www.ijsmolenhoeve.be

De Pepermolen 
Aangenaam restaurant met een sociaal karakter, kindvriendelijk. Is gelegen 20 meter van de Grote 
Markt. Dagelijkse lunch aan €10 (= 3 gangenmenu + gratis fles water). Uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding. Ontdek onze weeksuggesties. Aparte zaal, capaciteit groepen : +/- 50 personen.

Openingsuren : maandag t.e.m. zaterdag van 11u30 tot14u00 - Gesloten : zondag en feestdagen 
Prijscategorie : vanaf 10€ voor een 3 gangen menu - Betaalmogelijkheden : Cash/ Maaltijdcheques 
Peperstraat 8, 9600 Ronse, +32 (0)55 23 24 56, pepermolen@grijkoort.be, www.grijkoort.be

Hostellerie Lou Pahou 
Hostellerie Lou Pahou is gelegen op 100m van de Grote Markt. U kan er terecht voor een maand-, 
seizoens- of gastronomisch menu aan democratische prijzen. De kookkunsten van de patron zullen 
u aangenaam verrassen.

Prijscategorie : vanaf 45€ (All-in) tot 65€ (All-in) / Visa / Creditcard  
Enkel het restaurant is gesloten op : dinsdag, woensdag en zondagavond  
Zuidstraat 25, 9600 Ronse, +32 (0)55 21 91 11, info@loupahou.be, www.loupahou.be

Il Pinel’lo Italiaanse keuken 
Klein restaurantje (30 couverts) op de Grote Markt die in een gezellig kader iets nieuws voorstelt 
aan de smaakpapillen, gebaseerd op de Italiaanse keuken.’s Middags wordt een lunch voorgesteld 
(voorgerecht, hoofdgerecht en koffie).

Prijscategorie : vanaf 14€, lunch ’s middags vanaf 15€ / Visa / Creditcard  
Gesloten : zondagavond en maandag  
Grote Markt 9, 9600 Ronse, +32 (0)55 31 54 49, info@ilpinello.be, www.ilpinello.be

Kim-Anh Vietnamese keuken 
Vietnamees restaurant om zonder twijfel uit te proberen. Behoort tot de beste restaurants van de 
stad en verdient zeker ook een bezoek van al wie nog niet proefde van de grote klassiekers van de 
Vietnamese keuken.

Prijscategorie : menu +/- 25€ 
Open : woensdag-, donderdag-, vrijdag-, zaterdag- & zondagavond en op zondagmiddag 
Stationstraat 46, 9600 Ronse, +32 (0)55 21 70 70, kimanh@skynet.be

La Difference 
De kaart biedt klassiekers uit de Belgische keuken in een hedendaagse uitvoering.Vrijwel constant flirt 
de chef met de seizoenen : maandelijks verschijnen er nieuwe smaakvolle en inventieve gerechten op 
de suggestieborden, ’s zomers geven kraakverse salades en zuiderse pasta’s het sein voor terrasjestijd.

Prijscategorie : A la carte en maandelijkse suggesties : vanaf +/- 12€ tot 25€/Visa/Diners/AE/MC  
Gesloten : woensdag, donderdagmiddag en zaterdagmiddag  
Grote Markt 36, 9600 Ronse, +32 (0)55 33 06 26, info@ladifference.be, www.ladifference.be
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Resto Na-So 
‘Foodies, nood aan een smaakexplosie? Dan heeft Resto Na-So je heel wat te bieden. Want bij ons staat 
tafelen gelijk aan eerlijke, pure en hedendaagse producten, van amuse-bouche tot hoofdgerecht tot 
pousse-café. En … het unieke historische kader is natuurlijk ook mooi meegenomen! Bezoek De Passage 
en geniet van een heerlijke lunch of gezellig diner in Resto Na-So!’

Openingsuren: woe t.e.m. zat: 12u-14u en 19u-21u30, zon: 12u-14u | Gesloten: maa & din 
Master Card/Visa/Bancontact
Sint-Martensstraat 37-07, 9600 Ronse, +32 (0)477 46 00 48

Mesopotamia Grill/Pizzeria  
Het Mesopotamia-Team garandeert altijd kwaliteit. Onze gerechten worden voor u steeds vers bereid. 
Lekkere huisgemaakte gerechten. Voor uw feesten staat onze ‘Party Service’ graag ter uwer beschik-
king, vraag vrijblijvend inlichtingen. Wij wensen u smakelijk eten.

Prijscategorie : vanaf €5,50 | Gesloten : maandag 
Jean-Baptiste Guissetplein 14, 9600 Ronse, +32 (0)55 60 05 37, +32 (0)497 12 72 72, 
mesopotamia.ronse@gmail.com, www.mesopotamia-ronse.be

Mezza Luna Italiaanse keuken, pizzeria 
Bij Mezza Luna kan u terecht voor escaloppes of lekkere pastagerechten, maar bovenal voor de beste 
pizza van de streek. Zij hebben immers als eerste geïnvesteerd in een rotatieve houtoven, wat zijn 
effect op de pizza’s niet mist. Dat moet u zeker eens komen proberen !

Prijscategorie : vanaf 11€ kan je al genieten van een lekkere pizza met een drankje / Visa / Creditcard  
Gesloten : dinsdag en woensdag  
Oswald Ponettestraat 29, 9600 Ronse, +32 (0)55 21 59 94, info@mezzaluna.be, www.mezzaluna.be 

The Look     
Gelegen in de buurt van de Grote Markt. Restaurant The Look serveert u kwaliteitsvolle maaltijden 
met dagverse producten. U kan er ook terecht voor een dagschotel, menu’s en weekendsuggesties. 
In de zomer rustig terras.

Prijscategorie : dagschotel : 10,50€, à la carte vanaf 9,50€ / Visa / Creditcard  
Gesloten : maandag, donderdagavond en zondagavond   
Priestersstraat 6, 9600 Ronse. +32 (0)55 21 21 48 

 
‘t Kasteelken   
Taverne-Restaurant. Groot buitenterras en privé parking : +/- 50 wagens. Menu all-in : aperitief 
maison – degustatiebord – voorgerecht – hoofdgerecht – Irish coffee of dame blanche + wijn : 37€. 
Bij reservatie voor restaurantkaart, gratis degustatiebordje (minimum 1 dag op voorhand).

Prijscategorie : vanaf 8€ tot 20€ | Open : vrijdag, zaterdag en zondag  
Leuzesesteenweg 185, 9600 Ronse, +32 (0)55 20 85 83, +32 (0)476 36 75 60,  
pascal.germyns@kasteelken.be, www.kasteelken.be

tel:+32 (0)477 46 00 48
tel:+32 (0)55 60 05 37
tel:+32 (0)497 12 72 72
http://www.mesopotamia-ronse.be/
mailto:mesopotamia.ronse@gmail.com
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mailto:info@mezzaluna.be
tel:+32 (0)55 20 85 83
tel:+32 (0)476 36 75 60
http://www.kasteelken.be/
mailto:pascal.germyns@kasteelken.be
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Historische gebouwen 

1   Hoge Mote (dienst toerisme)
2   Het Spanjaardenkasteel 

      (van 01/2017 tot najaar 2018)

02  St-Hermeskerk en Crypte
03  Oude St-Martinuskerk (=De Passage)
04  Sint-Martinuskerk
05  Station
06  MUST - Museum voor textiel
07  Art decobuurt
08  De Vrijheid
09  Villa Carpentier

Nuttige diensten 

10  Stadhuis
11  Lokale politie
12  Postkantoor
13  Stedelijke Bibliotheek
14  AZ Glorieux
15  Brouwerij De Keyser
16  CC De Ververij
17  CC De Ververij

Sport en ontspanning 

18  Sportcomplex ‘t Rosco
19  Zwembad
20  Muziekbos
21  Malanderpark
22  Bruulpark

 Gratis parkeren

Toerisme Ronse 

T +32 (0)55 23 28 16
toerisme@ronse.be

www.visitronse.be 

Vind ons leuk op Facebook 
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