Pedaal wandelroute
Afstand: 11,8 km
Start en aankomst: Café d’Oude Hoeve, Ronde van Vlaanderenstraat 3, 9690 Kwaremont (Kluisbergen)
StapAf tips:
· Geen mooiere plek voor een standbeeld van Ronde van Vlaanderen-bezieler Karel Van Wijnendaele dan vlakbij de Oude Kwaremont. Ter ere
van de 100ste Ronde werd de hele Ronde van Vlaanderenstraat getransformeerd tot een monument voor de koershelden, met tien reuzegrote
fotopanelen van mythische wielrenners, een 1,2 km lange erelijst op het wegdek en een mozaïek van alle 76 winnaars.
· Een brede landweg brengt je naar het Kluisbos, hét wandelbos bij uitstek in de regio. Bij open plekken heb je een prachtig uitzicht op het
‘weidse Waalse land’, want hier wandel je letterlijk op de taalgrens. Kinderen kunnen ravotten in het speelbos Bosuil.
· Vanaf de jaren ’40, toen heel wat artistieke zielen hier inspiratie kwamen zoeken, groeide Kwaremont uit tot het ‘Latem van de Vlaamse Ardennen’. Ook vandaag zijn er nog verschillende ateliers en galeries. In de gezellige dorpskom wordt de sfeer verder bepaald door het hagelwitte
Sint-Amanduskerkje, een fraaie vierkantshoeve en natuurlijk de kasseien waarop nogal wat wielrenners hun tanden stukbijten.
· De Oude Kwaremont, de langste geplaveide beklimming van België, staat bekend als een geduchte kuitenbijter. Sinds 1974 werd de helling al
meer dan 40 keer opgenomen in het parcours van de Ronde.
· Stap je aan knooppunt 65 even rechtdoor, dan beland je in het natuurreservaat Paddenbroek.  Centraal ligt een stervormige waterpartij, met
errond acht beken met romantische bruggetjes en houten vlonders er overheen. Aanrader!
Horecatips:
· Café d’Oude Hoeve, Ronde van Vlaanderenstraat 3, 9690 Kwaremont (Kluisbergen): Al ruim een halve eeuw dé pleisterplaats voor (sportieve)
fietsers en wandelaars in de Vlaamse Ardennen. Er is lekker bier en vooral veel goed gezelschap. www.doudehoeve.be
· Eetcafé In de Zon, Kwaremontplein 8, 9680 Kwaremont (Kluisbergen):
Gemoedelijk eet- en praatcafé met terras in hartje Kwaremont.
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