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L O GIE ST E ST
Laat u gidsen

klein café, compleet met tapkast,
darts, biljart, tafelvoetbal, spelle
tjes en een thuisbioscoop. Voor de
twaalf kinderen die we samen mee
hadden was het een perfecte speel
en hangplek. Wij palmden drie ver
diepingen lager het nu kindervrije
terras in. Vakantiegevoel voor ie
dereen, heet dat.
In de grote, hyperuitgeruste
keuken is plaats genoeg om Meus,
Naessens en Bekkari samen te la
ten koken zonder ambras. Induc
tievuren zo ver het oog reikt, zes
(6!) ovens, warmhoudschuiven,
goedgevulde kasten en een (we
blijven het geweldig vinden) in
loopfrigo. Maar op die frigo na
hebben we daar niet veel gebruik
van gemaakt. In Adelaide laat je
namelijk voor een tikje extra een
gigantische paella maken in de
buitenkeuken. En nu we het toch
over de centen hebben, een week
end hier kost je met een volle be
zetting 90 euro per kop. Wij von
den dat in verhouding tot wat je
krijgt reuze meevallen.

Met de fiets Ronse en om
streken verkennen – dat leg
gen we hiernaast uit – dat
moet u zeker doen. Maar
laat het centrum zeker niet
liggen. Meer nog, laat u lei
den. Een groep toeristen
met volwassenen, een hand
vol twaalfjarige meisjes en
een stel mini’s van zes tot
negen jaar: een cadeau kan
dat niet zijn. Toch slaagde
gids Christophe er vlot in ie
dereen twee uur lang bij de
zaak te houden, te entertai
nen en iets bij te leren. We
deden de crypte van de
11deeeuwse SintHermes
kerk aan – met doeop
drachten – en trokken daar
na naar het MUST, het Mu
seum voor Textiel. De ma
chines daar doen het nog al
tijd en het daverende lawaai
dat één zo’n ding maakt,
geeft te denken over de ver
schrikkelijke herrie waarin
veel arbeiders en ook kinde
ren hier zes op zeven dagen
moesten werken. Het is
maar goed dat we alles kun
nen doorspoelen met een
glas in het erfgoedstuk
Brasserie Harmonie. In 1900
gebouwd met geld van de
lokale textielbaronnen, maar
dat nemen we dan maar op
de koop toe.

Café Koppenberg

Het huis dateert van 1885 en zo veel mogelijk elementen, waaronder de originele wandbekleding, werden bewaard.
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Vakantiehuis Adelaide in de Vlaamse Ardennen

Overdaad die niet schaadt
Op de fiets de Vlaamse
Ardennen bedwingen? Wij
kunnen u een uitvalsbasis in
Ronse aanraden. Neem wel
eerst even diep adem. PETER DE LOBEL

De Koppenberg: wat een aanrader na een stevige wolkbreuk.
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aar adem happen.
We hebben het een
paar keer moeten
doen in Adelaide. Al
onmiddellijk toen
we de enorme, statige inkomhal
instapten. Daarna nog eens toen
we de woonkamer en de extreem
goed uitgeruste keuken zagen, of
toen we overvallen werden door
het grote terras, door de sauna, de
jacuzzi, de buitenkeuken, de in
loopfrigo (een inloopfrigo!), de
wijnkelder, de prachtig ingerichte
kamers en – drie verdiepingen
hoog, dus echt happend naar
adem – de thuisbioscoop. Een
vriendin vatte het grote probleem
van Adelaide al vijf minuten na
onze aankomst perfect samen: ‘Pe
ter, een verblijf van drie dagen is
veel te kort om hier van alles hele
maal te kunnen genieten.’
Adelaide is een vakantiewo
ning in het centrum van Ronse,
met plaats voor twintig personen.
Achter de indrukwekkende voor
gevel zit een prachtig gerenoveerd
gebouw uit 1885. Destijds ge
bouwd door een van de grote,
steenrijke textielbaronnen uit de
streek. ‘Bij de renovatie hebben we

zo veel mogelijk originele elemen
ten gerecupereerd’, legt uitbaat
ster Ria De Bleecker uit. ‘De hou
ten vloeren, de brede schouwen,
de glasinloodramen ...’ In de
woonkamer is ook de originele
wandbekleding van eind 19de
eeuw behouden, een soort stoffen
behang waarop landbouwtafere
len zijn uitgebeeld.
Tegelijk is de woning uitgerust
met alle denkbare moderne com
fort. Via twee iPads bedien je zo
wat alles in huis. Van de lichten in
een van de badkamers op de twee
de verdieping tot de verwarmings
elementen op het terras en de hele
Sonosgeluidsinstallatie.
In de hele woning is dezelfde
lichte, moderne toets doorgetrok
ken – zonder te botsen met de
zwaardere en meer klassieke, be
waarde elementen in bijvoorbeeld
de woonkamer. Van de originele
zwartwitte marmeren tegelvloer
in de hal slingert een machtige trap
drie verdiepingen omhoog. De ka
mers hebben indelingen van twee
tot vier bedden en hebben elk een
naam die verwijst naar de streek.
Kluisbos, Muziekbos, De Hotond …
Op de derde verdieping vind je een
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Op de derde
verdieping vind je een
klein café, compleet
met tapkast, darts,
biljart, tafelvoetbal,
spelletjes en een
thuisbioscoop

Maar! Naar Ronse kom je uiter
aard niet alleen voor de vele ovens
of een woonkamer met 19deeeuw
se grandeur. Wij kwamen om te
wandelen en vooral om een eindje
te fietsen. Niet op het asfalt, maar
lekker ruig bergop en bergaf, door
bossen en velden, met de moun
tainbike op zoek naar glooiende
vergezichten en gloeiende zadel
pijn. Wie de bekende mountainbi
kepijltjes op de Blosoroutes volgt,
kan lussen van alle mogelijke af
standen combineren. Met stevige
kuitenbijters, dat wel, maar veel
offroad komt er niet bij kijken. Je
kan er dus maar beter op goed ge
luk tegenaan gaan. Ziet een pad er
uitdagend uit? Nemen.
Go! Via de bosrijke Muziekberg
trappen we naar Maarkedal, Ker
kem en Oudenaarde, allemaal
langs ruwe paden en een paar ste
vige stukken bergop. Een goede 40
kilometer en een wolkbreuk later
staan we voor de ‘Bult van Melden’:
de Koppenberg. Echt een aanrader
met de mountainbike als het net
een uur gegoten heeft. Op die kop
pige kasseien schuift en slipt en
botst je achterwiel dan alle kanten
uit. Het is duwen en snokken aan
die fiets om boven te raken.
Dat de renners tijdens de Ronde
van Vlaanderen over deze bult
knallen alsof het niets is, daar
denk je onderweg maar beter niet
aan. Bovendien jakkeren die cou
reurs als ze boven komen gewoon
verder, de volgende bult tegemoet.
Veel is er daarboven ook niet te be
leven, valt me op terwijl ik naast
mijn fiets naar adem sta te happen.
De berg heeft een betrekkelijk kale
kop. Een prachtig vergezicht, met
de kerktoren van Nukerke nog net
in beeld, dat wel. Maar een ‘café
Koppenberg’, ho maar.
Nu goed, dat houdt de goesting
op peil om nog die laatste 10 kilo
meter, via het gehucht Zulzeke, te
rug te rijden. In Ronse wachten
immers een sauna en een koelcel
barstensvol heerlijke sportdran
ken zoals Keun, Quintine en Ena
me. Dat Ronse in een dal ligt is
mooi meegenomen. In plaats van
tot de laatste meter te moeten
knokken, is het van een paar kilo
meter voor de streep onbezorgd
uitbollen richting Adelaide. Daar
zien ze je bovendien graag komen
met de fiets. Achter aan het terras
is een aparte ruimte met aparte in
gang, om de fietsen schoon te spui

www.ontdekronse.be

Vijf meter boven
de grond

De kamers hebben twee tot vier bedden en zijn genoemd naar Kluisbos, Muziekbos, Hotond …

Paella voor iedereen in de buitenkeuken.

© rr

© Ludwig Desmet

Na het fietsen de sauna in.

Op zoek naar een minder
voor de hand liggende activi
teit? Ga langs de IJsmolen
hoeve. Laat u niet misleiden
door de naam, we hebben
hier géén ijsje gegeten.
Neen, in de plaats daarvan
hebben we op vijf meter bo
ven de grond een hindernis
senparcours afgelegd. Over
een wiebelende hangbrug,
over autobanden, tonnen,
door spinnenwebben van
touw of doodleuk over één
enkele dunne kabel. Ja, als
wij er een paar dagen tus
senuit gaan, dan hijsen we
ons al eens graag in een
klimharnas en zetten we een
witte helm op ons hoofd.
Voor wie vijf meter maar
niks vindt, is er nog een
tweede level, op negen me
ter hoogte. Niveau drie, op
twaalf meter, is in aanbouw.
Op de website vind je nog
een hele waaier aan andere
activiteiten, van bumperball
(even opzoeken op Youtube,
pret verzekerd) tot een es
cape room en zelfs slag
roomtaart gooien.
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www.ijsmolenhoeve.be

ten en te stallen.

Rapunzel
Maar ook zonder fiets heeft
Ronse moois te bieden. Dat kan
met een stadswandeling (zie ka
der) maar ook in de natuur. Geen
betere zondagochtendwandeling
dan in het Muziekbos. Winterko
ninkjes, boomklevers, groenlin
gen en een tjiftjaf, volgens de in
formatieborden zitten ze er alle

maal en aan het gekwetter in de
bomen te horen zou dat best wel
eens kunnen kloppen. Wij wandel
den op een mistige, vochtige och
tend, op dat vroege uur wanneer
elk bos iets extra sprookjesachtigs
heeft. Midden in het Muziekbos
staat de ‘Geuzentoren’, een bonki
ge knoest van ijzerzandsteen, die
veel weg heeft van de toren van
Rapunzel. De legende en Wikipe
dia willen dat het bij deze toren

was dat de streek haar naam
kreeg. Eind 19de eeuw zouden de
twee bevriende dichters Pol de
Mont en Omer Wattez samen op
wandel geweest zijn in dit bos. Ze
beklommen de toren en De Mont
zou toen gezegd hebben: ‘Maar dit
zijn hier de Vlaamse Ardennen!’ Ik
durf wedden dat hij naar adem
hapte, voor hij dat zei.
www.adelaide.be

Oordeel
Adelaide is een schitterende,
bijzonder ruime vakantie
woning – al doet dat woord
het geen recht aan. Drie
dagen is echt te kort om dit
luxueuze verblijf helemaal te
ontdekken.

