
Nieuwe wandelknooppuntenkaarten ‘Vlaamse Ardennen Schelde’ en ‘Zwalmvallei’ 
Nieuwe wandel & inleefgids ‘De Vlaamse Ardennen aan je voeten’ 
 
In 2016 bracht MOW de 2de editie uit van hun wandelknooppuntenkaart ‘Vlaamse 
Ardennen Schelde’. Vandaag kunnen we jullie de 3de editie voorstellen.  
 
Wat is er veranderd t.o.v. de vorige versie ?  

• Gebruiksvriendelijker 

• Met nieuwe knooppunten 

• Met herwerkte wandelsuggesties 
 
Om de gebruiksvriendelijkheid van de kaart te verhogen is het wandelnetwerk van Toerisme 
Oost-Vlaanderen (TOV) duidelijker te onderscheiden van het ‘MOW-netwerk’ (dit zijn de 
extra wandelwegen die niet in het TOV-netwerk zitten):  

• Het ‘TOV-netwerk’ is op de kaart aangeduid met blauwe streepjes (verhard) en 
bolletjes (onverhard). De TOV-knooppunten, die te velde herkenbaar zijn aangeduid 
met palen en bordjes, zijn op de kaart als rode bolletjes met een cijfer te herkennen.   

• De extra wandelwegen van het ‘MOW-netwerk’ zijn niet te velde aangeduid, maar 
zijn met groene streepjes en bolletjes op de kaart aangeduid. De extra ‘MOW-
knooppunten’ die bij deze extra wandelwegen behoren zijn op de kaart te zien als 
zwarte bolletjes met een hoofdletter-cijfer combinatie (bijvoorbeeld ‘L3’).  

 
 
De wandelsuggesties die je voorheen ook al gratis kon downloaden van de MOW-site van 
het Milieufront Omer Wattez worden herwerkt. De wandelafstand blijft als basis 5-7 km, 
maar kan uitgebreid naar langere afstanden van 10-15 km. De wandelsuggesties vindt via 
deze link: https://www.milieufrontomerwattez.be/wandelingenvlaamseardennen  
 

https://www.milieufrontomerwattez.be/wandelingenvlaamseardennen


In 2017 bracht MOW de eerste editie uit van hun wandelknooppuntenkaart ‘Vlaamse 
Ardennen Zwalmvallei’. De tweede herwerkte editie is terug verkrijgbaar vanaf jan. 2023. 
 
Eind 2021 bracht MOW de eerste editie uit van de wandel & inleefgids ‘De Vlaamse 
Ardennen aan je voeten’. Ondertussen rolde in oktober 2022 de tweede druk van de 
drukpersen.  
In deze herwerkte versie zijn een aantal wijzigingen van het wandelknooppuntennetwerk 
van Toerisme Oost-Vlaanderen opgenomen. Voor 2 van de 13 wandelingen in de wandel & 
inleefgids waren er correcties noodzakelijk, zowel van de wandelbeschrijving als van het 
bijhorende kaartje. Voor één wandeling was enkel een gewijzigd kaartje nodig. Last but not 
least voegden we ook een nieuwe wandeling toe ter vervanging van de wandeling in Ooike.  
Om aan het euvel van deze wijzigingen een oplossing te bieden hebben we op de site van 
MOW de nieuwe kaartjes en correcties in de wandelbeschrijving gezet. Je kan ze vinden via 
volgende link: https://www.milieufrontomerwattez.be/publicaties-boeken  
en klik dan op de twee volgende linken voor de updatedocumenten:  
https://milieufrontomerwattez.be/storage/app/media/updatekaarten%20druk%202.pdf 
https://milieufrontomerwattez.be/storage/app/media/wandelgids%20UPDATE.pdf 
en klik op deze link om de nieuwe wandeling te Oudenaarde te downloaden: 
https://milieufrontomerwattez.be/storage/app/media/wandeling%20Donk%20Langemeerse
n.pdf 
 
Hoe bestellen ?  
De nieuwe wandelkaart ‘Vlaamse Ardennen Schelde’ kan je bestellen bij MOW, zie  
https://www.milieufrontomerwattez.be/wandelkaart 
De nieuwe wandelkaart ‘Vlaamse Ardennen Zwalmvallei’ kan je vanaf jan. 2023 bestellen.   
Kostprijs is 10 euro/kaart, voor MOW-leden 7 euro/kaart (rechtstreeks bij MOW) 
 
De nieuwe wandel & inleefgids ‘De Vlaamse Ardennen aan je voeten’ kan je bij MOW 
bestellen, zie https://www.milieufrontomerwattez.be/publicaties-boeken  
Kostprijs is 17 euro/wandelgids, voor MOW-leden 14 euro (rechtstreeks bij MOW) 
 
PRACTISCH 
E-mail naar info@milieufrontomerwattez.be, of bel naar 0476 170 767 of kom naar ons 
secretariaat (Dijkstraat 75, Oudenaarde). Of vraag ernaar tijdens onze activiteiten.  
Bedrag (kostprijs + verzendkosten: 3,48 euro extra in België ) overschrijven op BE84 9796 
1861 3259 van Milieufront Omer Wattez vzw of ter plaatse betalen.   
COMBINEERBAAR MET EEN PROMO-ABONNEMENT: meer info 
op https://milieufrontomerwattez.be/word-lid 
 
De wandelkaarten en wandelgids zijn ook verkrijgbaar in diverse toeristische diensten en 
lokale boekhandels (o.a. boekhandel Beatrijs in Oudenaarde) 
 
 
Filip Keirse, november 2022 
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