
Wens je op een ludieke manier kennis te maken met prachtige  

Art decowoningen van onze Hermesstad dan volg je best onderstaand traject.   

(de uitgeschreven wandeling kan je kopen bij Toerisme Ronse voor 2.50€) 

START:  Info Toerisme- J.B.Mouroitplein-Grote Markt-Zuidstraat-Kerkplein- 

J.B Dekeyserstraat-Guissetplein-Gen.De Gaullelaan-Gefusilleerdenlaan-Pessemiersbrug-

begin St-Sauveustraat-Viermaartlaan-G.Vandewielelaan-Sturbautstraat-Koningin Astrid-

plein-P.D’Hauwerstraat-Fostierlaan-Hoogstraat-Rooseveltplein-St.Martensstraat tot aan 

de St-Hermeskerk-Bruulpark-De Biesestraat (terug aan het vertrekpunt) 

1:  In welke volgorde vind je volgende deuren langsheen het parcours terug? 

A CB

1.  C-B-A       3.  B-C-A 

2.  A-B-C       4.  C-A-B 



J.B. Mouroitplein 

2:   Bij welk huis hoort dit detail?  Geef het huisnummer 

3:  Op het Mouroitplein is er een motief met kelkvormige vaas.   

     Geef het huisnummer 

Gefusilleerdenlaan 

4:   Waar vind je deze cirkel terug?  Antwoord met A, B of C 

A.  Gefusilleerdenlaan B.  Sint-Sauveurstraat C.  Pessemiersbrug  

Sint-Sauveurstraat nr.16 

5: Hoeveel volledige cirkels kan je tellen aan de straatkant? 

Antwoord met A,B of C. 

A.  15 B.  14 C.  13 

  



G. Vandewielelaan 

6: Zoek de naam van de architect van de 4 rijwoningen die in spiegelbeeld 

werden uitgewerkt.  Geef de naam in drukletters. 

7: Welk element is kenmerkend voor de architectuur van  

José Vandenbossche? 

A B 

Sturbautstraat 

8: Hoeveel bruikbare voetschrapers tel je in de Sturbautstraat? 

9: Welke kunstsmederij heeft de zonnedraagster ontworpen? 

P.D’Hauwerstraat 

10: Ik draag een fakkel en een maretak.  Op welke gevel sta ik afgebeeld? 

Geef een huisnummer 

 

 

11:  Op de hoek met de Gefusilleerdenlaan vond je vroeger een handelszaak. 

        Weet je ook welke? 

A.  Bakkerij   B.  Beenhouwerij   C.  Fietsenwinkel    



Noteer hier uw oplossingen in drukletters 

1:  …………………….. 

2: ……………………. 

3: ……………………. 

4: ……………………. 

5: ……………………. 

6: ……………………. 

7: ……………………. 

8: ……………………. 

9: ……………………. 

10: ……………………. 

11: ……………………. 

Hopelijk beviel onze wandelzoektocht! 

Willen jullie de juiste antwoorden?   

Geef een seintje via toerisme@ronse.be of  

Hoge Mote-De Biesestraat 2 –9600 Ronse 

 

Naam:  ……………………………………………………………………………………... 

Straat en nummer:  ……………………………………………………………………... 

Postcode en plaats:  …………………………………………………………………….. 

Telefoon:  …………………………………………………………………………………. 

Email:  ……………………………………………………………………………………… 

 

Wij sturen jullie de oplossingen toe! 

Het parcours van de zoektocht is gebaseerd op de wandelkaart 

‘Art Deco ten voeten uit’ 

www.visitronse.be 




