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Wandelzoektocht Ronse: ‘art deco’ 
 
Wens je op een ludieke manier kennis te maken met prachtige art-decowoningen van onze Hermesstad? Dan is deze 
wandelzoektocht zeker iets voor jou! Dompel je onder in het art- decotijdperk te Ronse. 
Deze wandelzoektocht volgt het parcours van de art-decowandeling. 
 
Een antwoordlijst vind je op de laatste bladzijde. 
Benieuwd naar de juiste antwoorden? Stuur een mailtje naar toerisme@ronse.be  
 

DEEL 1: FOTOVRAGEN 
Onderstaande foto’s van gevelelementen zal je langs het parcours zien. 
Om niet te moeilijk te maken hebben we de foto’s geplaatst in volgorde van de wandeling. 
Noteer de juiste straatnamen waarin je deze gevels ziet. 
 
Foto 1:     Foto 2:    Foto 3: 

 
 
 
Foto 4:      Foto 5:    Foto 6:  

 
 
 
 

http://www.reisroutes.be/
mailto:toerisme@ronse.be


RONSE: art-decowandeling   

 

© The Media Bay en Toerisme Ronse – Foto’s Hélène PS – www.reisroutes.be – update: 2020 - 3 - 

DEEL 2: VRAGEN LANGS HET PARCOURS 
Ook hier zijn de vragen opgesteld in de volgorde van het parcours. De vragen beginnen pas vanaf de Pessemiersbrug. 
 

Pessemiersbrug 
Vraag 1: Deze brug is een fraai voorbeeld waarop de art-decostijl werd toegepast. 
Onderstaand een opsomming van 4 kenmerken, 3 daarvan zijn typische art-decokenmerken die we hier ook kunnen 
terugvinden. Eén is niet van toepassing: 
a) Geometrische motieven 
b) Guirlandes – en golvende versiering 
c) Strakke lijnen, gestileerde vormgeving 
d) Betonstructuur  
 

Saint-Sauveurstraat 
Vraag 2: Geef het huisnummer van deze woning die een pareltje is van de art-decostijl, deze heeft een duidelijk in het oog 
springende strakke geometrische trapkoker aan de straatkant. 
 

Viermaartlaan 
Vraag 3: Er zijn twee aaneenpalende woningen met een voortuintje afgesloten door fraai art-decoijzerwerk, over welke 
nummers hebben we het hier? 
 

Gomar Vandewielelaan 
Vraag 4: In deze straat is er een geheel van 4 bijzondere rijwoningen uitgewerkt, wat is hier zo bijzonder aan? Vul de volgende 
zin aan: “Nummers 69-63 en 67-65 zijn uitgewerkt in elkaars …………………….…”. 
 

Léopold Sturbautstraat 
Vraag 5: Op huis nr. 37 kan je op de plint links van de deur een opschrift terugvinden van de architect en jaartal (in art-
decoletters). 
 
Vraag 6: Geef het huisnummer van het huis met onderbouw van opvallende groene keramiektegels 
 
Vraag 7: Er is een huis met opvallend zeer kleurrijk ensemble in rode en gele baksteen, hardsteen, azuurblauwe keramiek, 
opmerkelijke deurtravee en inkomportaal, over welk nummer gaat dit? 
 

Pierre D’Hauwerstraat 
Vraag 8: Dit huis heeft een garage in art-decostijl, opgetrokken uit baksteen met contrasterende gecementeerde en 
beschilderde onderbouw. Er is een gemarkeerde middentravee met opschrift ‘Garage’ in art deco letters. Welk huisnummer 
zoeken we? 
 
Vraag 9: Er is een deels vrijstaande woning in oranjerode baksteen met contrasterende witte banden, brede vensterregisters 
doorlopend in afgeronde rechterhoek. 
Welk huisnummer zoeken we?  
 
Vraag 10: Zoals we reeds opmerkten eerder op de wandeling is het gebruikelijk dat art-deco woningen in spiegelbeeld werden 
opgetrokken. Ook in deze straat zijn hier twee mooie voorbeelden van terug te vinden. We kwamen reeds nummers 48-46 
tegen. Maar verderop is nog een ander opvallend voorbeeld hiervan terug te vinden. 
Tip: de gevel heeft een gele baksteen op plint van bruine geglazuurde tegels en arduin.  
 
Vraag 11: Op de gevel van bovenstaande dubbelwoonst kan je ook een decoratief uitgewerkt opschrift met de naam van de 
architect vinden in opvallende art-decoletters, geef de naam van de architect: 
 

Fostierlaan 
Vraag 12: In deze straat kunnen we een typische art-decowoning terugvinden met een fraai uitgewerkte beglaasde deur en 
garagepoort met art-decomotieven. Tip: de bruine faiencetegels van de onderbouw contrasteren met de gele 
bakstenenbovenbouw. Over welk huisnummer hebben we het? 
 
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van deze zoektocht, benieuwd naar de juiste antwoorden?  
Stuur een mailtje naar: toerisme@ronse.be    -   Website: www.visitronse.be  
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ANTWOORDBLAD 
 
ANTWOORDEN FOTOVRAGEN: 
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ANTWOORDEN VRAGEN LANGS HET PARCOURS: 
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