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Ook voor fietsers wordt het een ongewone winter, nu het ernaar uitziet dat wel 
véél meer tijd buiten zullen doorbrengen. Om jou goed op weg te helpen tippen 
Fiets! en toerismejournalist Johan Lambrechts elke week een inspirerende en 
winterse fiets- of mountainbikeroute die zeker niet mag ontbreken op jouw 
bucketlist. 

Wij stippelden zes verschillende routes uit die je zullen warm houden tijdens de 
winter, een mountainbikeroute in Herentals tot de Hermesroute in Ronse. 
Geniet van de natuur, overwin de (technische) obstakels en beleef een deugd-
doende uitdaging!

Tijdens een fietsrit in de winter is een goede uitrusting key! Wij zeggen 
niet voor niets; goed uitgerust is goed vertrokken. Fietsaccessoires dragen 
bij aan jouw veiligheid, comfort en gemak op de fiets. Wil je volledig voor
bereid zijn, dan zijn een fietsslot, goedwerkende bel, goede verlichting, 
warme / regendichte kledij én een rugzak een must.

Kan je niet wachten om deze leuke fietsroutes te ontdekken? Bekijk dan 
snel even onze webshop en bestel de accessoires nu al vanuit je zetel!
Meer info? https://www.fiets.be/accessoires

De bekendste veldrijder van ons land tekende op de flanken van de 
Balenberg in Baal een gratis ‘speeltuin’ voor mountainbikers uit, met een 
single track, een veldritparcours en zelfs een pumptrack voor de allerklein
sten. Terwijl je kroost zich verder uitleeft in het belevingscentrum of een 
natuurwandeling doet, kan je zelf de benen nemen voor een 23 km lange 
MTBroute door Tremelo en Begijnendijk.

In het spoor van Sven Nys met het 
hele gezin de Balenberg af

6 X winter fietSroute

Hoogtepunten onderweg:
Sven Nys Cycling Center, Balenberg, Molenberg, Demerbeemden, Parkheidebos, 
Kalvenne

Jouw fiets in topvorm dankzij accessoires

FIETS JEZELF WARM TIJDENS DE WINTER

Fiets! ROUTE 4



In het spoor van Sven Nys met het hele gezin de Balenberg af

23 KM
Startpunt: Sven Nys Cycling Center 

Eindpunt: Sven Nys Cycling Center 

Link naar GPX

6 X winter fietSroute

TIP: Nog zin in véél meer?
Vanaf het Sven Nys Cycling Center op de Balenberg 
vertrekken nog veel meer gravel- en mountainbikeroutes. 
Voor de ervaren gravelrijders zijn er onder meer enkele 
zware gravelritten door Vlaams-Brabant, waarvoor een 
zeer goede conditie is vereist. Het is mogelijk dat je delen 
van de tour met je fiets moet lopen. Link naar GPX

Fiets! ROUTE 4


