Gezinsvriendelijke
MTB routes
Assenede | Kaprijke | Zelzate | Maldegem
Evergem | Eeklo | Lievegem | Sint-Laureins

Zo 24 april tem zo 19 juni 2022

Gezinsvriendelijke
MTB routes
Heel wat gezinnen zijn op zoek naar leuke buitenactiviteiten die ze samen
kunnen doen. De permanente mountainbikeroutes in Vlaanderen beschikken
op dat vlak over heel wat troeven.
Meer dan 100 mountainbikelussen verspreid over 85 Vlaamse gemeenten kregen
officieel het label van kindvriendelijke route toegekend.
Ook routes in het Meetjesland hebben dit label ontvangen.
Test ze samen uit met je gezin en ontvang mooie attenties.
Algemene info
• Elke deelnemer ontvangt bij de
start een drankje en rijsttaartje.
• Ter plaatse krijg je een
stempelkaart om ook deel te
nemen aan de andere routes.
• Bij 3 verschillende (routes)
deelnames krijg je een
eindgeschenk.
Inschrijven
Meer info op de websites van de
deelnemende gemeenten en steden.
Inschrijven kan vanaf vrijdag 1 april.

Tijdsloten
Vertrekken kan vrij tussen
9.00 en 11.00 uur.
Prijs
2 euro per persoon

Zondag 24 april 2022 | Assenede

STARTPLAATS

Mountainbikeplezier in en rond de

Sportcomplex Eurohal

Oosteeklose bossen! Starten doe je aan het

Oostkade 1/A000

jeugd- en sportdomein Ter Walle en van

9060 Zelzate

daaruit fiets je langs onverharde wegen de
bossen in.

AFSTAND
15 km

STARTPLAATS
Jeugd- en sportdomein Ter Walle
Stroomstraat 8
9968 Oosteeklo
AFSTAND
+- 20 km

Zondag 15 mei 2022 | Maldegem
We starten aan sporthal De Berken in Kleit en
we rijden door het prachtige Drongengoedbos
en het mooie, rustige landschap.
STARTPLAATS

Zaterdag 30 april 2022 | Kaprijke
Deze gezinsvriendelijke mountainbiketocht
leidt je niet enkel door de Lembeekse bossen
maar ook langs diverse kerkwegels die
Kaprijke rijk is.
STARTPLAATS
Sporthal Lembeke
Heihoekse Kerkwegel 11
9971 Kaprijke (Lembeke)
AFSTAND
13 of 25 km

Sporthal De Berken
Kleitkalseide 109a
9990 Maldegem
AFSTAND
20 km

Zondag 22 mei 2022 | Evergem
De kindvriendelijke MTB route in Evergem
laat je een deel van de blauwe lus op onze
gemeente verkennen. De route bestaat vooral
uit grindpaden en trage wegen, dus ook
ideaal voor gravelbikers. Als leuke afwisseling
is er een klein bosje en een beklimming en

Zaterdag 7 mei 2022 | Zelzate
Deze tocht vertrekt aan de Eurohal in Zelzate
en leidt de deelnemers verrassend snel weg
uit de bebouwde kom, over veldwegen tot in
het Kloosterbos. Via de Langelede en een te
ontdekken boswegel in den Akker wordt de
terugweg langs fietsvriendelijke wegen ingezet.

afdaling van de zonnepanelenberg aan de
Westbekesluis. Aan de startplaats kan je je
uitleven op een nieuwe technische MTB zone.
STARTPLAATS
Muzehoek 11
9940 Sleidinge
AFSTAND
20 of 26 km

Zondag 5 juni 2022 | Eeklo

Zondag 19 juni 2022 | Sint-Laureins

Je verkent de Eeklose jachthaven en fietst op

Grenzeloos Genieten in St-Jan-in-Eremo

verharde en onverharde wegen langs het

De startlocatie aan de jeugd- en sportterrein

prachtige schipdonkkanaal.

‘t Kan10tje te St-Jan-in-Eremo, ter hoogte

De route loopt verder langs de achterkant van

van het unieke BMX-parcours, is de ideale

het Leen, smeer je kuiten dus maar in!

uitvalsbasis voor een sportieve uitstap in
het krekengebied. De blauwe route van het

STARTPLAATS

mountainbike netwerk van Sport Vlaanderen

Jachthaven 1

leidt jullie langs de mooiste plekjes in de

9900 EEKLO

streek.

AFSTAND
17 km

STARTPLAATS
Jeugd- en sportterrein ‘kan10tje
Graafjansdijk 9

Zondag 12 juni 2022 | Lievegem

9982 Sint-Jan-in-Eremo

De startplaats van de uitgepijlde gezinsroute

AFSTAND

wordt op 12 juni sporthal Den Boer/

22 km (of 35 km voor de echte fietsfanaten)

Zomergem te Lievegem.

Ook mogelijkheid tot cyclotocht van 50

Niettegenstaande het overwegend vlakke

of 75 km in samenwerking met WTC De

karakter van de te volgen weg, komen

Leeglopers.

toch alle aspecten van het mountainbiken
aan bod. Boswegels, verharde en
onverharde wegen, kleine hellingen zorgen
voor een volwaardig en aan te raden
mountainbikeparcours. Ook zorgen we voor
een leuk behendigheidsparcours.
De groene lus bedraagt 12 km, maar indien
graag wat meer uitdaging gewenst, kan de
blauwe lus meegefietst worden en dan komen
jullie aan 25 km.
STARTPLAATS
Sporthal Den Boer
Den Boer 17
9930 Lievegem
AFSTAND
12 of 25 km

