Mountainbiken in Ninove
Mountainbikeroute Zuid-Oost-Vlaanderen
Dit 490 km lange mountainbikenetwerk werd in 2010 geopend door de provincie Oost-Vlaanderen, Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen en
Sport.Vlaanderen. Het netwerk verbindt rechtstreeks of via connectieroutes de permanente routes van Haaltert, Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere,
Geraardsbergen, Herzele, Lede, Lierde, Ninove, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem.
Het geheel van lussen, verbindingen en inrijroutes is permanent bewegwijzerd en van start- en verbindingsborden voorzien. Aan elke startplaats
(voor Ninove is dit de sporthal van Ninove, Parklaan 15) werd een netwerkbord geplaatst met een kaart van het volledige netwerk en info over o.a.
de afstand per gemeente, per lus, moeilijkheidsgraad… (de netwerkborden en verbindingsborden). De verbindingsborden werden geplaatst waar
een verbindings- of inrijroute eindigt en overgaat in een lus, en waar 2 lussen of routes samenkomen (knooppunten). De gele pijltjes geven een
connectie of inrijroute aan.

Mountainbikeroute De Krasjelroute
Deze Ninoofse mountainbikeroute "krasjelroute" biedt met de 3 verschillende lussen een gevarieerd aanbod voor elke mountainbikeliefhebber. De
"krasjelroute" situeert zich langs de linker- en rechteroever van de Dender. Hieronder vind je een overzicht van de 3 verschillende lussen:

Groene lus
 afstand: 22 km
 parcours: 45% offroad
 perfect voor de recreatieve mountainbiker of als familie-fietsuitstap.
 route loopt door rustig landbouwgebied.

Blauwe lus
 afstand: 16,5 km
 parcours: 52 % offroad
 voor de mountainbiker met iets meer ervaring
 licht hellend parcours.

Rode lussen
 afstand: 17,5 km
 parcours: 53% offroad
 2 rode lussen die op de blauwe lus aansluit
 voor mountainbikers die zich aan het betere klimwerk durven wagen.
GPS-tracks van deze route kan je downloaden via www.vlaamsemountainbikeroutes.be.
Alle palen op de routes zijn genummerd. Bij een tekortkoming op het parcours kan je dit melden op de sportdienst via 054 33 93 97 of
sport@ninove.be.

Mountainbike in clubverband
Mtb Aspelare vzw

Contact: Eric De Neve
Tel: 0497 65 26 23
Email: eric.de.neve@skynet.be
Website: /

Contact informatie
Sportdienst
Sporthal 't Sportstekske
Parklaan 15
9400 Ninove
T 054 50 53 50
sport@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 23:59
Morgen open van 09:00 tot 23:59
Alle informatie

