
Mountainbikeroute

’Oosterzele’

Routebeschrijving en bezienswaardigheden 

Doorheen de zes deelgemeenten van Groot-Oosterzele hebt U, hoofdzakelijk langs land-
wegen, de keuze tussen drie lussen: een groene (19 km), een blauwe (11 km) en een rode
(12 km). In combinatie (39 km) doorkruist het parcours het "Land van Rhode", een rustig
stukje Vlaanderen tussen Zottegem en Wetteren. De lussen starten gezamenlijk aan de ach-
terkant van de gemeentelijke sporthal De Kluize in de Sportstraat. 

We vertrekken op de groene lus, langs de Hettingen en komen zo in het dorp van Ooster-
zele. In Smissenbroek fietsen we langs een oude stenen molen. We rijden nu verder over een
oude bedding van de vroegere tramlijn Gent-Geraardsbergen. 

Na 5 km splitst de rode lus - die loopt over Moortsele, Landskouter en Gijzenzele - zich af.
In Landskouter, aan de voet van de Betsberg, passeren we de oude Stokerij Vandevelde.
Aan de T.W.-toren zitten we weer op de groene lus en krijgen we een opeenvolging van
veldwegen om zo de ‘lange wal’, een omheining van het kasteel te Oosterzele, te bereiken.
Eén km verder, op de groene lus, ligt de startplaats. 

De blauwe route vervolgt nu langs de Stokerij Van Damme, de enige nog actieve land-
bouwstokerij in Vlaanderen en bekend om haar Balegemse jenever. We vervolgen naar
'den Berg' met zijn 71m het hoogste punt van Groot-Oosterzele. Doorheen een bos komen
we nu aan de rand van de steengroeven van Balegem. Verder rijdend zien we aan onze
rechterzijde een oude stenen windmolen: de Guillotinemolen. Via de Kattenberg komen we
aan het kerkhof waar we voor ons, in de vlakte tussen Balegem en Scheldewindeke, de Win-
dekemolen zien. Een gerestaureerde houten molen die bij voldoende windkracht nog in wer-
king kan treden. We kruisen nu het dorp van Balegem en komen langs de oude watermolen.
Die wordt gevoed door de Molenbeek. Een mooi kapelletje onder een oude linde op de wijk
Turkenhoek vormt de verbinding met Scheldewindeke. Dit is de laatste deelgemeente van
onze route. We vervolgen langs holle wegen en kruisen de spoorlijn Gent-Geraardsbergen.
Via de beklimming van de Dreefstraat rijden we terug naar onze startplaats aan de sport-
hal.

Voor de sportieve mountainbiker is de route een uitdaging doorheen een golvend landschap
dat de poort vormt tot de Zwalmstreek. Wie er echter een 'bike-wandeling' wil van maken
komt ook aan zijn of haar trekken en kan even verpozen in één van de vele herbergen langs
het parcours.
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Voor meer informatie en voor eventuele problemen (bv. verdwenen signalisatie)
contacteer de sportdienst van Oosterzele (09/362 48 92)

Bloso-mountainbikeroutes
De Bloso-mountainbikeroutes zijn een initiatief van de 
provinciale werkgroepen “Natuur en Sport”. Hierin zetelen
vertegenwoordigers van Bloso, Waters & Bossen, Natuur-
behoud, milieu- en sportgroeperingen. Ze hebben tot taak
regulerend en preventief op te treden inzake sportbeoefe-
ning in de natuur.
In samenwerking met gemeenten zijn in Vlaanderen een
aantal permanente mountainbikeroutes uitgestippeld en
aangelegd. Ze zijn uniform bewegwijzerd en op elke start-
plaats staat een aankondigingsbord met de nodige 
informatie. Deze mountainbikeroutes hebben een gemid-
delde lengte van 35 km; de meeste zijn opgebouwd uit 3
op elkaar aansluitende lussen die, naargelang de moeilijk-
heidsgraad, aangeduid zijn met een gekleurd signalisatie-
symbool: groen - blauw - rood.

Startplaats

Sporthal "De Kluize", 
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele
Parking: ja
Drankgelegenheid: ja
Kleedkamers/douches: ja
Fiets reinigen: ja

Verhuur mountainbikes

Sportdienst Oosterzele,
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele, 
tel: 09/362.48.92

Er is mogelijkheid tot begeleide tochten, 
tel: 09/362.04.83

Draag voor alle v
eiligheid 

steeds een helm!

39 km

Signalisatiesymbolen
De kleurcodes geven een aanwijzing van de moeilijk-

heidsgraad en de afstanden van deze route.

beginnende mountainbikers 
beleven hier plezier aan

wat meer ervaring is mooi 
meegenomen

de sportieve mountainbiker
kan hier zijn hart ophalen

Elkeen kan iedere route fietsen mits het 
eigen tempo te volgen.

Afstanden

± 19 km
± 1,5 uur fietsen

± 29 km
± 2 uur fietsen

± 39 km
± 2,5 uur fietsen

Gedragsregels
1 Blijf op de bewegwijzerde wegen of paden.

Trek dus niet dwars door bos of veld.

2 Respecteer natuur en omgeving : 
laat geen afval achter, breng geen bescha-
digingen aan, wees niet te luidruchtig.

3 Wees sportief en geef voorrang aan andere
recreanten.

4 Sport veilig : ✔ oefen regelmatig en ga niet 
onvoorbereid tot het uiterste

✔ sporten is slechts gezond als 
het regelmatig gebeurt

✔ zorg dat je fiets in orde is
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