Routebeschrijving
De route vertrekt aan het sport- en cultuurcentrum ‘de Steenoven’. We rijden via de burchtruïne
en het bejaardentehuis Ter Leen naar Borsbeke. Via de oude trambedding en het station van Herzele
komen we langs landelijke wegen in Hillegem.
Vanuit Hillegem loopt de route een stukje over Zottegems grondgebied (=aansluiting met de route
van Zottegem). Met Hof Ten Berge passeren we aan één van de historische hoeven in de streek. De
veldwegen van Hillegem zorgen voor de passende opwarming. Met het Klabot en de oversteek van
de Leenstraat (Rijst) in zicht klimt het parcours en verlaten we Herzele, meteen de start voor voortdurend golvende wegen via Pardassenhoek naar het landelijke St. Lievens Esse. Net voorbij de kruising
Schoonderhage-Arestraat-Kruisweg is de splitsing.
Kies je voor de korte afstand dan keer je via een smalle voetweg, de Speistraat, de passage aan hoeve
Hennenkot en oude trambaan terug naar het centrum van Herzele.
Het traject van de 42 km brengt de bikers langs de achterkant van de Schonenberg (drankgelegenheid) naar Steenhuize. Na het vrij lastige stuk naar de kruising van de oude trambedding kondigen
er zich nog zwaardere hindernissen aan richting St. Antelinks. De halve beklimming van de Ransbeekstraat en de afdaling van de Luikerberg is de voorbode naar het koninginnestuk van de veldtoertocht: de Beverberg. De aanloop op grind, naar de lastige kasseistroken halfweg de beklimming
brengt de dikke bandenﬁetser verder naar de top aan de kerk van St. Antelinks.
Op de Beverstraat is er aansluiting mogelijk met de route van Ninove.
Langs de afdaling van de bonkige oude Bosstraat komen we via een ommetje in het centrum van
Woubrechtegem (drankgelegenheid). Nadien begeven de ﬁetsers zich naar het schapenbrugje, om
via onverharde paden Ressegem te bereiken. Via de smalle voetweg langs het bos van kasteel ‘Graaf
du Parc Loc Maria’ en de bekende eikendreef komt men opnieuw Herzele binnen t.h.v. een andere
bezienswaardigheid de houten windmolen ‘Ter Rullegem’. Het stukje prachige natuur met de
doortocht naar de oude watermolen en de passage over de goed berijdbare kasseien brengt de mountainbikers richting Schoonderhage naar de oude trambedding. Even verder in de Speistraat maken we
de aansluiting met de korte route. Na de doortocht op de trambaan en het educatief park komt er een
einde aan de 8 van Herzele.
De kleine route is uiterst geschikt voor beginnende mountainbikers en kinderen (gezinstocht).
Het traject van de 42 km doorkruist de 8 deelgemeenten van Herzele, de tocht heeft zijn naam dan
ook niet gestolen. De meer geoefende mountainbiker zal in de landelijke omgeving van de gemeente
Herzele zeker aan zijn trekken komen op een licht heuvelachtig parcours met hier en daar een paar
stevige kuitenbijters.

De 8 van Herzele
Mountainbikeroute

Bezienswaardigheden
1. Burcht: Oude ruïne. Van 1096 tot 1384 woonplaats van de Heren van Herzele. In 1579 verwoest
door de Spanjaarden. In de jaren ’70 werd 1 toren heropgebouwd en het grondplan blootgelegd.
Beschermd als monument en landschap (omliggend park).
2. Hof Ten Berge: Reeds vermeld in 1425. Steeds in privéhanden. Huidige bouwstijl is typisch 19de
eeuws. Beschermd monument.
3. Sint-Gertrudiskerk: Een ruige neoclassicistische kerk (medio 19de eeuw) met binnenin schitterend houtsnijwerk en een eenvoudig orgel van buitengewone kwaliteit.
4. Kasteeldomein du Parc: Neoclassicistisch gebouw uit midden 19de eeuw. Schoolvoorbeeld van
symmetrie en geometrie. Omliggend park (10ha) met grote vijver en unieke bomen.
5. Windmolen te Rullegem: gebouwd rond 1750 is een houten staakmolen en één van de oudste
windmolentypes in onze streken.
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Er is geen verhuur van mountainbikes.
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De Bloso-mountainbikeroutes zijn een initiatief van de provinciale werkgroepen ‘Natuur en Sport’. Hierin zetelen vertegenwoordigers van Bloso, Bos en Groen, Natuur en milieu- en
sportgroeperingen. Ze hebben tot taak regulerend en preventief op te treden inzake sportbeoefening in de natuur.
In samenwerking met gemeenten zijn in Vlaanderen een aantal
permanente mountainbikeroutes uitgestippeld en aangelegd.
Ze zijn uniform bewegwijzerd en op elke startplaats staat een
aankondigingsbord met de nodige informatie. Deze mountainbikeroutes hebben een gemiddelde lengte van 35 km; de
meeste zijn opgebouwd uit 3 op elkaar aansluitende lussen die
aangeduid zijn met een gekleurd signalisatiesymbool: groen blauw - rood.

Signalisatiesymbolen
De sterren geven een aanwijzing van
de moeilijkheidsgraad van een
Bloso-mountainbikeroute.
beginnende mountainbikers
beleven hier plezier aan
wat meer ervaring is mooi
meegenomen
de sportieve mountainbiker
kan hier zijn hart ophalen
verbindingstraject naar andere
Bloso-mountainbikeroute

Afstanden
± 21 km
60% off-road
± 42 km
70% off-road

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 beschadigingen aan, wees niet te luidruchtig.
3 Wees sportief en geef voorrang aan andere
recreanten.

Sint-Lievens-Esse

4 Sport veilig: • oefen regelmatig en ga niet
onvoorbereid tot het uiterste
• sporten is slechts gezond
als het regelmatig gebeurt

Duivenbos

Sint-Antelinks

Wijnhuize

• zorg dat je ﬁets in orde is
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Draag voor alle veiligheid
steeds een helm!

Voor meer informatie en voor eventuele problemen (bv. verdwenen signalisatie) contacteer de gemeentelijke sportdienst van Herzele (053/70.73.46)
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