
Gezinsvriendelijke 
MTB routes  

Sint-Laureins | Lievegem | Maldegem | Eeklo | Evergem

Zondag 2 mei tem zondag 27 juni 2021



Algemene info
• Elke deelnemer ontvangt bij de 

start een kleine goodiebag.
• 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
via maldegem.be/webshop
Inschrijven kan vanaf maandag 12 
april.
Per rit wordt de inschrijving afgesloten 
op de donderdag vooraf.

Tijdsloten
Je kan kiezen uit 3 verschillende 
tijdsloten om te starten met maximum 
60 deelnemers per tijdslot.

• 8.00 - 9.00 uur
• 9.00 - 10.00 uur
• 10.00 - 11.00 uur

Prijs
2 euro per persoon 

Om het coronavirus te stoppen zijn 
er verschillende regels. Deze regels 
zijn belangrijk voor de gezondheid 
van iedereen. Zo word jij niet ziek 
of kan je niemand ziek maken. 
Dankjewel om ze te volgen. Samen 
stoppen we het coronavirus.

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.



Zondag 2 mei 2021  |  Sint-Laureins
Grenzeloos Genieten in St-Laureins 
De startlocatie aan de gemeentelijke sporthal 
te St-Laureins, ter hoogte van het unieke 
monument Het Godshuis, is de ideale 
uitvalsbasis voor een sportieve uitstap in 
het krekengebied. De blauwe route van het 
mountainbike netwerk van Sport Vlaanderen 
leidt jullie langs de mooiste plekjes in de 
streek.

STARTPLAATS

Gemeentelijke sporthal Sint-Laureins
Dorpstraat 71
9980 Sint-Laureins
AFSTAND 
22 km (BMX-parcours op 14 km)

Zaterdag 15 mei 2021  |  Lievegem
We starten aan het sportcentrum 
in Lovendegem en rijden de lus van 
Lovendegem. De groene route leidt je o.a. 
langs de prachtige Lieveroute

STARTPLAATS

Sportcentrum Lovendegem
Sportstraat 24
9920 Lievegem
AFSTAND 
14,67 km

Zondag 30 mei 2021  |  Maldegem
Aan sporthal De Berken in Kleit start de 
gezinsvriendelijke route in Maldegem en 
stuurt je door het prachtige Drongengoedbos 
en het mooie landschap.

STARTPLAATS

Sporthal De Berken
Kleitkalseide 109a
9990 Maldegem

AFSTAND

14,34 km

Zaterdag 12 juni 2021  |  Eeklo
We starten aan de ruime parking van het 
Sportpark en fietsen al snel door het mooie 
Provinciaal domein “Het Leen”. Vervolgens 
rijden we langs het Schipdonkkanaal, om dan 
via de bosjes naast AZ Alma en het fietspad 
aan de oude spoorweg veilig en voldaan onze 
eindbestemming te bereiken. 

STARTPLAATS

Sportpark Eeklo
B.L. Pussemierstraat 157
9900 Eeklo
AFSTAND 
+/- 15 km

Zondag 27 juni 2021  |  Evergem
De groene route in Doornzele is een relatief 
korte route met maar liefst 55% onverhard 
parcours: zeker de moeite waard. De start 
bevindt zich aan Ontmoetingscentrum 
Ter Gulden Celle. Je fietst af en toe op een 
mooie hoogte tussen de velden. Een kleine 
beklimming of steile afdaling mag je niet 
afschrikken. 

STARTPLAATS

Ter Gulden Celle
Doornzele Dries 57
9940 Evergem
AFSTAND 
17 km


