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Voor info en aankoop van een 
mountainbikekaart (€ 3) kan u 
terecht bij de sportdienst van 
Sint-Pieters-Leeuw (02 334 21 61, 
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be).

De routes situeren zich hoofdzakelijk op onverharde paden en hebben een pajottenlands karakter, sterk 
wisselvallig en in een prachtig decor dat ‘s winters zwaar kan uitvallen.
We vertrekken rustig vanuit het sportcomplex langs de Zuunbeek en het natuurreservaat. Na deze opwar-
mer stijgen we naar de watertoren en komen zo aan de tweede startplaats te Vlezenbeek (kerkhof). Aan 
herberg ‘Vagevuur’ nemen we rechts en even verder is het begin van de blauwe route. De groene route 
vervolgt rechts, via de Bevaartweg richting Vlezenbeek, langs een mooie klim naar de ‘Leureschuur’.
De blauwe route gaat richting Sint-Laurens-Berchem en Oudenaken waar zich zeer mooie landwegen 
en singletracks situeren en een goede stuurvaardigheid nodig is. Een lange omhooglopende kasseistrook 
(Brabantsebaan) brengt ons langs de VRT-mast terug op het grondgebied van Leeuw. 
Vanaf hier fietsen we, via een stuk groene route, richting ‘Leureschuur’ in Vlezenbeek waar de rode route 
begint.
Vanaf Vlezenbeek centrum gaat de rode route richting Gaasbeek. Hier wordt het wat heuvelachtiger en 
komen we zo aan het domein Groenenberg waar we eventjes kunnen uitrusten na deze ‘groenenberg’ 
beklimming. Nadien zakken we richting Sint-Martens-Lennik en komen stilaan terug langs een mooie bos-
strook op de groene route aan de ‘Leureschuur’. 
We maken ons klaar om via het gehucht Rattendaal naar de aankomst aan het Wildersportcomplex te biken.
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Gps-tracks van de verschillende lussen kunnen gedownload worden via www.vlaamsemountainbikeroutes.be
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