
Colomapark
SINT-PIETERS-LEEUW

FIETSEN • WANDELEN • (KINDER)ANIMATIE 
NIELS DESTADSBADER • TERRASPUNT 
JEUK LIVE BAND • BELLE PEREZ • GRAVELBIKE

INFO
www.degordel.be



Wandelen of fietsen in een aangename, Vlaamse en groene 
gemeente? Daarvoor moet je in Sint-Pieters-Leeuw zijn. 

De Gordel gaat dit jaar door van 28 augustus tot en met 5 september. 
Gedurende de hele week kan je genieten van verschillende wandel- en 
fietsroutes. Op zondag 5 september wordt het Colomapark omgetoverd 
tot een echt feestdorp.

In deze brochure ontdek je het volledige 
programma en alle praktische info.

                 T 02 371 14 20 - www.degordel.be 

in  SINT-PIETERS-LEEUW
Welkom 

INFO

Schrijf je in, gordel 

mee, maak kans op  

leuke prijzen en geniet 

na je tocht van onze 

Gordelgeuze!* 

* enkel op zondag 5/9 en 

zolang de voorraad strekt



VAN 28 AUGUSTUS  TOT 5 SEPTEMBER
Wandeling Zuun en Negenmanneke (8 km)
Wandeling Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem (8 km)
Vertelwandeling (4,5 km)
Gezinswandeling (8,5 km)

Gravelroute (45 en 65 km)  >  65 km niet mogelijk op zondag 29/8 ! 
Recreatieve fietsroutes (20, 40 en 60 km)
De Gordelklassieker (100 km)

ZONDAG 5 SEPTEMBER
start tussen 9u en 15u
• Wandeling Zuun en 

Negenmanneke (8 km)
• Wandeling Oudenaken en 

Sint-Laureins-Berchem (8 km)

start tussen 9u en 15u
• Gravelroute (45 en 65 km)
• Recreatieve fietsroutes (20, 40 en 60 km)
start tussen 7u en 13u
• De Gordelklassieker (100 km)

11u00 - 18u00 Animatie
14u00 - 15u00 Jeuk Live band 
15u15 - 16u15 Belle Perez
17u00 - 18u30 Niels Destadsbader

PROGRAMMA

TOEGANKELIJK 
VOOR  IEDEREEN

Iedereen is welkom op De Gordel, 
ook bezoekers met een beperking. 

Zo voorzien we parking voor mensen 
met een handicap, aangepaste toiletten 

en op de festivalweide zorgen we voor een 
platform voor rolstoelgebruikers.

Wens je een doorlaatbewijs voor parking, heb je bijkomende vragen, 
of ter plaatse assistentie of specifieke aanpassingen nodig? 

Laat dit dan even weten via info@gordel.be.

• Vertelwandeling (4,5 km)
• Gezinswandeling (8,5 km)
• Zenn-wandeling (10 km)
• Valleiwandeling (18 km)



WANDELINGEN
VAN 28/8 TOT 5/9

WANDELING ZUUN EN NEGENMANNEKE
Afstand: 8 km  |  Start: Zilverlinde, Welzijnsweg 2, 
Sint-Pieters-Leeuw

Een leuke gevarieerde wandeling door het centrum van 
Zuun en het Negenmanneke.

Brouwerij Belgoo
... werd opgericht in 2007 als eenmans-
brouwerij gelegen in de Zennevallei. 
Ze is gespecialiseerd in meergranen 
en biologische bieren met een uitge-
sproken “neus”. Tot op heden creëerde 
ze al 9 verschillende bieren, elk met 
een eigen karakter.

Op zaterdag 28 augustus van 14 
tot 18 uur, bieden deze 2 hande-
laars de wandelaars iets extra aan!

VERTELWANDELING 
Afstand: 4,5 km 
Start: ingang Colomapark,

E. Rooselaersstraat, 
Sint-Pieters-Leeuw

Een korte tocht voor jonge 
gezinnen. Onderweg geniet 
je samen met de kinderen 
van een leuk verhaal.

Brouwerij Belle-Vue
... een verhaal van meer dan 
100 jaar vakmanschap. De 
brouwerij is een vestiging van 
InBev Belgium die bekend 
is voor haar kriek en andere 
lambiekbieren. 



WANDELING OUDENAKEN EN SINT-LAUREINS-BERCHEM
Afstand: 8 km  |  Start: Molenborre, Molenborrestraat 34-36, Sint-Pieters-Leeuw

Ontdek de rustige plattelandstreek die onze gemeente te bieden heeft.

HUB Brewers
... is Bob de brouwer die 
zijn speciaalbier ‘Rosten 
Uil’ brouwt in Sint-Lau-
reins-Berchem. De naam 
‘Rosten Uil’ verwijst naar 
de rosse kerkuil, die in de 
hooischuur woont.

Op zondag 29 augustus van 14 tot 
18 uur, bieden deze 2 handelaars 
de wandelaars iets extra aan!

Hoeveslagerij Hof Te 
Berchemveld
In deze hoeveslagerij in 
Sint-Laureins-Berchem 
garanderen zij het beste 
vlees, rechtstreeks van 
de boerderij!

VALLEIWANDELING  
Afstand: 18 km  |  Start: ingang Colomapark, E. Rooselaersstraat, Sint-Pieters-Leeuw

Liever wat meer uitdaging en variatie? Ga dan voor de 
combinatie van de Zenn-wandeling met de wandel-
route door Zuun en het Negenmanneke.

GEZINSWANDELING  
Afstand: 8,5 km
Start: ingang Colomapark,

E. Rooselaersstraat, 
Sint-Pieters-Leeuw

Wil je het graag wat avontuur-
lijker en op maat van kinderen? 
Ga dan voor de gezinswandeling, 
aangeboden door ’Dropping The 
Challenge’, die je aan de hand 
van verschillende tochttechnie-
ken aflegt. Je kan een routeplan 
raadplegen en downloaden via 
www.degordel.be. Check zeker 
ook the-challenge.be voor al hun 
andere gezinswandelingen in 
deze streek.

ZENN-WANDELING  
Afstand: 10 km  |  Start: ingang Colomapark, E. Rooselaers-
straat, Sint-Pieters-Leeuw

Wie de rust van de natuur wil opzoeken, kan genieten van 
deze wandeling langsheen Rattendaal en de Zuunse natuur.



GRAVELROUTE
Afstand: 45 en 65 km 
Start: ingang Colomapark, E. Rooselaerstraat, Sint-Pieters-Leeuw 
Opgepast: op zondag 29/8 is enkel 45 km mogelijk!

Eén van de meest recente ontdekkingen van de wielertoerist en fietslief-
hebbers is de gravelbike. Met deze gravelroute combineer je het beste van 
de weg en het veld, en geniet je van mooie landschappen. Onderweg kan 
je de fototentoonstelling van Christophe Heymans, een fervente fietser die 
mooie natuurfoto’s maakt van zijn fietstochten in het binnen- en buitenland, 
meepikken.

Op zondag 5 september 
wordt er aan het fiets- 
& wandelcafé Padden-
broek een bevoorrading 
voorzien. Na je tocht kun 
je aan het Colomapark 
het vuil en modder van je 
fiets afspoelen.

DEELNEMEN
 AAN EEN WANDELING
OF EEN FIETSTOCHT?

 Schrijf je dan vooraf gratis in via 
www.degordel.be of ter plaatse 
door de QR-code in te scannen.

Wie zich inschrijft, is verzekerd 
en maakt kans op leuke prijzen!

FIETSTOCHTEN
VAN 28/8 TOT 5/9



RECREATIEVE FIETSROUTES
Afstand: 20, 40 en 60 km  |   Start: Provinciedomein

Huizingen, H. Torleylaan 100, Beersel

Vanuit Provinciedomein Huizingen vertrekken 
er drie fietstochten met een afstand van 20, 
40 of 60 km. De fietstocht is opgebouwd uit 
drie uitbreidingslussen. Wil je toch wat meer 
kilometers fietsen? Dan kan je dit onderweg 

altijd zelf beslissen. Iedere extra lus wordt 
beloond met een extra proevertje onderweg. 

DE GORDELKLASSIEKER
Afstand: 100 km  |   Start: ingang Colomapark, 
E. Rooselaerstraat, Sint-Pieters-Leeuw

Ook dit jaar kun je met de fiets de klassieke lus 
van 100 kilometer door de groene Vlaamse 
Rand rijden of kan je opnieuw ook je spor-
tiefste beentje voorzetten door deel te 
nemen aan de 100 km
Challenge via
Strava.

              BEWEEG MEE MET ... 

Ook Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst van de Gezinsbond, 
is op zondag 5 september van de partij in Sint-Pieters-Leeuw 

met het WK Loopfietsenparcours voor peuters en kleuters.

In de aanloop naar het WK wielrennen organiseren zij een 
WK loopfietsen voor de allerkleinsten. Ze voorzien een heus 

loopfietsenparcours van 60 à 100 m speciaal voor de aller- 
kleinsten. Bij Gezinssport Vlaanderen is iedereen een winnaar. 

Jouw fietsheld kan nadien pronken met zijn fietsdiploma en  
medaille. Een eigen loopfietsje meebrengen is wel vereist.

Bij Gezinssport Vlaanderen kan je je ook uitleven met tal van 
andere leuke sport- en spelactiviteiten: volksspelen, kubb & 

mölkky, klauterparcours voor peuters en kleuters en reuze 
gezelschapspelen zoals 4 op een rij, twister, jenga en mikado.

 



MUZIEK & ANIMATIE
ZONDAG 5 SEPTEMBER

Op zondag 5 september wordt het Colomapark omgetoverd tot een echt feest-
dorp boordevol animatie voor jong en oud. De Jeuk Live band, Belle Perez en 
Niels Destadsbader zorgen voor de muzikale noot.

ANIMATIE
11.00 - 18.00 uur  |  Colomapark

Een selectie uit onze aangeboden activiteiten ... 
een peutertuin en loopfietswielerpiste voor de 
allerkleinsten. Kinderen kunnen zich uitleven  
met de bumpercarz, een schildpaddenrace, 
op de  basejump of een schilderij fietsen. 
Tieners kunnen zich dan weer met elkaar 
meten bij de wipe-out en het lasershooten. Voor 
echte avonturiers is er een klauter- en touwen-
parcours en een deathride. Wie het wat rustiger 

aan wil doen, kan terecht 
in de chillhoek 

voor o.a. een 
p o t j e 

kubb.

TICKETS  MUZIEK- 
OPTREDENS

Tickets zijn enkel verkrijg-
baar in voorverkoop via 
www.colomaspl.be.

De voorverkoop start 
vanaf vrijdag 5 augustus.

Een ticket is geldig voor 
de 3 optredens samen.

Prijs:
+ 12 jaar: 8 euro
-12 jaar: gratis

De plaatsen zijn beperkt.



JEUK LIVE BAND
14.00 uur  |  Groot podium

De Jeuk Live band laat alle kinderen 
meezingen en dansen op de beats 
van de meest coole en hippe kinder-
hits. De vogeltjesdans, Dimitri Vegas 
en Like Mike, Samson … het hoort er 
allemaal bij. Ambiance, humor, feest, 
springen … dat is waar deze Jeuk Live 
band voor staat!

BELLE PEREZ
15.15 uur  |  Groot podium

Belle neemt je mee in een super-set 
vol dance-hits met zowel hippe als 
old-school latin feel. Je gaat er van 
dansen als in Cuba en feesten als op 
Ibiza, van de Macarena tot de Lam-
bada. Dàt is Fiesta Perez, Belle Perez 
in feestuitvoering. Je kan er gif op 
nemen: Rhythm is gonna get you!

NIELS DESTADSBADER
17.00 uur  |  Groot podium

Zijn album ’30’ werd al ruim 60.000 keer verkocht 
en met de singles Verover mij, Skwon Meiske en 

Mee Naar Boven kaapte Niels Destadsbader drie 
jaar op rij de Zomerhit weg. Niels heeft in geen 

tijd zowat alle Vlaamse harten 
veroverd, zoveel is zeker 
.... en tijdens De 
Gordel zal hij 
ongetwijfeld 
de  festival-
weide op haar 
g r o n d v e s t e n 
doen daveren.
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ZONDAG 5 SEPTEMBER

DRANK- EN EETSTANDEN
Voor een lekker glaasje of  een 
heerlijk hapje kan je terecht bij 
de diverse drank- en eet-
standen. Er  wordt  voor een 
gevarieerd aanbod gezorgd.
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GRONDPLAN  COLOMAPARK
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HOE  BEREIK  IK  HET  COLOMAPARK?
Met het openbaar vervoer ...
Lijnbus 170 (met haltes in treinstations Brussel Zuid 
en Halle, en metrostations Bizet, Het Rad en COOVI) 
brengt je tot vlakbij de ingang van het park (halte 
Coloma).

Met de fiets ...
De aangename, autoluwe fietssnelweg langs het 
kanaal is de aangewezen fietsroute. Geniet alvast van 
de groene panorama’s en de gezellige bedrijvigheid. Er 
is een beveiligde fietsstalling voorzien aan de ingang 
van de evenementenzone. Fietsslot meebrengen!

Met de auto ...
Via de E19 neem je afrit 
16 Sint-Pieters-Leeuw. 
Op zondag 5 september 
kan je je auto gratis 
parkeren op de 
parking van de Makro 
(Bergensesteenweg 427).  
Pendelbussen brengen je 

veilig van en naar de evenementenzone (geen fietsen 
op de bus). De eerste pendelbus vertrekt om 9.00 uur 
aan de Makro en de laatste pendelbus vertrekt om  
19.30 uur aan de rotonde Galgstraat/Lotstraat.

OPGELET!  Op zondag 5 september is: 

• de E. Rooselaersstraat verkeersvrij;
• de Rozentuin gesloten voor 

het grote publiek.

Gordel veiligGordel veilig
      en doe de ...

CHECK
blijf thuis als je ziek bent

CHECK
was/ontsmet regelmatig 
je handen

CHECK
vergeet je mondmasker 
niet 

* De organisatie zal  steeds 
de op dat moment gelden- 
de Covid-19-maatregelen 
volgen.
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