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4 Bier-routes 
die aanzetten tot fietsen

Met Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen is het Vlaamse 
klassieke voorjaar definitief op gang geschoten. De kasseien worden 
opnieuw functioneel en de meest gevreesde hellingen worden met 
zweet geschoond. De eens zo vredige Vlaamse heuvels worden een 
heus slagveld. Horden supporters scharen zich langs de kant om een 
glimp van hun favoriete renster of renner op te vangen. Velen tooien 
zich in de meest felle kleuren, scanderen de meest bizarre namen 
en laten de grootste vlaggen zoeven door de lucht. Het bier durft 
rijkelijk te vloeien en meer grond dan lippen te raken.

Na uren wachten passeren de helden 
al zwoegend, zuchtend, turend naar de 
verlossing, rakelings langs de menselijke 
ketting die het parcours begrenst. Maar 
wanneer de renners en hun gevolg uit 
het zicht verdwenen zijn, de chaos wordt 
geruild voor een ongemakkelijke stilte, 
komt de ontnuchtering. Velen vluchten in 
een roes naar huis om de wedstrijd op 
tv te kunnen volgen, anderen snellen naar 
hun auto en gaan verder om weer net 
hetzelfde mee te maken en nog anderen 
blijven eventjes stilstaan, voelen zich geïn-
spireerd en besluiten te willen voelen wat 
die renners net gevoeld hebben.

Voor die laatste, bij wijze van extra 
motivatie, stippelde Toerisme Oost-
Vlaanderen en Vlaamse Ardennen, vier 
heuse bier-fietsroutes uit. Want fietsend 
over de glooiende Vlaamse wegen kom je 
ze wel eens vaker tegen, de brouwerijen 
en pittoreske cafeetjes. Maar wanneer je 
kuierend rondtoert tussen de velden of 
met het hoofd kromgebogen over het 
stuur hangt, gebeurt dat vaker toevallig 
dan bewust. Een tussenstop is dan ook 
meestal niet ingepland en die brouwe-
rijen terugvinden wordt daarom maar 
al te vaak een heuse klus. Maar voor elk 
probleem een oplossing dus! 

In de Vlaamse Ardennen, 
de meest zuidelijke regio van Oost-
Vlaanderen, op amper 20 kilometer van 
Gent, vind je langs de meest beruchte 
hellingen en kasseistroken wel meer dan 
70 gezellige cafés en brouwerijen. Een 
lastige fietstocht onderbreken met een 
fris biertje wordt dus makkelijker dan 
ooit. Plan Bier omvat naast drie mooie 
wandelroutes, ook vier - zoals ze het zelf 
noemen “gemoedelijke” – fietsroutes. Ze 
worden beschreven op een routekaart, 
die je handig in je rugzak overal kan 
meenemen. 

langs brouwers 
en kroegen

in de Vlaamse Ardennen

7  ROUTES

Zwalmroute

De tweede, de Zwalmroute loopt uiteraard door de 
Zwalmstreek, deze route is de vlakste van de vier en 
makkelijk te bereiken via het jaagpad langs de Schelde. 
Het voert je langs abdijen, kleine dorpjes, weidse pano-
rama’s, de kabbelende zwalmbeek en watermolens. Op 
je weg heb je de keuze tussen zeven mogelijke bierstops 
waar je naast de streekbieren ook al eens een lekker 
hapje kunt eten.  

Zottegemroute

De laatste route is de Zottegemroute, die logischerwijs 
in en door Zottegem loopt.  Over een afstand van 36 
kilometer belooft het twee artisanale brouwerijen met een 
uniek verhaal en een aantal prachtige cafés. Ook worden 
biertjes voor de dames getipt! Niet alleen kriek maar 
fruitige biertjes tout-court worden aangeprijst. En die kun 
je bijvoorbeeld, terugvinden in een Gember van De Graal 
of een Arend Tripel.

Oudenaards bruinroute
De eerste route werd de Oudenaards bruinroute ge-
doopt. Daarin wordt Oudenaarde, bekend als de stad van 
De Ronde, omschreven als ambassadeur van ‘Vlaanderen 
Lekker Land’ en dé bierstad van de Vlaamse Arden-
nen met vier brouwerijen en tientallen gezellige bruine 
kroegen. Met enkele pittige klimmen zoals bijvoorbeeld 
de Ladeuze, Wolvenberg, Kapelleberg en Edelare, snuif je 
makkelijk de sfeer van de Vlaamse klassiekers op en kun je 
het drinken beter verstandig aanpakken…. 

De Graalroute
De Graalroute, 42 kilometer over een glooiend parcours, 
start vanuit Geraardsbergen, de stad van de mattentaar-
ten en de Muur. Die laatste in combinatie met bier is 
geen al te goed plan, dus lieten ze hem er wijselijk uit. De 
Berendries, Fayte, Ten Bosse en Leberg moeten al voor 
genoeg vertier zorgen. 

Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen
De routes worden gereden via het knooppun-
tennetwerk, Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen en 
de aangeraden stops onderweg, oftewel de cafés 
en brouwerijen, worden op dezelfde manier 
gecommuniceerd. Wel wordt gewaarschuwd 
dat je het beste vooraf het brouwerijbezoek 
reserveert en dat de meeste cafeetjes enkel in 
het weekend geopend zijn.

Dus, vandaag vind je niet langer een excuus om een 
fietstocht op de lange baan te schuiven! De routes 
zijn een ideale uitvinding voor de beginnende fietser, 
voor iemand die kennis wil maken met de historische 
parcours van de Vlaamse klassiekers en ten gepaste 
tijde een leuke tussenstop wil inlassen. Met deze bier-
routes kunnen goeie voornemens eindelijk op een 
ontspannen manier bij de hoorns gevat worden!  F
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Meer info:
www.tov.be/nl/planbier


