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Fietsen in het spoor van Sven Nys 

 

 

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde, speciaal voor wielertoeristen, de Sven 
Nys Cycling Tour, een fietsroute van 93 km met als vertrekpunt het Sven Nys Cycling 
Center. De fietsroute wordt op 8 maart voorgesteld. 

De gloednieuwe fietslus van 93 km neemt de geoefende fietser mee langs het favoriete 

trainingsparcours van Sven Nys. Het traject volgt ook grotendeels de route van de Sven Nys Classic, 

de tourtocht voor wielerliefhebbers die jaarlijks in september doorgaat.  

 

Het vertrekpunt ligt op de Balenberg, waar elk jaar de Grote Prijs Sven Nys gereden wordt en waar 

vorig jaar het Sven Nys Cycling Center zijn deuren opende.  

Men rijdt van daaruit doorheen de mooiste landschappen van het Hageland, doorkruist 

sympathieke  dorpen en ontdekt de Hagelandse wijngaarden. 

‘We zijn bijzonder blij met deze nieuwe fietsroute in het Hageland. Het traject werd door Sven Nys 

zelf uitgetekend en heeft enkele flinke kuitenbijters in petto. Het vormt een prachtige aanvulling op 

het reeds bestaande fietsaanbod in de regio en natuurlijk op het belevingscentrum Sven Nys Cycling 

Center rond offroad cycling’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.  

‘We zijn fier dat we met deze Sven Nys-fietsroute één van de grootste sportfiguren uit Vlaams-

Brabant de nodige eer kunnen bewijzen. We hebben de volledige bewegwijzering van deze nieuwe 

fietslus voor de wielertoerist en de recreatieve fietser uitgewerkt en gefinancierd. Op deze manier 

blijven we werken aan onze hoofdmissie: zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders aan het bewegen 

krijgen’, vult Marc Florquin, gedeputeerde voor sport, aan.   

De nieuwe route werd volledig bewegwijzerd. De folder met het kaartoverzicht is beschikbaar in de 

toeristische kantoren in de regio Hageland en staat ook online op www.toerismevlaamsbrabant.be 

Foto’s van de Sven Nys Cycling Route kan je vinden via http://bit.ly/2lvzEVi 

Gelieve bij al deze foto’s te vermelden ‘copyright Kramon.be’. 
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Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme en landbouw 

016 26 70 57, kabinet.swinnen@vlaamsbrabant.be 

Marc Florquin, gedeputeerde voor sport, 

016 26 70 29, kabinet.florquin@vlaamsbrabant.be 

TOERISME VLAAMS-BRABANT vzw 

Vital Geeraerts, 

016 26 76 21, toerisme@vlaamsbrabant.be 

COMMUNICATIEDIENST 

Frank Ilsbroux, persverantwoordelijke 

0477 44 82 25, info@vlaamsbrabant.be 
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