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Nieuw bikepark én 59 kilometer nieuw bewegwijzerde 
MTB-routes in Beringen, Leopoldsburg, Heusden-Zolder 
en Lummen.  
 
 

Het MTB-park Be-Mine in Beringen werd zaterdag 22 april officieel geopend.  De mijnterril 
van Beringen is de enige terril in Limburg en Vlaanderen waar een bikepark is aangelegd.  
59 kilometer nieuw bewegwijzerde routes door Beringen, Heusden-Zolder, Leopoldsburg 
en Lummen integreren het MTB-park in het Mountainbikenetwerk West-Limburg en 
verbinden het ook met het MTB-netwerk Midden-Limburg in Heusden-Zolder en  de reeds 
bestaande routes van West-Limburg in Halen en Lummen. 
 
“West-Limburg had tot nu toe een beperkt aanbod voor bikers. Het is goed dat we nu ook 
voor de mountainbikers de troeven van de streek in een vast netwerk verankeren. Het 
MTB-park over de mijnterril is bovendien een nieuw uniek element, waardoor  het 
Limburgs MTB-netwerk zich onderscheidt in Vlaanderen”, zegt gedeputeerde van 
Mobiliteit en Routenetwerken Jean-Paul Peuskens. 

 

Nu 1 458 km routes voor mountainbikers in Limburg 
 
“Met de uitbreiding van het Mountainbikenetwerk West-Limburg vullen we een belangrijke  leemte 
op het vlak van vaste routes in het westen van onze provincie in” aldus gedeputeerde Jean-Paul 
Peuskens. “Er worden hier nu al regelmatig toertochten voor mountainbikers georganiseerd. De 
aanwezigheid van de Avonturenberg (be-MINE) en de ontwikkeling van een heus MTB-park door de 
stad Beringen waren de kapstok om ook hier een aantal mooie routes te realiseren. ” 
 
Dat Limburgs mountainbikeparadijs neemt steeds mooiere vormen aan. Eerder was er de 
ontwikkeling van het Mountainbikenetwerk Midden-Limburg (136 km bewegwijzerde routes), het 
daaraan gelinkte Mountainbikenetwerk Euregio (682 km), het Mountainbikenetwerk West-Limburg 
(100 km), het Mountainbikenetwerk Noord-Limburg (270 km) en het netwerk Hoge Kempen (200 km) 
in de Duinengordel en het Nationaal Park Hoge Kempen.  
 
610 nieuwe palen en 1 400 bordjes wijzen je de weg in West-Limburg 
 

http://www.limburg.be/


De nieuwe 59 km bewegwijzerde routes  zijn gelegen in de steden of gemeenten Beringen, 
Leopoldsburg, Heusden-Zolder en Lummen. Ook op het militair domein Leopoldsburg zijn twee 
kortere lussen uitgestippeld. 
Dit netwerk is bovendien verbonden met de routes van het Mountainbikenetwerk Midden-Limburg 
in Heusden-Zolder en  de reeds bestaande routes van West-Limburg in Halen en Lummen. 
 
In Beringen vertrekt de mountainbikeroute vanaf het Mijnstadion te Beringen of op be-MINE aan de 
voet van de terril. Deze zwarte lus loopt over 42 km routes en zoekt zoveel mogelijk bosgebieden en 
landbouwzones op. In deze druk bereden en bevolkte regio wordt, vooral in het westelijk deel van de 
route, ook regelmatig op openbare weg en jaagpaden gereden.  
Vertrek je in oostelijke richting, dan kan je na zo’n 11km het Mountainbikenetwerk Midden-Limburg 
bereiken (135 km) en in zuidwestelijke richting na 20 km aansluiten bij de routes van Halen en 
Lummen (71 km).  

“Op deze manier kunnen zowel de gevorderde als beginnende mountainbikers zich uitleven op deze 
nieuwe routes. In Leopoldsburg zijn er - met dank aan Defensie - twee leuke,  korte trajecten 
uitgestippeld van 9,4 km en 7,2 km die ook gecombineerd kunnen gereden worden. Je kan hier 
starten vanaf de Militaire sporthal Zuid. Maar ook vanuit de startplaatsen van de buurgemeenten 
kunnen deze routes vlot worden bereikt bijvoorbeeld in Heusden-Zolder aan het Cycling Center en in 
Lummen aan het Gemeentelijk  Sportcomplex De Vijfsprong”,  licht gedeputeerde Jean-Paul 
Peuskens toe. 
 
Op deze manier heeft de provincie Limburg in samenwerking met o.m. de gemeentebesturen 
Beringen, Leopoldsburg, Heusden-Zolder en Lummen, Sport Vlaanderen,  Defensie - Leopoldsburg, 
Agentschap voor Natuur en Bos een paradijs van in totaal 1 458 km routes gerealiseerd. 
 
Onderhoud van het netwerk 
 
Zo’n groot mountainbikenetwerk vraagt heel wat onderhoud. Alle paden moeten er altijd perfect 
bijliggen. In Vlaanderen gebeuren de controles op twee niveaus. Ten eerste zullen peters en meters 
een maandelijkse controle uitvoeren.  
Deze peters en meters zijn vrijwilligers. Zij rapporteren aan de provinciale Dienst Mobiliteit en 
Routenetwerken, Sport Vlaanderen en de gemeentelijke sportdiensten.  
 
“In de provincie Limburg hebben wij sinds 2012 de onderhoudsploegen van het Fietsroutenetwerk en 
het Ruiter- en Menroutenetwerk uitgebreid met een extra ploeg die dagdagelijks uitrukt om o.m. 
problemen met signalisatie op de mountainbikenetwerken te verhelpen. De gemeenten zorgen op hun 
beurt voor het onderhoud van de paden en de bermen”, legt gedeputeerde Jean-Paul Peuskens uit. 
 
Een uniek MTB-park en Skillpark 
 
Bijzonder aan dit nieuwe project zijn de routes op de Avonturenberg van be-MINE. Alle Limburgse 
terrils zijn - hoofdzakelijk  wegens risico op erosie - ontoegankelijk voor mountainbike en daarom 
is de Avonturenberg van Beringen dan ook een unicum. 
Hier heeft de gevorderde mountainbiker de keuze uit twee routes.  
De groene route is de kortste route (2,5  km) en omwille van de steile hellingen op de terril fysiek erg 
zwaar.  
Wie de rode route (3,2 km) wil nemen, komt technisch zeer uitdagende stukken tegen met een 
aantal rock gardens. Wie de moeilijkste hindernissen hier niet aan kan, heeft de keuze om een 
chicken run te nemen. 
“Op de top van de terril is er een skillpark aanwezig met north shores, een dirtparcours en 
verschillende drops. Het geheel werd aangelegd door de Nederlandse organisatie Tracks & Trails die 



reeds ruime ervaring heeft opgebouwd in Nederland bij de aanleg van duurzame routes waarbij 
technieken worden toegepast om geen schade aan fauna en flora te berokkenen“, vult de Beringse 
schepen van Vrije Tijd  Dave Schops aan. 
 
Promotie 
 
Het beoefenen van outdoorsporten is hip. Ook Sport Vlaanderen speelt hier samen met de 
provincies en de gemeenten op in. Vlaanderen heeft al meer dan 7 000 km bewegwijzerde 
mountainbikeroutes, toegankelijk voor jong en oud, voor beginners en ervaren bikers. 
 
Een project van deze omvang verdient het om goed gepromoot te worden. Hiervoor werd een 
routekaart en een ondersteunende promotiefolder ontwikkeld die via lokale sportdiensten en 
verschillende toeristische diensten wordt aangeboden.  
Op www.limburg.be/mountainbikenetwerken en www.vlaamsemountainbikeroutes.be vinden 
mountainbikeliefhebbers alle verdere specifieke informatie.  
 
Er is ook gedacht aan de ‘moderne’ mountainbiker. Een trend is namelijk het fietsen met de GPS. 
Daarom zijn ook de GPS-tracks gratis downloadbaar op deze sites. 
 
 

Meer info:          
 
Dienst Mobiliteit en Routenetwerken  
provincie Limburg, mobiliteit@limburg.be , 011 23 72 56 
 
Gemeentelijke sportdiensten  
Beringen,  jeugdensport@beringen.be, 011 43 02 30 
Leopoldsburg, sportdienst@leopoldsburg.be, 011 40 22 60 
 
Sport Vlaanderen – promotiedienst Limburg 
promotie-limburg@sport.vlaanderen, 011 30 08 01 
 
                         
Contact 
Informatie en Communicatie – Sabine Parmentier – 011 23 80 31 – persdienst@limburg.be 
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