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Zomertip - 5 fietsroutes in de Dendervallei  
 
Wie een origineel idee zoekt voor een fietstocht of zelfs een meerdaagse fietsvakantie, kan 
deze zomer op pad met een nieuwe fietsgids van Toerisme Oost-Vlaanderen. ‘Fietsen in de 
Dendervallei’ telt vijf aansluitende routes tussen Dendermonde, Aalst, Ninove, 
Geraardsbergen en Ath en geeft gepaste logiestips voor overnachtingen onderweg.  
 

Fietsen tussen Dendersteden 
 
De zomer vieren op terrasjes, grasduinen in een rijke geschiedenis of toch liever genieten van 
landelijke rust en echte stilte? Aan de oevers van de Dender kan het allemaal. Van bron tot monding 
rijgt de rivier waardevolle natuurgebieden, steden die bulken van erfgoed, en tradities gedrenkt in 
folklore als een parelsnoer aan elkaar. Met de nieuwe fietsgids ‘Fietsen in de Dendervallei’ laat 
Toerisme Oost-Vlaanderen de vier trotse Dendersteden – Dendermonde, Aalst, Ninove en 
Geraardsbergen – en hun omgeving op twee wielen ontdekken, met een exotisch ommetje over de 
taalgrens naar Ath, waar de Dender ontspringt.  

5 routes op de vernieuwde fietsnetwerken 
 
Gedeputeerde-voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert springt deze zomer ook zelf 
op de fiets om een of meerdere routes uit de gids te beleven. “Fietsen langs rivieren blijft een topper 
in Oost-Vlaanderen. Deze gids met vijf routes langs de Dender kan een welkom geschenk zijn voor 
wie het ook deze zomer niet te ver gaat zoeken.” Fietsen in de Dendervallei is een herwerking van de 
gids Denderstreken uit 2018, intussen uitverkocht. “De gids zomaar herdrukken kon niet,” voegt 
Grillaert toe. “In het voorjaar kregen onze fietsnetwerken een update. De vijf routes uit de nieuwe 
gids zijn aangepast aan de nieuwe netwerkkaarten van Scheldeland en de Vlaamse Ardennen. We 
hebben meteen ook alle vermelde horecalocaties gecontacteerd en hun informatie aangepast, waar 
nodig. Dat is belangrijke informatie voor onze fietsers, want die kunnen nu opnieuw voluit genieten 
van de heerlijke gastronomie in de Dendervallei en krijgen tal van tips in de gids. Wie de gids 
Denderstreken in de kast heeft staan, houdt hier best rekening mee. Die is dus niet langer up-to-
date.”  

Een ommetje naar Henegouwen 
 
Fietsen in de Dendervallei telt 92 pagina’s, heeft vijf aansluitende routes tussen Dendermonde en 
Ath, en geeft tal van eet-, drink-, doe- en logeertips mee aan fietsers. Ook de geschiedenis van de 
Dendersteden en de talrijke musea waar je je in hun cultuur kan verdiepen, staan erin beschreven. 
“Als extraatje blijft in deze gids ook de route tussen Geraardsbergen en Ath bestaan”, zegt Grillaert 
nog. “Daar wijken we af van onze eigen fietsnetwerken en gaan we op bezoek bij de buren in 
Henegouwen, via hun aansluitend fietsnetwerk. Ook daar maak je gebruik van knooppunten.” 

De gids Fietsen in de Dendervallei kost 6 euro en bestel je best online via de website van Toerisme 
Oost-Vlaanderen, op www.routen.be/webshop.    

http://www.routen.be/webshop

