
  Sint-Corneliusparochie Ninove 

Biezenstraat 17, 9400 Ninove 
 

Kleine fietslus OOST tussen Ninoofse kerken (26,5 km + eventuele uitlopers)  

Langs deze knooppuntenroute van 26,5 km fietst u langs of in de 

nabije buurt van de kerkgebouwen van Okegem, Neigem, 

Liefferinge, Meerbeke, Denderwindeke en Pollare, alsook de 

kapel van Bevingen.  Laat u meeslepen door hun prachtige 

architectuur, hun imposante verleden en de talrijke 

kunstwerken die u er des te meer kan ontdekken. Tussendoor 

kan u genieten van het prachtige landschap in ons Denderland.  

U kan de tocht bij eender welk knooppunt aanvatten en ook in omgekeerde richting fietsen. Goed 

uitkijken naar de fietsknooppuntbordjes die u de juiste weg uit helpen (zie foto). Veel fietsgenot!  

Knooppunten      
aantal km  

91 0.0 

86 3.8 

85 4.3 

86 4.9 

89 10.6 

60 11.8 

93 16.0 

92 19.5 

94 22.3 

95 23.8 

91 26.5 
 

Voorstel route vanuit Ninove-centrum 
• Knooppunt 91 is het centrale fietsknooppunt in Ninove. Het bevindt zich op 

rechteroever van het Oeverstekske, nabij het Stedelijk Zwembad. U fietst van 
hieruit langs het jaagpad richting Okegem tot aan het standbeeld van de 
Dikke van Pamel (knooppunt 86).  

• Vanaf knooppunt 86 is het slechts 500 meter fietsen naar knooppunt 85, waar 
u nadien slechts de brug dient over te steken naar de eerste Open Kerk op 
ons traject, de O.L.V. Presentatie van Okegem!  

• Fiets opnieuw naar knooppunt 85 en vervolgens terug langs knooppunt 86 
richting knooppunt 89. Daar aangekomen fietst u richting knooppunt 60.  

• Vanaf knooppunt 60 fietst u langs Neigembos richting knooppunt 93. Langs 
dit traject ligt ons tweede pareltje: de Kapel van Bevingen! Neem gerust even 
de tijd om er te verpozen onder de oude beuken. Verderop is het ’t waard om 
op het kruispunt van de Ganzenstraat en de Brusselseheerweg even linksaf 
te slaan om 200 m verder de Sint-Margrietkerk van Neigem te bewonderen. 
Nadien rijdt u terug naar het kruispunt Ganzenstraat - Brusselseheerweg en 
vervolgt onze lus richting knooppunt 93.  

• Bij knooppunt 93 is het ’t eveneens waard om even van het traject af te wijken 
en 200 meter de Kasseide af naar links te fietsen om de prachtige O.L.V. 
Lichtmiskerk van Liefferinge te aanschouwen. Terug naar knooppunt 93 gaat 
u nu doorheen de velden richting knooppunt 92.    

• Aan knooppunt 92 kunt u een uitloper maken om de prachtige Sint-
Petruskerk te Meerbeke te bezichtigen. Dit doet u door van onze lus af te 
wijken en aan knooppunt 92 de Hemelrijkstraat op te fietsen in N-O-richting. 
Na ongeveer anderhalve km komt u aan op de Halsesteenweg waar u links 
voor u de kerk van Meerbeke zal zien. Om onze lus verder te zetten, fietst u 
terug naar knooppunt 92. 

• Tussen knooppunt 92 en 94 steekt u op een bepaald moment de 
Edingsesteenweg over. Als u dat wenst, kan u hier tevens van onze lus 
afwijken en naar links de steenweg op fietsen. Na ongeveer 500m komt u aan 
de imposante Sint-Petruskerk te Denderwindeke. U kan nadien terugfietsen 
langs Neuringen richting knooppunt 94.  

• Tussen de volgende knooppunten (94 – 95) is het prachtig fietsen langs 
rustige baantjes en wegen. U fiets zo langs de idyllische Sint-Christoffelkerk 
te Pollare. Vandaar fietst u opnieuw langs het jaagpad richting ons startpunt 
(knooppunt 91).  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lekkeroostvlaams.be%2Ftoer%2Fhoe-werken-fietsknooppunten%2F&psig=AOvVaw00E-2WuiccrujCaFWMppKK&ust=1590960764170000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKio3e7E3OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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