
  Sint-Corneliusparochie Ninove 

Biezenstraat 17, 9400 Ninove 
 

Kleine fietslus WEST tussen Ninoofse kerken (20,1 km + eventuele uitlopers)  

 

Langs deze knooppuntenroute van 20,1 km fietst u langs of in de 

nabije buurt van de kerkgebouwen van Eichem, Appelterre, 

Voorde, Aspelare, Nederhasselt, Outer en Ninove.  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 

95 2.7 

44 10.8 

90 15.7 

91 20.1 
 

  

  

  

  
 

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 Pollare tot aan de fietsersbrug de Zwarte 
Fles naast vzw Schoonderhage (knooppunt 95).  

• Tussen de volgende knooppunten (95 – 44 – 90) is het prachtig fietsen 

doorheen Ninoofse dorpen, langs rustige baantjes en wegen. De volgende 

kerken liggen nu gewoon op uw pad: Sint-Martinus te Eichem, Sint-Gertrudis 

te Appelterre, Sint-Pietersbanden te Voorde, Sint-Amandus te Aspelare én 

Nederhasselt.  

• De enige kerk die echt wat buiten de fietslus ligt, is de Sint-Antonius van 

Padua-kerk in de Lebeke. Wil u die graag bezoeken, sla aan knooppunt 90 

even linksaf richting knooppunt 45. Daar gekomen slaat u rechtsaf richting 

knooppunt 88 en u passeert de kerk van Outer-Lebeke op uw linkerkant. Keer 

vervolgens terug naar knooppunt 90 om onze lus verder te zetten.  

• Tussen knooppunt 90 en 91 vindt u de laatste 2 pareltjes: de Sint-
Amanduskerk van Outer-Herlinckhove en tot slot, de OLV Hemelvaartkerk 
(Abdijkerk) van Ninove! U rijdt nadien terug naar de start (knooppunt 91).   
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