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De Berendries 

BLIJF	FIT		stelt	op	maandag	1	mei	2017	haar	jaarlijkse	klassieker	voor	naar	

DE	MUUR	VAN	GERAARDSBERGEN	
Rit	 Parcours	 Km	 Vertrekplaats	 Vertrekuur	
agrA	

Tot	OP	de	Muur	
159	km	

Sint-Pauwels	 08:30	agrB	 142	km	
agrC	 Met	de	Muur	in	gedachte	 106	km	

	

Onze	3	groepen	fietsen	vandaag	allemaal	dezelfde	richting	uit	en	we	starten	ook	allemaal	op	hetzelfde	uur	
op	de	klassieke	parking	in	Sint-Pauwels.	

Nadat	 we	 SINAAI	 achter	 ons	 gelaten	 hebben	 en	 opzij	 van	 DAKNAM	 zijn	 gekomen,	 verlaten	 we	 even	 ons	
gebruikelijke	parcours	om	alzo	niet	meer	langsheen	de	N70	te	rijden	maar	via	kleine	wegen	ook	na	22	km	in	
OUDEBOS	 te	 komen.	 We	 mogen	 dan	 over	 de	 E17	 klimmen	 en	 na	 29	 km	 ‘daveren’	 we	 door	 de	
Krimineelstraat.	 WETTEREN	 is	 dan	 niet	 meer	 veraf	 en	 opzij	 van	 Massemen	 en	Westrem	 rijden	 we	 langs	
rozenvelden	en	boomkwekerijen.		

Nog	 een	 klimmetje	 over	 de	 E40	 en	 daar	 volgt	 na	 41km	de	 agrC	 een	 ander	 parcours	 langs	GIJZENZELE	 en	
SCHELDEWINDEKE.	Zij	passeren	de	mini-gehuchten	LETTERHOUTEM,	ZONNEGEM	en	VLEKKEM	en	komen	na	
hun	middageten	en	even	voorbij	ERONDEGEM	na	66km	terug	op	het	A-	en	B-parcours.	

De	A-	 en	B-rijders	 hebben	 intussen	hun	weg	 vervolgd	 langs	OOSTERZELE	
en	BALEGEM,	voorbij	de	bekende	jeneverstokerij	en	de	Klepmolen.	Langs	
licht	 golvende	 wegen	 komen	 zij	 in	 VELZEKE	 en	 even	 verder	 in	 STRIJPEN	
waar	hun	beider	wegen	zich	scheiden.	

De	agrA	krijgt	met	de	Wolvenhoek	in	SINT-GORIKS	de	eerste	klim	onder	de	
wielen	 geschoven	 en	 daalt	 via	 de	 Verrendries	 af	 naar	 MICHELBEKE	 met	
onderweg	 nog	 de	 licht	 klimmende	 Poorterij.	 We	 zijn	 62	 km	 ver	 en	 de	
klimmen	volgen	nu	elkaar	in	snel	tempo	op:	om	te	beginnen	de	Berendries	
en	 aansluitend	 de	 Valkenberg.	 In	 BRAKEL	 nemen	 we	 de	 ‘stijlrijke’	
Tenbossestraat	 mee	 en	 langsheen	 EVERBEEK-BOVEN	 komen	 we	 op	 de	
Steenberg.	 Via	 EVERBEEK	 en	 opzij	 van	 Goeferdinge	 komen	 we	 in	
OVERBOELARE	 terecht	 met	 als	 kasseiklim	 de	 Sanatoriumberg,	 dan	 een	

afdaling	 door	 het	 bos	 en	 oef	…	 een	 echte	
kuitenbijter,	 de	Voskensstraat,	waarna	we	na	 89	
km	 GERAARDSBERGEN	 bereiken	 via	 een	 klein	
wegje	zodat	we	een	groot	deel	van	de	grote	baan	
kwijt	zijn.			

De	 agrB	 neemt	 in	 Strijpen	 richting	 ERWETEGEM	
en	klimt	langs	Steenbergen	en	Ten	Eede	opzij	van	
Sint-Maria-Oudenhove.	 De	 Koudenberg	 brengt	
hen	 in	 SINT-MARTENS-LIERDE	 en	 via	 DEFTINGE	
rijden	ook	zij	na	73	km	Geraardsbergen	binnen.	
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In	 gespreide	 slagorde	 rijden	 we	 nu	 via	
de	 Kloosterstraat	 naar	 de	 top	 van	 de	
MUUR	 en	 de	 Kapelmuur.	 Nadat	
iedereen	de	 top	heeft	 bereikt	 –	 zonder	
af	 te	 stappen	 (?)	 –	 dalen	 we	 naar	
ATEMBEKE	 waar	 de	 Bosberg	 op	 ons	
wacht,	de	 laatste	 ‘serieuze’	beklimming	
van	de	dag.	Hoog	 tijd	dan	om	na	94km	
(A)	 of	 79km	(B)	 op	 de	 top	 ons	
middageten	te	verorberen.	

	

	

	

Na	 de	 middag	 rijden	 we	 dit	 jaar	 niet	 richting	
Nieuwenhove	 maar	 we	 slaan	 voordien	 links	 af	 naar	
ZANDBERGEN	zodat	we	de	slechte	weg	voor	Polare	kwijt	
zijn	alsook	de	grote	baan	in	Ninove.	Hierbij	komen	we	in	
BULLEGEM,	APPELTERRE	en	EICHEM,	waarna	we	Ninove	
opzij	van	ons	laten	liggen.	

We	 fietsen	 licht	 klimmend	 langs	 OUTER	 en	
VOGELENZANG	 tot	 in	 HELDERGEM	 en	 zoeken	 de	 kleine	
wegjes	op	tot	in	MERE.	Eerst	langsheen	de	spoorweg	en	
daarna	 even	 op	 de	 N46	 en	 we	 bereiken	 via	 enig	 ‘vals	

plat’	ERONDEGEM,	waar	we	samen	met	de	C-rijders	terug	hetzelfde	parcours	volgen.	

	

In	 het	 dorp	 (VAN)	 IMPE	 merken	 we	 natuurlijk	 de	 “Villa	 Alpe	 d’Huez”	 op	 en	 we	 vervolgen	 onze	 weg	 via	
WANZELE	 en	 WICHELEN	 waar	 we	 over	 de	 Schelde	 in	
UITBERGEN	 komen.	 Even	 verder	 jaagt	 in	 OVERMERE	 de	
Koningsstraat	 ons	 de	 daver	 op	 het	 lijf	 waarna	 we	 een	
sprintje	 trekken	 over	 de	 E17.	 We	 bereiken	 LOKEREN-
SPOELE	 en	 eens	 we	 over	 de	 N70	 zijn,	 volgen	 we	 de	
spoorweg	 tot	 het	 Wijnveld	 en	 dan	 terug	 binnendoor	 tot	
Sint-Pauwels.	 De	 A-rijders	 maken	 naar	 de	 Luitentuit	 nog	
een	ommetje	langs	de	Stenenmuur	en	de	Waterstraat	om	
via	de	Kwakkel	terug	‘thuis’	te	komen.	

Kapelmuur 

Bosberg 
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