
DWARS DOOR DE VLAAMSE ARDENNEN - FIETSTOCHT VAN SPORTICO HERZELE - 11 JUNI 2022 
 
Heb je ook zo’n zin om een toertocht te fietsen door de Vlaamse Ardennen? Schrijf je dan snel in 
voor onze cyclotocht “Dwars door de Vlaamse Ardennen”.  
Sportico Herzele organiseert op zaterdag 11 juni voor de tweede keer deze fantastische toertocht.  
Tijdens de toertocht kan je kiezen uit drie gevarieerde routes van 45 km, 75 km of 115 km dwars 
door de prachtige Vlaamse Ardennen . 
 
Voorinschrijving via onderstaande link: 
https://cycling.vlaanderen/tochten/dwars-door-de-vlaamse-ardennen-2022-06-11  
 
De dag zelf ter plaatse inschrijven is ook mogelijk. Je vooraf online inschrijven verloopt echter veel 
vlotter. We raden je dus aan om je online in te schrijven. Dit kan tot de dag voordien tot 12.00u. 
Iedereen die vooraf inschrijft krijgt immers alle informatie omtrent de parcours.  
De leden van Cy. Vl. en de VWB betalen 6 euro, de niet-leden betalen  8 euro. 
Na je (voor) inschrijving via de website van Cycling Vlaanderen krijg je meteen een 
bevestigingsmail. Print deze af en breng dit documentje mee bij de inschrijving.  
Dit e-ticket heeft recht op een gratis consumptie en uiteraard op een bevoorrading onderweg. 
Al de deelnemers die vooraf zijn ingeschreven laten zich bij de start toch nog best inscannen wil 
met punten scoren met de CYCLOO app. 
 
Na je tocht over het prachtige parcours belonen we je met een lekker abdijbiertje.  
Net als het parcours van de Ronde, voeren de routes de deelnemers over de prachtige heuveltjes 
van de Vlaamse Ardennen met hier en daar toch een paar kuitenbijters zoals de Berg ten  Houte in 
Schorisse, de Kosterstraat in Zulzeke, de Oude  Kruisberg in Ronse, de Oude Kwaremont en de 
Paterberg  in Kluisbergen, en de Wolvenberg in Oudenaarde.  
De start en finish bevinden zich aan de voetbalkantine van Wit-Zwart in Sint-Antelinks. 
Maak er een fijne fietsdag van in Sint-Antelinks! 
Hieronder wat meer uitleg over de voornaamste kuitenbijters op het parcours van de 115 km. 
 
Berg ten Houte - Maarkedal 
“Berg ten Houte” in Schorisse is een klim midden in de Vlaamse Ardennen. Het is 1,1 km lang en 
overbrugt 69 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2%, wat resulteert in 
een moeilijkheidsgraad van 87. De top van de beklimming ligt op 116 meter boven zeeniveau. Het 
eerste deel van de berg is op kasseien, in totaal 500 meter lang. Dan is er nog een lange uitloper 
op asfalt, maar dan moet je echt klimmen. Zit ook in het parcours van de Ronde. 
 
Oude Kruisberg - Ronse 
Oude Kruisberg is een klim in de Vlaamse Ardennen. Het is 1,4 km lang en overbrugt 73 
hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4%, wat resulteert in een 
moeilijkheidsgraad van 73. De top van de beklimming ligt op 119 meter boven zeeniveau.  
 
Oude Kwaremont - Kluisbergen 
De Oude Kwaremont is zeker niet de zwaarste klim in Vlaanderen, maar vanwege zijn historie, 
prachtige naam en uitzicht wel een van de mooiste. Vanuit Berchem fiets je de eerste meters langs 
ongeknotte wilgen en grazende paarden over een smal maar uitstekend asfaltweggetje langzaam  
omhoog. Op de heuvel zie je het witte kerkje van Kwaremont al liggen. Kwaremont is samen met 
Ruien, Zulzeke en Berchem – waar de klim start – onderdeel van de gemeente Kluisbergen. Daarna 
verandert de strakke peklaag in vierkante keien. Wanneer het dorpje zich aan de horizon meldt, 
begint het echte lijden. De kasseien worden slechter en de percentages lopen tot over de 10%. Pas 
in het dorp kun je even 'herstellen' voordat je langs de aardappelvelden het laatste stuk aanvalt.  

https://cycling.vlaanderen/tochten/dwars-door-de-vlaamse-ardennen-2022-06-11


 
Paterberg Kluisbergen 
Na de beklimming van de Oude Kwaremont en een steile afdaling over betonnen platen draaien 
de deelnemers scherp rechtsaf. De renners fietsen hier elk voorjaar een orkaan van geluid 
tegemoet, maar op andere dagen blijft het stil. De stilte wordt hooguit verstoord door een 
pruttelende trekker of kauwende koe. Dat is ook niet gek, want de Paterberg is geen pretje. 
De aanloop valt nog meer, maar dan volgt het steilste stuk (20%) langs de houten hekken. 
Ineengedoken op je stuur, zoekend naar evenwicht, rol je tergend langzaam van kassei naar kassei. 
Bovenop wacht de rust in de vorm van twee houten bankjes. “De Paterberg bestijgen betekent 
zweten en hijgen”, staat op het ene bankje. “Geniet hier van het zicht op het landschap dat voor je 
ligt”, vermeldt het  
andere. Afzien en genieten, dat is de Paterberg in een notendop.  
Lengte: 400 meter - Hellingspercentage: 13,7% (max. 20,3%) - Hoogtemeters: 47 
 
Wolvenberg - Oudenaarde 
De Wolvenberg is een helling in de stad Oudenaarde (Volkegem) in de Belgische provincie Oost 
Vlaanderen. De Wolvenberg is een smalle asfaltweg met een gemiddeld stijgingspercentage van 
6,8%. De start ligt op ongeveer 30 meter hoogte in een klein valleitje en de top ligt op 75 meter 
hoogte. Net ten zuiden van de Wolvenberg ligt de Volkegemberg die vanuit hetzelfde valleitje 
dezelfde flank opgaat. In het wielrennen is de heuvel vooral bekend door de wielerwedstrijd de  
Ronde van Vlaanderen. Sinds 1999 is het een van de eerste hellingen waar de renners over 
moeten op hun weg naar de finish. De Wolvenberg werd reeds 19 maal beklommen (1999-2009, 
2014-2021) 
Lengte 666 m – Hellingspercentage: 6,8% (max. 17,3%) - Hoogtemeters: 45 
 

Er is keuze uit 3 afstanden: 

45 km ( 378 hoogtemeters) Bevoorrading op 20 km. 

75 km ( 652 hoogtemeters) Bevoorrading op 20 km en 40 km. 

115 km (1129 hoogtemeters) Bevoorrading op 20 km en 78 km. 

 

 
 
Zaterdag 11/06/2022 
Dwars door de Vlaamse Ardennen  
Cyclo: 115-75-45km. 
Sportico Herzele 
Voetbalkantine Sint-Antelinks, Mutsaardstraat, Sint-Antelinks - Herzele 
Cyclo: 115km I&S: 07.30-11.00 
Cyclo: 75 & 45km. I&S: 08.00-14.00 
Info: Frank Van den Bossche, 0497 531 379, frank.vandenbossche@telenet.be. 
Info: www.sporticoherzele.be   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057202309600   

http://www.sporticoherzele.be/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057202309600

