
FIETSEN
DE BRABANTSE PIJL  

CYCLING ROUTE

98 KM

PRAKTISCHE INFO

STARTPLAATS EN PARKING

START 1  Parking Zoete Waters, Oud-Heverlee 

START 2  Stationsplein, Overijse

BEWEGWIJZERING
De Brabantse Pijl Cycling Route heeft een eigen  
bewegwijzering in één richting (tegenwijzerzin). 
Volg de zeshoekige wit-rode borden. 

LENGTE  98 km

RELIËF
1033 hoogtemeters. 
Dit is een route voor echte Flandriens. Het traject bevat niet 
alleen enkele serieuze kuitenbijters maar ook een aantal kassei-
stroken en 2 onverharde passages. Je kan deze terugvinden op 
de kaart.
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BRABANTSE PIJL

DOWNLOAD  
DE ROUTE

DE BRABANTSE PIJL CYCLING ROUTE

Dapper vechten tegen de wind in open veld, dan met een 
vaart naar beneden om aan de overzijde van de vallei recht op 
de trappers de helling te overwinnen. Daveren over de kassei-
en, de frisse bosgeur opsnuiven en een spurtje trekken naar 
het volgende dorp. Ook jij kan je eigen klassieker rijden over 
de wegen van De Brabantse Pijl.

Smeer je kuiten in voor een tocht vol variatie waar alleen de 
echte grote wielerhelden floreren. Onze wielericonen uit het 
verleden: Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Freddy Maer-
tens, Eddy Planckaert, allemaal stonden ze al op de hoog-
ste podiumplaats van De Brabantse Pijl. Zij kregen geen tijd 
om onderweg uit te puffen in één van de vele fijne horeca- 
adresjes, maar jij wel!

Deze sportieve fietsroute brengt je naar het Dijleland op een 
boogscheut van Leuven en Brussel. Ongeveer 98 kilometer 
lang, goed voor 1033 hoogtemeters. Deze route is bewegwij-
zerd, maar je kan ook de gpx- coördinaten downloaden zodat 
de gps je de weg leidt.

www.toerismevlaamsbrabant.be/debrabantsepijl

PITTIGE HELLINGEN EN  
KASSEISTROKEN

Je kent ze wel: de heroïsche passages van De Brabantse Pijl 
waarbij de renners recht op de trappers de steile hellingen 
trotseren om daarna met een rotvaart over de kasseistroken 
te daveren. 

De Brabantse Pijl Cycling Route loodst je in ware Flandrien- 
stijl doorheen de mooiste landschappen van het Dijleland.

OP KRACHTEN KOMEN  
MET STRAFFE FIETSVERHALEN

Als niemand opkijkt van je strakke wielertenue en het typi-
sche geluid van je wielerschoenen op de stenen vloer, dan 
weet je dat je in een echt wielercafé bent beland. In het de-
cor van De Brabantse Pijl vind je in elk dorp wel een sfeervol 
wielercafé. 

In het legendarische ‘In den Congo’ onder de kerktoren van 
Vossem kosten de pintjes amper een euro. ‘Bij Jokke’ in Eizer 
hangt er nog een gele trui van Willy Schroeders van de Tour 
1962. Herberg ’t Klein Verzet in Terlanen is een wielerklas-
sieker op zich, waar je bovendien kan logeren. Ook tegen de 
gevel van het nostalgische eetcafe De Plataan in Sint-Agatha-
Rode staan altijd wel enkele koersfietsen gestald, net als aan 
de vele drink- en eetadresjes aan de Zoete Waters in Oud- 
Heverlee.

Route onderbroken, 
bordje verdwenen 
of beschadigd? 
Meld het ons.

www.toerismevlaamsbrabant.be/routemeldpunt

ROUTEMELDPUNT

HELLINGGEM. %MAX. %
HOOGTE- 
VERSCHIL

LENGTE

1 HORENBERG9,0%18,0%32m370m

2 SMEYSBERG7,5%16,1%50m600m

3 HOLSTHEIDE5,4%12,0%52m955m

4 IJSKELDERLAAN7,0%11,0%34m450m

5 HAGAARD10,0%16,0%40m300m

6 SCHAVEI6,2%12,0%40m700m

7 HERTSTRAAT4,5%8,0%32m700m

8 MOSKESSTRAAT8,9%17,0%49m550m

9 RUE DE PÉCROT7%12,0%43m450m

De Eddy Merckxroute Cycling Route. 
Deze sportieve route van 70km vertrekt in het 
wielercafé Boerenhof aan de kerk van Meensel en 
brengt je in een lus over dezelfde wegen waar de 
jonge Eddy zijn eerste fietservaring opdeed. 

De Sven Nys Cycling Route. 
Deze route vertrekt aan het Sven Nys Cycling 
Center. De lus van 93 km werd door Sven Nys zelf 
uitgetekend en neemt je mee langs zijn favoriete 
trainingsparcours. 

Ontdek ook deze twee parels van sportieve routes 
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› De Limburg Stirumlaan  ............... 450m

› IJskelderlaan  ..................................... 160m

› Hertstraat  ......................................... 1005m

› Postweg  .............................................. 280m

› Moskesstraat  .................................... 310m

› Rue de Rode  ..................................... 185m
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