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EEN ODE AAN DE CYCLOCROSS 

“Komaan Thibau! Blijven gaan!” Het is hartverwarmend om te horen hoe vader Sven zijn 

zoon aanspoort op de hellingen van de Balenberg. Als kind was hij zelf niet weg te slaan 

van ‘zijn’ berg. Hier leerde hij crossen als geen ander. Met Thibau zitten we weer goed 

voor jaren van innemende momenten op de Balenberg.

Maar Thibau is lang niet de enige met wie Sven zijn fietservaringen deelt. In de Sven Nys 

Academy beleven honderden kinderen plezier aan off-road fietsen. Je hoeft trouwens 

geen les te volgen om met je mountainbike of crossfiets het uitdagende parcours van de 

Grote Prijs Sven Nys uit te proberen. Dat parcours is het hele jaar door gratis toegankelijk. 

Heb je geen (aangepaste) fiets, dan kan je die ter plaatse huren. En natuurlijk breng je 

een bezoek aan het belevingscentrum op de top. Met de carrière van Sven als rode draad, 

kom je hier echt alles te weten komt over de cyclocross. Leuk om naar te kijken, maar 

vooral om te beleven.

Het Sven Nys Cycling Center is trouwens je uitgekiende uitvalsbasis om dieper dat bekoor-

lijke Hageland te verkennen. Hier vertrekken de mooiste wandel- en fietsroutes doorheen 

het heuvelende landschap. Voor de liefhebbers van het stevigere fietswerk brengt de Sven 

Nys Cycling Route de echte flandrien in je naar boven! Nadien kom je op krachten in het 

gezellige Eetcafé Velo, met schitterend uitzicht over de Balenberg en de streek.

Maar of je nu een doorwinterde flandrien bent, een cyclocrossliefhebber of bezoeker die 

van hieruit de streek wilt verkennen, een bezoek aan het Sven Nys Cycling Center is altijd 

een uitmuntend idee. We zijn als provinciebestuur dan ook trots dat we, samen met ge-

meente Tremelo en nv Balenberg, de kar trekken van deze unieke plek. 

Gunther Coppens, 

gedeputeerde voor toerisme

Deze brochure is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw / januari 2021 / Concept en redactie: Sarah Vaes / Vormgeving: Commu-
nicatiedienst Vlaams-Brabant / Copywriting: Bart Claes (www.wartaal.be) / Foto’s: © Toerisme Vlaams-Brabant, Lander Loeckx, Kramon.be 
Sven Nys Academy, Bosk, standbeeld Eddy Merckx: Luc De Blick / Druk: Goekint Graphics / Wettelijk depot: D/2018/4058/02 / V.U. Toerisme 
Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven / Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant vzw 
is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens. / Beleidsverantwoordelijke: Gunther 
Coppens, gedeputeerde voor toerisme.
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BELEVINGS
CENTRUM 

Het belevingscentrum is de spil van het Sven Nys Cycling 

Center. Onder de kampioenentruitjes door wandel je van het 

ene historische wielermoment naar de andere overwinning. 

Neem een kijkje in de camper waar de broers Toon en Thijs 

Aerts zich voorbereiden op een koers. Probeer zelf hoe ver 

je met de fiets door de zandbak geraakt. Leef je helemaal in 

met de supporters aan de zijlijn. Match het juiste bandenpro-

fiel aan de juiste ondergrond. Of neem een ‘modderselfie’ 

met Sven in onze fotobooth. Niet alleen veldrijden staat hier 

centraal. Het belevingscentrum is een ode aan álle off-road 

fietsdisciplines. Je komt er dan ook alles te weten over moun-

tainbike, veldrijden, trialbike, BMX en gravel. 

PRAKTISCH
Open dinsdag tot zondag   

van 10 tot 18 uur 

(van november tot maart: tot 17 uur)

Gesloten op maandag en tussen 

Kerstmis en Nieuwjaar. 

TICKETS
Kinderen -12 jaar: gratis

Jongeren 12-25 jaar: 2 euro

Volwassenen vanaf 26 jaar: 3 euro

Groepen vanaf 20 personen: 2 euro 

per persoon

Kortinghouders: gratis 

(zie www.svennyscyclingcenter.be)

CROSS JIJ SNELLER 
DAN SVEN?
Spring op een van onze fietsen op Wahoo 

smarttrainers. Van zodra je begint te trappen 

zie je op het tv-scherm Sven Nys voor je uit rijden 

op het veldritparcours. Je voelt de weerstand en 

de fiets beweegt mee met de golvingen van het 

terrein. Zo ervaar je hoe pittig die hellingen van 

de Balenberg wel zijn en dit zonder één spatje 

modder.

KOM IN GROEP
Kom je in groep? Een rondleiding met gids geeft 

je bezoek een extra dimensie. Of het nu met je 

klas is of je familie, vereniging of vriendengroep. 

Onze gidsen maken van jouw bezoek een unie-

ke beleving vol boeiende verhalen en anekdotes. 

De rondleiding in het belevingscentrum en op 

het domein duurt ongeveer 1,5 uur.

Prijs: 60 euro per gids

Max. 25 personen per gids

Reserveer je gids via 016 41 72 68 of

info@svennyscyclingcenter.be

    VOOR KINDEREN IS ER 
EEN GRATIS ZOEKTOCHT 
IN HET SPOOR VAN  
THIBAU NYS. KAN JIJ 
HEM VOLGEN? 

TIP
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Sven Nys was nog een 

broekventje toen hij zich al 

met een vaart van de hel-

lingen van de Balenberg 

liet bollen. Hoe sneller en 

hoe vuiler, hoe plezanter hij 

het vond. Vandaag zijn kin-

deren nog altijd baas op de 

Balenberg in Baal.

SPEEL HET GANZENSPEL 
VAN DE VELDRIJDER

Thib
auvolg

als je
 kan Thib

auvolg

als je
 kan Thib

auvolg

als je
 kan

Thib
auvolg

als je
 kan

A  10 seconden

B  45 seconden

C   2 minuten

speel het spel en ontdek
het juiste antwoord

Thib
auvolg

als je
 kan

Thib
auvolg

als je
 kan

A  Rood

B  Groen

C   Geel

Ga op zoek naar de verloren bidon 
tussen de rotsen van deze rock garden

Thib
auvolg

als je
 kan

A  Zolder

B  Valkenburg

C   Poprad

Luister maar naar het juiste toogverhaal!

Thib
auvolg

als je
 kan

KINDEREN BAAS  
OP DE BALENBERG KRACHT EN EVENWICHT

Test je kracht en evenwicht 
in de speelzones langs het 
wandelpad aan de Balen-
berg. Vaardigheden die 
elke veldrijder goed van 
pas komen.

3   JE EVENWICHT ZIT 
GOED: WERP NOG 
EENS.

MISSIE IN HET  
BELEVINGSCENTRUM
Thibau Nys neemt je op 
sleeptouw met een gratis 
doepakket vol toffe op-
drachten op kindermaat. 

8   LEKKE BAND: 
GA T WEE VAK JES 
TERUG.

BALANCEREN IN DE 
ROCKGARDEN

Hou jij je evenwicht op de 
rotsen van de rockgarden? 
Een halsbrekend parcours 
voor echte mountainbike- 
kunstenaars

11   OEPS, JE VALT. 
EEN BEURT 
OVERSLAAN.

CROSSEN ALS SVEN
Breng je fiets mee en toon 
je kunsten op de pump-
track. Voor de allerklein-
sten staan er gratis loop-
fietsjes klaar.

15   WAT EEN 
TALENT: GA 
VIER VAK JES 
VOORUIT.

OP SCHATTENJACHT

Er liggen vier geocaches 
verborgen op de Balen-
berg, die je naar een ge-
heime bonuscache leiden 
met daarin een authentie-
ke ‘travel bug’. www.geo-
caching.com.

17   JE VINDT DE 
SCHAT: GOOI 
NOG EENS.

DE KINDERKAART

Blijf gerust wat nagenieten 
in Eetcafé Velo, mét een 
goedgevulde kinderkaart 
natuurlijk.

20   JE TAFELT TE 
LANG NA: DRIE 
VAK JES TERUG.
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OP DE FLANKEN VAN 
DE BALENBERG

Tegen de flanken van de Balenberg 

werden verschillende parcours aan-

gelegd. Waag je aan het gekende veld-

ritparcours van de Grote Prijs Sven Nys 

waar de beste cyclocrossers ter wereld 

zich elk jaar op 1 januari met elkaar 

meten. Tussen de bomen door slingert 

een pittig single-track mountainbike 

parcours. Probeer je kunstjes uit op 

het BMX-freestyleparcours of, voor de 

durvers, op de rockgarden en de dirt-

line. De parcours kregen, net als bij ski-

pistes, een kleurcode volgens moeilijk-

heidsgraad (blauw-rood-zwart). Ook de 

allerkleinsten kunnen zich volledig laten 

gaan op de pumptrack. En de kers op 

de taart… al deze parcours zijn het hele 

jaar door gratis toegankelijk. 
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FIETS HUREN?
Huur een stevige mountainbike of  
professionele cyclocrossfiets van Trek.  
Op voorhand te reserveren.

Meer info op www.svennyscyclingcenter.be  

LAG HET PARCOURS  
ER MODDERIG BIJ?

Het center beschikt over een 
fietsafspuitpunt en kleed- 
kamers met doucheruimte. 

ONTDEK 
HET GRATIS 
PARCOURS

1   Pumptrack

2   Rock Garden

3    Dirt & race line

4   Trial zones

5   Speelzones

6    Initiatiezone

Belevingscentrum

Wandelpad

Start          Finish

3 km - easy

3,5 km - hard

3,5 km - technical

6

3

4

4

B

2

5

1

5

B
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INITIATIES EN 
WORKSHOPS

Altijd al eens willen proeven van 

veldrijden, maar je weet niet goed 

hoe er aan te beginnen? Of beschik  

je misschien (nog) niet over het juis-

te materiaal. Of ben je op zoek naar 

een leuke teambuilding activiteit?

Bikeservice Balenberg is er voor 
jou met professioneel materiaal 
en de juiste begeleiding. 

INITIATIE VELDRIJDEN /  
MOUNTAINBIKE

Een professionele monitor leert 
je de basisskills en eerste stap-
pen in het veld. Of hij neemt 
een ervaren groep op sleeptouw 
voor een technische training. 
Een top-activiteit voor vrienden-
groepen, families, bedrijven en 
(kinder)feestjes.

Voor groepen vanaf 3 personen. 

BEGELEIDE FIETSTOCHT 

We nemen je mee op pad (of 
van het padje) het Hageland 
in. Op de weg, mountainbike, 
gravel. Jij kiest de ondergrond. 
Rekening houdend met het ni-
veau en de wensen van jouw 
groep stippelen we een prach-
tige rit uit, met of zonder be-
voorrading onderweg. 

Voor groepen vanaf 5 personen. 

PROGRAMMA OP MAAT

Mag het wat meer, of moet het 
wat minder zijn? We bekijken 
graag samen met jou de moge-
lijkheden. 

WORKSHOP   
FIETSONDERHOUD

Leer je fiets onderhouden en 
controleren. We bekijken de 
afstelling van de remmen en 
versnellingen en vervangen de 
slijtonderdelen. 

Voor groepen vanaf 5 personen. 

Ook mogelijk voor klassen!

PROFESSIONELE  
HUURFIETSEN

Je bent wel vertrouwd met een 
mountainbike, maar je droomt 
er van om eens met professio-
neel materiaal rond te rijden? 
Huur een TREK mountainbike 
of crossfiets en leef je volledig 
uit op de Balenberg. De fietsen 
worden zorgvuldig afgesteld op 
jouw maat. Nadien kan je ge-
bruik maken van onze kleedka-
mers en douches. 

>>   PRIJZEN EN MEER INFO 
Op www.svennyscyclingcenter.be of via mail fietshuren@svennyscyclingcenter.be
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TOT HOOG IN   
DE BOMEN

SVEN NYS   
ACADEMY

Kom stoer bossporten aan het Sven Nys Cycling 

Center. We hebben enkele hoge bomen uit-

gerust met klimgrepen en routes uitgezet tot 

10 meter hoog. Ideaal voor een stevige klim-

sessie in gezonde boslucht. Heb je nog ener-

gie over? Dan nemen we je graag mee op een 

sportieve toertocht met de gravel- of moun-

tainbike langs de mooiste wegjes van het Ha-

geland. Of we testen tijdens een pittig potje 

Archery Tag jouw kwaliteiten als boogschutter. 

Misschien ontcijfer je liever de geheimen van 

de Balenberg tijdens een gps-zoektocht? Bosk 

Buitensport weet sowieso raad met avontuur-

lijke buitensporters.

“Buitengewoon geschikt voor   
teambuilding, gezinsuitstap of   
verjaardagsfeestje.”

Meer info op www.svennyscyclingcenter.be

Zo veel mogelijk kinderen het plezier van off-road fietsen 

laten beleven, dat is het doel van de Sven Nys Academy. 

Het draait helemaal niet om presteren, wel om bijleren. Je 

leert er vlot schakelen en sturen, je evenwicht gebruiken, het 

traject inschatten, makkelijker klimmetjes en afdalingen 

nemen en hoe in alle omstandigheden snel te reageren 

op onvoorziene omstandigheden. De opleiding brengt je 

geleidelijk naar een hoger niveau, zodat je daarna nog 

meer plezier aan de fiets beleeft.

De Academy organiseert fietskampen   
voor jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar. 

www.svennysacademy.be
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SCHOOLSPORTDAGEN
Een dagje sporten op de Balenberg? Kies uit een van 
onze schoolpaketten voor een leuke, originele sportdag. 
Je wisselt fietsactiviteiten (BMX en/of off-road initiatie) af 
met andere activiteiten zoals kubb, zoektocht, honkbal, 
boogschieten, rugby, hindernissenparcours, geocache,… 

Dagprogramma’s mogelijk vanaf 10 euro per leerling. 

BIKE@SCHOOL     
WORKSHOP FIETSTECHNIEK
Ontdek alle uitdagingen van de fiets! Je volgt in kleine 
groepjes een workshop fietstechniek. Nadien bezoek je het 
belevingscentrum en ontdek je het domein en alle fietspar-
cours. De leerlingen krijgen een handige fiets-checklist mee 
om thuis verder aan de slag te gaan. 

EETCAFE 
VELO

MET JOUW KLAS

>> MEER INFO  via www.svennyscyclingcenter.be of info@svennyscyclingcenter.be

Van op het terras van Eetcafé Velo kijk je uit 

over het cyclocrossparcours op de flanken 

van de Balenberg. Perfect om na je bezoek 

te genieten of om na je fietstocht, wande-

ling of crossavontuur de verbruikte calorie-

en aan te vullen met gezonde voeding van 

de brasseriekaart. 

www.eetcafe-velo.be

VERGADERRUIMTE NODIG? 
Kom vergaderen op de top van de Balenberg. De 

ruimte is geschikt voor 50 personen in theater-

opstelling of 25 personen in vergaderopstelling. 

Catering nodig? Eetcafé Velo zorgt voor een 

hapje en drankje op maat van jouw evenement. 

Meer informatie via info@svennyscyclingcenter.be.
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FIETSEN EN 
WANDELEN IN 
DE REGIO

Een heuvelachtige streek waar wijnhellingen 

en fruitboomgaarden het landschap kleuren, 

bezaaid met landelijke dorpen en verrassen-

de provinciestadjes. Een fietstocht of wande-

ling in het Hageland is altijd een aangename 

verrassing.

De Balenberg met het Sven Nys Cycling Cen-

ter is letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt 

van heel wat wandel- en fietstrajecten. Het 

sluit aan op het fietsnetwerk Vlaams-Bra-

bant, het mountainbikenetwerk van Sport 

Vlaanderen en op wandelingen in de buurt. 

Op die manier is de Balenberg een toeristi-

sche trekpleister voor elke fietser en wande-

laar in het Hageland.

Je hoeft helemaal niet je koersfiets of moun-

tainbike boven te halen om te genieten 

van dit mooie stukje Hageland. Ontdek de 

streek via drie recreatieve fietslussen met elk 

een eigen accent, langs de knooppunten 

van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Deze 

fietslussen brengen je o.a. vanuit Leuven en 

Aarschot naar de Balenberg. 

WANDELROUTES

BALENBERGWANDELING 
11,5KM

Welkom in Baal, de thuisbasis 
van cyclo-cross held Sven Nys. 
Ontdek het dorp waar deze 
kampioen groot werd. Beklim 
de top van de Balenberg. Op 
de andere flank doorkruis je 
een uniek natuurgebied waar 
je onze koesterbuur, de vuurvlin-
der kan spotten.

Start: Sven Nys Cycling Center

NATUURWANDELING 2,5KM

Onze vrienden van Natuurpunt 
geven hun favoriete plekjes 
prijs in deze prachtige wan-
deling door het natuurgebied 
rond de Balenberg.

Volg de bewegwijzering van 
Natuurpunt. 

Start: Sven Nys Cycling Center 

Enkele mooie wandel- en fietsroutes

FIETSROUTES

BALENBERGROUTE  
36KM

Laat de remmen los en bol 
van de top van de Balenberg 
richting Betekom en Gelro-
de. Je komt door het natuur-
gebied Turfputten, langs de 
indrukwekkende donjon Ter 
Heyden en de weide van het 
beste rockfestival ter wereld. 
Via het geboortehuis van 
Pater Damiaan kom je uitein-
delijk terug aan de fameuze 
Balenberg.

Volg de knooppunten  

52-11-92-17-62-66-67-71-25-

58-69-68-70-61-52

MARCINELLEROUTE  
33 KM

Tijdens de mijnramp in Marci-
nelle van 1956 kwamen 262 
mensen om, waaronder ook 
33 Vlamingen uit de streek 
van Betekom. Sinds 2006 
staat er een monument in 
Betekom ter nagedachtenis 
van de slachtoffers. De Marci-
nelleroute brengt je langs het 
herinneringsbeeld, en verder 
via de oevers van de Demer 
naar Werchter en naar het 
Damiaanmuseum in Tremelo.

Volg de knooppunten  

52-11-92-91-67-71-25-58-69-

68-90-75-55-61-52

BEGIJNTJESROUTE  
31 KM

Vertrek aan het Sven Nys 
Cycling Center naar het be-
gijnhof van Aarschot en rich-
ting Begijnendijk, waar het 
bronzen beeld van een oud 
kloosterbegijntje herinnert 
aan de begijntjes die er ooit 
woonden. 

Volg de knooppunten  

52-61-55-60-59-12-95-49-10-

9-92-11-52

>>   MEER WANDELEN EN FIETSEN? 
Ontdek het volledige fiets- en wandelnetwerk van Vlaams-Brabant op www.toerismevlaamsbrabant.be

MOUNTAINBIKENETWERK   
HAGELAND

Heuvels en bossen, hobbelige paden 
en uitdagende hellingen. Het Hage-
land vormt het perfecte mountain-
bikedecor met liefst 525 kilometer 
aan bewegwijzerde routes. 

Alle routes op www.sportvlaanderen.be
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IN HET SPOOR 
VAN 

WIELERHELDEN

Conditie kweken doe je niet alleen in het veld. Een 

atleet als Sven Nys traint ook dagelijks op de weg 

om zijn basisconditie te verbeteren. En wil het nu 

net dat Sven woonde en trainde in een prachtige 

streek, het Hageland!

Speciaal voor de sportieve fietser tekende Sven 

Nys een lus van 93 km uit op de weg die je mee 

neemt langs zijn favoriete trainingsparcours. Je rijdt 

doorheen de mooiste landschappen van het Hage-

land, doorkruist sympathieke dorpen en ontdekt de 

Hagelandse wijngaarden. Bereid je voor op enkele 

flinke kuitenbijters. Een rustpauze af en toe is dus 

welkom, vooral als je dan nog bijzondere beziens-

waardigheden kan meepikken.

Vraag de folder van deze route aan de balie van het 

Sven Nys Cycling Center of download het kaartma-

teriaal op www.toerismevlaamsbrabant.be/svennys

Het Hageland bracht nog een kampioen voort, en 

niet de minste. Aan de kerk van Meensel kruis je de 

Hagelandse Eddy Merckxroute. De sportieve route 

van 70km brengt je in een lus over dezelfde wegen 

waar de jonge Eddy zijn eerste fietservaring opdeed. 

www.toerismevlaamsbrabant.be/eddymerckx

SVEN NYS CYCLING ROUTE – 93 KM

EDDY MERCKX CYCLING ROUTE – 70 KM

DWARS DOOR HET HAGELAND GRAVEL ROUTE – 75 KM

Verlaat de platgetreden paden en zoek het offroadavon-

tuur van pittige gravelbaantjes op in het spoor van de 

Strade Bianche van het noorden. Met dunne racebanden 

moet je er niet aan beginnen. Maar met een gravelbike 

of mountainbike trap je vlot dwars door alle grint, zand 

en modder heen. Het Hageland als perfecte oefenterrein 

voor wie van het gravelbiken wil proeven. 

www.toerismevlaamsbrabant.be/gravel
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ONTDEK 
HET DECOR VAN 

DNA NYS

MOEDERMEULE MAAGDENTOREN ZICHEM WIJNGAARD LIEMAU, HOUWAART 

VLOOYBERGTOREN

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/DNANYS

DEMERBRUG BETEKOM NORTHWEST WALLS WERCHTER DE PALLOX, HOEGAARDEN KASTEEL VAN HORST

WIJNGAARDEN HOUWAART

CITADEL DIEST
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BAAL

WERCHTER

MEENSEL-KIEZEGEM

WEZEMAAL

AARSCHOT

AVERBODE

BALENBERG FIETSROUTE 36KM 

DWARS DOOR HET HAGELAND 75KM 

SVEN NYS CYCLING ROUTE 93KM

WIJNGAARDGEMEENTE

DEMERBAKEN

FIETSKNOOPPUNT10

ZICHEM

SCHERPENHEUVEL

SCHAFFEN

MOLENSTEDE

 KAGGEVINNE

MESSELBROEK

LANGDORP

NIEUWRODE

SINT-PIETERS-RODE TIELT

SINT-JORIS-WINGE

WAANRODE

KORTENAKEN

Vlooybergtoren

Kasteel van Horst

Watermolen

Damiaanmuseum

Sven Nys Cycling Center 

TILDONK

TESTELT

WEBBEKOM

DIEST
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

TREMELO

ROTSELAAR

HOLSBEEK

TIELT-WINGE BEKKEVOORT

LEUVEN

E314

E40

 < ANTWERPEN

 < BRUSSEL

TONGEREN >

HASSELT >

Papendel

Heimolen

Botermolen

Dijle

Moedermeule

Werchter X

Bezoekerscentrum
Hagelandse wijn

Aarschotse Bruine

Het Moment

Jack-Op
Brouwerij

Primus Haacht 

Witloofmuseum

Belevingscentrum ‘14-’18

Northwest Walls

 Provinciedomein
Kessel-Lo 

Standbeeld Eddy Merckx

TIENEN

E314

BEGIJNENDIJK

KEERBERGEN

BETEKOM

RILLAAR

GELRODE

LINDEN

HAGELAND

GROENE GORDEL

 Provinciedomein
Halve Maan

Demer

Dijle

LUBBEEK

HAACHT 25

71

28

65

92

18
25

64

10

27

77

93

58

89

33

51

3

52

ONTDEK DE 
STREEK VAN
SVEN NYS

Word zelf kampioen in ontspannen,    
genieten, proeven, beleven,…    
Start in het Sven Nys Cycling Center.
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 info@svennyscyclingcenter.be |  www.svennyscyclingcenter.be |  www.toerismevlaamsbrabant.be/svennys

De Balenberg is een legendarische 

plek. Niet alleen omdat hier elk jaar de 

Grote Prijs Sven Nys wordt gereden, 

maar vooral omdat de grootmeester 

zelf als kind hier de heuvels al op en 

af stoof. Op zijn vrije momenten kan 

je hem hier nog steeds zien crossen. 

Geen wonder dat Sven de top van de 

berg koos om zijn Cycling Center te 

bouwen.  En wat voor één! 

Het Sven Nys 
Cycling Center  
is dé plek voor en 
over off-road  
fietsen. 

“


