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Voor info en aankoop van topografi sche kaarten 
(€ 2,00) kunt u terecht bij de Gemeentelijke Sport-
dienst, Egemstraat 47, 8740 Pittem, 051 46 03 80, 
sportdienst@pittem.be

Verhuur mountainbikes
Sport Lieven, 
Joos de ter Beerstlaan 17, 8740 Pittem, 051 46 50 66
Magic Bikes, 
Stationsstraat 8, 8740 Pittem, 051 70 22 10

Gps-tracks van de verschillende lussen kunnen gedownload worden via www.vlaamsemountainbikeroutes.be.
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De blauwe route start aan de sporthal richting Egem. De 
route gaat echter al gauw naar de Plaatsmolen, die ei-
gendom is van de gemeente Pittem en beschermd is als 
monument sinds 6 februari 1985. Via de Gavers gaat het 
naar de Nachtegaal, waar men via de weinig bekende 
Hoogdoornstraat een prachtig vergezicht krijgt op Pittem 
en omgeving. Via de Klijthoek gaat het dan richting Tielt, 
waar men eventueel de verbinding kan maken met de Ak-
spoeleroute. Via de Tieltse Bergmolen keren we dan terug 
naar de mooie Damkapel. De Plattebeursstraat brengt 
ons opnieuw bij de Klijthoek. Rechts in de verte zien we 
de bossen van de Egemse Veldekens maar eerst wordt het 
centrum van Egem doorkruist via enkele voetwegen. De 
Drogenbroodstraat en de Grootveldstraat brengen ons naar 
het kruispunt ‘t Kruiske (met een mooi vergezicht), waar we 
afdalen richting Pittem. Via nog enkele onverharde stukken 
belanden we via de Kapellevoetweg en de Plaatsmolenweg 
uiteindelijk opnieuw aan onze startplaats.
De rode route start eveneens aan de sporthal. Via de Plaats-
molen en de voetweg van de Koffi estraat dienen we de 
Tieltstraat te kruisen. De Muizebeekstraat laat ons echter 
al gauw in de wijde natuur belanden. En dan begint het 
echte werk voor de klimmers: Pittemberg wordt immers 
via alle hoeken en kanten verkend. Als afsluiter wordt een 
pad gevolgd via de spoorlijn alwaar enige stuurvaardigheid 
alvast vereist is.
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