LUS KLEIN-BRABANT: KAARTJE
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PRAKTISCHE INFO

2 km

STARTPLAATS:
B&B Mettes, Brusselmansstraat 22, 9255 Buggenhout, tel. +32 (0)52 33
54 85, www.mettes.be
TRAJECT:
• Lange route (45,7km): B&B - 66 - 11 - 12 - 07 - 04 - 05 - 03 - 02 - 01 36 - 37 - 82 - 84 - 85 - 88 - 66 - B&B
• Middellange route (25,1km): B&B - 66 - 11 - 12 - 81 - 85 - 88 - 66 B&B
GEEN EIGEN FIETS BIJ?
• B&B Mettes in Buggenhout: fietsen met 21 versnellingen en een
licht aluminium frame
• Museum De Zilverreiger in Weert: ruim aanbod aan huurfietsen,
waaronder tandems, een duofiets en e-bikes
• Jachpaviljoen De Notelaer in Hingene: fietsverhuur mits reservatie op tel. +32 (0)3 889 69 20
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fietsknooppunt

helling 4-6 %

fietsroute comfortabel toegankelijk

helling 6-10 %

fietsroute halfverhard

wegversmalling 1m

fietsroute met kasseien

kilometeraanduiding

fietsroute in slechte staat
aanlooproute

vertrek
B&B Mettes
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LUS KLEIN-BRABANT:
TOERISTISCHE INFO
(c) Toerisme Vlaanderen

Variatie troef op deze fietslus. Je passeert zowel stemmige Scheldedorpjes als
imposante kastelen en forten. Sint-Amands speelde een hoofdrol in de gedichten van Emile
Verhaeren. Vlechtmuseum De Zilverreiger in Weert illustreert een typisch stukje erfgoed:
manden vlechten. Langs de machtige Schelde fiets je tot bij het kasteel van de adellijke familie
d’Ursel in Hingene. Het Hof van Coolhem in Puurs vertelt het verhaal van de aspergeteelt in Scheldeland. En wat de Eerste Wereldoorlog betekende voor de regio, ontdek je in het Fort van Liezele.

Hoe ﬁets je de route?
• Je volgt de knooppunten, tenzij anders vermeld op het kaartje.
• De trajecten zijn ruim, voldoende vlak en hebben een comfortabele ondergrond. Aangeduide knelpunten hebben een nog berijdbare
kasseistrook, een helling, een minder comfortabele ondergrond, ...
• Bezienswaardigheden en voorzieningen krijgen op de kaart een label en nummer. Deze
nummers vind je hieronder terug met een
korte beschrijving.
Een groen label wil zeggen dat
het gebouw zelfstandig en
comfortabel toegankelijk is.
Bij een oranje label is er
comfortverlies en/of het gebouw
is niet zonder hulp toegankelijk.
• Op www.kempen.be vind je per gebouw ook
nog een fiche met gedetailleerde toegankelijkheidsinformatie.

Start
B&B Mettes (A+-label), Brusselmansstraat
22, 9255 Buggenhout, tel. +32 (0)52 33 54 85,
www.mettes.be
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Cuytegemhoeve
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In Sint Amands, nabij de mooie Scheldeoever, bevindt zich een prachtige boerderij die wordt gecombineerd met een
supergezellig eet- en praatcafé in de
authentieke koeienstal. Er zijn veel losse keitjes en drempeltjes dus de hoeve
is niet voor iedereen even toegankelijk.

Dit gezellige café werd in 1895 opgericht
ten behoeve van de Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia, de eerste muziekvereniging in
de streek. Nu staan de deuren open voor iedereen: met modder of zand aan de schoenen, een eigen picknick of op wieltjes.
Praktisch: Emile Verhaerenstraat 71, 2890
Sint-Amands, tel. +32 (0)472 29 47 97,
www.dorpshuisdeleeuw.be

Praktisch: Kuitegemstraat 57, 2890
Sint-Amands, tel. +32 (0)52 33 50 68,
www.cuytegemhoeve.be

(c) TPA
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Dorpshuis De Leeuw

(c) Mie De Backer

Museum De Zilverreiger
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Kasteel d’Ursel

Dit museum vertelt het verhaal
van de Klein-Brabantse mandenmaker en de wereld waarin hij leefde. Thematentoonstellingen maken de bezoekers warm voor het lokale erfgoed.
Op het terras van de herberg proef
je van het plaatselijke Slijkneusbier.

Het Kasteel d’Ursel in Hingene fungeerde eeuwenlang als buitenverblijf
van de adellijke familie d’Ursel. Vandaag
biedt het domein een staalkaart van
400
jaar
architectuur-,
interieuren
tuingeschiedenis.
Het kasteel is open tijdens activiteiten.

Praktisch:
Scheldestraat
18,
2880
Weert, tel. +32 (0)3 889 06 03,
www.zilverreiger.be

Praktisch: Wolfgang d’Urselstraat 9,
2880 Hingene, tel. +32 (0)3 820 60 11,
www.kasteeldursel.be

(c) TPA

(c) joris ceuppens
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Hof van Coolhem
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Dit fraaie parkdomein in Puurs vormde de bakermat van de aspergeteelt in
Klein-Brabant. De aspergetuin in het
Hof van Coolhem illustreert die boeiende geschiedenis met behulp van
enkele aspergebermen, informatiepanelen en het jaarlijkse Aspergefestival.

Fort van Breendonk

In dit fort voerden de nazi’s tijdens WOII
een gruwelijk beleid. Politieke tegenstanders en verzetslui werden hier opgesloten
voor ze naar concentratiekampen werden
gedeporteerd. In 1947 werd het fort tot Nationaal Gedenkteken uitgeroepen. Het bezoekersparcours geeft op indrukwekkende
en aangrijpende wijze de gruwel weer.

Praktisch: Coolhemstraat 64, 2870
Puurs, tel. +32 (0)3 298 61 09,
www.hofvancoolhem.be

Praktisch: Brandstraat 57, 2830 Willebroek, tel. +32 (0)3 860 75 24,
www.breendonk.be

(c) Marc Vanraes
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(c) TPA

Brouwerij Duvel - Moortgat
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Wil je graag meer weten over je favoriete drank en het brouwproces? Ontdek alles over de geschiedenis van de brouwerij
Duvel Moortgat en neem een kijkje binnen de muren van de brouwerij en de botelarij. Leer wat Duvel zo uniek maakt en
hoe je de godendrank correct inschenkt.
Inclusief haopje en drankje achteraf!

Fort van Liezele

Het Fort van Liezele maakt deel uit van de derde fortengordel rond Antwerpen. Je krijgt er
een levendig beeld van hoe de soldaten in een
fort leefden. Daarom figureerde het ook in
succesvolle tv-reeksen als ‘De Smaak
van de Keyser’ en ‘In Vlaamse velden’.
Praktisch:
Fortbaan
2,
Puurs, tel. +32 (0)3 890
www.fortliezele.be

Praktisch:
Breendonk-Dorp
58,
2870 Puurs, tel. +32 (0)3 860 94 00,
www.duvelmoortgat.be
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(c) TPA

(c) Toerisme Scheldeland
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Provinciaal Recreatiedomein
De Schorre
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Ontdek de prachtige natuur hier tijdens een wandel- of fietstocht, kom minigolf spelen of waterfietsen en geniet
op het terras van de brasserie van een
verdiende pauze. Kinderen kunnen ravotten in de binnen- en buitenspeeltuin (aangepast aan rolstoelgebruikers).

Brasserie 3Ri4en is gelegen in het mooiste hoekje van Rumst: daar waar Dijle &
Nete de Rupel vormen. De ligging tussen
het wandelpark en het water zorgt voor
een fantastisch 360° zicht op de fauna en
flora rondom. Deze fietsvriendelijke horecazaak heeft ook een speeltuin, skatepiste
en petanquebaan, en is prima toegankelijk.

Praktisch: Schommelei 1, 2850 Boom,
www.deschorre.be,
www.brasseriedeschorre.be

Praktisch:
Visserstraat
91,
2840
Rumst, tel. +32 (0)3 888 79 43,
www.drierivieren.be

(c) Susy Van Baelen
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Brasserie Drie Rivieren

(c) Mie De Backer

Provinciaal Sport- en
Recreatiecentrum de Nekker

12

ZOO Planckendael

De Nekker vormt een prima bestemming
voor een vakantiedag. Je kunt er sporten, relaxen of spelen in een mooi, groen kader. Op
het strand met gewassen Noordzeezand of
op de uitgestrekte ligweide is het zalig zonnekloppen. De Nekker telt verder diverse
speelzones voor kinderen, sportinfrastructuur en zwembadcomplex Nekkerpool, dat
voorzien is voor mensen met een beperking.

Heeft dit dierenpark nog een introductie nodig? Deze zoo staat garant voor
een dagje plezier, avontuur en een heleboel leerrijke ervaringen. Je ontmoet er
niet alleen nieuwsgierige wasberen, zebra’s en guitige otters, maar ook neushoorns, bonobo’s met fratsen, koala’s,
giraffen en nog zoveel andere dieren!

Praktisch:
Nekkerspoel-Borcht
19,
2800 Mechelen, tel. +32 (0)15 55 70 05,
www.denekker.be

Praktisch:
Leuvensesteenweg
582,
2812 Mechelen, www.planckendael.be

(c) Jonas Verhulst
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Even voorstellen
De vier fietslussen van Iedereen Fietst kwamen in 2014
tot stand uit een samenwerking tussen het toenmalige Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) en Toerisme Provincie Antwerpen. Het
CTPA heeft alle routes en stopplaatsen in deze fiche
nagekeken op toegankelijkheid voor mensen met
een verminderde mobiliteit en rolstoelgebruikers. De
gedetaileerde toegankelijkheidsinfo vind je in aparte
fiches. In 2017 gebeurde een beperkte herscreening.
We kunnen nooit 100% garanderen dat de situatie ter
plaatse niet gewijzigd is, maar hopen je toch zo actueel mogelijke info te kunnen meegeven. Opmerkingen
of tips mag je altijd doorgeven via www.routedokter.
be.

COLOFON
Redactie: Toerisme Provincie Antwerpen en Centrum
voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
Opmaak: Gekko en Toerisme Provincie Antwerpen
Kaart: Elke Feusels

GOESTING IN MEER?
Kijk dan eens op www.kempen.be voor de Iedereen
Fietst-lussen in en rond Retie, Brasschaat en Rijkevorsel.
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