��S B���S���AT �N ��GE���G: ��AR�JE
25

N1

N

N117

7

N

0 km

km
22km

6

1
2
3
4

W
ild
Be er t
ek se

0,9

23

1,

7

14

0 ,5

24

0,5

5
3

89

6

58

Wildert

82

7
8
9

3

3,2

ES
LTJ
GE
GA

8

10

5,1

37

70

gemeentedomein de mik
bowling blue ball

sport vlaanderen

de vroente & bijenteeltmuseum
arboretum

traiteur taverne Annelies

karrenmuseum/kiekenhoeve
bakkersmolen

suske & wiske kindermuseum
kamp noord

fietsknooppunt

80
0,7

5

ZW
A
BE NEN
RG -

helling 4-6 %
fietsroute comfortabel toegankelijk

Achterbroek

3

25
7

1,

fietsroute halfverhard
fietsroute in slechte staat

2,

alternatieve fietsroute

8

75

N117

71
3,2

KALMTHOUT

4

aanlooproute
Heikant

9

4,

4,3

9

kilometeraanduiding

72

wegversmalling 1m-1m 50
2,7

1,7

81

79 1,2

2,2

74

73

meer informatie
Met dank aan Toerisme Provincie Antwerpen © 2018 | Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm
is verboden | Kaartontwerp TPA & Elke Feusels

27

Gooreind

0,9

10

2,7

6,6

Hotel Dennenhof

vertrek

21

2,1

38

1

37
0,7

1,3

39

36

0,6

2

11

Hoevenen
2
,9

al
na
Ka

1

va
n
ov D e
er ss
Tu el
rn na
ho ar
ut S c
h

ot

en

3

PRAKTISCHE INFO

Startplaats:
• Hotel Dennenhof, Bredabaan 940, 2930 Brasschaat,
tel. +32 (0)3 663 05 09, dennenhof@valk.com, www.
moteldennenhof.be
Traject:
• Lange route (62,2km): Hotel - Bredabaan tot Guyotdreef (pijlen naar 38 vanaf Lage kaart, deel onverhard) of Prins Kavellei - 11 - 39 - 38 - 73 - 74 - 79
- 81 - 25 - 80 - 89 - 24 - 14 - 23 - 82 - 58 - 70 - 71 72 - 27 - 21 - 38 - terug via Guyotdreef of P Kavellei
• Middellange route (44,6km): Hotel - Bredabaan tot
Guyotdreef (pijlen naar 38 vanaf Lage kaart, deel
onverhard) of Prins Kavellei - 11 - 39 - 38 - 73 74 - 79 - 81 - 25 - 75 - 72 - 27 - 21 - 38 - terug via
Guyotdreef of Prins Kavellei
• Korte route (14,7km): Hotel - Bredabaan tot Prins
Kavellei - 11 - 39 - 38 - richting 37 en via Guyotdreef terug
Geen eigen ﬁets bij?
• Hotel Dennenhof werkt samen met Saman die de
ﬁetsen (ook e-bikes) brengt, ophaalt en zelfs een
pechverhelpingsdienst heeft. Saman, Bredabaan
536, 2990 Wuustwezel, tel. +32 (0)3 663 27 74
• Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31, 2930 Brasschaat, tel. +32 (0)3 640 35 70, mogelijkheid huur
sportrolstoel en handbike

��S B���S���AT �N ��GE���G: �OE��S��S�HE �N�O
Ontdek groen in alle tinten tijdens je fietstocht door de ‘Noordertuin van Antwerpen’. In het voorjaar ontluikt de
natuur in de talrijke parken in Brasschaat. De rododendrons en azalea’s zorgen voor een zee van wit, roze en
fuchsia. De aantrekkelijke picknickplekjes zijn er niet te tellen. Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide is het hele
jaar een lust voor het oog. Op het einde van de zomer kleurt de heide er dieppurper. Ook de collectie van het
Arboretum in Kalmthout behoort tot de absolute top in Europa.
Leer je graag iets bij over de bijzondere natuur tijdens je fietstocht? Hou dan zeker halt bij De Vroente of het
Bijenteeltmuseum in Kalmthout.
Hoe ﬁets je de route?

START

• 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.

Van der Valk Hotel Dennenhof (A-label),
Bredabaan 940, 2930 Brasschaat,
tel. +32 (0)3 663 05 09, www.moteldennenhof.be

(c) Toerisme Vlaanderen
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GEMEENTEDOMEIN DE MIK

Dit fraaie park van 25 hectare in Brasschaat vormt een
prima stopplaats tijdens je fietstocht. Je kunt er je honger
en dorst stillen bij een picknick, of in de cafetaria van Kinderboerderij Mikerf waar ambachtelijk hoeve-ijs en verse
pannenkoeken je smaakpappillen verwennen.
De meditatieve én rolstoelvriendelijke Golemwandeling in
het park start aan de Kerkedreef en leidt je via wegwijzers
tot aan de Golem, een kunstwerk van Koen Vanmechelen.
Praktisch: Mikhof 25, 2930 Brasschaat, tel. +32 (0)3 663
77 16, www.aralea.be/kinderboerderij-mikerf
(c) Liesbet De Pooter
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BOWLING BLUE BALL

In Bowling Blue Ball is elk uur een feest. Wie fan is van
strikes, pins, frames en spares, kan zich op 16 banen
uitleven.
Ook rolstoelgebruikers kunnen hier terecht, zowel voor een
bowlingspelletje als voor een hapje en drankje. De ingang
bevat wel een dorpel van 4cm.
Praktisch: Bredabaan 863, 2930 Brasschaat, tel. +32 (0)3
651 20 20, www.blueball.be

2

3

SPORT VLAANDEREN BRASSCHAAT

Van boccia tot laagteparcours, alles is mogelijk bij Sport
Vlaanderen in Brasschaat. Het Sportcentrum is volledig
toegankelijk: de binnen- en buitensportaccommodatie is
vlot bereikbaar met een rolstoel en er zijn aangepaste
douches en toiletten. In de gloednieuwe cafetaria kun je
even uitblazen. Sportrolstoelen en handbikes zijn hier te
leen in de G-sportuitleendienst.
Praktisch: Bredabaan 31, 2930 Brasschaat,
tel. +32 (0)3 640 35 70,
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/
brasschaat/

(c) Sport Vlaanderen

DE VROENTE & BIJENTEELTMUSEUM

4

Meer weten over de fauna en ﬂora op de fantastische
Kalmthoutse Heide? Wip dan even binnen in
De Vroente. Het Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur
en Milieu organiseert bovendien originele
activiteiten voor jong en oud. In het aanpalende Bijenteeltmuseum duik je in de intrigerende
wereld van ijverige zoemertjes, was en honing.
Praktisch: De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920
Kalmthout, tel. +32 (0)3 620 18 30, www.devroente.be
(c) Mie De Backer
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ARBORETUM KALMTHOUT

Geen vijftig maar misschien wel vijfhonderd tinten groen:
dat mag je verwachten in Arboretum
Kalmthout. De collectie met zomaar even 7000 plantensoorten behoort tot de absolute top in
Europa. De 12,5 hectare grote tuin vormt het hele jaar een
lust voor het oog. Van de Japanse
sierkerselaars in de lente tot de vurige toverhazelaars in
hartje winter. In de fijne cafetaria kan je
steeds terecht om iets te drinken of iets klein te eten.
Praktisch: Arboretum, Heuvel 2, 2920 Kalmthout,
tel. +32 (0)3 666 67 41, www.arboretumkalmthout.be

(c) TPA

6

TRAITEUR TAVERNE ANNELIES

Zit het weer even niet mee? Dan kun je in deze taverne
opwarmen met een van de vele soorten koﬃe of met een
heerlijke lunch. Als de zon zich laat zien, is het terras
een optie, of een dagverse picknick uit de aangrenzende
winkel. Alles is hier drempelloos en er is goed toegankelijk
sanitair.
Praktisch: Moerkantsebaan 295, 2910 Essen,
tel. +32 (0)3 667 36 63, www.traiteurannelies.be
(c) De
JanBacker
Pollers
(c) Mie

3
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KARRENMUSEUM/KIEKENHOEVE

In het prachtige wandelpark van het Karrenmuseum vind
je de grootste collectie karren, wagens en koetsen van
België en Nederland. Karren uit het vroegere dorpsleven
en koetsen voor de meer gegoede burgerij. Neem ook
eens een kijkje in de bijhorende werkplaatsen. In bistro
Kiekenhoeve naast de deur vind je zoveel meer dan alleen
kipgerechten.
Praktisch: Museum: Moerkantsebaan 52, 2910 Essen,
tel. +32 (0)3 667 11 42, www.karrenmuseum.be;
Bistro: Moerkantsebaan 54, 2910 Essen,
tel. +32 (0)3 667 35 64 - www.kiekenhoeve.be

(c) Mie De Backer
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BAKKERSMOLEN

Deze molen-, bakkerij-, stoommuseum- en taverne-in-één,
houdt je uren zoet. De toegankelijkheid is beperkt maar
vanuit de taverne heb je een prachtig uitzicht op de molen.
Praktisch: Sint-Jansstraat 238, 2910 Essen, tel. +32 (0)3
677 22 67, www.bakkersmolen.be

(c) Mie De Backer

9

SUSKE & WISKE KINDERMUSEUM

Het Suske en Wiske Kindermuseum huist in de voormalige woning van Willy Vandersteen. Het ontving in 2013 de
museumprijs van de Kinderjury. Tijdens de Familiedagen
loodst tante Sidonia de bezoekers door het doemuseum.
Aan de hand van leuke en uitdagende opdrachten
achterhaal je waar Vandersteen zijn inspiratie haalde.
Nadien kun je zelf een strip te maken.
Praktisch: Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout,
tel. +32 (0)3 666 64 85, www.provincieantwerpen.be,
vrij bezoek enkel op familiedagen

(c) TPA

Let op! Van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 is het museum
gesloten voor verbouwingen.

(c) Mie De Backer
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KAMP NOORD

In deze voormalige legersite ontdek je een verkeerstoren,
café Perron Noord (een sociaal project), een picknickplaats, een speeltuin en een dierenparkje. Tussen Kamp
Noord en en het fort van Kapellen ligt een militaire spoorlijn
uit de Eerste Wereldoorlog. Vandaag kun je spoorfietsen
tussen beide sites. Zes kilometer puur genieten!
Praktisch: Licht Vliegwezenlaan 11, 2930 Brasschaat,
www.perronnoord.be, www.spoorfietsen.be

(c) Jan Pollers

(c) Mie De Backer
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EVEN VOORSTELLEN:
BAKKERSMOLEN
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 en Rijkevorsel.
Op www.scheldeland.be vind je een lus in Bornem en omgeving.
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