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We stippelden acht routes 
uit die een stevige uitdaging 
zijn met een gewone fiets, 
maar een makkie voor wie 

elektrisch rijdt.
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 8 VERRASSENDE ROUTES,  

 SPECIAAL VOOR E-BIKES 
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In de Kempen verschuilen 

zich nog heel wat karakter-

volle dorpjes, die overlopen

van de charme. Fiets door 

Gestel, Bouwel en Nijlen, 

langs bossen en velden, 

voorbij Lourdesgrotten, 

kapelletjes en kasteel-

domeinen. Ontdek leuke 

geschiedenisverhalen, 

zoals in de Kruiskensberg-

kapel waar vrijgezellen 

aan de vensters stukjes

ondergoed hangen, 

in de hoop een goede 

partner te vinden.

Info: kempenskarakter.be

ROUTEBESCHRIJVING: 

gloednieuwe gratis fi ets-

kaart ‘Trappen door gis-

teren en vandaag’ met

3 fi etsroutes en veel erf-

goedlocaties, op te halen 

bij de lokale toerisme- of 

gemeentediensten en het 

kantoor van Kempens 

Karakter. Of te bekijken

op kempenskarakter.be/

fi etsbrochure/

EVEN STOPPEN OM...

• te genieten van een

momentje stilte bij de 

Lourdesgrot van WZC 

Sint-Augustinus (tussen 72 

en 28) en de Lourdesgrot 

in de Molendreef in Bou-

wel (even afwijken bij 46).

• te picknicken bij het 

speelterrein in het Philips-

bos (tussen 52 en 53).

• te fl aneren in het Domein 

van Herlaer. Het waterslot 

zelf is niet toegankelijk, 

maar de bosrijke omgeving 

met grote vijvers is heerlijk 

voor wandelaars (even af-

wijken bij knooppunt 33).

• bij de Kruisbergkapel, met 

zeven kruiswegkapelletjes 

van 1895. Let op de stukjes

ondergoed aan de ven-

sters van de kapel. 

(knooppunt 41 en 34).

• uit te rusten op een 

bankje in De Merode-

bossen (knooppunt 34, 

herenthout.be).

• instawaardige foto’s te 

maken in het beschermde 

droomdorpje Gestel, 

klein maar supergezellig 

(knooppunt 32).

• op te laden, jezelf en/of 

je elektrische fi ets, in de 

mooie taverne ’t Schipke 

aan de Nete, met een 

groot terras dat uitkijkt

op de Nete (knooppunt 33, 

schipkeaandenete.be), 

bij Sporthal De Molen met 

zijn vriendelijke uitbaters 

(knooppunt 46) en de 

gezellige Taverne de Boekt 

(afwijken tussen 72 en 28, 

deboekt.be).

Water vormt de blauwe 

draad van deze zalige,

gemakkelijke route. Fiets 

door de waterrijke natuur, 

spot watervogels en ooie-

vaars, plof neer op terras-

jes met zicht op de Dijle, 

laat je door het fi etsveer 

overzetten, bewonder de 

oude en nieuwe sluizen 

op de kanalen en rivieren... 

Kortom, deze gemakkelijke 

route staat garant voor 

een heerlijk, zomers dagje.

Info: provincieantwerpen.be, 

toerismerupelstreek.be, 

toerisme.mechelen.be

ROUTEBESCHRIJVING: 

folder met info en kaart 

downloaden via fi etsroutes.

provincieantwerpen.be

EVEN STOPPEN OM...

• de unieke wielercollectie 

te bewonderen in het 

Fietsbelevingscentrum De 

Velodroom in het domein 

De Schorre. Je kunt er ook 

je fi ets opladen of kleine 

herstellingen uitvoeren 

(knooppunt 26, 

develodroom.be).

• een plekje te zoeken op 

de gezellige terrasjes in 

Mechelen, bijvoorbeeld op 

de Vismarkt, met zicht op 

de Dijle (tussen 97 en 57).

• watervogels te spotten 

in het Mechelse Broek. Je 

ziet er vaak ooievaars speu-

ren naar lekkere hapjes in 

de natte weiden. Ze neste-

len in ZOO Planckendael, 

even verderop (knooppunt 

64, natuurpunt.be, 

zooplanckendael.be).

• heerlijk te zonnen op 

het strand met gewassen 

Noordzeezand of op de 

uitgestrekte ligweide 

van Domein De Nekker 

(knooppunt 57, 

denekker.be).

• uit te blazen of te spor-

ten in de natuur van 

domein Hofstade. Bezoek 

er ook Sportimonium, een 

Olympisch sportmuseum 

met een volkssportentuin 

waar je zelf aan de slag 

mag (knooppunt 61, 

sport.vlaanderen).

• bij een versnapering te 

turen naar de plezierboot-

jes die via de sluis naar de 

jachthaven varen. Geniet 

van het authentieke Sas-

plein van Klein-Willebroek, 

een gehucht rondom de 

sluis van het kanaal van 

Willebroek (tussen 1 en 38).

• met het veer over te 

varen naar de overkant 

(tussen 38 en 28, vlaamse-

waterweg.be/veerdiensten).

BERLAAR
Laveren tussen verleden en heden in 

de karaktervolle Kempen

BOOM
Oeverhoppen tussen Rupelstreek en 

het heerlijke Mechelen

1

Moeilijkheidsgraad: 1 (gemakkelijke paden)

Lengte: 42 km • Vertrek: station van Berlaar (knooppunt 

72) • Route: 72 - 52 - 32 - 41 - 34 - 33 - 50 - 45 - 46 

- 52 - 53 - 22 - 23 - 24 - 14 - 16 - 28 - 72

Moeilijkheidsgraad: 1 (gemakkelijke paden, 60% autovrij)

Lengte: 51 km • Vertrek:  Fietsbelevingscentrum De 

Velodroom, Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, 

Boom (fi etsknooppunt 26) 

Route: 26 - 50 - 51 - 52 - 94 - 97 - 57 - 64 - 58 - 54 

- 61 - 62 - 75 - 16 - 46 - 45 - 10 - 59 - 90 - 79 - 78 - 1 

- 38 - 28 - 26

1
ANTWERPEN ANTWERPEN

2

E-BIKE OF NIET?

Bij elke route staat

een moeilijkheidsgraad

(1 = makkelijk, 5 = moeilijk). 

Routes 3, 4, 6, 7 en 8 zijn lang 

en/of met heuvels, en dus 

makkelijker met een e-bike. 

Routes 1, 2 en 5 kun je ook 

met een ‘gewone’

fi ets doen. 
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