Heldenroute (23 km)
Laatste routecontrole: 19/04/2012
Startgemeente: Kapelle-op-den-Bos
Startadres: Marktplein, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Aangemaakt door: Pasar Kapelle-op-den-Bos

Fietstocht n.a.v. erfgoeddag 2012 met als thema "Helden".
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Beschrijving van de route
Laat het administratief centrum achter u, steek de markt over en neem rechts de Otto De Mayerstraat.
Op het einde links de Kerselaarlaan nemen, op het T punt rechts de Pastoriestraat inrijden.
Op het einde links de Bormstraat volgen tot aan huisnummer 114B en rechts afslaan. De asfaltbaan gaat
over in een aardeweg. Blijf deze volgen tot achter huis nr. 11 en sla hier rechts af.
Na ± 400 m neem je links de aardeweg.
Na ± 200 m links aanhouden.
Rij de Tisseltstraat over en volg de Notenstraat. Voor huis nr. 55 links rijden.
Neem de eerste straat links, Stichelaarstraat en volg deze tot het einde.
Sla links af en dan rechts aanhoudend de Broekstraat nemen.
Neem de eerste straat rechts, Kreubbekensstraat.
Op het T punt, Bormstraat, naar links en dan de tweede straat rechts Ferdinand Van Guchtstraat .
Op het einde naar links, de Berkenstraat inrijden.
Op het einde neem je rechts de Dreefstraat en je komt uit op de Londerzeelseweg.
Sla rechts af en neem de eerste straat links de E. Hullebroecklaan.
Op het einde rechts de Peter Benoitlaan nemen. In de bocht rechts aanhouden en graspleintje oversteken
en rechts de Grote Kouterweg inrijden.
Je komt terug in de Londerzeelseweg terecht. Sla links af en neem de eerste straat links de St.
Martinusstraat.
Op het einde links de Brugstraat inslaan. Asfaltbaan gaat over in een aardeweg.
Na ± 400 m links aanhouden, voor de hoeve rechts, rij rond de hoeve en neem rechts de rechte baan tot op
de Hogerheistraat.
Sla rechts af, op het einde het kruispunt oversteken en de Boondreef inrijden.
Blijf deze volgen tot op het einde. Sla links af en onmiddellijk rechts de Schriekdreef inrijden.
Na ± 700 m links de Kerkstraat inslaan en blijven volgen tot het einde, je komt uit in de Paddegatstraat.
Sla links af en neem de eerste straat rechts, Vroonwegel, op het T punt de Meiselaan oversteken. Het
asfaltbaantje gaat over in de een aardeweg, blijf dit volgen tot op de Vroonbaan en sla links af.
Na ± 700 m, op een T punt, links afslaan en dan rechts aanhouden en de Spenaardstraat inrijden.
Op het einde links de Brandhofstraat inrijden en na ± 700 m rechts de Vaartstraat inslaan.
Op het T punt, Vaartdijk, links afslaan en na ± 900 m links de Adriaan Brouwerstraat inrijden.
Steek de P.P. Rubensstraat over en neem het kleine paadje recht voor u.
Op het einde rechts afslaan en de Pieter Breughelstraat volgen, rechts aanhouden en in de bocht het kleine
paadje rechts inslaan.
Je komt in P.P. Rubensstraat terecht, sla links af en blijf volgen, via de Quinten Metsysstraat kom je in
Kuiermansstraat terecht.
Sla rechts af en aan het volgende kruispunt links de Overzetstraat inrijden. Volg deze tot op het einde.
Sla rechts de Veldstraat in. Volg deze tot op het einde, rij de Acacialaan over en volg de Jan
Hammeneckerstraat tot op het einde en volg rechts de Spoorwegstraat tot op het einde.
Sla links af en onmiddellijk na de spoorwegbrug rechts de brug over het zeekanaal oprijden.
Neem de eerste straat rechts en rij de spoorweg onderdoor de Echelpustraat in.
Volg deze tot op het kruispunt, steek de Oxdonkstraat over en rij de Sasstraat in.
Neem de eerste straat rechts, Kardinaal J. Cardijnlaan, volg deze tot op het einde en je bent op de
Oostdijk, sla rechts af.
Neem de eerste straat rechts, Oxdonkstraat en even verder links de Leopoldwijk inrijden en volgen tot op
het einde, je bent terug op de Oostdijk.
Sla rechts af en ter hoogte van taverne “Den Hoorn” volg je de Diepestraat.
Volg deze en in de bocht ben je in de Dom. Verhaegenstraat, volg deze tot op het einde en sla links af de
Evert Larockstraat in.
Op het einde rechts de Leiweg nemen. Blijf de baan volgen en via de Hendrik van de Venstraat kom je
terug in de Leiweg terecht.
Sla links af en neem de eerste straat rechts de Evert Larockstraat.
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Neem de eerste straat links en volg de Albrecht Rodenbachlaan.
Op het einde rechts de Stijn Streuvelslaan volgen. Neem de eerste straat rechts, C. Verschaevelaan, volg
tot op het einde en neem de verbinding naar de Guido Gezellelaan.
Sla links af en even verder rechts de Ernst Claesstraat in rijden en volgen tot op het einde.
Sla rechts af en onmiddellijk links de Baanveldstraat in.
Op het einde rechts en terug de brug over het zeekanaal oprijden.
Beneden gekomen een bocht van 180° graden nemen en de Kanunnik Muyldermanslaan volgen.
Op het einde links, Westdijk, en de eerste straat links, Mechelseweg, nemen.
Na ± 300 m rechts de Schuttershofstraat inrijden.
Neem de eerste straat links, R. Swaelusstraat, en je komt terug op je vertrekplaats.

Hoogteprofiel
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