Fietsroute Brasschaat (15,5 en 23 kilometer)
Routebeschrijving
De tocht start door het Park van Brasschaat-Centrum (1) met het kasteel van Brasschaat (2),
zijn remise, fonteinen en dierenweide, cultureel centrum Hemelhoeve en gaat doorheen het
Peerdsbos met rust- en drankgelegenheid De Melkerij (3) naar de villawijk Vriesdonk. Vandaar
gaat het via de wijk Kaart naar de Hoogboomsteenweg. Wie de kleine omloop volgt, fietst dan
naar het centrum van Brasschaat om terug in het park uit te komen.
Dappere fietsers nemen echter de richting Hoogboom om langs groene privédomeinen naar het
kasteel Mischagen (4) te fietsen. Via de brede Guyotdreef, waar men voorbij de woning Pfaff
fietst, trekt men via het anti-tankkanaal langs het Kamp van Brasschaat en de artillerieschool
(5). Over autovrije wegen rijden we naar de wijk Maria-ter-Heide om te verpozen op de
kinderboerderij Mikerf (6) in het park De Mick. In dit park met een grote vijver, kasteel en
torenpoort is een befaamd arboretum. Vanuit De Mick fietst men dwars door het natuurdomein
De Inslag (7) terug naar het park Centrum.

Wegwijzer
Vertrek: Kantoor Toerisme Brasschaat - Miksebaan Links - aan verkeerslichten links park
indraaien - Rechtdoor tot Y-splitsing, hier rechts nemen - aan zuil rechtdoor -aan ijzeren hekken
rechtdoor - aan parking en taverne rechtdoor - Campinadreef 1 volgen tot einde - voor
draadafsluiting links - Over brug rechts - Pad volgen tot drukke verkeersweg (Bredabaan) oversteken en rechtdoor Zwaantjeslei -Rechts Ternincklei -Links Baillet-Latourlei -rotonde
rechtdoor -verkeerslichten rechtdoor - grote rotonde volgen tot Ter Borcht, hier rechts - Op
rotonde rechtdoor Ter Borcht - rechtdoor De Dries - De Dries volgen tot rotonde -rechtdoor De
Geeststraat - Op T-splitsing links Leopoldslei - rechtdoor Middelkaart - rechtdoor Hoge Akker rechts Max Hermanlei - Op T-splitsing links Hoogboomse steenweg (* 15 km gaat hier naar
rechts) - rechts Mishagen - rechts Guyotdreef - Op rotonde links Lage Kaart - Op rotonde links
Klaverheide - rechts Leemputweg - rechts Dullingen - links Ploegsebaan - rechts Garçondreef rechts Eikendreef - links Bredabaan - Voorbij kerk aan 1° lichten rechts Bossaersstraat Rechtdoor Kerkedreef - Kerkedreef volgen tot 100 meter voorbij Hensbergelei - Hier rechts
Domeinbos De Inslag indraaien -Brede laan steeds rechtdoor volgen - links Fortsebaan - links
Pauwelslei - rechts naar jeugdhuis HobNob - voor het jeugdhuis rechts tot Het Heiken - links Het
Heiken - op grote rotonde 2° straat rechts nemen : Heidehaard - links De Aard - links
Miksebeekstraat -rechts Isenbaertlei -rechts Miksebaan -rechtdoor tot Kantoor Toerisme
Brasschaat

* 15 km vervolg: - links Hoge Kaart - rechts Truyensstraat -rechtdoor tot Lage Kaart -rechts
Lage Kaart -links Peter Benoitlei -rechtdoor Prins Kavellei -aan lichten links Bredabaan onmiddellijk rechts De Borrekenslei -links Reinaartlei -op einde Reinaartlei rechtdoor op pad met
witte palen - einde pad rechts De Aard - links Miksebeekstraat -rechts Isenbaertlei -rechts
Miksebaan -rechtdoor tot Kantoor Toerisme Brasschaat
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking van
Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

