
 

 

 

 

 

 

 

Je kan deze route ook downloaden voor je GPS of smartphone via volgende link : 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/4756164/recreatieve-fietsroute/fotozoektocht-vbs-

heist-goor-2017 

 

Startpunt : Vrije Basisschool ’t Goor, Pastoor Mellaertsstraat 32 te Heist-Goor. 

Aan de school links af op de Pastoor Mellaertstraat, richting Lange Molenstraat. Na 500m 

neemt u rechtsaf de Lange Molenstraat. Na 200m houdt u links aan de Lange Molenstraat. 

Neem dan onmiddellijk rechts de Kortestraat. De Kortestraat gaat na 200m over in de 

Voetweg. Ga op de T rechtsaf naar de Voetweg. Neem de eerste straat rechtsaf, Maria 

Coolstraat. Neem de tweede linksaf, Ijsvogelstraat. Op het einde linksaf Het Broek. Ga 

linksaf Broekmansstraat. Tussen huisnummer 113A en 115 draait u rechtsaf De Del. Steek 

schuin over de  Dophei. Op het einde rechtsaf, Moerstraat. Neem de tweede straat links, 

Leeuweriklaan. Op het einde oversteken, Begijnendijkse Voetweg.  Op het einde rechts, 

Schoutestraat. Op het einde links, Heidestraat. Sla onmiddellijk rechts, Hoekje. Tweede 

straat rechts, Mechelbaan.  Neem de eerste straat links, Dorpstraat. (Langs camping De 

Meren). In de bocht houdt u rechts aan. Dit kronkelweggetje volgt u. U houdt de visvijver 

van visclub De Meren links. Ter hoogte van huisnummer 10 ziet u een kleine sanitaire blok. 

Sla hier vlak voor rechts af en meteen na deze sanitaire blok neemt u het bospaadje aan de 

linkerkant. Het paadje zal overgaan in de Cor Vissersdreef. Op het einde van de Cor 

Vissersdreef slaat u links af, de Reigersdreef. Neem de eerste straat rechts, Jagerstraat. Op 
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het volgende kruispunt rijdt u links, de Pandhoevestraat. Op het volgende kruispunt rijdt u 

rechtdoor, de Peuterstraat.  Volg de Peuterstraat. Op het einde rechtsaf, 

Moorsemsestraat. Op het eerste kruispunt linksaf, Willekenslaan. Vlak voor de tweede 

bushalte slaat u rechtsaf, Leemstraat. Na 300m rijdt u in de bocht rechtdoor, op het einde 

van de wei aan uw rechterkant, het bospaadje in. Het paadje komt op de Balenbergstraat. 

Houdt hier rechts, Balenbergstraat. Op het einde linksaf, Kwetterstraat. Onmiddellijk rechts, 

de Balenbergstraat. Op het einde linksaf, Hannekensstraat. Neem de tweede rechtsaf, 

Remerstraat. Neem de eerste linksaf, Ceulstraat. Steek de Baalesesteenweg over, 

Ceulstraat.  Op het einde linskaf, Pandhoevestraat. Hou links aan op het eerste kruispunt, 

Lange Hoevestraat. Neem de eerste rechts, Booischotsestraat. Neem de tweede rechts, 

Lange Venstraat. Neem de vijfde straat links, Pandhoevestraat. Op het volgende kruispunt 

slaat u linksaf. U blijft rijden in de Pandhoevestraat. Op het einde van de Pandhoevestraat 

slaat u linksaf naar de Nobelstraat en slaat u onmiddellijk rechts af, de Bonten Osstraat. Op 

het kruispunt met de Heistraat steekt u recht over, de Meiboomlaan. Hou op het driehoekig 

pleintje rechts aan. U kruist de Grote Bollostraat en neemt de Van Maelelaan.  Op de 

Van Maelelaan neemt u de eerst straat rechts, de Van Arckellaan. Neem de eerste straat 

rechts, Grootlosestraat.  Neem de eerste links, Van Meerstraetenlaan. Hou verder door 

rechtsaan, de  Slootstraat. Neem de tweede straat rechts, Slootstraat. Rijdt op het T-punt  

rechts, Jos Ceulemansstraat. Sla na 300m (voor de bocht en net na huisnummer 16) achter 

de betonpaal, en net voor de weide, het veldweggetje links in. U komt dan op de 

Langestraat.  Steek hier schuin over, de Maria Coolstraat. U volgt de Maria Coolstraat tot 

op de Grote Braamstraat. Rij linksaf, richting Heist-Goor. Na 1 km gaat de Grote 

Braamstraat over in Mechelaars. Rij op het einde rechtsaf, Pastoor Mellaertstraat. Na 100m 

is de aankomst, Vrije Basisschool Heist-Goor.  

 

De fietstocht gaat over een afstand van 24 km. 

 U bevindt zich ongeveer in de helft van de fietstocht en nabij het centrum van 

Tremelo. U kan hier even van de tocht afwijken om iets te gaan eten/drinken in het 

Kwetterhof 

 

 




