
 

 

 

 

 

 

 

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

Aan de school rechtsaf op de Pastoor Mellaertstraat, richting Schriek. Na 150m  neemt u 

linksaf de Mechelaars. Na 250m slaat u rechtsaf de Gommerijnstraat in. Sla na 500m  de 

Bollostraat in. Na 700m slaat u rechts de Trommelstraat in. Sla na 150m links de 

Hoevestraat in. Na 650m rechts de Maria Coolstraat in. Sla op het einde  linksaf de 

Langestraat op. (De Langestraat gaat over in de Schrieksesteenweg.) Sla na 1.4 km, net na 

Langestraat huisnummer 2 (nieuwbouw) het grindpad in, eveneens Langestraat. Op het 

einde sla je linksaf de Merestraat. Sla de eerste straat rechtsaf, Pandhoevestraatje. Hou bij 

het 2e kruispunt rechts aan, dit is nog steeds het Pandhoevestraatje/Langehoevestraat. Op 

het einde slaat u linksaf, de Pandhoevestraat. Sla de eerste straat rechtsaf, de Ceulstraat. 

 Vervolgens steekt u de Baalsesteenweg over en vervolgt u de Ceulstraat. Sla na 170m 

rechtsaf, de Remerstraat. U slaat op het volgende kruispunt linksaf, de Hannekensstraat. 

Hou ter hoogte van de splitsing met de Balenbergstraat links aan en vervolg op de 

Hannekensstraat. Na 400m slaat u rechtsaf en draait u Solheide op. Op het einde slaat u 

linksaf, de Balenbergstraat. Op het einde neemt u opnieuw linksaf de Kwetterstraat. Op het 

einde van de Kwetterstraat ( ) steekt u schuin over en u neemt zo de Onze-Lieve-

Vrouwstraat. Na 400m slaat u rechtsaf de Gelegstraat. Volg de Gelegstraat tot op het einde. 

Op het einde  steekt u schuin links over, de Grote Baan. Blijf de Grote Baan volgen (Links 
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aan houden) gedurende 1500m. De Grote Baan gaat over in de Mechelbaan. Nu slaat u na 

ongeveer 300m, ter hoogte van het fietsknooppunt 49, linksaf, de Grotstraat in.  

U bevindt zich nu ongeveer halfweg de fietstocht. 

Sla op het einde van de straat linksaf, dit is nog steeds de Grotstraat. Sla op het einde 

opnieuw linksaf, de Groenstraat. Volg de Groenstraat gedurende 650m. Op het einde slaat u 

rechtsaf de Busschotstraat. Sla na 600m linksaf. U draait nu de Puttestraat in. Op het einde 

steekt u rechtover en u rijdt zo Den Dries in. Sla vervolgens linksaf en volg Den Dries. Sla vlak 

voor huisnummer 37 rechtsaf het fietspaadje in. Op het einde  steekt u voorzichtig over 

en rijdt u de Kleinesteenweg links op. Sla de eerste straat rechtsaf, Saffraanberg. Sla op het 

einde linksaf, de Kerkstraat. Sla vervolgens de eerste straat rechtsaf, Begijnendreef. Sla 

vervolgens linksaf, de Cardijnlaan. Blijf deze volgen (dit is een doodlopende straat) en sla 

tussen huisnummer 16 en 18 het beklinkerde paadje in. Volg dit bospaadje naar rechts. 

Op het einde komt u op de De Bruynlaan en slaat u linksaf. Na huisnummer 12 rijdt u de 

grindweg op. U rijdt vervolgens het bos in. Bij het eerste kruispunt slaat u linksaf. U volgt 

verder voortdurend het hoofdpaadje. Op de T slaat u linksaf. Volg het paadje aansluitend tot 

op de Dorpstraat. Sla hier rechtsaf op het fietspad. Steek op het einde  de Mechelbaan 

over, u rijdt zo het Hoekje op. Op het einde neemt u linksaf, de Heidestraat en u slaat 

vervolgens onmiddellijk rechtsaf, de Schoutestraat. Neem de tweede straat links, de 

Begijnendijkse Voetweg. Op het einde  steekt u rechtover en rijdt zo de Leeuweriklaan 

op. Sla na 150m rechtsaf de Moerstraat. Na 150m slaat u linksaf Dophei. Steek schuin over 

en neem zo De Del. Op het einde slaat u rechtsaf, de Broekmansstraat. Na 100m slaat u 

linksaf, de Visserstraat. Neem de tweede straat links, de Maria Coolstraat. Neem de eerste 

straat rechts, Voetweg. Neem de eerste straat links, Voetweg. De Voetweg gaat over in de 

Kortestraat. Sla op het einde  linksaf, Lange Molenstraat. Sla na 150m linksaf, Pastoor 

Mellaertsstraat. Na 150m is rechts de aankomst, Vrije Basisschool Heist-Goor.  

 

De fietstocht gaat over een afstand van ongeveer 24 km. 

 U bevindt zich ongeveer op 1/3 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. 

(Op maandag gesloten) 




