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Verlaat de school via het poortje achteraan. 
Neem de fiets aan de hand en steek het kerkhof over tot bij de Sint-Antoniusstraat. 
Sla linksaf en volg tot aan het kruispunt met de Sint-Cecilialaan. 
Sla hier rechts en onmiddellijk weer links. Zo kom je in het verlengde van de Sint-
Anthoniusstraat, welke overgaat in de Vrouwenparklaan. Volg deze straat tot op de 
volgende T. Sla linksaf (Drielindenstraat). Ga onder de spoorwegbrug door en onmiddellijk 
nadien rechts het onverharde deel van de Abdijlaan op richting het Monfortcollege. Volg 
deze tot op de T met de Aarschotsesteenweg. Opgelet gevaarlijk kruispunt!  
Steek de weg over via het zebrapad en vervolg de fietsroute naast de Kloosterhoeve. Deze 
Kloosterdreef gaat over in Wingepark. Volg dit tot op het T-kruispunt met het 
industrieterrein.  
Daar sla je linksaf en passeer je Linden Cars en de JAVA COFFEE SHOP. Neem nadien links de 
Kerkebroekstraat. Volg tot op T en sla rechtsaf (nog steeds Kerkebroekstraat) en neem 
vervolgens de eerste straat links, de Holsbeeksebaan. 
Vervolg je route langs het Jeugdhuis Floere Bloes en sla daar het recent aangelegde 
fietswegje rechts in. Volg tot op het eind. 
Aan de het T-kruispunt met de Spikstraat (Tennis Wezemaal), sla je links af. Volg tot op het 
einde en sla rechts af op de Steenweg op Nieuwrode. Volg een klein stukje en sla de eerste 
straat links in: de bergzichtstraat. Nadien onmiddellijk weer links: het Rodesvoetpad.  
Volg dit tot op de Beninksstraat, neem hier heel even rechts en sla vervolgens de eerste 
straat links in: Tussenhagenweg. Volg deze tot op het Wezemaalplein. Hier nemen we links 
en volgen deze tot aan het kruispunt met de Steenweg op Nieuwrode. Steek voorzichtig 
over en vervolg je route, sla  rechtsaf in de Kerkstraat. Op het einde van deze straat steek je 
via de de verkeerslichten rechtdoor de Aarschotsesteenweg over en vervolg je je route via 
de Langestraat. 
Daar neem je de eerste straat links: de Vleugtweg. De Vleugtweg volg je tot je rechts de 
Abdijlaan kan inslaan. De Abdijlaan volg je tot aan de eerste straat rechts. Daar sla je de 
Duitsveldstraat in en ga de spoorwegtunnel onderdoor. 
Volg deze straat tot op het einde. Sla daar linksaf op de Beversluis. Zo passeer je langs het 
containerpark en vervolgens zie je links een fietsweg (over t'wad). Deze volg je over het 
brugje tot je rechts, achter het bos, een klein pad in kan slaan. Volg dit wegje tot aan het 
kruispunt met de Catharinalaan. Sla daar rechts af. Volg deze straat een heel eind tot je links 
de Sint-Anna straat kan inslaan, volg deze rechtdoor naar de Sint-Pietersstraat in de Sint-
Anthonius wijk. Volg deze straat tot je links het onverharde pad richting de school kan 
oprijden. Zo kom je ook via het achterpoortje weer binnen. 
Dit is het einde van de fietstocht. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


