
 

 

 

 

 

Fietstocht 1 
 

 

 

 

Info fietstocht 
• Deze fietstocht is ± 40km. 
• Vertrekplaats feestzaal Vleugt, Vleugtstraat 37 – 3290 Schaffen. We vermelden alle 

straten waar je doorkomt. 
• Vleugt – Meldert – Zelem – Linkhout – Zelem – Schaffen – Vleugt 
• Respecteer het verkeersreglement en wees voorzichtig. 
• De fietstocht gebeurd volledig op eigen verantwoordelijkheid. 
• Landelijke Gilde Vleugt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke  

 

 



Wegbeschrijving fietstocht 1 
Vertrekken aan feestzaal Vleugt richting café de Lukke.1ste straat rechts, Baanhuisstraat 
inrijden. Bij splitsing links, Baanhuisstraat inrijden. Einde van de straat rechts en 
onmiddellijk terug links, Violetstraat inrijden. Einde Violetstraat links en onmiddellijk rechts, 
Graafstraat inrijden. 1ste straat rechts, Langeheidestraat inrijden. Einde van de straat links 
en onmiddellijk terug rechts, Hereheidestraat inrijden. Baan rechts blijven volgen, 
Geenmeerstraat inrijden. 

Baan blijven volgen tot aan de voetbalterreinen. 

Op het einde van de straat links, Geenrodestraat inrijden. Bij splitsing rechts, 
Geenrodestraat inrijden. 

Deze straat gaat even verder over in de Schuilenbroekstraat. Einde van de straat rechts, 
Paalstraat inrijden. Even verderop gaat deze over in de Meldersesteenweg. Bij splitsing 
rechts, Broekkantstraat inrijden. Bij volgende splitsing rechts, Maalbeekstraat inrijden. 
Einde van de straat rechts, Sint-Lutgardisstraat inrijden (doodlopende straat). 

Einde van de straat rechts, Ashoekstraat inrijden. Bij splitsing rechts, Ashoekstraat 
inrijden. Einde van de straat rechts, Larenstraat inrijden. Onmiddellijk aan het verhoogde 
kruispunt links, Reustraat inrijden. Bij splitsing (aan het kapelletje) rechts, Kwezelstraat 
inrijden. 

Einde van de straat Dikke Eikstraat oversteken en Kruisstraat inrijden. 

Bij splitsing links, Kruisstraat inrijden. Baan blijven volgen tot we links het bos kunnen 
inrijden, Streukensstraat. 

Einde van de straat links, Goeslaerstraat inrijden. Juiste voor de brug van de autosnelweg 
rechts, Mierenbergstraat inrijden. Baan blijven volgen langs de autosnelweg, gaat over in 
Donderbosstraat. Baan blijven volgen en spoorweg oversteken. 

Op volgende kruispunt links, Linkhoutsestraat inrijden, richting sporthal Zelem. Einde van 
de straat links, Kammestraat inrijden, richting “Halen” en “Linkhout” langs de tennishallen. 
Na de brug van de autosnelweg 1ste straat links, Donderbosstraat inrijden. 

1ste afslag rechts en onmiddellijk links fietsweg nemen. Einde van de fietsweg links, 
Kapelstraat inrijden. Kapelstraat blijven volgen langs de spoorweg tot einde van de straat. 
Hier links, Linkhoutstraat en onmiddellijk rechts, Begijnenbroekstraat inrijden (net voor de 
spoorweg). Richting wachtbekken Schulensbroek.  

Over de brug van de rivier rechts en onmiddellijk terug rechts het fietspad nemen richting 
Het Vloot. 

Fietspad blijven volgen tot aan kruispunt met Beekstraat (ijzeren rooster, rustbank). Hier 
rechts, Beekstraat inrijden.  



  

Einde baan rechts-rechtdoor Linkhoutstraat. 1ste straat links, Kammestraat inrijden, richting 
Everaerts. 

Links, Kammestraat aanhouden. Vervolgens 1ste straat links langs de autosnelweg rijden. 
Einde van de straat rechts, Halensestraat inrijden. Onder de brug van de autosnelweg rijden 
richting Zelem. 

Straat blijven volgen tot richtingwijzers “Sportcentrum de Kambergen” en “Tennis Zelem”. 
Hier rechts, Kruisstraat inrijden. Aan de sporthal scherp links, Bovenstraat inrijden. 
Vervolgens 2de straat rechts, Heidestraat inrijden. Bij splitsing links, Weyerstraat inrijden. 
Kruispunt oversteken en de Weyerstraat verder volgen. Volgende kruispunt oversteken 
richting spoorweg. Net voor spoorweg links fietspad nemen. Einde fietspad baan blijven 
volgen langs spoorweg, Decosterstraat inrijden. Einde van de straat rechts, Dorpstraat 
inrijden, richting kerk Zelem. 

Baan blijven volgen tot aan rotonde. Hier rechts, Van Zurpeledijk inrijden, richting Schaffen. 
Vervolgens 1ste straat rechts, richting Dancing Astrid. Einde van de straat rechts, Oude 
Schansstraat inrijden. Baan blijven volgen en spoorweg oversteken. Einde van de straat 
links, Molenstraat inrijden. Vervolgens 1ste straat rechts, Molenstraat inrijden. Volgende 
kruispunt oversteken en fietspad nemen, Molenstraat. 

Volgende kruispunt oversteken en Molenstraat verder volgen, richting Schaffen Dorp. 
Volgende kruispunt Wezelbaan oversteken. Einde straat rechts en onmiddellijk links, 
Berkstraat inrijden, richting Sporthal Massano. Vervolgens 1ste straat links, Waterstraat 



inrijden, richting Sporthal Massano. Einde straat links, Kerkstraat en onmiddellijk rechts, 
Pater Daemsstraat inrijden. Bij splitsing rechts, Waterbosstraat inrijden. Einde van de 
straat links, Kerkstraat inrijden. Einde van de straat rechts, Engelbeekstraat inrijden. 

Vervolgens 1ste straat links, Peerstraat inrijden. Straat blijven volgen tot 1ste straat rechts na 
voetbalveld Kelberg sport, Vlassaertstraat inrijden. Baan blijven volgen tot 1ste straat rechts 
Vlassaertstraat 1-6-5 inrijden. 

Einde straat rechts, Kelbergenstraat en onmiddellijk links, Kweekstraat inrijden. Einde 
straat links, Stappersestraat inrijden. Einde straat rechts, Vleugtstraat op tot aan feestzaal.  

Einde fietstocht. 


