
 

 

 

 

 

Fietstocht 2 
 
 

 

 

Info fietstocht 
• Deze fietstocht is ± 40km. 
• Vertrekplaats KLJ-lokaal, Vleugtstraat z/n – 3290 Schaffen. We vermelden alle 

straten waar je doorkomt. 
• Vleugt – Schaffen – Molenstede – Engsbergen – Schoot – Tessenderlo – Hulst – 

Tessenderlo – Deurne – Paal – 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 2 
Vertrekken aan het KLJ-lokaal richting Deurne, Hasseltsebaan oprijden (gebruik het 
fietspad). 

Vervolgens 1ste straat links, Peerstraat inrijden. Opgepast gevaarlijke oversteekplaats! 

Einde van de straat rechts, Engelbeekstraat inrijden. 

Baan blijven volgens tot 3de straat links, Kerkstraat inrijden. 2de straat rechts, 
Waterbosstraat inrijden. 1ste straat rechts, Pater Daemsstraat inrijden. Op rotonde 1ste 
afslag nemen, Vroentestraat. Spoorweg oversteken en baan blijven volgen tot aan kruispunt 
met Nieuwe Dijkstaart. Opgepast gevaarlijke oversteekplaats! Baan oversteken en 
Rodestraat inrijden. 

Baan blijven volgen tot 2de straat rechts, Rodestraat blijven volgen (richting Hof Ter Rode). 
Vervolgens 1ste straat links, Merelstraat inrijden. Deze straat gaat over in de Vennestraat. 
Splitsing rechts (voor het witte huis), Vennestraat vervolgen. 

Op het einde van de straat links, Klappijstraat oprijden. Baan blijven volgen tot 2de straat 
rechts (vlak voor kappelletje), Asdonkstraat inrijden. 

Baan volgen (gaat over in een zandweg ter hoogte van speelpleinwerking Dassenaarde) 

tot 4de straat links (kruispunt met 5 wegen), Asdonkstraat inrijden. Deze straat gaat (ter 
hoogte van Kiewithoeve) over in Goor. Baan blijven volgen tot 2de straat links, Goor inrijden. 
Baan blijven volgen tot aan kruispunt met Engsbergseweg. Opgepast gevaarlijke 
oversteekplaats! Baan oversteken en Lindenstraat inrijden. Onmiddellijk 1ste straat links, 
Smisstraat inrijden. 

Deze straat gaat over in de Houterenberg. Baan blijven volgen tot op einde van de straat. 
Hier links, Houterenberg vervolgen. Vervolgens asfaltbaan blijven volgen, Houterenberg. 
Baan blijven volgen tot einde van de straat. Hier rechts, Jagersweg inrijden. Deze straat 
gaat (ter hoogte van het 1ste kruispunt) over in Zavelberg. Vervolgens Zavelberg blijven 
volgen. 1ste straat links, Zavelberg inrijden. Asfaltbaan volgen, Zavelberg (richting VVV-
Toren). 

Op het einde van de straat rechts, Heggebossenweg inrijden. 2de straat links (1ste is de 
parking), Gerhees inrijden. 2de straat rechts, Gerhees inrijden. 

1ste straat links, Gerhees inrijden. Op het einde van de straat rechts, Everslag inrijden. 1ste 
straat rechts, Hooiman inrijden. Baan blijven volgen tot einde straat (pleintje rechts laten 
liggen). Hier links (richting kerk), Sint-Jozefsplein inrijden. 

Baan blijven volgen tot aan kruispunt met Schoterweg. Opgepast gevaarlijke 
oversteekplaats! Baan oversteken en Paddenhoek inrijden. Baan blijven volgen tot aan 
kruispunt met Sparrenweg. Opgepast gevaarlijke oversteekplaats! Baan oversteken en 
Paddenhoek vervolgen. 1ste straat links, Paddenhoek inrijden. Baan blijven volgen tot einde 
straat. Hier rechts, Wetsberg inrijden. 1ste straat links (weggetje tussen huisnummer 27 en 
29 niet meetellen), Baal inrijden. 



1ste asfaltbaan rechts, Groenpoort inrijden. 

Groenpoort blijven volgen tot aan verhoogd kruispunt met Schans. Hier links, Schans 
inrijden. Baan blijven volgen tot aan kruispunt met Geelsebaan. Opgepast gevaarlijke 
oversteekplaats! Baan oversteken en Rijt inrijden. Baan blijven volgen tot aan kruispunt met 
Neerstraat. Opgepast gevaarlijke oversteekplaats! Baan oversteken en Groenstraat inrijden 
(gebruik het fietspad). 

2de straat links (direct achter notaris Hans Derache), Groenstraat inrijden. Onmiddellijk 
rechts, Begijnenwinning inrijden. 1ste straat rechts, Begijnenwinning vervolgen. Baan 
blijven volgen tot men paaltjes tegenkomt die het autoverkeer geen doorgang verlenen 
(fietsers kunnen hier wel passeren). Baan blijven volgen tot einde straat. Hier rechts, 
Begijnenwinning vervolgen. Einde van de straat rechts, Spoorwegstraat inrijden tot men 
links spoorweg kan oversteken. Achter de spoorweg onmiddellijk links het toeristisch fietspad 
oprijden. 

Op het einde van het toeristisch fietspad rechtdoor, Genebosstraat inrijden. 1ste straat 
rechts, Genebosstraat inrijden.  

Baan blijven volgen tot aan kruispunt met Hulsterweg. Opgepast gevaarlijke 
oversteekplaats! Baan schuin rechts oversteken en Hofstraat inrijden. Kruispunt oversteken 
en Hofstraat vervolgen. Hofstraat volgen tot op 2de verhoogd kruispunt, hier links 
aanhouden en vervolgens 1ste straat links, Aardstraat inrijden. Aardstraat rechts blijven 
volgen tot aan Industrieweg. Hier rechts, Industrieweg oprijden. Vervolgens 1ste straat 
links, Oosterbergen inrijden. Opgepast gevaarlijke oversteekplaats! 

Opgelet de straat Oosterbergen gaat over in Meilrijk. Bij splitsing links aanhouden, Meilrijk. 
Baan blijven volgen tot einde straat. Hier links, Meilrijk inrijden. Opgelet de straat Meilrijk 
gaat over in Deurnestraat. 

4de straat links, Schorheidestraat inrijden. 1ste straat rechts, Wilbroek inrijden. 1ste straat 
links, Keiveldstraat inrijden. Baan blijven volgen tot kruispunt met Tessenderlosesteenweg. 
Opgepast gevaarlijke oversteekplaats! Hier links, Tessenderlosesteenweg oprijden en 
onmiddellijk rechts, Donckstraat inrijden (Paalse plas). 

Voor de liefhebbers van 5km extra fietsplezier 1ste straat links en rond de Paalse Plas rijden. 
Voor de andere 1ste straat rechts. Op het kruispuntje waar men naar het ‘Fiets- en eetcafé’ 
kan rijden moeten de liefhebbers van de extra 5km links, de andere rechts, richting 
Holststraat rijden. Einde straat rechts, Holststraat inrijden. Einde van de straat rechts, 
Tessenderlosesteenweg oprijden. 1ste straat links, Deurnestraat inrijden. Opgepast 
gevaarlijke oversteekplaats! 

1ste straat links, Engeldonk inrijden. 1ste straat links, Sint-Jorisstraat inrijden. Baan 
(fietsknooppunten) blijven volgen tot einde van de straat (kappeltje). Hier links, Brelaarstraat 
inrijden. 

1ste straat rechts (fietsknoop 329) inrijden en baan blijven volgen tot aan 
Schaffensesteenweg. Hier rechts, Schaffensesteenweg oprijden. Opgelet de straat 
Schaffensesteenweg gaat over in Rothstraat. 2de straat rechts, Hooilandseberg inrijden. 
1ste straat links, Langedijkstraat inrijden. Baan blijven volgen tot aan kruispunt met 
Hasseltsebaan. Hier links, Hasseltsebaan oprijden (gebruik het fietspad). Opgepast 



gevaarlijke oversteekplaats! 1ste straat links, Vleugtstraat inrijden. Opgepast gevaarlijke 
oversteekplaats! Vleugtstraat inrijden en we zijn aan het KLJ-lokaal. 

Einde fietstocht! 


