
Inschri jven doe je met een mail  naar recrea@wtc-lambroek.be 	

	

 

Zo 14 april – Waarschoot 
 
Drongengoedroute, 40km 

 

Woe 1 mei – Elsegem (Wortegem-Petegem) 
 
Ronde van Vlaanderen, 49km 

 

Zo 19 mei – Heist a/Zee 
 
Riante Polderroute, 46km 

 

Zo 9 juni – Ma 10 juni – Gouda (NL) 
met overnachting 
 

Gouda en Krimpenerwaard, 53km 

 

Zo 23 juni – Axel (NL) 
 
Zeeuws-Vlaamse polders, 48km 

 

Zo 7 juli – Herselt (Westerlo) 
 
De parel van de Zuiderkempen, 46km 

 

Zo 28 juli – Diksmuide 
 
In Vlaamse velden, 49km 

 

Zo 11 augustus – Hoegaarden 
 
Wieg van witbier en suiker, 48km 

 

Zo 25 augustus – Bazel (Kruibeke) 
 
Stille waters, 46km 

 

Zo 22 september –  Zoersel 
 
Trappistenroute, 48km 

 

10x	Happen	&	Trappen	met		
WTC	Lambroek	-	seizoen	2019	
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Info recrea-seizoen 2019 

(gewijzigd ten opzichte van 2018)	
 

 
“Happen & Trappen met WTC Lambroek” is een recreatief fietsaanbod voor al de 
leden van de club.  Het is een familiale vorm van fietsen met een toeristisch tintje. De 
verplaatsingen naar de startplaats zijn op eigen kosten met eigen voertuigen en 
worden onder de deelnemers zelf georganiseerd. Er wordt gefietst met goed 
onderhouden eigen fietsen. Iedereen neemt bij het fietsen minstens één 
reserve(binnen)band mee. Clubleden dragen tijdens de fietsttocht steeds hun recrea-
clubshirts. Een fietshelm is niet verplicht. De fietssnelheid ligt tussen de 18-20 km/uur. 
Fietsen doen we twee-aan-twee en goed aansluitend. Instructies van de fietskapitein 
moeten opgevolgd worden. Veilig fietsen is belangrijk. Fietsroutes kunnen over 
onverharde wegen of kasseistroken lopen. Daarom zijn racefietsen niet toegelaten. 
Elektrisch fietsen is toegelaten en soms zelfs aanbevolen, afhankelijk van de conditie. 
De routes zijn vlak tot lichtglooiend en voor iedereen die houdt van fietsen zeer 
toegankelijk. Ligfietsen kunnen meerijden op (eigen) risico dat het parcours niet 
aangepast is. Fietsen doen we op een zon- of feestdag. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. Inschrijven doe je met een mail naar recrea@wtc-lambroek.be . Het 
aantal deelnemers kan per rit tot dertig beperkt worden. In dit geval krijgen de eerste 
dertig ingeschreven deelnemers voorrang. Bij slecht weer of elke andere onvoorziene 
omstandigheid kan het bestuur beslissen de fietstocht af te gelasten of het 
programma te wijzigen zonder dat dit recht geeft op de terugbetaling van (een deel 
van) het lidgeld. 
 
Het “happen” begint om 12u met een lichte maaltijd in een restaurant, bistro of 
taverne dichtbij de startplaats. Het menu moet vooraf gekozen worden uit het aanbod 
van de organisator. Het parcours van de fietsroute (meestal via knooppunten) wordt 
enkel toegestuurd aan wie vooraf inschreef.  
 
Het “trappen” start om 14u. Onderweg wordt er minstens éénmaal gepauzeerd om 
iets bij te “tappen”, te drinken of te eten. Alle consumpties zijn voor eigen rekening.  
 
Bij elke rit vind je ook een vrijblijvende suggestie om te “maffen” voor het geval je er 
een uitstapje wilt van maken. 
 
Niet-leden van de club kunnen maximaal twee routes meefietsen zonder aangesloten 
te zijn bij de club. Ze betalen een bijdrage van €5 per rit. Lid worden van WTC 
Lambroek “Recrea” doe je door storting van €100 lidgeld (inclusief een 
fietsverzekering bij Cycling Vlaanderen voor het hele gezin) voor het eerste lid van het 
gezin en €50 voor elk bijkomend fietsend lid van hetzelfde gezin op de clubrekening 
BE04 7512 0803 5031 met vermelding “lidgeld 2019”. Elk betalend lid ontvangt een 
recrea clubshirt. Ook “recrea”leden van de club genieten van alle clubvoordelen.  
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HT16 
 

14 april 
 

Drongengoedroute  

 

Happen 

 

Cafetaria HET LEEN 
Gentstesteenweg 80/F 
9900 Eeklo 
tel.: 09 / 377 55 34 
https://cafetaria-hetleen.be 
 

Trappen  40 km – lichtglooiend 

Tappen 

 

Drongengoedhoeve 
http://www.drongengoedhoeve.be 
 

Maffen Maldegem CLEYTHIL HOTEL 
https://www.cleythil.be/ 

 
Heerlijk fietsgebied in een licht glooiend landschap. De route doorkruist het 
landelijke gebied van de gemeenten Knesselare, Eeklo en Zomergem. Je ontdekt 
ook het Provinciaal Domein Het Leen waar we starten, rijden door het Keigatbos in 
Ursel en langs de Pietendriesmolen in Knesselare. We blazen uit in de 
Drongengoedhoeve zelf die haar naam aan de route gaf.  

Het “Drongengoed” dankt zijn naam aan de abdij van Drongen, die in de dertiende 
eeuw in deze streek de heidegronden begon te ontginnen. Abt De Stoop richtte hier 
in 1746 een hoeve op om aan bosbouw te doen. De Drongense abdij van de 
Norbertijnen had deze gebieden al eeuwen in bezit. 

 

Knooppunten: deze route is niet bewegwijzerd met fietsknooppunten.  
We volgen grotendeels de bewegwijzering die de naam draagt van deze fietsroute.  
Het GPX bestand wordt opgestuurd na definitieve inschrijving. 
Uw gids is Herman. 
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HT25 
1 mei Ronde van Vlaanderen  

 

Happen 
Retro Kaffee  
Neerstraat 9 , 8580 Avelgem 
Parking aan de achterkant van de zaak 
http://www.retro-eetkaffee.be 

Trappen  48 km – vlak 

Tappen 

 
Centrum Ronde van Vlaanderen  
Markt 43, 9700 Oudenaarde 
https://www.crvv.be 

(optie) Brasserie Globallunch  
Doorniksesteenweg 402 8583 Bossuit 
http://www.globallunch.be/restaurant-brasserie/ 
 

Maffen 

 
B&B SCHELDEKANT  
Zandstraat 5, Oudenaarde 
https://www.scheldekant.be/bb/ 
 

 
Het vertrekpunt van deze fietstocht ligt vlakbij de aankomst van de Ronde van 
Vlaanderen in Domein de Ghellinck. Hier fietsen we in het meest zuidelijke deel van 
de Oost-Vlaamse Scheldevallei en flirten we nu en dan met West-Vlaamse grond, 
soms zelfs met de taalgrens. Beginnen doen we richting Oudenaarde waar we de 
Schelde oversteken. Dit brengt ons naar een fietspad op een oude spoorweglijn die 
ons soms wel heel dicht bij Vlaamse hellingen brengt, die de RVV zo typeren. 
Verder gaat het langs de Schelde naar het kanaal van Bossuit, waar een fris drankje 
ons staat te wachten. Nadien fietsen we langs oude Scheldearmen terug en zien we 
nog enkele Vlaamse kuitenbijters in de verte. Zonder ook maar één helling op te 
fietsen, hebben we toch een beetje de sfeer van menig wielertoerist op dit RVV-
parcours ervaren. 

Knooppunten : Het GPX bestand en de knooppunten worden opgestuurd na definitieve inschrijving. 
 
Uw gids is Johan. 
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HT18 
 

19 mei 
  

Riante Polderroute  

 

Happen 

 

‘t BOERENHOF  
Koudekerkelaan 30 
8301 Heist 
https://tboerenhof.be 
 

Trappen  46 km – vlak 

Tappen 

 
’t Reigershof, Oostkerke-Hoeke 
Damse Vaart 23  
https://www.treigershof-fietsencipo.be 
 

Maffen Charmehotel HUYSHOEVE 
https://www.huyshoeve.com 

 
De Riante Polderroute verkent de zeepolders ten noordoosten van Brugge. Dit 
gebied tussen Knokke-Heist en Damme vormt een van de meest gaaf gebleven 
polderlandschappen van Vlaanderen. Eeuwenlang leverde de mens er een verbeten 
strijd tegen de zee. In de Middeleeuwen zorgde de Zwinkreek trouwens voor een 
natuurlijke verbinding van Brugge met de zee. Oude havenstadjes als Sluis, Hoeke, 
Oostkerke en Damme markeren nog de loop van de voormalige zeearm. Centraal 
op deze tocht staat de Zwinstreek met het kanalenlandschap van de Damse vaart. 
Oude zeeweringsdijken, pittoreske dorpjes, historische hoeven en een weidse 
horizon vormen de hoofdingrediënten van dit polderland. Daarnaast wordt ook de 
kust met Duinbergen en de beboste binnenduinen van Het Zoute aangedaan. 

 

Knooppunten: deze route is niet bewegwijzerd met fietsknooppunten.  
We volgen de bewegwijzering die de naam draagt van deze fietsroute.  
Het GPX bestand wordt opgestuurd na definitieve inschrijving. 
Uw gids is Herman. 
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HT19 
weekend 

9-10 juni 
 

Gouda & Krimpenerwaard  

 

Happen 
HOTEL DE ARENDSHOEVE 
Molenlaan 14 
2861 LB Bergambacht 

Trappen  53 km – vlak 

Tappen 
Grand Café Central  
Markt 23, Gouda 
https://www.grandcafecentral.nl 

Maffen 

HOTEL DE ARENDSHOEVE 
Molenlaan 14 
2861 LB Bergambacht 
T: +31(0)182 303 100 
E: info@arendshoeve.nl 
https://www.arendshoeve.nl 
 

 
Voor  onze fietstocht op zondag zoeken we de rust en de ruimte op van de 
Krimpenerwaard. Het wordt heerlijk fietsen met weidse uitzichten over de 
graslanden die door koeien worden begrazen en langs karakteristieke oude dorpjes, 
zoals het pittoreske Vlist met zijn monumentale zeventiende-eeuwse boerderijen. 
Ook in Haastrecht is het historische aangezicht bewaard gebleven. De Reeuwijkse 
Plassen zijn in de achttiende eeuw ontstaan door turfwinning. De turf werd onder 
meer gebruikt door pottenbakkerijen en bierbrouwers in Gouda. Vanaf de dijk die 
midden door de plassen loopt, zijn er mooie uitkijkjes over het water. In Gouda, met 
zijn prachtig bewaard gebleven oud centrum, beleven we in het oude centrum de 
sfeer van vervlogen tijden. In het Grand Café Central na 25 km gaan we onze dorst 
lessen vooraleer we verder rijden door de polder en langs de Lek tot we terug in 
Bergambacht zijn. Ook op sinksenmaandag kunnen de liefhebbers een korte 
fietstocht maken en staat een bezoek aan de stad Gouda op het programma. 

Knooppunten : Het GPX bestand en de knooppunten worden opgestuurd na definitieve inschrijving. 
 
Uw gids is Herman. 
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HT20 
 

23 juni 
 

Zeeuws-Vlaamse polders  

 

Happen 

 

Eva’s Passie  
Markt 12-13  
4571 BG Axel, Nederland 
tel.: 09 / 377 55 34 - http://www.evaspassie.nl 
 

Trappen  48 km – vlak 

Tappen 

 
1. Café De Griete 
De Griete 19, Zaamslag 
http://www.cafedegriete.nl 

2. Recreatiecentrum De Vogel 
Vogelweg 4, Hengstdijk 
https://nl.de-vogel.nl/verhuur/plattegrond-/ 
 

Maffen 

 
B&B Axelse Hof 
Hulsterseweg 65, Axel  
http://axelsehof.nl 
 

 
Onze fietsuitstappen naar Zeeland waren de voorgaande jaren steeds verrassend anders. Niet alleen 
het “trappen” op de mooie fietspaden van Nederland is verrassend anders. Vooral  het “tappen” 
tijdens deze fietstocht kan wel eens verrassend anders zijn. Benieuwd en sta je open voor een 
verrassing? Dan moet je zeker deze rit meerijden. Axel ligt nu middenin de binnenlanden van 
Zeeuws-Vlaanderen, maar heeft een polderlandschap dat herinnert aan de tijd dat het stadje een stuk 
dichter bij zee lag. Langzaam werd het land rond Axel uit de zee gewonnen en je rijdt in het 
noordelijke gedeelte van Axeler Ambacht, richting Zaamslag, door polders uit verschillende periodes. 
Je kunt dit verschil goed zien. Jonge polders zijn strak en recht. Oudere gebieden hebben meer 
kronkeldijken en een hobbelig uiterlijk wat herinnert aan het natuurlijke uiterlijk dat dit gebied 
oorspronkelijk had. We rijden tot Degriete waar we na 15 km in het gelijknamig café een eerste keer 
de dorst gaan lessen. Daarna volgen we de Westerschelde tot Zeedorp waar we terug landinwaarts 
keren richting Hengstdijk en Vogelwaarde. Na 35 km wordt het andermaal tijd voor een tapje in het 
Recreatiedomein “De Vogel”. Het belooft een afwisselende tocht te worden met een fijne mix van 
natuur- en cultuurhistorie en vooral een “hapje en een tapje”.  

Knooppunten : Het GPX bestand en de knooppunten worden opgestuurd na definitieve inschrijving. 
 
Uw gids is Herman. 
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HT21 
 

7 juli 
 

De parel van de Zuiderkempen 

 

Happen 
Taverne MIE MAAN  
Diestsebaan 28, 2230 Herselt  
http://www.miemaan.be 

Trappen  46 km – vlak 

Tappen 

 
1. Pallieterhoeve    en/of   2. De Schuur 
Ijzerenweg 19-21 Booischot         Pastoorbos 35, Noorderwijk  
                                                            https://www.deschuur.be/taverne 
 

Maffen 

 
B&B ZINNEN & MINNEN  
Kipdorp 11 – 2230 Bergo-Herselt 
http://www.zinnen-en-minnen.be 
 

 
We vertrekken bij Mie Maan. De pittoreske benaming van deze herberg gaat terug tot begin 
20ste eeuw toen Marie van de Halve Maan er een winkel met café had. Ondertussen is 
deze moderne horecazaak aan de rand van de Hertbergbossen uitgegroeid tot een geliefd 
trefpunt voor wandelaars en fietsers. Hier gedijt sinds 1964 ook, ondanks de schrale 
zanderige bodem, het wijndomein Ten Kapittelberg*. In het tweede deel van de tocht na 
22km toeren we over een oud-spoorwegpad richting Olen. De laatste reizigerstrein reed hier 
in 1959. Via de abdij van Tongerlo** komen we op het driehoekig dorpsplein van Westerlo. 
Westerlo wordt de Parel der Zuiderkempen genoemd vooral omwille van zijn vele 
goedbewaarde bosgebieden. Die heeft het te danken aan de adellijke familie De Merode. 
Hun uitgestrekte bossen hebben de Merodes ondertussen verkocht en zijn nu voor 
wandelaars en fietsers toegankelijk gemaakt. 

* Maak je van deze fietsuitstap een weekenduitstapje dan is een bezoek aan dit wijndomein zeker een aanrader. 
In de zomer kan je hier elke dag terecht vanaf 14u. En laat u verwennen met een authentieke degustatie. 
** De abdijgebouwen staan zoals bij een vierkantshoeve gegroepeerd rond een groot binnenplein dat je betreedt 
via een overwelfde ingang. De abdij werd al in de 12de eeuw gesticht maar het huidige uitzicht dateert 
hoofdzakelijk van na 1929 toen een grote brand de abdij teisterde.  

Knooppunten : Het GPX bestand en de knooppunten worden opgestuurd na definitieve inschrijving. 
 
Uw gids is Herman. 
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HT22 
 

28 juli In Vlaamse velden  

 

Happen 

 

Restaurant SINT-JAN  
Bloemmolenkaai, 1  
8600 Diksmuide 
 
http://www.st-jan.be 
 

Trappen  49 km – vlak 

Tappen Markt VEURNE 

Maffen 

 
B&B HOF ter BOONE  
Kapellestraat 5, 8600 Sint-Jacobs Kapelle (Diksmuide) 
http://www.hofterboone.be/#home 
 

 
Fietsen in het spoor van Vlaamse Velden. De omgeving van Diksmuide is bezaaid 
met overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog. Het startpunt aan de IJzertoren brengt 
ons via de IJzervallei langs de dodengang en Onze-Lieve-Vrouwenhoekje, waar we 
de nabijheid van het front wel heel goed ervaren. Langs een oude spoorwegberm en 
rustige polderwegen bereiken we het middeleeuwse Veurne, waar op de Markt tal 
van zaken de dorstigen kunnen laven. Hier was tijdens WO I in het stadhuis de top 
van het Belgische leger gevestigd. In het tweede deel fietsen we langs enkele 
waterlopen en Beauvoorde, gekend om zijn kasteel en paté. We rijden dwars door 
dit charmant kunstenaarsdorpje in de Westhoek. Later zien we in de verte de 
IJzertoren weer opduiken, die tevens het einde van onze fietstocht inluidt. 

 

Knooppunten : Het GPX bestand en de knooppunten worden opgestuurd na definitieve inschrijving. 
 
Uw gids is Johan. 
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HT23 

11 
augustus 

Hoegaarden  

Wieg van witbier & suiker  

 

Happen 
Brasserie KOUTERHOF 
Stoopkensstraat 2 
3320 Hoegaarden 
https://kouterhof.be 

Trappen  47 km – lichtglooiend 

Tappen 

 
Taverne 't Heerhuys 
Hoeledensebaan 112 
3471 Hoeleden - Kortenaken 
 

Maffen 

 
B&B KLEIN PARADIJS 
Walestraat 2 - Hoegaarden 
http://bedandbreakfast.be/bed_and_breakfast/detail/Belgium/VlaamsBrabant/klein_paradijs 
 

 
Daar waar de Hagelandse heuvels overgaan in de vruchtbare bieten- en 
tarwevelden van Haspengouw ligt Hoegaarden, verscholen in de vallei van de Grote 
Gete. Het kleine dorp op de taalgrens groeide dankzij de talrijke brouwers uit tot een 
welvarende stad. Na een periode van teloorgang bloeit Hoegaarden opnieuw, onder 
andere door de heropleving van het Hoegaards witbier waarin tarwe van deze streek 
verwerkt wordt. Verderop ligt Tienen dat zijn welvaart dankt aan de plaatselijke 
suikerbieten. Die werden massaal aangevoerd via de IJzeren Weg die je op deze 
tocht volgt tot Neerlinter. 

 

Knooppunten : Het GPX bestand en de knooppunten worden opgestuurd na definitieve inschrijving. 
 
Uw gids is Herman. 
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25 
augustus 

  

Stille Waters  

 

Happen 

 

Den Duiventoren  
Lange Gaanweg 1 - 9150 Bazel (Kruibeke) 
https://www.denduiventoren.be 
 

Trappen  46 km – eerst lichtglooiend dan vlak 

Tappen 

 
 
 
 
 
 

Trefpunt De Notelaer  
Notelaardreef 2 2880 Bornem 
https://www.notelaer.be/paviljoen/notelaeretaart/ 
 

Maffen 

 
B&B Ceder10 
Burchtstraat 4 - 9150 Kruibeke 
T 03 774 30 52 
http://www.bbceder10.be 
 

 
Ditmaal is ons vertrekpunt in het pittoreske Bazel, vlakbij het kasteel Wissekerke en 
het veldritparcours dat hier al enkele jaren plaats heeft. Langs licht glooiende wegen 
komen we via kasteel Altena en natuurgebied het Kortbroek op de Scheldedijk. 
Verder het Bazelse overstromingsgebied in, fietsen we richting Rupelmonde waar op 
het Mercatoreiland de Graventoren en de getijdenmolen staan. Hier nemen we de 
overzet naar Wintam die ons op enkele honderden meters van ons rustpunt de 
Notelaer brengt. Nadien fietsen we via Bornem en zijn schuine St Jacobstoren langs 
enkele tot visvijvers omgetoverde oude Scheldearmen naar de brug in Temse. 
Verder langs een kronkelende Scheldedijk en een stukje kasseien komen we terug 
in Bazel. 

 

Knooppunten: deze route is niet bewegwijzerd met fietsknooppunten.  
Het GPX bestand wordt opgestuurd na definitieve inschrijving. 
Uw gids is Johan. 
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22 
september 

  

Trappistenroute  

 

Happen 
Afspanning IN DE WANDELING  
Peggerstraat 58 2980 Zoersel 
Parking net voorbij het restaurant in de Boshuisweg. 
https://www.indewandeling.be 

Trappen  48 km – vlak 

Tappen 

 
Café Trappisten  
Antwerpsesteenweg 487 2390 Malle 
http://www.trappisten.be 
 

Maffen Zoersel, Hotel DOMEIN MARTINUS 
https://www.domeinmartinus.be/nl/hotel 

 
Fietsen door Kempische dorpjes, langs bossen en heide typeren deze rit.  
We vertrekken in het bosrijke Zoersel en fietsen langs rustige en onverharde 
paadjes. Via antitankgrachten en het fort van Oelegem krijgen we een bijzondere 
mix van natuur en militair erfgoed. Maar deze route noemt niet voor niks de 
Trappistenroute. Onze stop is dan ook in café Trappisten, vlakbij de abdij/brouwerij 
van Westmalle. Deze abdij is in 1794 opgericht door de Cisterciënzenmonniken 
waar ze het brouwen van deze lekkere volksdrank tot een kunst verheven hebben. 
Verder fietsen we langs Malle en landelijke wegen tot in de buurt van ons eindpunt. 
Hier, net voor het einde bevindt zich het boshuisje waar Conscience zijn inspiratie 
vond voor zijn roman de Loteling. De liefhebbers kunnen hier nog eens proeven van 
het lekkere gerstenat. 

 

Knooppunten : Het GPX bestand en de knooppunten worden opgestuurd na definitieve inschrijving. 
 
Uw gids is Johan. 
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Met	dank	aan	onze	recrea-sponsors		
en	aan	alle	deelnemers	van		

Happen	&	Trappen	(Tappen	&	Maffen)	met	WTC	Lambroek		


