
 

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

10x Happen & Trappen met  
WTC Lambroek - seizoen 2022 
 

 

zo 10 april – Eksaarde (Waasland) 
Rhododendron fietsroute, 39 km 
HT42 I gids: Herman 

 

zo 24 april – Bornem (Scheldeland)  
Fietsen door Klein Brabant, 42 km 
HT43 I gids: Kurt 

 

zo 8 mei – Sint-Denijs, Zwevegem (Zuid West-Vlaanderen)  
Spierevalleiroute, 41km 
HT39 I gidsen: Kurt (trappen) & Marc (happen) 

 

zo 22 mei –  Bassevelde (Meetjesland) 

Lembeekse Bossen, 43 km 
HT44 I gids: Kurt 

 

zo 5 & 6 juni – Casteren (Nederland) 2-daagse fietstocht 
De 8 Zaligheden, 92 km met overnachting in Valkenswaard 

HT33 I gids: Herman 
 
 zo 19 juni – Haacht (Vlaams Brabant) 

Dijlevalleiroute, 45 km 
HT15 I gids: Herman 

 

zo 3 juli – Poppel (Noorderkempen)  
Smokkelaarsroute, 43 km 
HT45 I gids: Herman 

 

zo 17 juli – Waterland-Oudeman (Meetjesland) 

Rondje Drijdijk, 47 km 

HT46 I gidsen: Dirk & Ivan 
 zo 14 augustus – Bouwel (Zuiderkempen)  

Kronkelen langs Grote en Kleine Nete, 43 km 
HT37 I gids: Johan 

 

zo 28 augustus – Wieze (Land van Aalst) 

Rondom Aalst, 40 km 
HT36 I gids: Johan 

 

zo 2 oktober –  Boerenparlement, clublokaal  
Kroegentocht 
Afsluiting fietsseizoen 
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Info seizoen 2022* 
 

“Happen & Trappen met WTC Lambroek” is een recreatief fietsaanbod, met een toeristisch kantje, voor 
al de leden van de club, met een jaarlijks programma van 10 tochten.  
 
De routes kunnen vlak tot lichtglooiend zijn. De fietsroutes kunnen over onverharde paden of 
kasseistroken lopen. Daarom zijn racefietsen niet toegelaten. Elektrische fietsen zijn wel toegelaten en 
soms zelfs aanbevolen, afhankelijk van de conditie. Er wordt gefietst met goed onderhouden fietsen. 
Iedereen neemt bij het fietsen minstens één reserve(binnen)band mee. Voor elektrische fietsen is zelfs 
een binnenband van het type ‘Gaadi’ (met twee uiteinden) aangewezen. Clubleden dragen tijdens de 
fietstocht steeds hun recrea-clubshirts. De club vraagt de leden ook een fietshelm te dragen. De 
fietssnelheid ligt tussen de 18-20 km/uur. Er wordt twee-aan-twee gefietst, goed aansluitend en met 
respect voor de instructies van de wegkapitein of de gids. Veilig fietsen is belangrijk. De wegcode wordt 
steeds gerespecteerd! 
 
*2020 en 2021 hebben ons geleerd bescheiden en voorzichtig te zijn. We sluiten niet uit dat ook in 2022 
nog fietstochten door het COVID-19 virus kunnen “geïnfecteerd” worden.  
 
Ook bij slecht weer of bij 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 of de bijdrage van niet-leden (zie verder). De verplaatsingen naar de startplaats worden 
door de deelnemers zelf georganiseerd. Vooraf inschrijven voor elke rit is noodzakelijk en kan via 
recrea@wtc-lambroek.be . Het parcours van de fietsroute via knooppunten of GPX wordt enkel bezorgd 
aan de ingeschreven deelnemers.  
 
“Happen” doen we steeds om 12u met een aperitief en een lichte maaltijd in een restaurant, bistro of 
taverne dichtbij de startplaats. De loacties staan vermeld bij elke rit. Het menu wordt enkele dagen vooraf 
gekozen uit het aanbod dat de gids aan de ingeschreven deelnemers toestuurt via e-mail. Voor de lunch 
wordt een standaardtarief van €25 toegepast, te verhogen met de bestelde dranken. Een 
clubverantwoordelijke haalt de bijdrage op en rekent af met één rekening.  
 
“Trappen” doen we vanaf 14u. Onderweg wordt er minstens éénmaal gepauzeerd om iets bij te 
“tappen”. Alle consumpties zijn voor eigen rekening. Indien mogelijk wordt er gewerkt met één rekening. 
 
“Maffen” doen we in ieder geval tijdens de 2-daagse fietsuitstap (een langere fietstocht gespreid over 2 
dagen). Voor de andere fietstochten kan je zelf een overnachting boeken als je dat wilt. De suggesties 
hiervoor zijn volledig vrijblijvend. 
 
Lidgeld. Niet-leden van de club kunnen maximaal twee recrea-routes meefietsen zonder aangesloten te 
zijn bij de club. Ze betalen dan een bijdrage van €5 per rit. Lid worden van WTC Lambroek 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 meefietsend lid van hetzelfde gezin op de 
clubrekening BE04 7512 0803 5031 met vermelding “lidgeld 2022”. Een (nieuw) betalend lid ontvangt een 
recrea clubshirt voor zover er beschikbaar zijn. Alle leden van de club genieten van alle clubvoordelen.  
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HT42 

10 april 
 

Rhododendron 
fietsroute 

 
 
 
 

Happen 

 
Bistrot Den Bascuul 
A. De Vosstraat 9 - Eksaarde 
https://www.bistrodenbascuul.be 
Voor de brasserie is er een parking. 
 

Trappen  39 km – vlak 
 

Tappen 

 

Café ‘t Stationnetje (na 22 km) 
Statiestraat 27 in Moerbeke  

 
Maffen 

 

B&B De Minnetuin, Langelede 66, 9185 Wachtebeke 
B&B Domisi'l, Axelsvaardeken 39, 9185 Wachtebeke 
B&B FinisTerrae, Rechtstraat 436, 9160 Lokeren 
 

Voor onze eerste rit trekken we naar het Waasland, in het noordelijkste deel van de 
provincie Oost-Vlaanderen. In dit deel van ‘Bloeiend Oost-Vlaanderen’ wordt vooral 
rhododendron en buxus gekweekt. Rhododendron bloeit van april tot juni afhankelijk 
van de soort en de weersomstandigheden. Er zijn echter nog maar weinig 
rhododendrons te zien in de particuliere tuinen. 

We starten in Eksaarde en gaan richting Moerbeke, langs de vaart en door het 
Heidebos, een mooie stukje natuur. We fietsen in een variërend landschap naar de 
Daknamse Meersen; van de oevers van de Moerbeek tot de oevers van de Durme.  

 

Uw gids is Herman 

 

Meer info op de fietsblog van “Genieten op 2 Wielen”: 
https://www.genietenop2wielen.be/fietsroute/rhododendron-fietsroute/ 
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HT39 

8 mei 
 

Spierevallei 
fietsroute 
 
 

Happen 

 

Eetcafé De Vrijheid  
Helkijnstraat 1 Sint-Denijs ( Zwevegem ) 
Parkeren rechtover restaurant 
https://www.devrijheidcafe.com 
 

Trappen  41 km – vlak 

Tappen 
 
La Maison du Canal (na 24 km) 
Rue du Canal 6 Estaimpuis 
 

Maffen B&B**   ’t Hof van Spiere, Kraaibosstraat 1 Spiere-Helkijn 
Hotel*** Le Haras des Chartreux, Place de Bourgogne 1B Estaimpuis 

 

Geen enkele korte fietsroute overschrijdt zoveel provinciegrenzen als de 
Spierevalleiroute. We fietsen door het gevarieerde landschap van de Bovenschelde 
en het beekdal van de Spiere in de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen 
langs de grens met Frankrijk in Picardisch Wallonië.  

We fietsen in een verborgen hoekje van België, in de schaduw van de Métropole 
européenne de Lille (Rijsel, Tourcoing, Roubaix). Het zal niet verwonderen dat dit 
zichtbaar is in de architectuur en de cultuur. 

Onze fietsroute start in Sint-Denijs een deelgemeente van Zwevegem. We rijden via 
de Schelde naar Spiere-Helkijn en Pecq. Via Estaimbourg en Leers-Nord komen we 
bij de Franse grens. Op de terugweg fietsen we langs de oevers van het Spierekanaal 
en de bedding van de oude spoorlijn Avelgem-Herseaux. 

 
Uw gids zijn Kurt (trappen) & Marc (happen) 
 
 
Route en info op “Genieten op 2 Wielen”: 
https://www.genietenop2wielen.be/fietsroute/spierevalleiroute/ 
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HT33 

5-6 juni 
 

De 8 Zaligheden 

  

Happen 

Dag 1 : Restaurant “Kruidenlucht” 
Kranenberg 18, Casteren, Nederland - parking aan het restaurant  
https://www.kruidenlucht.nl 

Dag 2 : Restaurant “De Bengel” (na 15 km) 
Markt 13, Eersel, Nederland 
https://www.hoteldebengel.nl 
 

Trappen  Dag 1 : 40 km – vlak 
Dag 2 : 52 km – vlak 

 
Tappen 

 

Dag 1 : Dinee Café De Kempen (na 21 km) 
Het Groen 14, Knegsel, Nederland 
https://www.dineecafedekempen.nl 

Dag 2 : Taverne D'n Ouwe Brandtoren (na 31 km) 
Burgemeester Willekenslaan 2, Reusel, Nederland 
https://www.ouwe-brandtoren.nl 
 

Maffen 
Hotel De Valk 
Frans van Beststraat 1, Valkenswaard, Nederland 
https://hoteldevalk.nl 

 
We fietsen twee dagen door de natuur en de landelijke rust rondom acht historische 
dorpjes in Noord-Brabant: Wintelre, Knegsel, Steensel op de eerste dag en Eersel, 
Duizel, Reusel, Hulsel en Netersel op de tweede dag. We happen zoals gewoonlijk 
om 12u in Casteren waar we de wagen achterlaten en met de fiets vertrekken voor 
een rit van 40km.  We stallen onze fiets en logeren in Hotel de Valk in Valkenswaard. 
Dineren doen we in de stad. Er blijft voldoende tijd om Valkenswaard (by night) te 
verkennen. Op dag 2 vertrekken we na het ontbijt om 10u en rijden 15 km tot Eersel 
waar we lunchen. Na de lunch fietsen we om 14 u verder voor de resterende 37 km 
tot Calsteren. We pauzeren na 16 km op de rand van de Peelse Heide. 

Opgelet : Vlug inschrijven want maximaal 30 deelnemers (15 kamers) kunnen mee! 
Weetje: In Kempenmuseum De Acht Zaligheden (Eersel), gevestigd in een karakteristieke 
langgevelboerderij, kan je meer je over de historie van deze streek leren. 

Uw gids is Herman 
 
Route en info op “Genieten op 2 Wielen”: 
https://www.genietenop2wielen.be/fietsroute/de-8-zaligheden/ 
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HT15 

19 juni 

Dijlevalleiroute  
 

Happen 

 

 
Brasserie ‘Hof ter Dijle’ 
Keerbergenbroek 79, 3150 Haacht 
Parking aan het restaurant  
https://www.hofterdijle.be 
 

Trappen  45 km – vlak 

Tappen 

 

Café Maritime (na 19 km) 
Sas 3 Haacht 
https://www.cafe-maritime.be 
 

Maffen 
B&B Aquarand, Vaartdijk 126, Zemst 
B&B Lithium Zen, Trianonlaan 11, Mechelen 
B&B Pony's en Pistolets, Barbarastraat 85c, Tremelo 
B&B De Hanewijkhoeve, Hanewijk 68, 3118 Rotselaar 

 
We starten langs de bochtige Dijle. Dit is de mooiste verbinding tussen de kunstige 
Dijlesteden Leuven en Mechelen. Eeuwenlang vormde de rivier de slagader van beide 
steden. Boten voerden goederen uit heel Europa aan. Op de oever verrezen fraaie 
koopmanshuizen, levendige marktplaatsen en talloze brouwerijen. Vandaag serveert 
de rivier vooral ontspanning: kleurrijke jachthavens, sfeervolle boottochtjes en 
uitnodigende terrasjes aan de waterkant. We genieten van het rustgevende water, de 
velden en de natuurgebieden.  

Medio achttiende eeuw nam het Kanaal Leuven-Dijle de economische rol van de Dijle 
definitief over. Vanaf Wijgmaal volgen we dit kanaal en draaien ons richting Mechelen 
tot Muizen waar we opnieuw de Dijle volgen richting Haacht. 

Noot: wil je graag de kunststeden bezoeken, maak er dan een weekendje van of kom eens terug.  

 
 
Uw gids is Herman 
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HT45 

3 juli 
Smokkelaarsroute 
 

Happen 

 

Brasserie Den Engel 
Singel 3 Baarle-Nassau (Nederland) 
https://denengel-baarlenassau.nl  
Parkings in de Kerkstraat, Sint-Annaplein, Alphenseweg 
 

Trappen  45 km vlak 
 

Tappen 
De Biertuin (na 21 km) 
Beekseweg 21 Ravels / Poppel 
http://www.biertuin.be 

  

Maffen 
Hotel Den Engel, Singel 3 Baarle-Nassau 
B&B El Bayo, Koning Albertstraat 146, Ravels 
B&B Nachteneel, Hofstraat 6, Ravels 
B&B Kromven, Steenweg op Weelde 23, 2330 Merksplas 

 

 

De Smokkelaarsroute is een unieke fietstocht die ons meeneemt langs het rijke 
smokkelverleden van de Kempense grensstreek nabij Poppel, Ravels en Baarle. 

Enig idee wat ‘pungelaar’ betekent? Of een ‘blauwn’? Welkom in Ravels, Poppel en 
Baarle. Hier zijn ze trots op hun smokkelverleden. Lange tijd spekten de vaak arme 
grensbewoners hun gezinsinkomen met smokkelen. Smokkelwaar hielp hen zelfs 
overleven tijdens de oorlogsjaren. Met een uitdagend kat-en-muisspel tussen 
smokkelaars en douane tot gevolg. 

 
 
 
 
 
Uw gids is Herman 
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HT46 

17 juli 
 

Rondje Drijdijk  
 
 
 
 

Happen 

 
Roste Muis 
Drijdijk 2 Waterland-Oudeman (Sint-Laureins) 
https://rostemuis.be 
Parkeren rond het restaurant 
 

Trappen  44 km – vlak 

Tappen 

 

De Koetshoeve (na 25 km)  
Berlaars 1A, 9991 Adegem 
http://dekoetshoeve.be 
 

Maffen 
B&B De Molenkreek, Molenkreekstraat 6, Sint-Laureins 
B&B De Bomloze Put, Bomlozenput 8, Watervliet 
B&B De Zwamhoeve, Sint-Jansstraat 87B, Sint-Jan-In-Eremo 
B&B Salus, Leopoldlaan 36, Eeklo 

 
 
Waar de wind waait en het water ruist, stromen zorgen weg als rivieren naar de zee.  
 
Als je de fiets opstapt en door het krekengebied van het Meetjesland rijdt, is dat 
precies wat je mag verwachten. Op twee wielen de regio doorkruisen opent een 
nieuwe blik op de wereld. Een frisse neus en een nieuwe kijk op de dingen. Dat effect 
heeft het Meetjesland nu eenmaal. Hier boetseert het water het landschap.  
 
 
 
 
 
 
 
Uw gidsen zijn Dirk en Ivan  
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HT37 

14 augustus 
 

Kronkelen langs de  
Grote en Kleine Nete  

Happen 

 
 
 
Bouwelhoeve 
Stationslei 42 Grobbendonk-Bouwel 
http://www.bouwelhoeve.be/index.php 
Het restaurant heeft een parking 
 

Trappen  43 km – vlak 

Tappen 

 

’t Oud Lier  
Nazaretdreef 103 Lier 
 

Maffen 
B&B Hullebrug, Bevelsesteenweg 101 Itegem 
Hotel***Florent,  Florent Van Cauwenberghstraat 45 Lier 
Best Western, Aldhem Hotel Jagersdreef 1 Grobbendonk  

 

In dit land van Pallieter kronkelen Grote en Kleine Nete door het vlakke landschap. 
De vergezichten en pittoreske plaatsjes volgen elkaar in sneltempo op. 

Starten doen we in Bouwel, waarna de bossen van De Merode ons naar de oever van 
de Grote Nete brengen. Natuurlijk kan de streekparel Lier niet ontbreken op deze 
route. Na de Zimmertoren te zijn gepasseerd, houden we even halt. 

Tussen het Netekanaal en Kleine Nete vangen we de terugweg aan. Door het 
kronkelen van de rivier denk je soms fietsers te zien aan de overkant, die je dan plots 
tegenkomt omdat ze in werkelijkheid op dezelfde oever als jou fietsen. 

 

 

Uw gids is Johan 

 
 

 
  



 

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

10x Happen & Trappen met  
WTC Lambroek - seizoen 2022 
 

 
HT36 

28 augustus 
 

Rondom Aalst 

 
 
 
 

Happen 

 
Brouwershuis Wieze 
Wiezeplein 14 – Wieze (Lebbeke) 
https://www.brouwershuiswieze.be 
Parkeren kan aan de kerk of op de parking hoek Sasbaan/Nieuwstraat 
 

Trappen  40 km – vlak tot glooiend 
 

Tappen 

 

Café Cambrinus  
Welleplein 6 – Welle (Denderleeuw) 

 
 
 

Oilsjt! De tot de verbeelding sprekende hoofdstad voor menig carnavalist, maar ook een 
stad met herinneringen aan priester Daens en schrijver Louis Paul Boon. 

Vertrekken doen we in Wieze, bekend om de vroegere jaarlijkse bierfeesten in de 
oktoberhallen. Over de Dender richting Gijzegem passeren we langs een kasteelhoeve 
en fietsen we langs een oude spoorwegbedding richting Aalst. Via het Crematorium en 
Hospitaal UZ Aalst komen we aan in Welle. Tijd om de beentjes even te laten rusten. 

Het tweede deel gaat via een houten spoorwegbrug richting Erembodegem. Om dan 
langs het Kluizenbos en de hellende Leirekensroute Moorsel te passeren. Nu nog een 
afdaling richting Dender om aan ons eindpunt te komen.  

 

Uw gids is Johan. 
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Je vindt op deze fietsblog zowel fietsroutes die Genieten op 2 Wielen heeft gefietst als 
fietsroutes die nog op het verlanglijstje staan. Fietsen moet een beleving zijn en 
uitgewerkte fietsroutes kunnen daarbij helpen. Of de maker van de fietsroute daarin is 
gelukt, kan je lezen bij de “Fietsroutes” die ik heb beoordeeld.  Bij “Ontdekken” lees je 
de reviews van mijn meest recente fietservaringen. “Onze selectie” zijn de fietsroutes 
die ik heb gefietst en naar mijn mening minstens een 3/5 verdienen. Je kan ook zelf een 
fietsroute selecteren op basis van de provincie of de regio waar je wilt gaan fietsen, de 
afstand die je aankan of de tijd die je hebt. En uiteraard wordt deze blog regelmatig 
aangevuld met nieuwe fietservaringen, met nieuwe ontdekkingen.  
 
Blijf op de hoogte van onze fietsbelevenissen en bezorg ons je mailadres via de website.  
“Genietenop2Wielen.be” is dé fietsblog voor al wie graag en traag wil fietsen en niet 
veel tijd wil verliezen bij zijn zoektocht naar een geschikte fietsroute. 

Veel leesplezier en tot op de fiets! 

Herman 
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