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Routebeschrijving  
Een fietstocht doorheen Kalmthout van 32km om samen met het gezin af te leggen op een 
ontspannende zonnige dag. 

→ Onze route start in de Thillostraat. U rijdt richting Heide tot aan het kruispunt met de Rode 
Weg. Hier slaat u links af. 

→ U volgt de Rode Weg tot aan de Beauvoislaan, steekt de baan over en vervolgt uw route via 
de Rode Weg. Deze blijft uw volgen wanneer deze naam verandert in de Epiceadreef. 

→ Op het einde volgt u de baan naar rechts, deze verandert in de Boswachtersdreef. Meteen 
na de bocht slaat u linksaf naar de Groendreef. 

→ Ten einde de Groendreef slaat u weer naar links af, zodat u in de Zonnekinddreef terecht 
komt.  

→ Wanneer uw op uw rechterkant de school tegen komt slaat u rechtsaf naar de Missiehuislei. 
→ U steekt de drukke baan over en komt terecht in de Withoeflei. Deze gaat halverwege in een 

flauwe bocht naar rechts. 
→ Aan het spoor steekt u de baan over en gaat u rechtdoor richting de Max Temmermanlaan. 
→ Deze blijft u volgen totdat u aan de voetbal van K. Heibos S.V. komt. Hier neemt u rechts de 

Koningin Astridlaan. 
→ Aan het T-kruispunt met de Guido Gezellelaan slaat u linksaf richting De Vroente. Dit is 

Zavelbaantje.  
→ Aan De Vroente steekt u de baan over en vervolgt uw fietsroute via het rechterfiets-

/wandelpad zodat u terecht komt bij de Scouts en Gidsen Heuvel. 
→ Hier gaat u naar rechts en bevindt u zich in de Korte Heuvelstraat. 
→ U vervolgt deze weg en slaat linksaf naar de Kastanjedreef. Deze rijdt u ten einde. 
→ Vervolgens slaat u rechtsaf naar de Frans Raatsstraat tot aan de spooroverweg. 
→ Net over de spoorweg gaat u naar links en volgt u Rozemieke tot voorbij de brug. 
→ Deze gaat over naar de Turfvaartlaan. Net wanneer u richting Essen begint te fietsen slaat u 

linksaf naar de Imkersweg.  
→ Bij de eerst volgende splitsing houdt u links aan en bevindt u zich op de Beverdonksstraat. 
→ Deze blijft u volgen en houdt u nogmaals links aan. Zo volgt u nu de Gageltjes richting 

Wildert (De Molen). 
→ Aan De Molen aangekomen gaat u kort naar rechts via de Sint Jansstraat. Meteen aan uw 

linkerkant slaat u een klein padje in door de velden, het Vondertpad. 
→ Eens aangekomen op het volgende kruispunt gaat u naar rechts richting de drukke baan 

(Rose Gronnenpad). 
→ Aan de Roosendaalsebaan aangekomen steekt u de straat over en gaat u schijn rechts van u 

de Holleweg in. 
→ Deze rijdt u bijna ten einde tot u links de Kempenlaan in kan slaan. 
→ Halverwege deze baan slaat u rechts af naar de Cederlaan. 
→ Bij de drukke baan aangekomen (Essensteenweg) steekt u over en gaat u naar links totdat u 

rechts kan afslaan naar de Pastorijhoef. Deze houdt u rechts aan. 
→ Aan het volgende T-kruispunt gaat u naar rechts de Prelaat Deckersstraat in. 
→ Vervolgens slaat u rechts de Boomgaardstraat in.  
→ Op het einde van de straat slaat u rechts af naar Den Bloempot. Deze loopt over in de 

Blikstraat.  
→ Aan het kruispunt steekt u rechtover naar de Maatjesstraat.  



→ Deze baan blijft u volgen wanneer deze baan overgaat in de Vissersstraat in de bocht naar 
rechts . 

→ Op het eerst volgende T-kruispunt slaat u linksaf naar Riethoek. 
→ Deze baan blijft u volgen totdat u op uw rechterkant Hanneke Wiewau tegenkomt. Hier slaat 

u in.  
→ Op de drukke baan (Wuuswezelsteenweg) aangekomen steekt u voorzichtig over en gaat u 

naar rechts. 
→ Iets verder op uw linkerkant komt u de straat Marijnnevennen tegen. Ga hier naar links. 
→ Deze straat gaat u ten einde. Vervolgens slaat u linksaf naar de Groespolderstraat. 
→ Op het einde gaat u hier naar rechts, de Vossenstraat in.  
→ Wanneer u uitgekomen bent op de Roosendaalsebaan gaat u naar rechts en volgt u de 

omleiding via de Achterstraat.  
→ U rijdt richting de kerk via de Kapelstraat. 
→ Aan de kerk aangekomen gaat u naar links op de Kalmthoutsesteenweg richting 

Wuustwezel.  
→ Hier slaat u rechtsaf bij het Heiken. 
→ Deze straat blijft u volgen totdat u uitkomt bij Dr.J.Goosenaertsstraat. Sla deze weg in op uw 

rechterkant. 
→ Op de Brasschaatsesteenweg aangekomen steekt u voorzichtig over en neemt u schijn links 

het Kruisbos.  
→ Zo rijdt u binnendoor via de velden naar de kerk van Kalmthout (via knooppunt 71 en 

vervolgens 75).  
→ U neemt vervolgens het kleine steegje achter door dat leidt tot aan het gemeentehuis 

(Kapellekespad). 
→ Ga hier rechtdoor verder over Kerkeneind en sla linksaf naar de Driehoeksstraat. 
→ Op het eerstvolgende kruispunt aangekomen steekt u rechtover naar de Heikantstraat. 
→ Net voorbij het sportpark aangekomen steekt u over naar rechts en volgt u het Pastoor 

Hensstraatje. 
→ Via dit kleine padje komt u terecht op de Gomarus van Geelstraat. Ga hier naar rechts, steek 

het kruispunt over en blijf deze volgen tot dit overgaat in de Thillostraat (bij Speelpleinen 
Kalmthout). 
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