
Ontdek de veiligste route 
van en naar school 
in Haacht en omstreken

VEILIGE  
FIETSROUTES  
IN HAACHT





Het nieuwe schooljaar is in aantocht. CD&V Haacht kiest vastberaden voor de fiets 
als belangrijkste vervoermiddel voor het woon-schoolverkeer.

Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, snelheid, vrijheid en misschien ook wel 
sneller contacten leggen. Geen enkel vervoermiddel combineert zoveel voordelen en 
ook het klimaat vaart er wel bij. Daarom willen wij de fiets de plaats geven waarop 
hij recht heeft. De rode draad doorheen ons verhaal is dan ook “Koning Fiets”. 
Wij willen de mogelijkheden voor de fietsende scholier, en zeker ook voor andere 
fietsers, opwaarderen en uitbreiden. 

Omdat de fietsinfrastructuur in Haacht gewijzigd is tekenden wij een geactualiseerde 
versie uit van onze eerder uitgegeven brochures. 

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar stellen we deze brochure graag ter 
beschikking aan de gebruikers van “Koning Fiets”. In eerste instantie is deze gids 
opgesteld in het kader van het woon-schoolverkeer maar kan deze eveneens worden 
gebruikt voor woon-winkelverkeer, woon-werkverkeer of gewoonweg recreatief 
fietsen. We kozen voor de meest veilige fietsroutes tot aan onze gemeentegrens. 

Elke Haachtenaar ontvangt alvast een exemplaar om kennis te maken met de 
alternatieve fietsroutes doorheen de mooie natuur in onze gemeente. Nieuwe 
inwoners kunnen met onze brochure in de hand Haacht op een aangename en 
sportieve manier leren kennen!

Niet te vergeten: in de al dan niet nabije toekomst verkrijgen zowel de Rijmenamse-
steenweg als de Vinkstraat een nieuw fietspad. Voor de Werchtersesteenweg is een 
gescheiden fietspad bijna een realiteit. Door de scheiding van fietspad en rijweg 
zetten we al een stap in de goede richting voor meer veiligheid voor de fietser en 
voetganger. Het gebruik van de N21 (Stationsstraat) blijft een ernstig knelpunt voor 
de zwakke weggebruiker maar… tevens een werkpunt voor de Vlaamse overheid  in 
samenwerking met de gemeente.

CD&V Haacht wil graag meewerken aan elk constructief initiatief teneinde de 
veiligheid van onze fietsers te verbeteren… Veel en veilig fietsplezier!

CD&V- bestuur Haacht

VEILIGE FIETSROUTES 
IN HAACHT



VERTREKPUNT DON BOSCO RICHTING

HAACHT-STATION & KAMPENHOUT

ROUTE 1
Je verlaat Don Bosco langs de achterzijde, 
kant van de middenschool. Volg het verhar-
de weggetje naast de nieuwe woonwijk en 
steek vervolgens de Jennekensstraat over. 
Draai naar links, je volgt deze straat on-
geveer 400 meter tot aan de tweede straat 
rechts, het Schorisgat. Volg deze weg door 
een prachtig stukje natuur tot aan de Elfde 
Linielaan. Sla vervolgens af naar rechts tot 
aan de splitsing. Je fietst rechts omwille van 
het eenrichtingsverkeer en komt vervolgens 
op een T-spliting. Hier draai je naar links en 
steek de spoorweg over. Op het einde van het 
Heike sla je rechts af. Je volgt de Neerstraat 
ongeveer 500 meter, waarbij je de tweede 
straat op je linkerkant indraait. Ter hoogte 
van het kruispunt met de Grote Baan, volg 
je verder de Donkstraat. Via de derde straat 
rechts, de Elleveldweg, kan je Haacht- 
Station bereiken. 

Wanneer je richting Kampenhout wil, volg 
je de Donkstraat tot op het einde en ga je 
naar rechts, de Vingerstraat in. Op het ein-
de van deze straat kom je op een kruis-
punt. Op je rechterkant bevindt zich de wijk 
Haacht-Station. Links heb je de Oudestraat, 
die de grens vormt tussen Boortmeerbeek en 
Kampenhout. 

ALTERNATIEF
Een andere mogelijkheid om naar Kampen-
hout te rijden is bovenstaande route te vol-
gen tot in de Donkstraat. Na het kruispunt 
met de Grote Baan neem je de 2e straat links, 
de Heistraat. Op het volgende kruispunt ga je 
naar links, de Heystraat. Je komt hierdoor op 
de Vaartdijk waar je vervolgens rechts rich-
ting Kampenhout kan fietsen.

Don Bosco

Vaartdijk



WAKKERZEEL & KELFS

ROUTE 2
Je verlaat Don Bosco langs de achterzijde, 
kant van de middenschool. Volg het verhar-
de weggetje naast de nieuwe woonwijk en 
steek vervolgens de Jennekensstraat over. 
Draai naar links, je volgt deze straat on-
geveer 400 meter tot aan de tweede straat 
rechts, het Schorisgat. Volg deze weg door 
een prachtig stukje natuur tot aan de Elfde 
Linielaan. 

Draai hier naar links tot aan de spoor-
wegovergang. Sla links af de Nieuwstraat in 
en vervolgens ga je aan de Dijkstraat weer 
naar links. Neem het eerste kleine weggetje 
op de rechterkant, het Sportveld. Vervolg je 
weg tussen de sportterreinen van Den Dijk 
tot aan de Brugstraat. Je steekt de brug over 
en na ongeveer 100 meter sla je rechts een 
grindweg in. Hier hou je opnieuw rechts, het 
Molenspoor. Je bereikt de Wijgmaalsesteen-
weg. Wanneer je deze oversteekt kom je in 
het centrum van Wakkerzeel. Kelfs kan je 
bereiken via de Kelfstraat die je vindt aan de 
kerk van Wakkerzeel.

Het Schorisgat

Het Sportveld



VERTREKPUNT DON BOSCO RICHTING

ROUTE 3
Je verlaat Don Bosco langs de achterzijde, 
kant van de middenschool. Volg het verhar-
de weggetje naast de nieuwe woonwijk en 
steek vervolgens de Jennekensstraat over. 
Draai naar links, je volgt deze straat on-
geveer 400 meter tot aan de tweede straat 
rechts, het Schorisgat. Volg deze weg door 
een prachtig stukje natuur tot aan de Elfde 
Linielaan. Draai hier naar links tot aan de 
spoorwegovergang, steek deze over en fiets 
nog een 150-tal meter rechtdoor tot in het 
dorp van Wespelaar. 

Van hier kan je je tocht ook verder zetten 
naar Tildonk. Je fietst van aan de kerk in 
Wespelaar links de Grote Baan op om ver-
volgens de eerste straat rechts in te slaan. 
Dit is de Elisabeth Willemslaan waar op de 
rechterkant de lagere school Klimop ge-
vestigd is. Je fietst moedig door tot aan de 
De Costerstraat. Hier sla je rechts af waar-
bij na enkele honderden meters deze straat 
overgaat in de Kruineikestraat. Deze straat 
brengt je aan Tildonk brug. 

Indien je eindbestemming Wijgmaal is, dan 
steek je de brug over om vervolgens meteen 
links het jaagpad langs het kanaal Leuven – 
Mechelen te volgen. 

WESPELAAR, TILDONK & WIJGMAAL

Wespelaar

Tildonk brug



ROUTE 4
Verlaat de school langs de hoofdingang, 
steek vervolgens over aan de verkeerslich-
ten. Even links, meteen weer rechts om zo in 
de Lange Kant te belanden. Volg deze straat 
tot aan de Zoellaan. Je steekt deze drukke 
straat over en fietst naar links. Vervolgens 
sla je de tweede straat rechts in, de Lan-
gerheide. Na een 150-tal meter sla je rechts 
het Heideveld in. Blijf trappen tot aan het 
kruispunt met het kapelletje en draai met de 
straat mee naar links. 

Volg nu de Sint-Adriaanstraat naar rechts 
tot aan de T-splitsing. Hier ga je naar links, 
de Beverdijk op. Volg deze weg tot aan de 
volgende brede T-splitsing waar je links af-
draait en de Beverdijk verder volgt. Op het 
einde van de straat sla je links af, de Dreef 
in. Je volgt deze mooie dreef met zijn stati-
ge bomen tot aan de spoorweg en een beetje 
verder kom je op de Wespelaarsebaan. Van 
hieruit kan je vlot Boortmeerbeek bereiken.

BOORTMEERBEEK & HEVER

Oversteek Don Bosco

De Dreef



VERTREKPUNT DON BOSCO RICHTING

ROUTE 5
Verlaat de school langs de hoofdingang en 
volg de Stationsstraat richting Haacht- 
Centrum. Aan de Y-vormige splitsing met de 
Rijmenamsesteenweg neem je schuin links 
het kleine straatje, het Klapgat. Dit  straatje 
leidt je naar de parking. Volg de weg en 
draai mee rechtsaf, de Sint-Remigius weg 
in, tegenover het kerkhof. Na 200 meter 
kom je aan de Keerbergsesteenweg die je 
oversteekt en waar je het fietspad naar links 
neemt. Aan de verkeerslichten rechtdoor, 
vervolgens over de Hansbrug waar je op het 
grondgebied van Keerbergen komt. ALTERNATIEF

Een rustiger alternatief is de school te ver-
laten via de hoofdingang en de Stations-
straat heel kort te volgen richting Haacht- 
Centrum. Eenmaal je het tankstation 
passeert, sla je schuin rechts het Molenveld 
in. Bij de volgende twee kruispunten ga 
je steeds rechtdoor tot je op een versmal-
de aardeweg komt. Deze brengt je tot in de 
Vekestraat. Sla linksaf en volg deze weg tot 
op de Markt, waar je onmiddellijk rechts af-
slaat. Je steekt de Werchtersesteenweg over 
en je slaat linksaf om vervolgens tegenover 
de kerk rechts de Petrus Mertensweg in te 
rijden, richting parking Lombaarden. Na 
het korte stukje bergaf volg je het pad schuin 
links tussen de twee parkings tot aan de 
Lombaardenlaan. Hier steek je vervolgens 
de drukke baan over via de fietsoversteek-
plaats. Rij rechtdoor over het grindpad tot 
aan een T-splitsing en volg de weg naar 
links om zo rustig tot aan de Wilde Heide te 
fietsen. 

KEERBERGEN – TREMELO

Parking Lombaarden 

Petrus Mertensweg



Voor Keerbergen rijd je links af tot aan de 
Keerbergsesteenweg. Vanaf hier neem je het 
fietspad rechts richting Hansbrug. Nog even 
trappen en je bent zo in Keerbergen.

Om Tremelo te bereiken ga je op de Wilde 
Heide naar rechts tot net over de antitank-
gracht. Je draait vervolgens de Kapelle-
mansdijk op die je volgt en zo kom je in de 
Bessemhoefweg. Je ziet een blauwwit ka-
pelletje aan je linkerkant. Daar ga je naar 
links. Deze veldweg brengt je naar het jaag-
pad naast de Dijle. Hier rijd je naar links. Na 
een 150-tal meter steek je de brug over en zo 
bereik je Tremelo.

KEERBERGEN – TREMELO

De oude Hansbrug



VERTREKPUNT DON BOSCO RICHTING

ROUTE 6
Verlaat de school langs de hoofdingang, 
steek vervolgens over aan de verkeerslich-
ten. Even links, meteen weer rechts om zo in 
de Lange Kant te belanden. Volg deze straat 
tot aan de Zoellaan. Je steekt deze drukke 
straat over. Weer even naar links, vervolgens 
sla je de eerste straat rechts in, de Denne-
weg. Blijf deze straat rechtdoor volgen tot je 
aan de Rijmenamsesteenweg komt. Draai 
hier links het fietspad op, volg dit en na on-
geveer 15 minuten trappen ben je in Rijme-
nam dorp. Hou er wel rekening mee dat dit 
een dubbel fietspad is. Tegenliggers behoren 
dus tot de mogelijkheid!

ALTERNATIEF
Er bestaat ook een manier om de druk-
ke Rijmenamsesteenweg deels te vermij-
den. Je volgt bovenstaande route tot op 
de  Rijmenamsesteenweg. Na een 100-tal 
 meter sla je echter schuin links af, de Dam-
weg in. Blijf rechtdoor rijden, volg een kort 
stukje aardeweg door het veld en wat verder 

rijd je terug op aangenamere asfalt. Je komt 
nu op een kruispunt met vijf wegen. Rij hier 
rechtdoor, het autovrije stukje van de Dam-
weg tot aan de Houtheide. Deze steek je over 
en je neemt meteen schuin rechts het vervolg 
van de Damweg tot aan de Hooiberg. Steek 
ook deze over en meteen fiets je rechtdoor 
de Vossenberg in. Neem vervolgens de eerste 
straat rechts, Hollaken. Volg deze rustige as-
faltbaan tot je aan de Rijmenamsesteenweg 
komt. Hier ga je linksaf naar Rijmenam. 

Hollaken

Damweg

RIJMENAM



ROUTE 7
Je verlaat de school via de hoofdingang en 
volgt de Stationsstraat heel kort richting 
Haacht-Centrum. Eenmaal je het tanksta-
tion passeert, sla je schuin rechts het Mo-
lenveld in. Je steekt het eerste kruispunt met 
de Mercatorlaan over en vervolgens sla je 
bij het volgende kruispunt rechts de Golt-
fuslaan in. Aan je linkerkant fiets je voorbij 
een kapelletje om vervolgens na een 50-tal 
meter het postkantoor op je rechterkant te 
passeren. Op het einde van de Goltfuslaan 
draai je links even de Wespelaarsesteenweg 
op om na 50 meter rechts een smal asfalt-
pad op te rijden. Je volgt dit pad tot aan de 
Kloosterstraat. Steek deze over en je fietst 
via de Merelstraat richting voetbalveld. Aan 
het einde van de betonnen muur draai je nu 
linksaf, het Hoogveld in. Je volgt deze straat 
een 100-tal meter tot je op de Werchterse-
steenweg komt. Vanaf hier kan je een fiets-
pad volgen waarbij je na 3,5 kilometer aan 
de brug in Werchter komt en je tocht kan 
verderzetten richting Rotselaar.

ALTERNATIEF
Indien je een alternatieve route vanaf de 
Werchtersesteenweg verkiest, kan je in 
plaats van het fietspad langs de steenweg 
te volgen, deze weg oversteken naar het 
 Scharent. Deze kronkelige weg blijf je vol-
gen. Na een kwartiertje fietsen zie je de oe-
ver van de Dijle op je linkerkant. Nog heel 
even trappen en zo kom je aan de brug in 
Werchter, vanwaar je richting Rotselaar kan.

WERCHTER & ROTSELAAR 

GoltfuslaanHoogveld
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ROUTE 8
Je vertrekt aan de hoofdingang van de 
school om in de richting van het kanaal te 
fietsen. Aan Tildonk brug steek je over en sla 
je onmiddellijk links af, via de fietstunnel, 
het jaagpad langs het kanaal op. Trap rus-
tig verder op het jaagpad om vervolgens na 
ongeveer twee kilometer de Heystraat in te 
slaan. Je rijdt even rechtdoor tot je aan een 
kruispunt komt waar je links de Vingerstraat 
indraait. Deze straat volg je tot aan de wijk 
Haacht-Station. 

HAACHT-STATION

VERTREKPUNT SINT-ANGELA RICHTING

Tildonk brug



WAKKERZEEL & KELFS

ROUTE 9
Je verlaat de school en fietst naar rechts 
richting het kanaal. Je steekt het kanaal 
over en vervolgens sla je rechts af en volgt 
de Vaartdijk tot aan de Kapelleweg. Je steekt 
de spoorweg over en bij de volgende scher-
pe bocht rijd je rechtdoor, de Kattegatweg 
in. Via de aansluitende Kesterveldweg kom 
je aan de Wijgmaalsesteenweg. Steek deze 
over, de Kelfsstraat in. Om Wakkerzeel te 
bereiken volg je de Kelfsstraat tot aan de 
kerk.

Wakkerzeel

Wakkerzeel



ROUTE 10
Je neemt rechts de Kruineikestraat en rijdt 
over de brug van het kanaal. Je neemt de 
bocht naar links en volgt verder de Kruinei-
kestraat die daarna overgaat in de De Cos-
terstraat. Op het eerstvolgende kruispunt sla 
je links af, de Elisabeth Willemslaan in. Op 
het einde van deze straat ga je naar links de 
Grote Baan op. Even later zie je de kerk van 
Wespelaar aan je rechterkant en ben je in 
het centrum van Wespelaar. 

Wanneer je naar Haacht wil, sla je aan de 
kerk onmiddellijk rechts af, de Nieuwstraat. 
Steek de spoorweg over. Voorbij de spoorweg 
sla je onmiddellijk links af de Elfde Linielaan 
in. Je neemt vervolgens de eerste straat 
rechts die je naar het Schorisgat brengt. Zo 
bereik je de Jennekensstraat waar je links 
afslaat. Neem daarna de eerste straat rechts, 
de Mercator laan. Fiets verder tot aan de der-
de straat rechts en rij het  Molenveld in. Bij 
het volgende kruispunt ga je rechtdoor tot 
je op een versmalde aardeweg komt. Deze 
brengt je tot in de Vekestraat. Sla linksaf en 
volg deze weg tot op de Markt van Haacht.

VERTREKPUNT SINT-ANGELA RICHTING

WESPELAAR & HAACHT

Nieuwstraat

Wespelaar



HERENT & VELTEM

ROUTE 11
Deze route start aan de uitgang achter aan 
de school in de Kouterstraat. Aan de poort 
ga je rechts om meteen weer links het Eike-
blokplein in te draaien. De straat draait eerst 
rechts en dan links rond het pleintje. Je laat 
de eerste straat links liggen en draait rechts 
het Eikeblok in tot aan de Lipsestraat. Hier 
kan je vlot oversteken via de oversteekplaats 
rechts. Vanaf hier fiets je verder tot je op je 
rechterkant een klein straatje tegenkomt. 

Draai dit in, blijf even trappen om zo in de 
Zevende Liniestraat te belanden. Even links 
en meteen weer rechts de Kerkweg op. Dit is 
het smalle asfaltbaantje dat parallel met het 
voetbalveld loopt. Tussen de velden, weiden 
en tuinen fiets je tot aan de Mortelstraat. 
Draai vervolgens rechts af, steek de straat 
over en sla meteen weer links de Ketelstraat 
in. De weg kronkelt opnieuw door velden en 
weiden richting Herent.

Zevende Liniestraat



ROUTE 12
Je verlaat de school en fietst richting het 
kanaal Leuven - Mechelen. Juist voor de 
brug sla je links af en rijd door de nieuwe 
fietstunnel. Zo ga je het zuidelijk jaagpad op. 
Blijf rustig trappen tot Kampenhout of nog 
even verder tot Boortmeerbeek. 

ALTERNATIEF
Een alternatief richting Kampenhout is dat 
je op het zuidelijk jaagpad aan de padden-
stoel van ‘Fietsroutenetwerk Dijleland’ links 
bergaf rijdt richting Buken. Je volgt de Beek-
straat die na een bocht naar links overgaat 
in de Bukenstraat. 

ROUTE 13
Je rijdt richting kanaal waar je voor de brug 
naar rechts afslaat, de Zuiddijk op. Via dit 
jaagpad zal je na een 5-tal kilometer Wijg-
maal brug bereiken. 

Sint-Angela

KAMPENHOUT & BOORTMEERBEEK 

WIJGMAAL

VERTREKPUNT SINT-ANGELA RICHTING

Sint-Angela
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