Fotofietszoektocht 2
Start: Marktplein in Meerhout
We starten op de Markt van Meerhout. We rijden het steegje in langs frituur
Monique en eenmaal op de Goorstraat aangekomen draaien we rechts en daarna
meteen links het Molenveld in. Na een 100-tal meter rijden we links in de OudStrijderstraat. Op het T-punt slaan we linksaf waarna we de zandweg volgen tot het
kruispuntje. Draai rechts en blijf rechtdoor rijden tot aan het grasveld. Hier slaan we
links en na enkele meters gaan we rechts tot aan de Monseigneur Cruysberghslaan.
Die straat steken we over en vervolgen we tot aan de Watermolen die we links van
ons laten liggen. Passeer het bruggetje en hou rechts aan. Op de eerstvolgende
splitsing draaien we links tot we op de straat Lil belanden. Fiets naar rechts en
passeer het Sint-Elisabethkapelletje via de Brigandstraat en sla de eerste straat
links af. Je komt opnieuw op Lil terecht. Rijd verder tot aan de Mazda garage, waar
je net voordien het doodlopende straatje inslaat tot de drukke Molsebaan.
Steek voorzichtig over en vervolg de straat Hoevendijk voor een hele tijd tot aan de
achterkant van de Monnikerhoeve waar je ook een bruggetje passeert. Draai rechts
en rijd ook het volgende bruggetje over aan de rechterkant. Je rijdt nu op de
Smissestraat. Deze zandweg volg je tot de splitsing met Kruisweg. Die weg volg je
dan weer tot het volgende bruggetje dat je eveneens oversteekt. Rijd verder over
Kruiswacht tot je aan je linkerzijde opnieuw een brug ziet. Rijd over de brug en hou
rechts aan tot je de drukke Meerhoutseweg/Heikant oversteekt.
Draai meteen rechts De Hutten in en ga vervolgens links. Volg de zandweg -steek
de Lijsterstraat over- tot op het Gebergte. Hier draai je rechts tot je links kan
afdraaien in de Wipstraat. Fiets rechts via de Alvinnenberg tot aan de Bredestraat.
Draai linksaf tot aan de Kiezel. Onderweg kom je voorbij taverne De Luihoeve.
Op de Kiezel steek je voorzichtig over en draai je links. Na enkele tientallen meters
rijd je rechts de Heideweg in tot op de weg Hesemeer. Hier ga je links tot je aan je
linkerzijde de Weidestraat kan inslaan. Op het T-punt draai je rechts Hesemeer op,
een straat die je volgt tot je via de Moenstraat opnieuw op de Kiezel komt.
lees verder na het plannetje.
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Die straat steek je over tot op het kruispunt aan de elektriciteitscabine. Je blijft
rechtdoor rijden via de Engstraat tot het kruispunt aan het kapelletje. Daar sla je
rechtsaf -voorbij de speeltuin- tot je op de Bevrijdingslaan aankomt. Steek die
drukke straat over en fiets via Breepoel altijd rechtdoor tot aan het kapelletje OLV
van Zeven Weeën. Ga rechts de Oude-Vorstsebaan in. Eenmaal op Genebroek
aangekomen draai je links en rijd je verder tot aan de rotonde. Die steek je
vervolgens over om zo de straat Borgerhout op te rijden tot aan de
Gestelsesteenweg.
Steek de Gestelsesteenweg over en rijd via Halfweg door tot het kruispunt met
Bokkenrode. Hier draai je links en fiets je verder tot de Olmsebaan. Steeks de
Olmsebaan over en rijd rechtdoor tot het eerste kruispunt. Hier sla je rechts de
Heesterweg in. Volg de straat tot het T-punt waar je linksaf slaat op Rooiaarde.
Volg de straat ook na een scherpe bocht naar links tot je een honderdtal meter
verder via een zandweg rechtsaf kan. Volg de zandweg tot voor de Nete. Volg de
beek mee voor een 800 meter. Op de eerste splitsing volg je de weg met de Grote
Nete links van je tot aan het eindpunt: de Watermolen.
Einde: Watermolen aan het Grote Netewoud

In welke volgorde zie je de 17 foto's tijdens je fietstocht?
Deel de juiste combinatie op Vetexbart.be en win een cadeaucheque!
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