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Vertrekken doen we op de parking van het domein Breeven “Barelstraat 111, Bornem. Dit is 17.5km vanuit
Sint-Pauwels. Dit is zowat de enige parking in Bornem waar je gratis of zonder parkeerschijf mag parkeren.
Via landelijke Vlaamse polderwegen trekken we richting Puurs en wat verder in Londerzeel gaan we de A12
over. Na 18km komen we aan het zeekanaal Brussel-Schelde voor het eerste vrij gedeelte.
Vrij gedeelte 1 voor A/B/C: kanaal volgen tot brug Humbeek-Sas, afstand 5 kilometer.
We gaan nu naar de andere kant van het kanaal en een 500 meter voor de verbrande brug rijden we richting
Eppegem naar Perk (36 km). Hier kan de C-groep al een eerste keer stoppen voor een koffiebreak in café de
“4-vaten” of het “Plenke”. De rest kan/moet verder doorrijden naar Kampenhoout waar we na 45km een
eerste splitsing krijgen. De C-rit zal daar rechtdoor gaan richting Buken en Wakkerzeel naar de middagstop; A
en B slaan rechtsaf voor een tweede vrij gedeelte.
Vrij gedeelte 2 voor A/B: baan volgen tot in Veltem Beisem, afstand 4km.
In Veltem Beisem gaan de B-rijders links richting Herent en Wijgmaal en gaan vlak voor Leuven naar de
middagstop, de A-groep gaat rechts waar ze op 57km starten aan de eerste klim van het seizoen.
Vrij gedeelte 3 voor A: Fietspad volgen tot eind en dan links blijven doorklimmen tot aan de radar,
afstand 2km
Nu volgt een afdaling op kasseien richting Bertem en van daaruit naar Heverlee, en voor degene die hun
legerdienst daar gedaan hebben weten dat Leuven dan vlakbij is. We doorkruisen Leuven langs de oude
markt, het stadhuis en de brouwerij van Stella, kortom de belangrijkste bezienswaardigheden. Via het
natuur- gebied Wijgmaalbroek rijden we dan richting middagstop Heikant-Rotselaar.
Middagstop: Café “Onder den toren” A-rit na 80km. B en C-rit na 61km
Na de middagstop rijden alle groepen via Werchter en passeren hier de grote festivalweide. Het is echter nog
iets te vroeg voor de optredens, dus rijden we
maar door naar de Dijle. Hier krijgen we een
mooi “Strade Bianche” vrij gedeelte.
Vrij gedeelte 4 voor A/B/C: We volgen de Dijle
via een mooi berijdbaar gravelpad en dit voor
11km, na 5km moeten we wel een baan
oversteken. Voorzichtig!!!
In Muizen gaan we via het Mechels Broek en de
Nekkerspoel het centrum van Mechelen
binnenrijden. De markt en de SintRomboutstoren zijn misschien wel een mooie
Even rusten met ons vieren op de oude markt van
plaats voor een groepsfoto. We volgen nu terug
Leuven
de Dijle tot aan de de Rupel.
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Vrij gedeelte 5 voor A/B/C: Vanaf de blauwe fietsersbrug volgen we de Rupel tot vlak voor klein Willebroek
afstand 4.5km; aan de eerste splitsing blijf je links volgen.
Wij gaan dan verder richting zeesluis van Wintam over de sluizen om wat verder het laatste vrij gedeelte aan
te vangen op 125km. De B-en C-rit doen dit vrij gedeelte niet.
Vrij gedeelte 6 voor A: Een mooie kasseistrook van 1,5km blijven volgen tot in bocht waar kasseien stoppen
niet rechtdoor maar links de kasseien verder volgen.
Nu is het nog een kleine 6 km richting Bornem waar eventueel kan gestopt worden op de markt waar zeker
keuze genoeg is om de innerlijke mens ook te versterken.

Een tussenstop aan het
stadhuis van Leuven.
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