Favoriete

loop- en
wandelroutes
in Brecht

Sport

met een vleugje toerisme…
Nu de zomerreisplannen achter in de kast opgeborgen zijn ben
je misschien nog op zoek naar inspiratie om dichtbij huis mooie
herinneringen te maken?
Brecht biedt heel wat mooie omgevingen om in te fietsen, lopen en
wandelen. Daarom ging de sportdienst op zoek naar de favoriete
fiets-, loop- en wandelroutes van de Brechtenaren. Via een Facebookoproep ontvingen we vele leuke en originele routes. Die routes
hebben we nu allemaal bij elkaar gebracht in een brochure en op de
gemeentewebsite. Op die manier kan die verzameling van routes
inspirerend werken, zodat je eens een andere weg loopt dan je vast
trainingsrondje. Je leert ongetwijfeld nieuwe kanten van Brecht kennen.
Alle routes zijn onderverdeeld per deelgemeente Brecht (Brecht,
Sint-Lenaarts, Sint-Job-In-’t-Goor en Rommersheide/Overbroek).
Elke deelgemeente is voorzien van drie loop- en wandelroutes met
een korte, middellange en lange afstand. Kortom, voor ieder wat wils
en voor iedereen haalbaar. Steeds hebben we ook de naam van de
inzender bij de route gezet om die te bedanken. Op sportiefbrecht.be
vind je alle routes (inclusief de fietsroutes). Daar kan je het parcours
in detail bekijken door op de foto te klikken. Je krijgt de route uitgetypt

in tekst te zien, alsook een link naar de website Strava. Daar kan je
maximaal inzoomen om de route de bekijken. Achteraan de brochure
vind je meer informatie over Strava.
Ontdek deze zomer zelf waarom toeristen naar Brecht komen. Van
ongerepte natuurgebieden, eindeloze vergezichten, routes langs
het groen en het blauw, een boeiende geschiedenis die teruggaat
tot de prehistorie tot een waaier aan overnachtingsmogelijkheden
en gastronomische beleving. Onze gemeente heeft het allemaal
en het meeste is bovendien gratis, maar niets houdt je tegen om
onderweg de dorst te lessen of de honger te stillen en zo de lokale
horeca te ondersteunen. We geven jullie alvast een voorsmaakje met
de Bezembindersroute, de Locht en het SintWillebrorduspad.

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplaats 1
2960 Brecht
03 660 28 30
www.brecht.be/vrijetijd

Route

BRECHT

Brecht

Sint-Lenaarts

Overbroek

Klein-Veerle

Onze Lieve
Vrouw van
Nazareth

Korte route (4,5km))

Let op: route gedeeltelijk over zandpad
Start: Kapel Westmallebaan
1 Loop richting Abdijlaan richting
Abdij OL Vrouw Van Nazareth 
2 Draai de eerste straat rechts in 
3 Houd steeds links aan 
4 Op de T-splitsing draai je linksaf
terug richting Abdijlaan 
5 Draai vervolgens linksaf en vervolg
uw route op de Abdijlaan 
6 Loop rechtdoor terug naar uw
vertrekpunt. 
Met dank aan Lotte Jansen

Middellange route (6km)

Lange route (9,5km)

Start: kruispunt Nollekensweg met

Start: Kruispunt Gasthuisstraat met
Venusstraat

1 Vertrek op Nollekensweg
richting kerk 

1 Vertrek op Gasthuisstraat richting

2 Achter de kerk, sla linksaf
naar Biest 

2 Sla linksaf naar Hofstraat 
3 Neem op het rondpunt de 2e afslag

Bristerstraat

3 Sla rechtsaf naar Gemeenteplaats 

kerk van Brecht 

(rechtdoor naar Veldstraat) 

4 Sla linksaf naar Schoolplein 

4 Sla rechtsaf naar Luyckstraat en

5 Ga links  voorbij GBS De
Sleutel-bloem en sla linksaf naar
Schoolstraat 

5 Sla linksaf naar Sint Lenaartsbaan

6 Sla rechtsaf naar Lessiusstraat 
7 Sla linksaf naar Broekhovenstraat 
8 Sla linksaf naar Pullemansstraat 
9 Sla rechtsaf  naar Luyckstraat
en meteen linksaf naar
Henkxbroekweg 
q Sla linksaf naar Sint Lenaartsbaan 

meteen linksaf naar Weehagen 
over de brug 

6 Sla linksaf naar Veldstraat 
7 Sla halverwege de brug rechtsaf
naar Oudaenstraat 

8 Loop langs het station
Noorderkempen

9 Loop aan de parking rechtdoor

tussen de paaltjes naar een smal
weggetje 

w Net voor de brug, sla linksaf naar
Weehagen 

q Volg de bocht naar rechts en sla

e Sla linksaf naar Luyckstraat 

w Sla net voor het begin van de brug

r Sla rechtsaf naar Nollekensweg 

linksaf richting brug 

rechtsaf naar Mieksebaan 

t Loop verder rechtdoor naar
vertrekpunt 

e Sla linksaf naar Kapelstraat (onder

Met dank aan Julie Van Loy

r Sla linksaf naar Molenstraat 
t Loop verder naar het vertrekpunt 

de E19 door) 

Met dank aan Bram Opdebeeck

Route

Rommersheide/
Overbroek

Brecht
Overbroek

Rommersheide

Korte route (4,2km))

Start: Kruispunt Jos Nuytsdreef met Lakvenheidedreef
1 Loop de Lakven-heidedreef in 
2 Sla linksaf naar Albatrosdreef 
3 Sla rechtsaf naar Mieksebaan 
4 Sla linksaf naar
Rommersheide A 
5 Sla rechtsaf naar
Rommersheide C 
6 Sla linksaf naar
Rommersheide D  en
meteen rechtsaf naar
Rommersheide E 
7 Sla rechtsaf naar
Rommersheide F 
8 Sla rechtsaf naar Mieksebaan 
9 Sla linksaf naar
Spechtendreef 

q Sla rechtsaf naar
Albatrosdreef 
w Sla linksaf naar Haringdreef 
e Sla rechtsaf naar Dwarsdreef


r Sla nogmaals rechtsaf naar
Dwarsdreef 
t Sla linksaf naar Hoeksedreef 
y Vervolg uw weg naar
Eksterdreef 
u Sla rechtsaf naar Jos
Nuytsdreef 
i Loop rechtdoor terug 
naar het vertrekpunt
Met dank aan Kristian Vander Mast

Middellange route (7,4km)

Start: kruispunt Molenakkerlaan met
Gasthuisstraat
1 Vertrek op Gasthuisstraat richting
Molenstraat (weg van centrum
Brecht) 

MIDDELLange route (7,5km)

Start: Frituur ‘t Pleintje

1 Loop richting Sint-Job-in-‘t-Goor
op de Gasthuisstraat 

2 Vervolg uw route rechtdoor
richting Molenstraat 

2 Sla rechtsaf naar Kapelstraat
(onder E19) 

3 Vervolg uw route rechtdoor

3 Sla rechtsaf naar Schoordijkweg


4 Aan het kruispunt met

4 Sla rechtsaf naar Hoekstraat 
5 Steek Wuustwezelsteenweg
schuin over en loop het straatje
links naast de brug in naar
treinstation Noorderkempen 
6 Loop parking van treinstation
Noorderkempen over naar
Koetunnel 
7 Vervolg de weg op Ambachtslaan
8 Sla rechtsaf naar Ringlaan 
9 Sla linksaf naar Bethovenstraat 
q Sla rechtsaf naar naar Hanepad 
w Sla linksaf naar Meestersweg
(smal weggetje tussen
huisnummers 18 en 20) 
e Sla rechtsaf naar Molenakkerlaan

r Loop verder naar vertrekpunt 
Met dank aan Bram Opdebeeck

richting Schotensteenweg 
Schotensteenweg – Hoge Mereyt
en Lochtsebaan (aan verbreding)
sla je linksaf richting Lochtsebaan


5 Loop de Lochtsebaan ten einde en
sla linksaf richting Tilburgbaan 

6 Sla vervolgens de eerste straat
links in (Krekelbergstraat) 

7 Sla vervolgens de eerste straat
rechts in (Ploegsdijk) 

8 Vervolg uw route rechtdoor in
Molenstraat 

9 Blijf rechtdoor lopen tot u uw

vertrekpunt rechts ziet en loop
terug richting het vertrekpunt. 

Met dank aan Ines Leysen

Route
Sint-Jobin-‘t-Goor

Overbroek
Korte route (4,6km))

Start: begin Vraagstraat, parking nabij
Keysershoeve
1 Loop richting De Vraagstraat 
2 Houd bij de eerste splitsing rechts aan 
3 Vervolg de route via De Kleine Vraagstraat 
4 Ten einde sla je linksaf en vervolg je de route
op de Kleine Vraagstraat 
5 Op het kruispunt sla je linksaf en vervolg je je
route naar Grote Vraagstraat 
6 Blijf rechtdoor gaan en sla op de T-splitsing
linksaf richting De Vraagstraat 
7 Sla bij het kruispunt rechtsaf 
8 Vervolg uw route en houd links aan 
9 Vervolg uw route en houd vervolgens rechts
aan 
q Loop terug richting het vertrekpunt 
Met dank aan Dries Gentjens

Sint-Job-in-‘t-Goor

Middellange route (6,7km)

Lange route (10km)

Start: kruispunt Venlaan met
Moskoeylaan

Start: jaagpad kanaal Dessel-TurnhoutSchoten (thv Handelslei)

1 Vertrek op de Moskoeylaan en sla
meteen linksaf naar Boslaan 

1 Sla rechtsaf te Sluisvijfbaan 

2 Sla rechtsaf naar Vijfhoeklaan 

2 Sla vervolgens linksaf richting
Vaartlaan 

3 Op het kruispunt ga schuin
rechtdoor naar Zandschel 

3 Sla vervolgens het padje na de
Holleweg linksaf 

4 Sla linksaf naar Zandstraat en
meteen rechtsaf naar Hogeweg 

4 Loop ten einde de Vestlaan 

5 Sla linksaf  naar Hollebaan en
in de bocht, hou rechtsaan naar
Holleweg 
6 Sla linksaf op Vaartlaan en meteen
linksaf naar Antitankgracht 
7 Sla rechtsaf naar Krommedreef 
8 Sla linksaf naar Moerstraat (bijna
180° bocht) 
9 Sla linksaf naar Antitankgracht 
q Loop in tegengestelde richting
naast de Antitankgracht 
w Steek de gracht over aan de 2e
afslag rechts en sla rechtsaf
richting Fazantenhoek 
e Sla linksaf naar Fazantenhoek 
r Sla linksaf naar Fazantenlaan 
t Sla rechtsaf naar Venlaan 
y Loop verder naar het vertrekpunt 
Met dank aan Tatiana Vandekeere

5 Sla vervolgens rechtsaf en direct weer
linksaf naar de Goudvinklaan 
6 Vervolg de Goudvinklaan en loop
langs de Antitankgracht 
7 Sla linksaf aan de Sint-Jobsteenweg 
8 Sla vervolgens rechtsaf richting de
Koeistraat 
9 Loop rechtdoor tot de
Poppelaerstraat 
q Sla ten einde de Poppelaerstraat
linksaf naar de Dekheidelaan 
w Sla ten einde de Dekheidelaan
rechtsaf naar de Baan op Sas 2 
e Houd bij de splitsing links aan 
r Ga ten einde Baan op Sas 2 naar
rechts 
t Steek het kanaal over richting
Scheepvaartlaan 
y Sla direct linksaf en vervolg de
route via het jaagpad 
u Loop terug richting het
vertrekpunt 
Met dank aan Dries Gentjens

Route
Sint-Lenaarts


Brecht

Sint-Lenaarts

Korte route (3,5km))

Start: Sint-Leonarduskerk (Kerkstraat)
1 Vertrek op Kerkstraat richting
Rijkevorsel 

8 Sla linksaf om op Fruithoflaan te
blijven 

2 Sla linksaf naar Kapelakker 

9 Sla linksaf naar Dorpsstraat 

3 Sla linksaf om op Kapelakker te
blijven 

q Sla rechtsaf naar Processieweg 

4 Sla opnieuw linksaf om op
Kapelakker te blijven 
5 Ga rechtdoor naar
P. Wabbeslaan 

w Sla linksaf naar Leopoldstraat 
e Sla linksaf naar Tulpstraat 
r Sla linksaf naar Nieuwstraat 
t Loop verder naar vertrekpunt 

6 Sla linksaf naar Tuinwijk 
7 Sla rechtsaf naar Fruithoflaan

Met dank aan Kleipikkers

Lange route (13km)

Start: Heihoefke aan de brug van de

vaart

1 Loop langs de vaart richting
Rijkevorsel 

2 Sla na 1,5km linksaf naar een
off-road weggetje 

3 Sla rechtsaf naar Groenstraat 
4 Sla rechtsaf naar Bevrijdingsstraat


Middellange route (6km)

Start: kruispunt Hoogstraatsebaan met
Engelakker
1 Ga Engelakker in 

5
6
7
8

Sla linksaf naar Leeuwerik 

9
q
w
e

Sla rechtsaf naar Engelakker 

Sla linksaf naar Langbos 
Sla rechtsaf naar Eester 
Op de rotonde, neem de 3e afslag
(links naar Hoogstraatsebaan)
Sla linksaf naar E. Van Notenlaan 
Sla rechtsaf naar Koningstoel 
Sla linksaf naar 
Broekhovenstraat en meteen
linksaf naar Leemstraat 

r Hou rechts aan om op Leemstraat
te blijven 

2 Sla linksaf naar E. Van Notenlaan


t Sla rechtsaf  op Heiken en

3 Sla rechtsaf naar Koningsstoel 

y Steek rechtdoor over naar

4 Sla rechtsaf naar Henxbroekweg 
5 Sla rechtsaf naar Henxbroek 
6 Sla rechtsaf naar Vondel 

meteen linksaf naar Kleistraat 
Duivelstraatje

u Sla linksaf naar Van Pulstraat 
i Sla linksaf naar Tilburgbaan en

meteen linksaf naar Kanaallaan 

7 Sla rechtsaf naar
Hoogstraatsebaan 

o Sla linksaf naar fietspad langs de

8 Loop verder naar vertrekpunt 

p Loop verder naar het vertrekpunt 

vaart 

Met dank aan Noortje Aernouts
Met dank aan Marijn Van Gastel

Route
Sint-Willibrorduspad

Brecht

Overbroek

Ontdek het overwegend
agrarisch gebied langs de
E19 en HSL. Er werden bij
opgravingen zelfs sporen
gevonden van een GalloRomeinse boerderij uit de
2de eeuw.
Aan de andere zijde grenst
het gebied aan het Groot
Schietveld, een militair
domein dat ontstond tijdens
de 19de eeuw onder Willem
I van Oranje als uitbreiding
op het klein schietveld
(Kamp van Brasschaat).
De route maakt deel uit
van een brochure met 14
themawandelingen. Een toffe
mix natuur en cultuur in korte
en langere routes verspreid
over Brecht.

lange route (10km)

Start: Sint-Willibrorduskerk van
Overbroek
1 Vertrek op Kapelstraat richting
E19 
2 Sla rechtsaf naar Zoegweg 
3 Volg de bocht naar rechts 
en sla dan linksaf om op Zoegweg
te blijven 
4 Sla rechtsaf naar Mieksebaan 
5 Sla rechtsaf naar Koekoeksdreef

6 Blijf de weg naar links  en
daarna naar rechts volgen om op
Koekoeksdreef te blijven 
7 Sla rechtsaf naar Brasschaatbaan

8 Sla linksaf naar Schoorsdijk 
9 Sla linksaf naar Hoge Mereyt
q Steek Brasschaatbaan over naar
Lage Mereyt
w Sla rechtsaf naar Overbroekstraat

e Sla linksaf naar Schoordijkweg 
r Sla rechtsaf naar Hoekvlas 
t Ga rechtdoor naar Schoordijkweg

y Sla rechtsaf naar SintWillebrordusstraat en wandel
verder naar het vertrekpunt 

Trap
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Trap de Bezembindersroute
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Start: Brug 11
(hoek Westmallebaan-Vaartdijk)

@^

De fietsroute op knooppunten
doorkruist vier gemeenten in de
vroegere streek van de bezembinders.
Zij maakten er dankbaar gebruik van
de toenmalige berkenbossen voor
hun ambacht.
Je passeert onderweg natuurgebied
Kooldries-Hoofsweer, het
Zoerselbos met het Boshuisje, de
Antitankgracht en de Brechtse
Heide met de Trappistinnenabdij.
Verkortingen zijn mogelijk via het
knooppuntennetwerk. Op een van de
verkortingen passeer je bovendien de
Trappistenabdij van Malle.
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Stap

door de
geschiedenis
van Brecht in de
Locht (12km)
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Sint-Job-in-‘t-Goor
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Start: Brug 11 hoek
Westmallebaan-Vaartdijk
wandelknooppunt 47 (of
ingang bos de Poppelaer,
De Vraagstraat)

Laat je tijdens de wandelroute op knooppunten
verrassen door de vergezichten in de ongerepte
Brechtse Heide. Stap in de
voetsporen van Spaanse
soldaten uit de Successieoorlogen, terwijl je net
als de postkoets destijds
de Broeiganshoeve en de
Theobalduskapel passeert.
De route maakt deel uit
van een brochure met 14
themawandelingen. Een
toffe mix natuur en cultuur
in korte en langere routes
verspreid over Brecht.
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SPORTIEF BRECHT
OP STRAVA
Strava is een app/website, waar je je sportieve
prestaties kan registreren, maar het is voornamelijk gericht op fietsen en lopen. Je krijgt er een
overzicht van je route en verschillende parameters als snelheid, hoogtemeters, afstand etc.
Strava werkt ook als soort van sociaal medium.
Je kan er andere sporters volgen (ook topsporters zoals Wout Van Aert en Greg Van Avermaet) om hun prestaties te bekijken. Voor elke
training die iemand doet, kan je ‘kuddos’ geven
en dat staat gelijk aan ‘vind-ik-leuks’.

Sportief Brecht is zelf ook
actief op Strava als club.
Word lid van de club,
zodat jij de trainingen
van andere Brechtse
sportievelingen kan
volgen en inspiratie kan
opdoen voor je volgende
trainingsroute.

Strava werkt ook met segmenten. Dat zijn bepaalde stukken van punt A naar punt B,
waar de tijd wordt opgenomen hoe lang je over dat stuk doet. Per segment wordt er
dan een klassement opgemaakt en de persoon met de snelste tijd op dat segment
krijgt een KOM (King of Mountain voor mannen) of QOM (Queen of Mountain voor
vrouwen). Strava kan op twee manieren gebruikt worden. Ofwel koppel je je Strava-profiel aan je sporthorloge (Polar, Garmin etc.), ofwel registreer je een activiteit
met Strava zelf.

REGISTREREN OP STRAVA
Om je te registreren op Strava download je de
app (in App Store of Google Play) of ga je naar
strava.com. Daar geef je je emailadres in en maak
je een wachtwoord aan (of je meld je aan via
je Facebookprofiel). Via ‘Instellingen’ kan je je
profiel vervolledigen met je naam, foto en privacyinstellingen in te geven. Daar vind je ook de
instellingen om je sporthorloge te koppelen aan je
Strava-profiel.

**********

TIP: Via ‘Privacybeheer’
kan je een privacyzone
instellen van minstens
200m rond je huis,
zodat iedereen die jouw
training ziet, niet exact
kan zien waar je woont.
Dat moet je wel instellen
via de website en gaat
niet via de app.

