
 

Fietsroute (30km) 

Een mooie route van 30 km doorheen Duffel-West, via de fietsostrade langs Duffel-Mijlstraat naar Duffel-Oost en terug.  

Tijdens deze fietstocht kunnen jullie op zoek gaan naar 20 verschillende foto’s. Veel succes!  

Klik op de kaart hieronder voor een meer gedetailleerde versie.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Geniet van deze fietstocht, maar houd 

steeds rekening met de verkeersregels! 

Kinderen maken deze tocht best onder 

begeleiding van een volwassene. 

https://drive.google.com/open?id=1hseDJKTEJ7sEaZTWNxj0g0l4k-5bFb2v&usp=sharing


 

Routebeschrijving – fietsroute (30km)
’t Kompas, Nieuwstraat 11B, 2570 Duffel, België 

Fiets naar het noordwesten op de Nieuwstraat, richting de Kasteelstraat 121 m 

Sla rechtsaf naar de Kasteelstraat 88 m 

Flauwe bocht naar rechts naar de Wouwendonkstraat 26 m 

Sla linksaf om op de Wouwendonkstraat te blijven 122 m 

Sla rechtsaf naar de Kremerslei 132 m 

Sla linksaf naar de Veleplas 120 m 

Sla rechtsaf naar de Bloemenstraat 253 m 

Sla linksaf naar de Kremerslei 100 m 

Sla rechtsaf naar de Rietlei 41 m 

Sla linksaf naar de Broekstraat 137 m 

Sla rechtsaf naar de Lintsesteenweg 251 m 

Sla linksaf naar de Meertsveldstraat 628 m 

Sla linksaf naar de Senthout 1,02 km 

Sla rechtsaf naar de Roetestraat 445 m 

Sla rechtsaf naar de Lintsesteenweg 515 m 

Sla linksaf naar de Roetestraat 16 m 

Sla linksaf om op de Roetestraat te blijven 1,00 km 

Sla rechtsaf naar de Senthout 339 m 

Sla linksaf naar de Lintsesteenweg 105 m 

Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Spoorweglaan 1,86 km 

Flauwe bocht naar rechts om op de Spoorweglaan te blijven 27 m 

Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Hondiuslaan 88 m 

Weg vervolgen naar de A. Stocletlaan 51 m 

Scherpe bocht naar rechts naar de Geleweg 221 m 

Sla linksaf naar de Standplaats 88 m 

Sla linksaf om op de Standplaats te blijven 150 m 

Sla rechtsaf naar de Erpsel 172 m 

De Erpsel draait naar rechts en wordt de Bruinstraat 142 m 

Sla rechtsaf naar de Verbrandehoeveweg 150 m 

Keer hier om 150 m 

Sla rechtsaf naar de Bruinstraat 126 m 

Sla linksaf naar de Kruisstraat 628 m 

Sla linksaf naar de A. Stocletlaan 980 m 

Scherpe bocht naar rechts naar de Fietsostrade Antwerp-Mechelen (F1)1,87 km 

Weg vervolgen naar het Stationsplein 341 m 

Sla linksaf naar de Stationsstraat 231 m 

Sla rechtsaf om op de Stationsstraat te blijven 52 m 

Sla linksaf naar de Goorboslei 1,29 km 

Sla linksaf naar de Duffelstraat 453 m 

Sla rechtsaf naar de Pompeloerestraat 938 m 

Sla linksaf naar de Duffelsesteenweg 633 m 

Sla rechtsaf naar de Kleuterstraat 1,11 km 

Sla rechtsaf naar de Lintseheide 764 m 

Sla linksaf naar de Heidestraat 929 m 

Sla rechtsaf naar de Hoogstraat 154 m 

Sla linksaf naar de Mijlstraat 434 m 

Sla rechtsaf naar de Wandelingstraat 825 m 

Sla linksaf naar de Euster 1,45 km 

Ga rechtdoor op de Itterbeek 435 m 

Sla linksaf naar de Oude Liersebaan/de N108 1,02 km 

Sla linksaf naar de Oude Liersebaan 193 m 

Keer hier om 193 m 

Sla linksaf naar de Oude Liersebaan/de N108 838 m 

Sla linksaf naar de Poederstraat 591 m 

Sla linksaf naar de Enkelstraat 781 m 

Sla rechtsaf naar de Hoogstraat 1,45 km 

Sla linksaf naar de Zomerstraat 436 m 

Sla rechtsaf naar de PerwijsstraatLoop met je fiets aan de hand 213 m 

Flauwe bocht naar rechts naar de Kapelstraat 267 m 

Sla linksaf naar de Handelsstraat 166 m 

Sla linksaf om op de Handelsstraat te blijven 182 m 

Sla rechtsaf naar de Onze-Lieve-Vrouwlaan/de N14Ga verder op de N14 190 m 

Flauwe bocht naar links naar de Hondiuslaan/de N14Ga verder op de 

Hondiuslaan 175 m 

Flauwe bocht naar rechts naar de Pastoriestraat 188 m 

Sla rechtsaf naar de Muggenberg 157 m 

Weg vervolgen naar de Kerkstraat 123 m 

Sla linksaf naar de Nieuwstraat 112 m 

’t Kompas, Nieuwstraat 11B, 2570 Duffel, België

 



  

Bruinstraat Euster 

Wouwendonkstraat Bloemenstraat 



  

Geleweg Nieuwstraat 

Kruisstraat (2) Hoogstraat 



  

Roetestraat Zomerstraat (1) 

Verbrandehoeveweg Oude Liersebaan 



  

Kremerslei Meertsveldstraat 

Kruisstraat (1) Heidestraat 



 

Zomerstraat (2) 

Erpsel Enkelstraat 

Senthout 



 
  

Antwoordformulier – fietsroute XL (30 km) 

Ga tijdens de fietstocht op zoek naar het passende huisnummer bij elke foto.  

Op dit blad kan je de antwoorden noteren.  

Klaar? Steek dit antwoordformulier in de brievenbus aan onze schoolpoort.  

Noteer even je naam. Zo weten wij van wie dit antwoordenblad is.  
 

Naam:………………………………………………………...………………..……..  
 

straat huisnummer 
Nieuwstraat  

Wouwendonkstraat  

Bloemenstraat  

Kremerslei  

Meertsveldstraat  

Geleweg  

Senthout  

Roetestraat  

Erpsel  

Verbrandehoeveweg  

Bruinstraat  

Kruisstraat (foto 1)  

Kruisstraat (foto 2)  

Heidestraat  

Euster  

Oude Liersebaan  

Enkelstraat  

Hoogstraat  

Zomerstraat (foto 1)  

Zomerstraat (foto 2)  

 

Nieuwstraat 11b – 2570 Duffel 



 

Knip de briefjes uit en zet er een leuke boodschap of mooie tekening op. 

Steek een berichtje in de brievenbus als je één van de huizen hebt gevonden,  

zo weten de juffen en de meesters dat jullie aan hen denken! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vele groetjes van ………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vele groetjes van ………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vele groetjes van ………………………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vele groetjes van ………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vele groetjes van ………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vele groetjes van ………………………… 

   

   


