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In 2020 is het 75 jaar geleden dat er
een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. 75 bevrijding,
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75 JAAR VREDE !
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Zowel in Westmalle, als in Oostmalle kan
je een fietslus maken langs
13 historische punten die je een blik
werpen op wat er zich tussen
1940-1945 afspeelde in onze
gemeente. Wist je dat de
Sint-Bernarduskapel gebouwd werd
op de plaats waar een Brits bommenwerper neerstortte? Wist je dat het
kasteel van Westmalle en jeugdverblijfcentrum Heibrand als tijdelijke
verblijfplaats voor militairen dienst deed
en dat in het kasteel de Renesse in
Oostmalle een veldhospitaal
ondergebracht werd?
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De fietstocht 75 jaar Vrede Westmalle is
circa 18 km lang, met vertrek aan het
Bergplein in Westmalle (ter hoogte van
het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg
246). De fiets-tocht 75 jaar Vrede
Oostmalle is circa 26 km lang, met
vertrek aan het Koetshuis in Domein de
Renesse (Lierselei 30). De twee lussen
kunnen ook als één tocht gefietst
worden.
Er is een verbindingsroute van circa
3 km.
Beide fietstochten zijn opgemaakt als
audiogids en kunnen blijvend geraadpleegd/beluisterd worden via de gratis
app izi.TRAVEL. Tot 15 september 2020
zijn beide fietstochten bewegwijzerd en
kan je een route bekomen in het
toerismekantoor.
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Ga rechtstreeks
naar de
fietstocht in
izi.TRAVEL

ROUTEBESCHRIJVING
Vertrek aan Domein de Renesse, Lierselei 30
- 1. Domein de Renesse - verken kasteel en park,
vanaf parking Domein de Renesse richting kasteel, links voor
't Koetshuis, links volgen - 2. ijskelder - rechts aan
voetbal, links aan rentmeesterswoning, links naar Lierselei,
rechts naar Laurentiuslaan, rechts naar Salphensebaan
- 3. 's Herenbos - volg Salphensebaan rechtdoor, rechts
tot aan - 4. Salpenkapel - keer terug, volg rechtdoor
Einhoven, blijf knooppunten volgen, op einde van de
zandweg naar rechts, naar links op drie volgende kruispunten, links naar Kluisbaan, links naar Blommerschot
- 5. Blommerschot - links naar Milburg - 6. Milburg tot aan vliegveld, keer terug, links knooppunten volgen, links
naar Blommerschot, volg Blommerschot tot aan Heihuizen,
links naar Heihuizen - 7. vliegveld - rechts naar
Spuydreef, links zandpaadje - 8. Heihuizen - links naar
Kerkbeemdweg, rechts naar Molendreef, links naar
Vogelsanck, rechts naar Vlimmersendijk, links naar
Molenweg, steek Turn houtsebaan over, neem Guido

Gezellelaan, steek Smekenstraat over, volg Guido
Gezellelaan, rechts naar Talondreef, links
Aardekensweg, rechts naar Merksplassebaan,
onmiddellijk links naar Leegstede - 9. Lucky Lady links naar Hoogstraatsebaan - 10. Inslag V2 bom
(Geurtsestraat), rechts naar Lochtiens, tot aan
Goudveillaan, rechts naar Goudveillaan, Hippelpad tot
aan Sint-Lenaartsebaan, steek Sint-Lenaartsebaan
over, neem Akkerstraat - 11. Onderduiken - links
Akkerstraat volgen, rechts naar Thierry de Renesselaan, links naar Bruintjensweg - 12. kerkhof

Oostmalle - links tot aan Sint-Lenaartsebaan, steek
Sint-Lenaartsebaan over, volg Schildeken, rechts naar
Papenschildeken, rechts naar De Speelhoven, rechts
naar Dorpsplaats, voorbij oud gemeentehuis, tot aan
Sint-Laurentiuskerk, 13. Dorpscentrum

Oostmalle, rechts naar Antwerpsesteenweg, links
naar Rooistraat, rechts naar Kloosterstraat, links naar
Domein de Renesse

