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In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde
kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

naar Steenovenstraat - 2. Rantsoenering - links

75 bevrijding, 75 JAAR VREDE !

links naar Sint-Jozeflei - 4. Kerkhof Sint-

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?
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 fietstocht
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 ook bewegwijzerd en kan je een
route bekomen in het toerismekantoor.

ROUTEBESCHRIJVING
Vertrek aan Bergplein in Westmalle
- 1. Monument voor de gesneuvelden verlaat Bergplein, steek Berckhovenstraat over, neem
het Bergstraatje, links naar Paalstraat, rechts naar
Hoge Weg, rechts naar Schapenstraat, volg links
Schapenstraat, volg Schapenstraat rechtdoor, links

naar Kapselstraat - 3. Kasteel van Westmalle -

Martinuskerk - links naar Kasteellaan aan voorkant
van de kerk, rechts naar Grootakker, volg rechts
Grootakker, volg links Grootakker, rechts naar Oude
Holstraat, links naar Brechtsesteenweg, rechts naar
Heidsiebaan, volg rechts Heidsiebaan, links naar
Paaltjesdreef - 5. Mosquito bommenwerper rechts naar Heikantstraat, links naar Oude Liersebaan,
steek Sint-Jobbaan over, volg Oude Liersebaan
- 6. bedevaartsoord Drieboomkensberg vervolg Oude Liersebaan rechtdoor, links naar KN12
- 7. woonzorgcentrum De Dennen - aan
Jagersweg rechts, links zandweg naar
- 8. Trappistenabdij - rechtdoor naar
- 9. Sint-Bernarduskapel - keer terug naar abdij,
rechts zandweg voor abdij, steek Sint-Pauluslaan over,
links naar Wijngaardstraat - 10. Schoolvilla - keer
terug - 11. villa Bois Jolie of Heibrand, keer terug,
rechts naar Oude Baan, rechts naar Tichemansstraat
- 12. Scherpenbergmolen - keer terug, steek
Oude Baan over, volg Tichelmansstraat, rechts naar
Ticheltij, volg Ticheltij naar rechts, volg Ticheltij naar
links, steek Brechtsesteenweg over, neem Rerum
Novarumlaan, aan rond punt rechts naar Pastoor Van
Loenhoutlaan, neem zandpaadje rechts, links naar
Kasteellaan, rechts naar Holstraat, rechts naar SintJozeflei, links naar Antwerpsesteenweg
- 13. gemeentehuis - links Bergplein

Ga rechtstreeks naar de
fietstocht op izi.TRAVEL

