IEDEREEN FIETST

Lange route: 62,2 km
Middellange route: 44,6 km
Korte route: 14,7 km
Start: Hotel Dennenhof te Brasschaat

© Toerisme Vlaanderen

BRASSCHAAT - KALMTHOUT - ESSEN

Tijdens je fietstocht ontdek je groen in alle tinten. In het voorjaar ontluikt de natuur in de talrijke parken in Brasschaat. De rododendrons en azalea’s
zorgen voor een zee van wit, roze en fuchsia. De aantrekkelijke picknickplekjes zijn er niet te tellen.
Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide is het hele jaar een lust voor het oog. Op het einde van de zomer kleurt de heide er dieppurper. Ook de
collectie van het Arboretum Kalmthout behoort tot de absolute top in Europa.
Steek je graag iets op over de bijzondere natuur tijdens je fietstocht? Hou dan halt bij De Vroente of het Bijenteeltmuseum in Kalmthout.

HOE GEBRUIK JE DE FICHES?
De bezienswaardigheden en voorzieningen krijgen een korte beschrijving en een label. Op de kaart kan je ze met label en nummer terugvinden.
Wie meer toegankelijkheidsinfo nodig heeft, kan gedetailleerde toegankelijkheidsfiches terugvinden op http://www.provincieantwerpen.be

Zelfstandig en comfortabel toegankelijk.
Beperkt toegankelijk; comfortverlies; er zijn een aantal tekortkomingen.
De bezoeker kan zelf bepalen of de tekortkomingen voor hem/haar een probleem vormen.

Vertrekpunt:
Hotel Dennenhof - Bredabaan 940, 2930 Brasschaat - tel. +32 (0)3 663 05 09
www.moteldennenhof.be - dennenhof@valk.com

Uitgebreide beschrijving op Toegankelijk Vlaanderen.
toevla.vlaanderen.be

BLIKVANGERS
1. Kinderboerderij Mikerf
Het fraaie gemeentedomein De Mik in Brasschaat (25 ha) vormt een prima locatie voor een zondagse picknick met de hele familie.
De rolstoelvriendelijke meditatieve wandeling Golempad eindigt bij de Golem, een kunstwerk van
Koen Vanmechelen. In Kinderboerderij Mikerf beleven kinderen, jongeren en gezinnen op allerlei
manieren de natuur. Zo is er ook een bijententoonstelling, en kan je er terecht in de cafetaria.
Voor een ommetje naar Kinderboerderij Mikerf gebruikt u knooppunten 37 en 36.
Praktisch: Mikhof 25, 2930 Brasschaat - tel. +32 (0)3 663 77 16
www.kinderboerderijmikerf.be
Het toegangspad bestaat uit bolle kasseien en vaste aarde. De cafetaria is drempelloos
betreedbaar. Het aangepast sanitair is goed in orde. Aan de toegang van de stallen
op het erf ligt meestal een dorpel van 3 tot 5 cm hoog. Tot tegen de deur van het
Bijenerf ligt een helling (4%) van 1,41 m lang gevolgd door een dorpel van 3 cm hoog.

BLIKVANGERS
2. Kamp Noord
In Kamp Noord in Brasschaat ontdek je een verkeerstoren, café Perron Noord (een sociaal project),
een picknickplaats, speeltuin en dierenparkje. Tussen Kamp Noord en het fort van Kapellen ligt
een militaire spoorlijn uit de Eerste Wereldoorlog. Vandaag kun je spoorfietsen tussen beide sites.
Zes kilometer puur genieten!
Praktisch: Kapellei, 2930 Brasschaat - www.kampnoord.be
Café Perron Noord
De ingang is bereikbaar via een helling. Het aangepaste herensanitair is goed in orde.
Het aangepast damessanitair heeft beperkte ruimte.

3. De Vroente & Bijenteeltmuseum
Meer weten over de fauna en flora op de fantastische Kalmthoutse Heide? Wip dan even binnen in
De Vroente. Het Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu organiseert bovendien originele activiteiten voor jong en oud. In het aanpalende Bijenteeltmuseum duik je in de intrigerende
wereld van ijverige zoemertjes, was en honing.
Praktisch: De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout - tel. +32 (0)3 620 18 30
www.devroente.be
Tot tegen de ingang ligt een helling (8%) van 1,50 m lang. Zowel in het natuureducatiecentrum De Vroente als in het Bijenteeltmuseum is voldoende circulatieruimte
aanwezig.

4. Arboretum Kalmthout
Geen vijftig maar misschien wel vijfhonderd tinten groen: dat mag je verwachten in Arboretum
Kalmthout. De collectie met zomaar even 7000 plantensoorten behoort tot de absolute top in
Europa. De 12,5 hectare grote tuin vormt het hele jaar een lust voor het oog. Van de Japanse
sierkerselaars in de lente tot de vurige toverhazelaars in hartje winter. In de fijne cafetaria kan je
steeds terecht om iets te drinken of iets klein te eten.
Praktisch: Arboretum, Heuvel 2, 2920 Kalmthout - tel. +32 (0)3 666 67 41
www.arboretumkalmthout.be
In de tuin bestaat de ondergrond voornamelijk uit kort gemaaid gras. De cafetaria
met buitenterras (en het winkeltje) is vlot te betreden. Er is goed aangepast sanitair
aanwezig.

5. De Bakkersmolen
Hier kan je terecht voor een bezoek aan de bakkerij en de molen. Honger en dorst van het fietsen?
De taverne heeft een prachtig uitzicht op de molen.
Praktisch: Sint-Jansstraat 238, 2910 Essen - tel. +32 (0)3 677 22 67
www.bakkersmolen.be
De buitenomgeving bestaat uit kasseien.
Het bakkerijmuseum is betreedbaar via een deur van 82 cm breed met een dorpel van
4 cm hoog. De binnenruimte is toegankelijk. De molen is goed toegankelijk op het gelijkvloers. Zeer steile helling (28%) van 1 m lang aan ingang van taverne. De binnenruimte
is goed toegankelijk. Terras (binnenerf) met kasseien en gras. Aangepast sanitair (in
bijgebouw) betreedbaar via een helling (13%) van 1 m lengte. De manoeuvreerruimte in
het sanitair is beperkt tot 1,16 m.

EXTRA TIPS
6. Provinciaal Suske & Wiske Kindermuseum
Het Suske en Wiske Kindermuseum huist in de voormalige woning van Willy Vandersteen. Het
ontving in 2013 de museumprijs van de Kinderjury. Tijdens de Familiedagen loodst tante Sidonia
de bezoekers door het doemuseum.
Aan de hand van leuke en uitdagende opdrachten achterhaal je waar Vandersteen zijn inspiratie
haalde. Nadien krijg je een tekenblad om zelf een strip te maken.
Praktisch: Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout - tel. +32 (0)3 666 64 85
www.provincieantwerpen.be - Geen vrij bezoek, enkel op familiedagen.
Vlot toegankelijk met aangepast sanitair.

7. Traiteur Taverne Annelies
Praktisch: Moerkantsebaan 295, 2910 Essen - tel. +32 (0)3 667 36 63
www.traiteurannelies.be
De inkom en het terras zijn drempelloos te betreden. Goed aangepast sanitair aanwezig.

8. De Kiekenhoeve
Café en restaurant gelegen naast het Karrenmuseum.
Praktisch: Moerkantsebaan 54, 2910 Essen - tel. +32 (0)3 667 35 64
www.kiekenhoeve.be
Toegangspad met kasseien (idem Karrenmuseum). Het terras en de inkom is drempelloos betreedbaar. Er is goed aangepast sanitair aanwezig.

Karrenmuseum
Hier vind je de grootste collectie karren, wagens en koetsen van België.
Praktisch: Moerkantsebaan 52, 2910 Essen - tel. +32 (0)3 667 11 42
www.karrenmuseum.be
De ondergrond van de parkeerplaatsen (2 voorbehouden) en een deel van het toegangspad bestaan uit bolle kasseien. De inkom bestaat uit een carrouseldeur, het personeel
kan een alternatieve deur openen. De buitenpaden bestaan uit bolle kasseien en vaste
aarde. Aan de inkom is een bruikbaar aangepast sanitair.

9. Sportcentrum Peerdsbos
Praktisch: Bredabaan 31, 2930 Brasschaat - tel. +32 (0)3 640 35 70
www.sportcentrumpeerdsbos.be
Het Sportcentrum is volledig toegankelijk: binnen- en buitensportaccommodatie is
vlot bereikbaar met een rolstoel, er zijn aangepaste douches en dankzij een lift geraak
je in de cafetaria. G-sporters kunnen met de rolstoel verschillende obstakels trotseren in het nieuwe laagteparcours. Sportrolstoelen en handbikes zijn hier te leen in de
G-sportuitleendienst.

10. Bowling Blue Ball
Praktisch: Bredabaan 863, 2930 Brasschaat - tel. +32 (0)3 651 20 20 - www.blueball.be
De ingang bevat een dorpel van 4 cm hoog. De cafetaria is bereikbaar via een lift. Hier
is aangepast sanitair met beperkte ruimte (naast het toilet 75 cm breed).

EVEN VOORSTELLEN:
Deze routes zijn een samenwerking tussen het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) en Toerisme
Provincie Antwerpen. Het CTPA heeft alle routes en stopplaatsen in deze fiche nagekeken op toegankelijkheid.
De fietsroutes werden in kaart gebracht in functie van hun toegankelijkheid. Specifieke knelpunten zoals hellingen, de
staat van de ondergrond en de verharde doorgangsbreedte werden geëvalueerd. De aangegeven knelpunten beperken
zich tot de elementen die specifiek een probleem kunnen vormen voor de doelgroep en niet tot de normale gebruiksvaardigheden behoren die van een fietser verwacht kunnen worden. Kleine drempeltjes en korte kasseistroken (aan
kruispunten) kunnen plaatselijk voorkomen en werden niet nader gespecifieerd.
Versmallingen tussen 1 m en 1.50 m die niet exact omschreven zijn, laten toch toe te passeren, evenwel deels over
onverharde zones, meestal gras. Omwille van het seizoensgebonden karakter van de omvang van de vegetatie kan de
versmalling niet exact omschreven worden. Wanneer aan de smalle doorgang een exacte breedte kan beschreven worden, staat deze expliciet vermeld.

HEB JE OPMERKINGEN?
• Over toegankelijkheid:

Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA)
Dienst Welzijn & Gezondheid
03 240 61 61 - samenleven@provincieantwerpen.be

• Over routes:

Routedokter - www.routedokter.be
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