
Start op het kerkplein bij de Sint-Annakerk te Baal. 

Vertrek via de Moorsemsestraat (straat naast de kerk). 

Sla tweede straat rechts af: Bossepleinstraat. Tot einde. 

Straat oversteken en naar links. Eerste straat rechts in: Raystraat. 

Rd tot einde. 

Straat oversteken en naast eethuis De Pelgrim doorrijden. 

Slechts 50 m verder - vlak na betonbrugje - veldweg naar links.  

Blijf deze veldweg in de bocht naar rechts volgen, rij rd tot boven op de 

Demerdijk en sla links af. 

Aan de brug naar rechts (weg van Betekom naar Gelrode). 

Na ongeveer 200 m linksaf (let op bij oversteken!) naar enigszins verdo-

ken veldweg: Beemdenstraat. Je rijdt door natuurgebied Vorsdonkbos. 

Volg dit bochtige, onverharde wegje dat even verderop overgaat in een  

kasseiweggetje. Steek het houten bruggetje over waar de kassei stopt en 

rij rd tot wkp 716. 

Bij wkp 716: volg de Hoevestraat richting wkp 620 tot aan rotonde waar 

grote voorzichtigheid nodig is. Neem de derde afslag: weg met bord 

‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en Begijnendijksesteenweg 92-94-96. 

Volg deze asfaltweg rd tot einde (aan de spoorweg) en draai mee naar 

rechts: Heirbaan, een fietsstraat. Volg vanaf nu richting fkp  66. 

Let op bij het oversteken aan het treinstation van Wezemaal. Na de  

parking van het station en na huisnummer 9: smal paadje naar links:  

Onder ’t Spoor. Blijf fkp 66 volgen naar nieuw deel van fietssnelweg.  
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Let bij de tunnel bij fkp 66 op het ‘urban 

design project’: Tunneltaal verlicht en 

verbindt. Met dit project wil de gemeente 

Rotselaar - in deze coronatijden - het 

gemeenschapsgevoel vergroten en  

begrippen als jeugdcultuur, jongeren-

taal, ecologie en mobiliteit in de  

aandacht brengen. Het project is een 

speels geheel van taal en jeugdcultuur dat ‘s nachts oplicht. Vormgever 

van dienst is Manon Lambeens, maar jongeren en jeugdbewegingen 

werkten mee. En ja, er is licht aan het einde van de tunnel. 

Bij fkp 66  naar rechts. Volg richting fkp 41 tot aan de verkeerslichten. 

Bij groen licht rd oversteken en al na ongeveer 50 m rechtsaf:  

Gevelstraatfietspad. Links ligt het natuurgebied ‘De Gevel’. 

Op het einde van dit fietspad: linksaf. 

Niet nodig om deze drukke straat over te steken, blijf voorzichtig op het 

linkerfietspad rijden en sla de eerste straat links af: Dijlestraat. 

Links nog altijd het natuurgebied De Gevel met een infobord verder op. 

De Gevel is een natuurreservaat van het ANB waar wandelwegen  

werden ingericht. Het centraal rietland en de omringende natte bossen en 

hooilanden vormen een rijke vogelbiotoop. Kleine karekiet, bosrietzanger, 

sprinkhaanzanger, grote zilverreiger, blauwe reiger, meerkoet, water-

hoen, wielewaal, buizerd en wespendief zijn er vaste gasten. 

Volg de Dijlestraat tot einde aan T-kruispunt. 

T: sla rechts af en volg tot einde.  

Net voor het einde aan de linkerkant de watermolen van Rotselaar. 
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T: Steek de straat over (weg Rotselaar naar Wijgmaal) en rij 

naar links op het fietspad. Blijf volgen tot de eerste asfaltstaat 

rechts voorbij het oorlogsmonument De slag aan de Molen: 

Vrijheidsstraat en sla hier rechts af. 

Blijf rd volgen en sla tweede straat rechts af, bij het kapelletje 

van OLV Onbevlekte Ontvangenis (Walenstraat). 

Volg deze straat tot einde aan T (of U-vormige weg, net na 

huisnummer 30). 

T: Sla links af en volg tot aan omgekeerde driehoek. 

Steek de straat over (de weg van Wakkerzeel naar Wijgmaal) en rij aan 

de overkant de veldweg: Kesterveldweg - Buurtweg 42 in.  

Volg deze veldweg rd.  

Sla bij de derde veldweg links af: Kasteeldreef - Buurtweg 29 en volg tot 

het einde aan de asfaltweg. Sla rechts af.  

Bemerk meteen links de ambachtelijke brouwerij Van Dormael. 

Vanaf nu volg je fietsknooppunten te beginnen met fkp 27.  

27  -  29  -  81  -  richting fkp 21: let zeer goed op bij het oversteken 

van de zeer drukke straat vlakbij het station van Haacht.  

21  -  22  -  83  -  23  -  kolossale betonnen zuil met ‘Antitankgracht’ 

De Antitankgracht van Haacht maakte deel uit van de hoofdweerstands-

stelling Koningshooikt - Waver met verlenging naar Namen. Het was de 

ruggengraat van het Belgische verdedigingssysteem in de jaren dertig. 

De aanleg van de Antitankgracht zorgde in 1939 voor een doorsnede van 

de kasteelsite van Roost. 

Na WOII nam de natuur het over. In 2001 werd ‘Haachts Broek-

Antitankgracht’ erkend als natuurreservaat. Sinds 2006 is er een  

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Haacht, HAGOK en 

Natuurpunt Haacht. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij werden 

verschillende maatregelen uitgevoerd om de erfgoed- en natuurwaarde  

te verbeteren. Verschillende werken werden uitgevoerd, zoals slib- en 

stortruiming, inrichting onthaalsite, ontwikkeling van een nieuw wandel-

traject, aanleg van poelen voor de kamsalamander, inrichten van een 

startpunt ter hoogte van de Oude Hansbrug en aanleggen van een  

buurtpark ‘Heerlyckheid van Roost’. 

Let op bij het oversteken van de straat (weg Haacht naar Keerbergen). 

Kies hier het rechtse pad richting fkp  99  met een heleboel informatie-

borden. Volg deze richting ongeveer 200 m tot aan een houten brug met 

voor jou een uitzicht op de antitankgracht en rechts een speelweide van 

de gemeente Haacht. 

Rij de houten brug over richting wkp 58 maar sla niet rechts af. 

Volg het pad rd (in het verlengde van de brug) tot aan asfaltweg. 

Volg fkp  99  -  25 

Dijledijk op naar links tot aan het standbeeld van Pater Damiaan.  

Brug over en naar fkp: 58  -  Texas City  -  57  -  Fatimakapel  -  54   

Het kleine dorpje, Texas City, werd door enkele Indianen hier opgebouwd 

met elementen van het Amerikaanse paviljoen op Expo 58 in Brussel.  

Zo konden ze geld verdienen om hun terugreis te betalen. Enkele ramen 

aan de buitenzijde van de saloon waren vroeger loketten van de Expo 58 

waar bezoekers hun inkom betaalden.  
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Fatimakapel - In ‘Tremelo-heide' bevindt zich een stemmig Mariaheilig-

dom, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. 

In 1944 belooft Emile Lorenz om een kapel op te richten ter ere van  

O.L.-Vrouw van Fatima (die in 1917 aan enkele kinderen verschenen 

was). Emile Lorenz geloofde dat dit de beste bescherming voor zijn  

familie was tegen de oorlogsgruwelen. Hij beschikt over een degelijke 

spaarpot en wil  de bouw zelf bekostigen. Omdat het einde van de oorlog 

gepaard gaat met een blokkade van het geld, moet hij weer van nul  

beginnen. Hij richt een vzw op met de belofte van de bouw. In 1950 is het 

perceel grond eigendom van de vzw. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 

van Fatima is een werk van de Tremelose beeldhouwer Jan Boedts.  

Vrijwilligers staan in voor het onderhoud van de kapel en het domein. 

Een jaarlijks hoogtepunt is de openluchtmisviering van de parochie. 

Vanaf de Fatimakapel: volg fkp 54 tot de Lange Rechtestraat. 

Sla in de Lange Rechtestraat de vijfde straat rechts af: Stappaertblok-

straat en volg dus niet meer richting fkp 54.  

Einde straat links af (let op bij oversteken en rij op het rechterfietspad).  

Volg deze straat (Baalsebaan) nog ongeveer 600 m rd tot aan de  

Sint-Annakerk waar de fietstocht na ongeveer 42 km eindigt. 

Respecteer de geldende coronamaatregelen van de overheid  

én het verkeersreglement. 

Wees een voorzichtige en (corona)veilige deelnemer.  

Hou afstand van elkaar. 

Fietsers, hou je aan het verkeersreglement. Rij op het fietspad en  

wees extra voorzichtig en waakzaam bij het oversteken van een straat.  

Gebruik de oversteekplaatsen als er zijn, ook al liggen die enkele meters 

van het kruispunt! 

Voetgangers, wandel rechts op het voetpad of op de begaanbare  

gelijkgrondse berm. Is er geen voetpad of gelijkgrondse berm?  

 Stap dan op het fietspad aan de linkerkant van de weg en  

 verleen voorrang aan de fietsers.  

Is er ook geen fietspad? Wandel dan zo links mogelijk en achter elkaar. 

Alle vragen bij een zoektocht kunnen beantwoord worden van op de 

openbare weg. Privédomein betreden is niet nodig. 

Antwoorden van zoektochten vul je in op het bijhorende antwoordenblad, 

dat hierbij gevoegd is. Als je geen antwoordenblad (meer) hebt, kan je 

dat blad downloaden bij www.fermbaal.be/fermbuurt2021. 

Afkortingen bij wegbeschrijvingen 

Kp: kruispunt - rd: rechtdoor 

T: je komt uit een weg die (bijna) loodrecht op een andere straat uitkomt 

en waar je dus links of rechts moet kiezen. 

Fkp: fietsknooppunt en wkp: wandelknooppunt. 

(Straatnaam) of een straatnaam tussen haakjes betekent dat je in die 

straat komt maar dat daar op die plek geen straatnaambord staat. 

Baal - Begijnendijk - Betekom  

Grootlo - Schriek - Werchter 

Info over Ferm-groepen bij www.samenferm.be, fermbaal.be, fermbegijnendijk.be,  

fermbetekom.be, fermgrootlo.be, fermschriek.be, fermwerchter.be en op Facebook.  

Vu: Lea Ceulemans -  Montystraat 29 - 3128 BAAL 


