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Fris & Fruitig 75 km mogelijk voor:  
 
Zo’n 3 à 3,5 uur rijtijd heeft deze route, afhankelijk van je rijstijl en -kunde. 
De route volg je tegen de klok in, andersom is niet mogelijk in functie van je GPS. 
Uiterlijk startuur van deze route is 12uur! 
 
Na start van de route verlaat je meteen het industrieterrein en rij je via de Rellestraat richting de expresweg. 30m voor de expresweg ga je rechts. Via de 
Duifhuisstraat rij je onder deze N80 door. Het kasteel van Terbiest passeer je en je rijdt via rustige wegen richting Nieuwenhoven. Hier kom je eerst het 
wandeldomein voorbij en nadien het eigenlijke kasteel met de bistro. Een eerste tussenstop is hier zeker mogelijk! Vervolgens gaat de route via 
Nieuwerkerken, Metsteren en Gorsem richting Duras waar je het kasteel aan de rechterzijde ziet liggen. 
Vandaar volgt de route Wilderen met zijn brouwerij/stokerij die je bereikt wanneer je op de kruising linksaf gaat 150 meter volgt met ingang via tennis 
Wimbledon. Nadien is het even goed opletten: hier wordt de Tiensesteenweg gekruist. Verder loopt de route door de akkers en velden die je leidt naar de 
brouwerij van Kerkom. Hier steek je de Naamsesteenweg over om via de velden en akkers richting Gingelom te rijden. Vervolgens door Niel bij Sint Truiden 
rij je richting Borlo waar je niet alleen een tussenstop kunt maken bij Hotel Pachthof maar ook enkele overblijfselen van WOI kunt bezichtigen. Nadien via 
landelijke wegeltjes loopt de route via Jeuk richting Mechelen Bovelingen waar je eventueel bij de Biechtstoel kunt verpozen. Dit is iets meer dan halfweg de 
route. Vervolgens rij je richting Heers met nadien de passage van kasteel van Veulen en Klein-Gelmen met 2 tussenstop mogelijkheden bij Chateau de la 
Motte, het enige kasteel in de regio waar je naar binnen kunt (in het horecagedeelte) of iets verder Heirbaan 66, tegenover de kapel van Helshoven. 
Verder vervolgt je route richting Hoepertingen en na de plantages rond Zepperen kom je in de dorpskern met kerk en taverne Haspengouw voor een 
eventuele laatste stop om nadien via het industrieterrein terug te keren naar VESPAROUTE. 


