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Routebeschrijving 

Je vindt een routeplan via www.Routeyou.com, genaamd ‘Fietszoektocht Levensloop 

Neteland’. Of via volgende link: https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8621616/recreatieve-fietsroute/fietszoektocht-levensloop-neteland  

De fotozoektocht start aan het gemeentehuis in Vorselaar, Markt 14 (1 foto). Vervolgens zet je de tocht 

verder langs de Kerkstraat (1 foto). 

Ga langs café Den Tip verder naar de Kempenlaan. Wees voorzichtig bij het oversteken van de 

Goorbergenlaan (1 foto). Op het einde van de Kempenlaan slaat u linksaf naar de Korentenbossen. 

Vervolgens slaat u rechtsaf (1 foto) en zet u de tocht verder langs Hofeinde (1 foto). Aan de watertoren 

(1 foto) slaat u rechtsaf naar Kremersgat. Op het einde van de straat slaat u linksaf naar de 

Vorselaarsebaan, richting het Molenbos (1 foto). 

Vervolgens de tweede straat links naar de Wijngaardstraat. Nadien de eerste straat rechts naar de 

Steenbergstraat (1 foto). 

U nadert nu een drukke baan, steek deze voorzichtig over en vervolg de route links langs het Bovenpad, 

Op +/-50m kan u langs uw rechterkant een fietspad in draaien rechtover de Mariaschool (2 foto’s). 

Neem de tweede straat links, via de Kiezelweg naar de QuintenMatsyslaan waar u rechts afslaagt. Op 

het einde van deze straat gaat u een klein stukje rechts op de Eikenlei om dan de route te vervolgen 

via de Dobbelhoefweg. 

Sla nadien de eerste straat linksaf, via Gilliam (1 foto). Op het einde van de Gilliam (1 foto) gaat u aan 

de rotonde rechtsaf naar de Netestraat. Achter de brug draait u rechtsaf naast het water. Op het einde 

van de weg draait u nogmaals linksaf (2 foto’s). 

Vervolgens zet u de tocht verder langs het kanaal. Daarna gaat u de eerste straat links (een beetje naar 

beneden), langs de Nijlse baan (1 foto). Nadien slaat u de eerste straat linksaf naar de Nieuwstraat.  

Dan slaat u rechtsaf naar de korte Nieuwstraat (1 foto). Op het einde van deze straat gaat u opnieuw 

rechts naar de bloktstraat, deze straat volgt u tot op het einde, aan de drukke baan. 

U steekt voorzichtig de drukke baan over en vervolgt de route naar links. (1 foto) Dan slaat u voor het 

water naar rechts, ’t Sas in (1 foto). Vervolg de route langs de linkerkant van de vijver. Op het einde 

van deze weg draait u rechtsaf om de tocht verder te zetten via de Troon. 

Aan het Karrewiel slaat u linksaf. U rijdt naast het Karrewiel (3 foto’s) door de poort en op het einde 

van de weg slaat u linksaf. Volg deze baan tot het einde, langs de watermolen (5 foto's).  

Op de drukke baan gaat u rechtsaf (u kruist hier 2 keer hetzelfde stukje van de route).  

U volgt Hofeinde tot het einde en rijdt Vorselaar binnen. Daarna (tegenover de kleuterschool ‘De 

Duizendpoot’) slaat u rechtsaf naar de Dijkbaan. Dan slaat u de eerste straat linksaf naar de 

Fazantenlaan. (2 foto’s). Deze rijdt u tot het einde.  

Dan vervolgt u (tussen de paaltjes) de route naar de Leeuwerikenlaan. Sla op het einde van deze baan 

rechtsaf naar de Nieuwstraat. Aan het einde van de Nieuwstraat steekt u de Dennenlaan over en draait 

het fietspad op naar links. Na 100m draait u rechtsaf de Pachtersdreef in(1 foto).  
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Op het einde van de Pachtersdreef vervolgt u de weg naar rechts via de Lindendreef (1 foto). Wanneer 

u terug op de verharde baan komt, slaat u rechtsaf. Op het eerste kruispunt slaat u linksaf naar de 

Vispluk. 

Op het einde van Vispluk komt u op een splitsing en slaagt u linksaf naar Plein (1 foto). Wanneer u op 

een kruising komt slaat u rechtsaf een onverharde weg in (1 foto). Deze weg rijdt u ten einde. Als u op 

een T-kruispunt komt slaat u linksaf naar ‘Strateneinde’.  

Op het eerst volgende kruispunt slaat u rechtsaf en vervolgt u Strateneinde verder. Op het einde van 

deze weg gaat u weer rechtsaf (1 foto). 

Op het einde van Strateneinde komt u op een drukkere baan. Hier slaat u linksaf naar Heirbaan. Via 

een flauwe bocht links vervolgt u deze route via Zegbroek. Bij de splitsing (1 foto) gaat u links en daarna 

neemt u de eerste straat rechts naar ‘Bosweg’. Op het einde van de Bosweg slaat u linksaf naar de 

Groenstraat. U vervolgt de route verder langs Moleneinde. 

Nadien gaat u rechtsaf naar de Putakkerstraat. Op het einde van de Putakkerstraat gaat u links, een 

klein stukje op de Molenbaan om daarna rechtsaf te slaan naar de Maalderstraat (1 foto). Dan neemt 

u de eerste straat links naar de Bremlaan. 

U steekt de Goorbergenlaan over, gaat een klein stukje links om de tocht verder te zetten langs de 

Rechtestraat. Je steekt vervolgens de van de Wervelaan over en gaat rechtdoor naar de Ijzerstraat. Op 

het einde van de Ijzerstraat gaat u rechtsaf, een onverharde weg in richting het Kerkhof (1 foto).   

Als u het onverharde pad voorbij bent, zet u de tocht verder rechtdoor langs de Cardijnlaan (1 foto). 

Op het einde van de Cardijnlaan slaat u voor de Kerk linksaf (1 foto). Daarna gaat u linksaf, de 

Kasteeldreef in. U neemt in de dreef het eerste padje rechts, zodat u terug op de verharde weg komt 

(1 foto). 

Daarna vervolgt u de weg verder langs Oostakker en slaat u aan het containerpark het klein paadje 

rechts in. Vervolgens steekt u de drukke baan over naar de Tuinweg. U neemt daarna het eerste padje 

rechtsaf 'Het Stampertjespad’. Verder slaat u voor het water linksaf (1 foto). U vervolgt de weg langs 

het water tot aan de voorkant van de hoeve (1 foto).  

Daarna zet u de tocht verder richting de weg en slaat u rechtsaf op de Nieuwstraat. Verder neem je de 

eerste straat rechts, de Schransstraat. Op de splitsing neemt u de meest linkse straat 'De 

Diamantstraat’, om daarna onmiddellijk linksaf te slagen. Op het einde van deze straat slaat u rechtsaf 

de Kabienstraat in. 

Zo eindigt u terug op de markt van Vorselaar, wederzijds het beginpunt van onze zoektocht. 

Indien je niet start op de markt van Vorselaar, vergeet dan zeker niet om aan het gemeentehuis te 

stoppen voor de eerste foto. 


