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Melkkuip

FIETSTOCHT LANGS ONZE WIJNGAARDEN
A

HOEVERE VELD

• Vertrek bij ‘Den Steenen Molen’ in Boechout
• Ga richting dreef Konijnenbergstraat
• Sla linksaf naar de Holleweg
• Sla rechtsaf naar de Boshoek
• Sla linksaf naar de Mastenweg en volg deze
tot aan de spoorweg
B

MELKKUIP

• Sla linksaf het fietspad Langsweg op, na 350m
zie je onze 2de wijngaard
• Vervolg de weg tot aan de spoorwegovergang
• Sla rechtsaf Alexander Franckstraat in, door
spoorweg over te steken
• Kruis aan de lichten de Provinciesteenweg
• Neem de 1e links, de Vosstraat, deze gaat over
in de Arckenhovelaan
• Blijf de Arckenhovelaan volgen
• Op het einde rechts de Hellestraat in, houd bij
de splitsing links aan
• Neem de 1e links, de Sneppenbosweg
(niet geasfalteerd)
• Ga bij de T- splitsing op het eind naar rechts
• Houd achteraan bij de poortrechts aan
• Kruis de Vremdesesteenweg naar de Lindelei
• Ga rechtdoor voorbij de kerk Dorpsplaats
• Rechtdoor Broechemsesteenweg
• Ga daarna linksaf naar de Sint-Bernardsstraat

C

KAPELLEN VELD

• Opnieuw links naar de Eekstraat, daar vind je
onze 3de wijngaard
• Neem na de wijngaard links het smal,
onverharde weggetje Millegemweg
• Ga op het einde rechts naar de
Wommelgemsesteenweg
• Daarna rechtdoor, de Pietingbaan in
• Hou links aan, de onverharde Rozenlaan in
• Ga links naar de Weverstraat
• Ga opnieuw links naar de Toefelhoek
• Opnieuw rechstaf richting Groenstraat
• Linksaf naar de Olieslagerijstraat
D

MUSSENHOEVE VELD

• Opnieuw linksaf naar de Mussenhoevelaan,
daar vind je onze 4de wijngaard
• Steek de Gillegomstraat over, houd rechts aan
• Kruis aan de lichten de Provinciesteenweg
naar
de Heuvelstraat
• Sla linksaf naar de Lange Kroonstraat die
overgaat in de Van Colenstraat
• Steek rechtover naar het Jef van Hoofplein
• Via Groene Stap kom je weer aan bij
‘Den Steenen Molen’

