
 Kampeerweekend 21-23 juli 

Brussel en ruime omgeving 

Tochbegeleider: Lieven Muyldermans 
 __ 

Dagafstand:   

Hellingen:   

Kwaliteit van het wegdek:   

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:   
 _____________________ 

Op deze Belgische nationale feestdag fietsen we drie dagen met onze hoofdstad als uitvalsbasis. 
Sterker nog, het is een kampeerweekend met overnachtingen op een unieke Brusselse camping, 
Camping 58 (https://www.camping58.be/) in de schaduw van het Atomium, op de Heizelvlakte. 

 

Wat bieden we aan: 
 
Zoals het altijd het geval is bij een kampeerweekend, overnachten we in ons eigen tentje en 
zorgen we voor ons eigen eten, wat niet wil zeggen dat een restaurant niet tot de mogelijkheden 
behoort. 
 

Op vrijdagochtend verzamelen we aan het Atomium en starten met een relatief rustige rit, zodat 
we ‘s namiddags of ‘s avonds  nog een graantje van de nationale feestdag in Brussel kunnen 
meepikken. Zaterdag is de koninginnenrit van om en bij de 95 km. Zondag geven we er een iets 
rustiger lap op en voert de rit ons langs of in de buurt van meerdere treinstations voor wie eerder 
wil afstappen. 
 

Een waarschijnlijk rittenschema, al is het niet onmogelijk dat er nog wijzigingen komen: 
 
Dag 1 
 
Ten Oosten: we fietsen door het Zoniënwoud en de Druivenstreek naar de Leeuw van Waterloo. 
Bij onze terugkeer doen we, als de drukte het toelaat, de Grote Markt van Brussel aan. 
 
Afstand: 80 km – Stijging: 800 hoogtemeter 
 
Dag 2 
 
Ten Westen: we zetten aan richting Vilvoorde, waar we aansluiten op de Groene Gordelroute en 
deze ten westen van Brussel en in tegenwijzerszin volgen naar Halle. Vandaar keren we terug 
naar het Heizelplateau. 
 
Afstand: 95 km – Stijging: 600 hoogtemeter 
 
Dag 3 
 
Ten Noorden: Vandaag hebben we les geschiedenis en aardrijkskunde. We staan al dan niet 
letterlijk even stil bij de Dossinkazerne in Mechelen, het Fort van Breendonk en het Fort van 
Liezele, om vervolgens via het geografische middelpunt van Vlaanderen, door Buggenhout Bos 
naar Merchtem en zo naar Brussel te fietsen. 
 
Afstand: 85 km – Stijging: 350 hoogtemeters 

https://www.camping58.be/


 

Let op: het grootste gedeelte van het fietsweekend zal door heuvelachtig landschap gaan! 
 

Wie dit wenst, kan eventueel donderdagavond al naar Brussel komen en een kijkje gaan nemen in 
de Marollen op het Bal National. Als er meerderen hier interesse voor hebben, kunnen we 
eventueel in groep afspreken. Laat in dat geval zeker iets weten via livino@telenet.be. 
 

 

Inschrijven: 

Leden en niet-leden van ‘De Vakantiefietser’ kunnen inschrijven via de webshop op de website 
van de Vakantiefietser. 

Best tijdig in te schrijven, het aantal plaatsen is beperkt tot 10 personen! 
Kostprijs: 40 euro, waarvan 36 euro voor de camping en 4 euro bijdrage aan de vereniging. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers. 
 

 

 


