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 16 augustus: van B naar B - een muzikale fietstocht  

Hoedgekruid vzw nodigt uit

i.s.m.

De Wilde Pedal & vzw Swing

 

Van Brussel naar Blues: 

     een muzikale ontdekkingsreis, met de fiets van Brussel naar het Wespelaar Swing Blues festival. 
Een tocht van beginpunt Haachtse Steenweg in Brussel tot eindpunt Haachtse Steenweg in 
Wespelaar.

Datum heen: vrijdag 16 augustus - 11u  -
hoek Koningsstraat & Haachtse Steenweg, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Datum terug: maandag 19 augutus (na spek met eieren als ontbijt) - 
camping Chiro Wespelaar

Nodig: fiets in goede staat, tent + slaapgerief 

Afstand Brussel - Wespelaar: 25 km (enkel) 

 

Deelnemen aan dit fietsavontuur???

  Zend een mail aan hoedgekruid@gmail.com 
 

De N21, beter bekend als de Haachtsesteenweg, is een gewestweg in 
de Belgische provincie Vlaams-Brabant en Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De weg verbindt de kleine ring van Brussel via Kampenhout en Haacht met Aarschot.

De weg heeft een totale lengte van 38 kilometer.

Route:

We vertrekken op de hoek van de Koningsstraat en de Haachtsesteenweg in Sint-Joost-Ten-Node. 

Aan de rechterkant komen we voorbij de kliniek Sint-Etienne. 

Iets verder, aan de linkerkant zien we de Sint-Mariakerk (op het Koninginneplein). Deze kerk sluit 
als het ware de Koningsstraat af.

http://www.swingwespelaar.be/
http://www.stjosse.irisnet.be/index.php?id=1&tx=nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarschot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kampenhout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
http://www.brussel.irisnet.be/over-het-gewest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewestweg
https://maps.google.be/maps?q=haachtsesteenweg&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47c3c33a8a651bb7:0x84e7bde83f7e3602,Haachtsesteenweg&gl=be&ei=6qQEUvKlO8PF7Ab_6oAQ&ved=0CC4Q8gEwAA
http://www.vgc.be/


We kruisen de Rogierlaan, botsen over de tramsporen en fietsen voorbij de Sint-Servaaskerk om 
terecht te komen bij Pogge. Het Poggeplein is eigenlijk een plein dat een uitbreiding is van de 
Haachtse Steenweg.

We zijn in Schaarbeek. 

Na het Poggeplein neemt de Haachtse Steenweg, een gewestweg die meestal strak rechtlijnig is, een
eerste grote bocht. We vliegen er niet uit!

Aan het Paul Brien hospitaal duiken we onder de Lambermontlaan om kaarsrecht door te gaan op 
de Haachtsesteenweg. 

Weldra komen we uit aan het Bordet treinstation. We zijn al in Evere.

Een heel eind verder, ter hoogte van de Vogelweidestraat duiken we even Haren binnen.

Wanneer we de spoorweg over zijn begint, net ná een harddiscounter, de Oude Haachtsesteenweg. 
Die leidt ons naar De Groote markt in Machelen en eindigt aan de Woluwelaan.

Wij fietsen verder voorbij het kerkhof van Diegem en kruisen de E40 ter hoogte van Machelen. 

We snellen een hele tijd fietsten we parallel aan de E19 en de A1. Vóór we aan Vilvoorde-lucthaven
komen, neemt de Haachtse Steenweg een tweede bocht naar rechts. 

Onder de Luchthavenlaan door passeren we aan de vliegbasis van Melsbroek.

Wanneer we voor de tweede keer dezelfde harddiscount tegenkomen, bevinden we ons al in 
Kampenhout. 

Aan de Leuvensesteenweg draaien we links helemaal rondom het ronde punt, om het sas over te 
steken en aan het volgende ronde punt meteen weer rechts te draaien om de Haachtsesteenweg 
verder te volgen. 

Ter hoogte van de Oudestraat, we zijn in Haacht. Hier verandert de Haachstesteenweg in 
Provinciesteenweg.

We fietsen nog even door, voorbij de brouwerij van Haacht en draaien meteen na de spoorweg 
rechts de Spoorwegstraat-Elfde Linielaan in. 

Die brengt ons naar de camping op de terreinen van de chiro, Heike 12, Wespelaar 

De camping gaat open om 15u - je betaalt 6 euro voor het hele weekend. Download hier het 
campingreglement. 

Het Swing Blues festival is gratis en vindt plaats in het dorpscentrum, aan de kerk van Wespelaar 
(Sint Lucia)

Enkele sfeerbeelden van Swing Blues festival 2012 vindt u hieronder. 

http://www.swingwespelaar.be/
http://www.swingwespelaar.be/campingreglement_swing_2013.pdf
http://www.chiro-wespelaar.be/
http://www.machelen.be/nl/press/652/herinrichting-haachtsesteenweg.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haren_(Brussel)
http://www.evere.be/
http://www.schaarbeek.be/nl/onthaal
http://www.schaerbeek.be/nl/ontspannen-schaarbeek/patrimonium-toerisme/folklore/pogge
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