
   

 

Werchter on the Rocks (25 km) 

Vertrek aan de kerk van Werchter. Naar links de St.-Janstraat volgen die na 50 m overgaat in de 
Twee Bruggenstraat, aan het einde niet meebochten naar links maar rechts indraaien en het paadje 
volgen tot op de Dijledijk. Je fietst op het semi-verharde dijkpad naar rechts, richting Keerbergen, dan 
over een bruggetje over de monding van de Laak. Negeer de afslag naar Ninde. Na 6 km fietsplezier 
langs de Dijle verlaat je de rivier en fiets je op de brug rechts langs de Haachtsebaan. Na 500 m, aan 
het huisje met nr. 153 (bord Brabantse Kempenroute), naar links de baan oversteken en het bospad 
volgen dat overgaat in de Karkietweg tot aan de Dijlestraat, waar je links afslaat. Je fietst nu door de 
Dijlemeersen langs weilanden met af en toe zelfs een authentieke veedrinkpoel. Volg de lange, 
kronkelende Dijlestraat tot ze met een bocht naar rechts overgaat in de E. Opdebeecklaan. Op de 
rotonde de rechterkant aanhouden en de Opdebeecklaan blijven volgen. Aan de tweesprong voor de 
manege, kies je nogmaals voor de Opdebeecklaan. Aan de volgende splitsing fiets je rechts de 
Rijmenamsebaan in. 
 

Op de kruising met Duivebergen, dit is het tweede kruispunt, de baan dwarsen en rechtdoor de 
Rijmenamsebaan blijven volgen. De Mechelsesteenweg is de volgende kruising die je oversteekt. Je 
volgt de richting Schriek op de Kempenlaan. Je fietst door de groene gordel rond Keerbergen. De 
Putsebaan oversteken en langs de rechterkant van de baan fietsen voorbij het scholencomplex. 
Vervolgens kruis je de Stationstraat en fiets je verder op de Kempenlaan, die rechtdoor overgaat in de 
Roggestraat. Nadat je links en rechts de Processieweg genegeerd hebt, fiets je links op een kort stukje 
Berg-Meesstraat. Op het open terrein staat de te restaureren Heimolen met picknickplaats. Met de 
molen aan je linkerhand fiets je rechtdoor de A. Cleynhenslaan in. Na 300m fiets je rechts in de 
Torteldreef. Dan moet je de eerste straat links in. Dit is ook nog de Torteldreef. Blijf nu rechtdoor 
trappen tot je aan een T-splitsing komt (eigenlijk een heel schuin kruispunt). Hier fiets je naast een 
school links in de Nachtegalendreef. Het eerstvolgende straatje rechts indraaien, dit is nog altijd de 
Nachtegalendreef. Op het einde naar links, nogmaals Nachtegalendreef, en 50 m verder naar rechts de 
Patrijzendreef indraaien. 
 

Aan het eind volg je rechts de Mereldreef die daarna overgaat in de Vlieghavenlaan. Er staan 
picknicktafels met zicht op het Meer van Keerbergen. Je volgt de Vlieghavenlaan rond de plas zonder 
dat je deze nog te zien krijgt. Negeer de Mereldreef en de andere zijwegen en blijf de Vlieghavenlaan 
volgen tot aan de kruising met de Nieuwstraat die je oversteekt en verder de Vlieghavenlaan blijven 
volgen tot aan de Heidestraat, die je rechtdoor volgt. 50 m verder op een T draai je rechts, nog steeds 
de Heidestraat volgend. Op het einde neem je links de Bollostraat tot aan de driesprong waar je rechts 
de Ruandadreef inrijdt. Deze blijf je volgen tot aan de drukke Kruisbaan die je oversteekt naar de 
Basdongenstraat. Alle zijstraten negeren en doorfietsen tot aan de wegwijzer naar het 
Damiaanmuseum. Dit is trouwens de Damiaanstraat, die je links volgt tot aan het Damiaanmonument. 
Het museum in zijn geboortehuis ligt op de hoek van de straat rechts, maar je volgt vanaf nu de 
Dijlevalleiroute naar links, eerst nog Damiaanstraat, wat verder wordt dit Beverlaak. Deze blijf je volgen 
tot in het centrum van Werchter. Daar kom je voorbij de voormalige brouwerij Van Roost. Vanaf hier zie 
je de kerk en wachten de terrasjes om je dorst te lessen. 

 


