
Brasschaat voor het 
klimaat!

Met je fiets langs duurzame 
initiatieven in Brasschaat

30 km

Ontdek het bekken via de kijkwand en maak kennis met de 
fauna en flora. Door dit bekken sijpelt regenwater geleidelijk in 
de bodem.

8 bufferbekken Werverbos

Deze leuke gezinsplek maakt je vertrouwd met het boerderij-
leven. Je ontdekt er alles over de dieren, de boerderijproducten 
en het dagelijkse werk op de boerderij. 

9 kinderboerderij Mikerf

De Laarse Beek herbergt een aparte bewoner die in Europa bijna 
niet meer voorkomt: de rivierdonderpad. Om zijn overlevings-
kansen te verhogen, hebben we in de Laarse Beek stuwen en 
drempels verwijderd en vervangen door visvriendelijke trapjes.

12 vistrap Laarse Beek

Deelfietsen 
Slim en flexibel iets delen. Installeer de Mobit app, regis-
treer en begin met fietsen. Slechts drie euro per dag.

Hier parkeer je gratis 
parking Sportoase: Zwembadweg 7 
ecoparking:  Licht Vliegwezenlaan 3

Duurzame initiatieven
Sommige plekken kan je alleen bezoeken tijdens de 
openingsuren. Meer info over de plekjes vind je op 
brasschaat.be/ecocycloroute.

Infopunt toerisme

Bredabaan 182
03 650 03 01

toerisme@brasschaat.be
ma-za 10:00 - 16:00

Scan en registreer

ecocycloroute 2.0

De Kringwinkel geeft gebruikte spullen een tweede leven en 
draagt zo bij aan het milieu én de sociale tewerkstelling. 

10 De kringwinkel

Deze bloemen worden in volle grond, lokaal, en op natuurlijke 
wijze geteeld binnen het seizoen.

11 zelfpluk bloemenveld
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Duurzame projecten 
met infobord

Dankzij deze bekkens blijft de hele omgeving gespaard van water-
overlast. Vogels en amfibieën hebben hier hun thuis gevonden. 

2 bufferbekkens Frilinglei

Wilde dieren in nood is een opvangcentrum voor vogels én wilde 
dieren. Het geeft dieren in nood een nieuwe kans op een goed en 
gezond leven in de vrije natuur. 

4 Wilde dieren in nood

Nood aan een pauze? Hier geniet je van lokale producten. 

5 Perron Noord

Dankzij de unieke vegetatie spot je hier uiterst zeldzame vlinders. 
Het vliegveld is een grote grasvlakte. Door het maaibeheer komen 
hier veel zeldzame plant- en diersoorten voor. 

6 Den Toren / Vliegveld / Klein Schietveld

ROUTE

Start Dr. Roosensplein (1). Linksaf Frilinglei 
(2). Aan 2e rondpunt 2de afslag Baillet 
Latourlei tot aan de Lage Kaart. Rechtsaf 
1ste straat links. Volg Hoge Kaart tot de 
Leeuwenstraat. 5de afslag rechts. 1ste 
afslag links naar Bergstraat (3). Links 
Oude Bergstraat. Rechts Hoge Kaart. 1ste 
afslag links Hoogstraat. Linksaf Holleweg 
(4). 2de rechts Claessensdreef tot aan 
Hoogboomsesteenweg. Rechtsaf. 1ste 
afslag links Bosdreef tot Heidestraat Zuid. 
Rechtsaf de zandweg in. Bruggetje over en 
links afslaan tot aan Licht Vliegwezenlaan. 
Rechts opdraaien (5, 6,7). Rechtdoor tot 
Ploegsebaan. Rechtsaf  Werverbos (8) 
rondpunt 3e afslag Dullingen. Ploegsebaan 
oversteken. Naast antitankkanaal Garçon-
dreef in. Rechts afslaan en daarna linksaf 
naar Luiklei. Volgen tot aan Kapellei. Rechts 
naar Zegeplein. Steek Bredabaan over. 
Kerkedreef tot aan parkeerzone. Linksaf 
naar Mikerf (9). Ga terug naar Kerkedreef. 
Rijd onder poortje naar Inslag. 

Teneinde links op Fortsebaan. Tot aan 
Pauwelslei rechtsaf. 1ste straat links Heis-
lagsebaan. 2de rechts Rerum Novarumlei. 
Links op Bredabaan (10). Heislagsebaan 
links. 1ste straat rechts De Aard (11). Ten 
einde rechts. Rijd de Miksebeekstraat uit 
tot aan de Miksebaan. Rechtsaf. 1ste straat 
links Beembenstraat. Voorbij de paaltjes 
linksaf naar De Heuvels. Einde naar rechts 
op de Elshoutbaan. Steek aan het kruispunt 
over. Sla links- en meteen daarna rechtsaf 
over parking Sportoase. Aan bruggetje naar 
links over zandpad. Aan ingang boothuisje 
naar links (12). Rechts naar Gasthuisdreef. 
Links tot aan Obelisk. 1e rechts daarna 
rechtdoor tot aan Kerk Centrum.

Deze moestuin is een kijk- en leertuin waar de VELT-vrijwilligers 
hun ervaring delen met de bezoekers.

3 samentuin Velt

Deze speeltuin is gemaakt met natuurlijke materialen. Kom hier 
heerlijk ravotten. 

7 natuurspeeltuin

Vanaf het voorjaar 2022 starten hier werken. Het plein wordt oa 
klimaatrobuuster gemaakt.

1 Dr. Roosensplein


