
 



  



 



  



Fietsroute ambachtelijk weekend 2022: wegbeschrijving 
*Je kan de route ook digitaal volgen met de QR-code op het plannetje. 

Link: Fietsroute Ambachtelijk Weekend 2022 - Fietsroute | RouteYou 

Start aan de ingang van CC Ter Vesten, Gravenplein 2. 

Stop 1: CC Ter Vesten (Gravenplein 2) 

Erik Peersman                    Goudsmederij 

Monique Smet                  Patchwork 

Joke Quintelier                Amigurumi haken 

Peggy De Pauw                  Kantklos 

Thierry Bourge                 Pooring en epoxy 

Lutgarde Dervaux             Diamond Painting 

Marleen De Bodt               Universele materie 

 

Fiets richting het AC tot aan het einde van de straat. Sla op het eind van de straat af naar links de 

Gravendreef in. Volg even rechtdoor. 

Sla af in de eerste wegel op de linkerkant en volg de Lange Dreef.  

Fiets door het hek, het park van Kasteel Cortewalle in. Volg hier de bordjes naar het 

fietsknooppunt 50. Tot aan de IJzerstraat. Sla rechts af in de Ijzerstraat richting het rond punt.  

Neem aan het rond punt de derde afslag naar de Spoorweglaan. Volg de Spoorweglaan volledig 

rechtdoor tot het einde op het kruispunt rechtdoor naar de Torenstraat tot je aan het kerkplein 

van Melsele komt, ga daar naar rechts.  

Ga rondom de kerk en ter hoogte van Kerkplein 24 ga je naar links. (op de kruising van Kerkplein 

en Dambrugstraat)  

Aan de KBC bank op het kerkplein sla je de Trage Weg in naar rechts. Op het einde van deze Trage 

Weg kom je op de Kalishoekstraat. Steek dit kruispunt over naar de Kerkendam. Op het einde 

wordt de Kerkendam een stukje Trage Weg, blijf deze volgen tot de Dambrugstraat en sla hier 

links af.  

Fiets de Dambrugstraat af tot het kruispunt met de Schoolstraat en sla hier rechts af naar de 

Dijkstraat.   

Fiets in de Dijkstraat een heel stuk rechtdoor en sla dan links af in de Kapelwegel (Trage Weg) ter 

hoogte van Dijkstraat 175. Blijf de Kapelwegel volgen tot je er rechts af kan op een Trage Weg aan 

Speelpark Gaverlandwijk die uitkomt op de Laurierstraat. Ga hier een stukje rechtdoor tot het 

eerste kruispunt met de Laurierstraat en sla hier links af. 

Volg de Laurierstraat tot het einde en sla links af in de Gaverlandstraat.  

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/10867529/fietsroute/fietsroute-ambachtelijk-weekend-2022


STOP 2: Piano Atelier CHAERLE (Gaverlandstraat 171) 

Lode Chaerle                      Piano-stemmer, -hersteller, -restaurator 

Marleen Verbruggen        Fotografie en make-up 

Imke Melis                           Make-up 

 

Volg de Gaverlandstraat en sla de eerste straat rechts in de Kapelstraat. Volg deze rechtdoor en 

sla de eerste rechts in, in de Gaverlanddam. Volg de Gaverlanddam volledig rechtdoor tot het 

einde en sla links af in de Leurshoek. 

Volg de Leurshoek tot aan het eerste kruispunt en volg daar de baan naar de Halfdreef. Volg de 

Halfdreef tot aan het rond punt en neem daar de derde afslag naar de Van Craenenbroeckstraat.  

Volg de Van Craenenbroeckstraat volledig rechtdoor, deze loopt over in de Leon Labytstraat, 

volg deze ook rechtdoor. Tot aan het eerste kruispunt en ga hier dan ook rechtdoor in de 

Klapperstraat. 

Ga rechtdoor in de Klapperstraat en sla rechts af in de Lindenlaan, eerste straat rechts. Volg de 

Lindenlaan volledig rechtdoor. 

Stop 3: Microbrouwerij Stanium (Lindenlaan 228) 

Wim Tindemans                            Microbrouwerij Stanium 

Tom Genbrugge                           Brouwerij en distilleerderij van lokale grondstoffen 

Luc De Boey                               Waas polderbrood en Reinartgebak 

 

Ga nog een stukje rechtdoor in de Lindenlaan en sla ter hoogte van Lindenlaan 254 links de Trage 

Weg in. Volg de Trage Weg tot de eerste trage weg links af en volg deze tot de Klaveren Aas en sla 
hier rechts af. Volg de Klaveren Aas tot de 2e straat links de Middenheide en ga hier in. 

Fiets de Middenheide volledig af tot aan de Pastoor-Steenssenstraat. Sla hier rechts in en fiets 
tot aan het kruispunt. Steek het kruispunt over naar de Haasdonkbaan. Sla hier bijna direct links 

af op de trage weg naast Haasdonkbaan nr. 5. Volg deze tot aan de splitsing met de Gerard 

Walschaplaan en ga op de splitsing naar links. 

Volg de Gerard Walschaplaan naar de overgang naar de Guido Gezellenlaan en volg hier ook 
rechtdoor. Tot aan het T-punt met de Lesseliersdreef en ga hier naar links. Daarna ga je de eerste 
straat rechts ook in de Lesseliersdreef.  

Ga hier rechtdoor tot aan de T-splitsing met de Anna-Piersdreef en ga hier naar rechts. Volg de 
Anna-Piersdreef tot aan de ingang van Hof ter Welle en ga in de trage weg links nog voor de 
poort van Hof ter Welle. Volg deze Trage Weg tot aan de Bosdamlaan. Steek de Bosdamlaan over 

en sla rechts af in de Hof ter Wellelaan.  

Fiets de Hof ter Wellelaan een stukje af tot aan de scherpe bocht en ga hier links af in de 
Stationsstraat. Fiets in de stationsstraat volledig rechtdoor tot aan huisnummer 21/19 en sla 

hier links af op de boerenmarkt. 



Stop 4: Streekmarkt Beveren (Boerenmarkt) 

zaterdag 20|08 | 13 > 19 uur – Boerenmarkt - Combineer met een bezoekje aan de ambachtelijke 

markt en muzikale workshops  in CC Ter Vesten of fiets langs de ambachtelijke ateliers ter plaatse. 

 

Fiets de Boerenmarkt over en sla links af in de Gravendreef. Sla de tweede straat rechts af terug 

richting Ter Vesten. 

*** Stop 5 is niet in de route in begrepen. Breng hier ook zeker een kijkje per auto, of voor de 

fervente fietser per fiets! 

Stop 5: West Zeestraat 5 Kieldrecht 

De Leutige Geit                               Geitenhouderij 

Keramiekatelier                              Leutiglandleven          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


