“100 jaar BRM” 200 km 11.09.21 te Lier 1921-2021
Aanbevolen landkaart Michelin 533 regional Benelux
– Noord- en Midden België
Voorinschrijvingen – mybrevet.cc
Start : Lispersteenweg , Cafe Waregem
0.0 km
Start Cafe Waregem
-Sla links af op Lispersteenweg -Sla rechts af op Rivierstraat - volg 91 – 88 – 93 ( onder brug en korte bocht over brug => ’t Oud Lier
)
-Rechts op Beatrijslaan -Sla rechts af op Marnixdreef - volgen 57 -Rechts op
Kesselsesteenweg, N13 -Rechts op -ga rechtdoor op Neerloop– volgen 30- 40 - 66 (
Duffel km12 ) - 56- -55 => Walem - 51 - 52 - 94 Zennegat km 21 -Gehucht Zennegat 94 79 - 90 – ( Leest Km 24 ) Rechts afbuigen op Dorpstraat -Sla scherp links af op
Kooterweg - Links op Tiendenschuurstraat – volgen 53 -25 - 55 – 56 – 31- Rechts afbuigen
op Kerkstraat - ( Humbeek km 33 ) -Links op Klein Warandestraat -Sla rechts af op
Driesstraat -Links op Driesstraat -Rechts op Nieuwenroodsesteenweg - Volgen 36- 60 (
Wolvertem km 42 ) – 37 – 56 // op Brussegemsesteenweg - niet verder volgen – recht door
- Rechts afbuigen op Brussegemsesteenweg -Links afbuigen op Bollestraat -Rechts afbuigen
op Nieuwelaan ga rechtdoor op Nieuwelaan --Rechts afbuigen op Steenweg op Asse -Sla
links af op Oude Dendermondsebaan - Sla rechts af op Osselstraat -Sla links af op
Hennekenmolen -Rechts afbuigen op Hoogveld Sla links af op Lierput -Rechts afbuigen
op Kortemansstraat – Knpt 4 - ga rechtdoor op Kortemansstraat - Sla rechts af op
Kortemansstraat -Links afbuigen op Brusselstraat -rechtdoor op Brusselstraat -Sla rechts
af op Hoogveld -Rechts afbuigen op Hendrik Placestraat - Sla links af op Wolsemstraat Links op Robert Dansaertlaan -8 De Wolfsputten -Sla scherp rechts af op Kamerijklaan (
Dilbeek km 58 ) -Rechts afbuigen op Levoldlaan -Rechts op Levoldlaan -Rechts op De
Heetveldelaan -rechtdoor op De Heetveldelaan - Sla links af op Kasteelstraat Rechts op Verheydenstraat Sla rechts af op Kalenbergstraat -Sla scherp links af op
Itterbeeksebaan -Sla rechts af op Rue des Papillons - Vlindersstraat - 8 Luizenmolen
Anderlecht - Rechts op Rue des Papillons - Vlindersstraat -Sla rechts af op Rue de
Scherdemael - Scherdemaelstraat -Links op Rue de Neerpede - Neerpedestraat - rechts af op
Rue de Neerpede – Neerpedestraat-Sla rechts af op Rue Scholle – Schollestraat - Rechts
afbuigen op Rue Scholle – Schollestraat-ga rechtdoor op Rue Scholle - Schollestraat Links op Drève Olympique – langs de Yeti - Olympische Dreef-afbuigen op Drève Olympique
- - Olympische Dreef- Sla scherp rechts af op Drève Olympique - Olympisch
Rechts op
Boulevard Josse Leemans - Josse Leemanslaan - Sla scherp rechts af op Avenue du Soldat
Britannique - Britse-Soldaatlaan - rechtdoor op Avenue du Soldat Britannique BritseSoldaatlaan
Controle 1: «La Clé du Cimetière» km 63
Avenue Millepertuis naar Vogelenzang straat dan rechts volgen
89 – 20 – 21 – Links
Kwadewegenstraat - rechts op Postweg- ga rechtdoor op Postweg -Rechts afbuigen op Postweg
-Links op Postweg – (Kasteel van Gaasbeek km 70 )- ga rechtdoor op Zwarte Molenstraat
(Elingen km74 ) volgen =>
12 - 57
Oversteken Ninoofsesteenweg, N28 -Sla links af
op Kestersesteenweg Molenstraat volgen naar ( Kester km 80)- Links afbuigen op
Bruneaustraat, N272 => volgen 39 – 38 – 10 – Frankrijkstraat
( 10 niet meer volgen )
- links af op Vollezelestraat ( Oetingen km86 ) - volgen
9 -- 8 - 98 – ( Boven op
CongoBerg km 90 ) 99 verder op Steenberg Links Eggestraat - Rechts afbuigen op
Damstraat - Rechts afbuigen op Hoogstraat - ga rechtdoor op Hoogstraat - ga rechtdoor op
Bruinsbroekstraat -Links op Heirbaan !! Bosberg km 96( Opgelet afdaling – kassei !! ) –
volgen
72 - 75 -- 76 > 80 - Rechts op Oudeberg - Sla links af op Kapelmuur Top Muur Geraardsbergen
Geheime Controle- boven Kapelmuur 100 km
Aan de kapel links naar beneden – Links op Oudenberg – in bocht links houden – smal pad
opdraaien – rechts naar Vierwindenstraat – Guilleminstraat oversteken – Hoge Buizemont (
richting “les 2Acres” – rechts Resteleustraat ( afdalen ! ) – rechts op Gaverstraat –
Links op Guilleminstraat en over brug 2 maal links om langs water - 80 – 73 – onder brug
en oversteken

Sla rechts af op Kerkborre -- Sla rechts af op Ganzenstraat - Sla links af op
Kulvestraat Links afbuigen op Bareelstraat Sla rechts af op Aalstsesteenweg,
N460 Sla links af op Varingstraat - => ( Vloerzegem km 111 ) volgen 70 – 69
- Sla links af op Boskouter -Sla rechts af op Hogeweg (Herzele km 120) => Volgen 39- Sla
rechts af op Ransbeekstraat - 39 - 43 - 34
- ga rechtdoor op Ransbeekstraat -- Sla links af op Huigeveldstraat - Rechts afbuigen op
Huigeveldstraat - Sint antelinksstraat naar Woubrechtegem km 119 ) – Molenstraat tot (
Herzele km 120 ) – rechts op Peperstraat – links in de bocht Fietspad volgen –
Kloosterstraat - Fiets pad volgen – Tramzate - rechts Sint -Rochusstraat – Molendijk –
over spoorweg – rechts volgen – Rechts op Provincieweg – links op Holestraat – Links op
Kampenstraat – Balei – over top – Rechts volgen aan de Romein ( Balei km 125 ) – Rot –
scherp rechts op Klein Zottegem – Vlierstraat – links op Vlierzeledorp – Links Bussegem –
onder autostrade volgen Kluize – Rechts op Oudenheirweg – Links op Zwaanstraat ( Oordegem
km 131 ) – Grote steenweg oversteken – Oordegemkouter – Links Klinkaard ( richting
Wetteren ) – Rechts op Blekte – Links op Oude Smetlede – Rechts Braekstestraat – links
Moleneed – Links Galgenberg ( Serskamp km 137 ) – links Anker – rechts Nieuwsstraat –
Stationstraat volgen tot Dorp Schellebelle
Stationstraat => links op Dorp Schellebelle– naar
Controle 3 café “Plan B” km 140
- Sla links af op Hoogstraat, N416 (-ga rechtdoor op Hoogstraat, N416 - ga rechtdoor op
Dendermondsesteenweg, N416 Sla links af op N442 - Sla rechts af op Veerstraat (
km144 ) volgen 46 --- 45 - 65 - 69
- 76- 83 - ga rechtdoor op Dijkstraat - Links
afbuigen op Huiveldestraat - Rechts afbuigen op Huivelde - Links afbuigen op Heirbaan,
N446 (Hamme—Zogge km 160 ) Rechts afbuigen op Ekelbeke - Rechts op Kruisbeeldstraat -Sla
links af op Palingstraat - Sla rechts af op Neerenweg - Links afbuigen op Kaaldries (-ga
rechtdoor op Kaaldries - Links op Aartstraat - Sla links af op Kaaiplein (Hamme km
) –
volgen 49 tot Mirabrug km 166 => 90 - 79 76
- 75 Temse - Brug oversteken km 173 -03 - 02 - 01- 54
- 31 Zeekanaal km 183 -- De Notelaer volgen 31- Sla rechts af op
Oude Sluisweg - Sla links af op Nijverheidstraat (Puurs – Boom ) – Brug overstekenRechts
op Grote Markt (Boom km 189 ) Sla scherp links af op Kaai (Boom ) 28 – 26
( of
alternatief 26 ) – 24 tot Kerremanstraat - Rechts op Molenstraat (Reet km 195 ) -ga
rechtdoor op Molenstraat - Sla rechts af op Rumstsestraat -Sla scherp links af op
Rumstsestraat -Links op Morenhoevestraat - Links op Steenweg op Waarloos - ga rechtdoor
op Michel - ga rechtdoor op Ferdinand Maesstraat (Kontich) ( Waarloos km 197 ) - Sla
links af op Beekboshoek - => volgen 19- 21 – 60 – 27 – 31 ( links Nete volgen richting
Lier km 205 ) 05 -- 31/ ==> 05 ( omleiding 05 volgen - tot Lier – volgen Buitenkant vest
– 89 – 88 - spoorweg over en Lispersteenweg volgen tot Cafe Waregem
km 212
Aankomst – controlekaart terugbezorgen
Bij problemen : +32 475 89 03 37

