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Start: speeltuin Gemeentepark Hove:
P. van Ostaijenlaan 6
Meylweg 45, parking voetbalclub VDP
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Broekbosstraat 35, Kontich
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CSA Grondsmaak, Pauwhoeveweg 2, Kontich
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Lintsesteenweg 657, Hove
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Boshoekstraat 93, Hove (ingang Uilenbos)
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Vertrekpunt: Gemeentepark Hove
We nemen de Parklaan en fietsen richting
spoorweg. We rijden onder de tunnel en draaien
daar direct links naast de spoorweg de Dennenlaan
in. We volgen de Dennenlaan en nemen de eerste
zijstraat rechts, ook nog Dennenlaan. We blijven
de Dennenlaan volgen, houden op de splitsing
rechts aan tot we op het T-kruispunt komen met
de Eikenstraat, die we rechts inslaan. Vervolgens
nemen we de eerste zijstraat links. We fietsen de
Meylweg helemaal af tot we aan de Ooststatiestraat
komen, die we rechts indraaien. De eerste zijstraat
links is de Broekbosstraat. Die fietsen we helemaal
af door het Broekbos om dan op het kruispunt
met de Pronkenbergstraat links te draaien en
daarna direct terug rechts de Holle Weg op te
rijden. Aan het rond punt gaan we rechtdoor
naar Duffelshoek om vervolgens aan het bord
met de kaart van Kontich links het half verharde
pad op te rijden. We steken de Duffelsesteenweg
over de Babbelkroonstraat in. We rijden de
Babbelkroonstraat helemaal ten einde tot op het
T-kruispunt met de Kriekelaarstraat. Daar slaan
we rechts af en op het eerste kruispunt, terug
rechts, de Pauwhoevestraat in, waar we links CSA
Grondsmaak tegen komen.
We vervolgen onze weg tot we aan het rondpunt
komen, dat we rechtdoor oversteken, Duffelshoek
op waar we onze weg even in tegengestelde
richting terug rijden. Tot aan het volgende rondpunt
waarop we de eerste zijstraat rechts nemen,
Duffelshoek. We rijden Duffelshoek af, die overgaat
in de Boskapelweg. Net na het passeren van de
kapel draaien we links in, de weg door het bos. Die
weg vervolgen we tot we terug op de fietsostrade
komen, die we links oprijden. Op de splitsing
houden we links aan en rijden de Liersebaan op.
Op het T-kruispunt dat daarop volgt nemen we
rechts en rijden de spoorweg over. Nadat we het
spoor gepasseerd zijn, draaien we onmiddellijk links

de Brantstraat in. Via de Nieuwstraat komen we
opnieuw terecht op de fietsostrade aan de overzijde
van het spoor. We blijven die volgen en steken de
veldweg over vervolgen de weg naast het spoor
over de Ijzerveldweg. Daar komen we na een tijdje
fietsen aan een kruispunt, daar draaien we links
richting Lintsesteenweg. Bij nummer 697 houden
we halt. Dit is Gasthuishoeve Boshoek. Als we de
straat oversteken komen we bij Hoeve Van der
Heyden – Van den Broeck met hun melkautomaat.
We rijden de Boshoek af richting Lintsesteenweg.
Daar draaien we rechts en daarna meteen de
eerste zijstraat links, de Akkerstraat in. Aan de
witte paaltjes draaien we links de Beekhoekstraat
in. Die rijden we al kronkelend door het landschap
af tot we links afslaan Diepeldaele in. Daar rijden
we rechtdoor tot op het T-kruispunt. We slaan hier
rechtsaf en rijden nu terug naast het spoor. Als we
hier de eerste zijstraat rechts nemen komen we
terug aan het beginpunt.
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1.

CSA Grondsmaak

Pauwhoeveweg 2, Kontich
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Zelf biologische groenten en bloemen oogsten,
bij Corazon en Zeno, dat kan, op voorwaarde
dat je lid bent van hun CSA boerderij. Maar ook
voor diverse workshops en evenementen en
vakantiekampjes kan je hier terecht. Hun hele
activiteitenassortiment vind je op hun website.
Meer info:
www.grondsmaak.be

2. Gasthuishoeve

Lintsesteenweg 697, Hove
Gasthuishoeve Boshoek Lintsesteenweg 697,
Hove Met de hulp van hun twee zonen worden
hier dagelijks heel wat koeien in de watten gelegd
zodat ze heerlijke melk geven. Kathleen legt met
heel veel bravoure uit hoe het dagelijks leven loopt
op de boerderij na afspraak. Buiten bij heerlijke
verjaardagsfeesten, worden kinderen hier ook met
hun klas ontvangen.
Meer info:
www.gasthuishoeveboshoek.be

3. Van der Heyden- Van den Broeck
Boshoekstraat 93, Hove

De melk die de koeien van Bart en Ilse produceren,
kan je rechtstreeks kopen in de automaat vooraan
aan het erf, om onmiddellijk te consumeren of als
heerlijke aanwinst voor de koelkast thuis.
Meer info:
www.dezuidrand.be/van-der-heyden-vanden-broeck
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