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Afstand:               44,5 km 

 

Bewegwijzering:  Fietsen knooppunt Waasland 

 

Vertrekpunt         B en B Malpertuus Weststraat 64 

 

Aard van de weg: De fietstocht gaat voornamelijk langs oude spoorwegbeddingen en 

                                 verkeersluwe straten. 

Fietstocht            : Moerbeke,  Eksaarde, Belsele, Sinaai, Klein Sinaai, Moerbeke   

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk 

 

Vertrek bij Malpertuus en sla rechts af naar de brug. Steek de brug over en rij richting 

Moerbeke tot aan het rond punt. Sla links af aan het ronde punt en sla de eerste straat 

rechts in en volg deze tot aan het gemeentehuis. Hier is knooppunt 78. 

 

 

  
 

 

Vervolg je weg naar knooppunt 79 juist over de brug volg je de Moervaart naar 

knooppunt 19 

 



        
 

 

Aan knooppunt 19 fietsen  we de lage polders in naar knooppunt 80.  

Tussen de velden fietsen we naar de verbindingsweg Eksaarde Moerbeke Opletten bij 

oversteken. 

We slaan links af en na ongeveer 750 m fietsen we links de oude tramroute naar Lokeren op. 

Van  knooppunt 80 fietsen we verder naar knooppunt 20.  

De tramroute is enkel voor wandelaars en fietsers voorbehouden.  

 

                                        
 

Aan knooppunt 20 fietsen we via een verharde weg naar knooppunt 21.  

We rijden door een deel van de residentiele wijk van Lokeren   

Voornamelijk langs landbouwwegen en verharde wegen fietsen we naar knooppunt 22. 

Even fietsen we op een  fietspad naar knooppunt 26. 

We nemen de parallelweg naast de spoor van knooppunt 26 naar knooppunt 31. 

We steken de spoorlijn over aan knooppunt 31, aan het station van Belsele en  vervolgen onze 

weg naar knooppunt 30. We fietsen vanaf knooppunt 30 naar knooppunt 25. 

De weg loopt via verkeersluwe straten naar knooppunt 25. 

Vanaf knooppunt 25 vervolgen we onze weg naar knooppunt 97. 

Tijdens dit stuk  passeren we de dries van het dorp Sinaai 

Hier zijn tal van mogelijkheden om te verpozen met een drankje of iets te eten. 



       
 

Dries in Sinaai                                                         De weg naar knooppunt 97 

We vervolgen onze weg naar knooppunt 97 en steken op het einde het brugje over aan de 

Stekense vaart richting knoopput 2 

 

               
 

We fietsen langs het wandel- en fietspad naast de Stekense vaart.  

Opgelet aan knooppunt 2, dan kruisen we de baan Sinaai die naar klein Sinaai gaat. 

We vervolgen onze weg naast het waterkanaal dat  nu overgaat in de Moervaat . 

Op het einde van de vaart rijden we een verkaveling in en rijden verder naar knooppunt 99 

Aan    knooppunt 99 is  ook een grot te bezichtigen.. 

Deze grot is opgedragen aan fietsers en bevind zich aan de kerk. 

Vanaf knooppunt 99 volgen we de oude tramroute tot het einde in Moerbeke bibliotheek dit 

is knooppunt 78. 

Op het einde van de tramroute sla je rechts af en volg de baan over een afstand van ongeveer 

4 km naar de kruisstraat. 

 
Volg de viaduct en bij het afdalen sla je halfweg links af richting weststraat , ter hoogte van 

het nummer 64 arriveer je terug bij Malpertuus       

    


