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Fietstocht Moerbeke , Daknam, Belsele, Sinaai en klein Sinaai 
 

 Moerbeke Waas 

 

Een tocht start ter hoogte van de Malpertuus . 

Nog niet zo lang geleden was Moerbeke  het zenuwcentrum van de Vlaamse suikerbieten 

industrie. 

Sinds de fabriek in 2007 haar deuren sloot is de drukte verdwenen. 

Van rust kan je in het waasland zeker en vast genieten 

 

De tocht start ter hoogte van Malpertuus. 

Vertrek bij Malpertuus en ga rechts af, aan de oprit van de autostrade ga je rechts af richting 

Moerbeke. 

Volg de Ledestaat tot aan het eerste kruispunt en rij verder voorbij de OKEE winkel..  

Ter hoogte van het zebrapad zie je rechts ( melkerijstraat ) fiets links en volg de straat tot aan de 

bibliotheek. 

Dit is het oude stationsgebouw dat omgevormd is tot bibliotheek. 

 

                    
 

 

 
Knooppunt 64 een kort stukje volgen en dan knooppunt 19 ( 5,5 km ) 

Vanaf hier volg je een stukje knooppunt 64 via de oude spoorlijn.  

Aan de eerste kruising heidestraat sla je rechts af tot het einde van de straat. 

Steek de straat schuin over Plaisantstraat en fiets tot aan het gemeentehuis van Moerbeke. 

Het gemeentehuis is het vroegere kasteel van de familie Lippens. 

Voorbij het gemeentehuis rechtdoor  (Knooppunt 64 niet meer volgen )de korte damstraat volgen. 

Als ge rechts aan een brugje komt. Steek dit brugje over en sla links af naar Knooppunt 19 

 

Volg de moervaart via de  betonbaan naar knooppunt 19.  
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Knooppunt  80 en 81 (12,7 km ) en 20 
 
Vanaf knooppunt 19 volgen we de betonbaan die door de polders van Moerbeke loopt naar 

knooppunt 80. Opgelet gevaarlijke oversteekplaats op het einde van de betonbaan 

We volgen de betonbaan over een 600 m en slaan links af  naar knooppunt 80. 

We volgen nu de oude tramlijn richting  Lokeren naar knooppunt 80, 81 en 20 

 

Knooppunt  20, 23 ( 14,5 km ) 
Juist voorbij knooppunt 20 slaan we rechts de Catharinastraat in. Deze verharde weg brengt ons naar 

het centrum van Daknam. We gaan +/- 100 m van onze route af voor het centrum van Daknam 

 
 

In het centrum van Daknam kan je even verpozen en iets nuttigen. 

We volgen de opnieuw een deel van de  oude tramlijn  tot knooppunt 23. 

  

Knooppunt  23, 22 en 26  ( 24,9 km ) 
We slaan de residentiele wijk Daknammolenstraat in richting 22 en volgen deze via de betonbaan die 

overgaat in een verhard gedeelte tot aan knooppunt 22. 

Vanaf knooppunt 22 volgen we de baan naar knooppunt 26 

 

Knooppunt  26 , 31, 30 ( 27,1 km ) , en 25  
 
We steken de spoorwegovergang over en slaan links af richting knooppunt 31. 

We volgen de spoorweg over 2,2 km tot knooppunt 31. 

In het oude stationsgebouw is er  mogelijkheid om iets te nuttigen of even te rusten 

Een korte stukje van 300m brengt ons naar knooppunt 30 en in 600 m naar knooppunt 25. 

 

Knooppunt  25 , 97 ( 34,9 km ),   
 
We fietsen via een rustige weg naar knooppunt 97 langs akkers en landbouwgronden. 

Na de sportvelden van Sinaai te hebben gepasseerd komen we aan op de Dries van Sinaai. 

Hier zijn tal van mogelijkheden voor uit te rusten of te genieten van een fris drankje of een 

versnapering og gewoon genieten van de omgeving . 
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We vervolgen onze weg via het centrum naar de E Tinelstraat die ons naar het Stiltegebied brengt. 

We fietsen tussen de hoogstammige bomen in het stiltegebied 

Aan knooppunt 97 ter hoogte van het brugje steken we de Stekense vaart over. 

                                
 

Knooppunt  97, 2 , 99 ( 40,0 km ) en 98  
 

Over de brug slaan we links af . 

We volgen de Stekense vaart langs de rechteroever richting Moervaart.  

Opgelet ter hoogte van knooppunt 2 is er een drukke baan die we oversteken. 

We volgen de Stekense vaart tot het einde en vervolgen onze weg via een verkaveling naar 

knooppunt 99. 

Voorbij knooppunt 99 kan je aan de rechterzijde even genieten van een drankje of iets nuttigen in 

“De oude Route”  

Aan de linkerzijde van de kerk is een kleine grot voorzien die opgedragen is aan de fietsers. 

 

Knooppunt  98, 64 ( 44,0 km ) en richting 65. Malpertuus 46 km  
 

We fietsen de pereboomsesteenweg af naar knooppunt 64. 

Het laatste deel naar Knooppunt 64 ligt in een verharde wegel die overgaat in een betonbaan. 

Ter hoogte van knooppunt 64 rij je richting 65 en steek de brug over naar 65 knooppunt.  

Bij het afdalen van de brug kan je halfweg links afslaan naar Malpertuus.                  
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