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Fietstocht Malpertuus 
 

 Moerbeke Waas 

 

Een tocht die 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. 

In het midden van de tocht fiets je een stuk door domein Puyenbroek in Wachtebeke 

Een heerlijk groen domein waar je behalve fietsen nog heel wat andere recreatie kunt beoefenen 

 

De tocht start ter hoogte van Malpertuus. 
Vertrek bij Malpertuus en ga links af, aan de eerste straat  sla je rechts af en op het einde 
sla je terug links af en volg de Papdijk.richting Overslag 
 
Knooppunt 66 tot 82   
Fiets tot knooppunt 66 en ga  rechtdoor richting 82 
Een paar honderd meter verder sla je links de Bovenhoek in. 
Rechts losse bebouwing links weiden en akkers 
Steeds rechtdoor tot in het centrum van Overslag 
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Laat de kerk rechts liggen en draai op de T linksaf en meteen erna recht de Overslagdijk in. 
Negeer het straat  rechts aan grenspaal 30 en fiets verder over de brede betonweg vrijwel 
op de grens tussen België en Nederland. 
Negeer alle zijwegen tot je in een bocht rechtsaf kunt richting knooppunt 82. 
 
Knooppunt 82 ( 7,6 km ) tot 69 
 
Tegenover grenspaal 301 draai je linksaf op een smalle betonweg met beperkt verkeer. 
Geniet van de mooie vergezichten en merk na een bocht , links achter het riet de Sint-
Elooiskreek op. 
 
 

         
 
Een eindje verderop bocht naar links en steek je de kreek over. 
Na de boerderij kom je op een T en daar draai je linksaf. 
Dit smalle pad op Belgisch grondgebied loopt parallel met een weg op Nederlands  
grondgebied met ertussen een smalle strook akker. 
 
Ten tijde van Julius Caesar ontstond de Oosterschelde dankzij een stijging van de zeespiegel.. In het jaar 300 

steeg het niveau van de zee opnieuw, waardoor de bewoners genoodzaakt waren dammen op te werpen. 

Omstreeks 700 trok de zee zich langzaam terug en de schorren ontstonden                                                                                                 

De 15de eeuw werd de periode van de grote inpolderingen, Het herstel van de polders door de drooglegging 

in de 17de eeuw is in ruime mate verantwoordelijk voor het huidige patroon van hetKrekengebied. De Sint-

Elooipolder werd in 1613 ingedijkt. 

Het karakter van de Grote Kreek, samen met het Pereboomsgat, werd voor een laatste maal gewijzigd door 

de stormvloed van 16 januari 1682. De bedijking van 1699 was voor dit deel van het krekengebied definitief. 

Er is weinig geweten over de exacte samenstelling van het vissenbestand, maar men mag men aannemen 

dat er nog volgende soorten kan aantreffen: rietvoorn, baars, snoek, paling, zeelt, karper en andere. 

Volgende amfibieën treffen we aan naast de gewone pad, ook de bruine kikker, alpenwatersalamander en 

kleine watersalamander aan, zij het uiterst zeldzaam!  

Na het futuristisch gebouw komen beide wegen samen. 
Voorbij de Sint-Elooiskreek bereik je knooppunt 82 Oudenburgssluis. 
Linksaf richting 69, rijd over het brugje en sla links af. 
Deze zijde van de Langelede is verkeerluw voor auto’s.. 
 
Langs Langelede en Moervaart  

               

http://www.panoramio.com/photo/19182181
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De Langelede, werd manueel gekanaliseerd in 1774 en  vormde  samen met de Moervaart en de Durme,  één 

groot watercomplex, die veel werd gebruikt voor het vervoer van turf, fruit en potten uit aardewerk.  

Sinds de jaren 1860.. werden deze waterlopen gebruikt voor het vervoer van suikerbieten naar de 

suikerfabriek in Moerbeke-Waas. Vandaag wordt de lange lede nog gebruikt voor toeristische doeleinden, 

zoals de hengelsport, fietsen, wandelen en in de winter schaatsen. Het is dan ook een zéér aantrekkelijke 

waterloop met zijn idyllische bruggetjes en zijn schilderachtige hoekjes. 

Je fiets nu een  hele tijd langs de Langelede, laat enkele pittoreske brugjes links liggen  
Bij knooppunt 69 rechtdoor. Richting 89. 
 
Knooppunt 69 ( 9,5 km )  tot 70, 74 ( 12,1 km )en vervolgens knooppunt 89 
 
Tot je de brug over de expresweg ziet liggen 
Aan het kapelletje  gaat de betonweg linksaf. Blijf de Langelede rechtdoor volgen. Je fietst  
tussen paaltjes  die het fietspad autovrij houden.  
Aan het brugje waar de “Amfibieën “  met uitleg op de brug vermeld staan, de andere zijde 
van de Langelede volgen.  
Na ongeveer 500 m slaan we links af en volgen de oude een spoorweg .over een 500 m. 
Deze spoorweg verzorgde het bietentransport tussen Ieper en Moerbeke. 
Bij de kruising van een de baan volgen we de straat rechts naar het centrum van 
Wachtebeke.. 
Steek de hoofdstraat voorzichtig over en volg de kerkstraat tot het einde. 
De kerk van Wachtebeke staat voor u,  maar je fiets rechtsaf tot  je  aan het pompstation  
Langelede  komt.  
Aan het pompstation  knooppunt 89  fiets je  richting 97. 
 
 
Knooppunt 89 ( 13,7 km ) tot 97 ( 17,9 km )  
 
Even verderop mondt de Langelede uit  in de Moervaat . 
Hier liggen een aantal pleziervaartuigen  aan de oeverl 
Blijf gewoon rechtdoor fietsen langs het water. 

De Moervaart is een kanaal in het noorden van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, en is de 
mensgemaakte middenloop van de rivier de Durme. De Moervaart is 22,42 km[1] lang en verbindt het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen met de Durme. Het kanaal heeft vandaag nog weinig economische betekenis en 
wordt enkel door de pleziervaart gebruikt. Deze waterloop loopt in Gent door Mendonk, door Wachtebeke en 
in het Waasland door Moerbeke-Waas en Lokeren. Via de Stekense Vaart staat de Moervaart in verbinding 
met Stekene. De vallei van de Moervaart is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied 
'Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel' 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_(waterweg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Durme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moervaart#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_van_Gent_naar_Terneuzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_van_Gent_naar_Terneuzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Durme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleziervaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mendonk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wachtebeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waasland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moerbeke_(Waasland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lokeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stekense_Vaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bossen_en_heiden_van_Zandig_Vlaanderen:_oostelijk_deel
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De Moervaart (vroeger de Moere genaamd) werd oorspronkelijk in de Middeleeuwen (rond 1300) gegraven 
door de abdij van Boudelo, aanvankelijk om de afwatering van de Moervaartdepressie te verbeteren en zo 
weiland en landbouwgrond te winnen. Om de moeilijk bevaarbare Zuidlede te vermijden voor het transport 
van turf, dat in dit gebied gewonnen werd, is ze in de 15e eeuw eveneens bevaarbaar gemaakt. Door de 
aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen in 1825 werd de verbinding verbroken met de natuurlijke bovenlopen.. 

 

 
 
Na een tijdje gaat de verharde weg over in 2 betonnen stroken met een middenberm van 
gras. 
De Moervaart kronkelt door een mooi agrarisch landschap, ver van alle drukte. 
Links mondt de Zuidlede in de Moervaat  uit.  
Aan de overzijde zie je ook de Sint Bavo’s hoeve en de kerk van Mendonk 
 

  
 
 
De weg wordt ruiger en je houd op de splitsing rechts aan. 
Links zie je een brug over de moervaat . Je fiets langs zijn “ dood zijarmpje “  van de 
moervaart en komt in de Barstraat . Linksaf  de straat,  heet nu Spanjeveerstraat  en die 
volg je tot aan knooppunt 97. 
 
Knooppunt 97 tot 96 ( 19,0 km )  
 
Kies links knooppunt 96 en trek je op gang  voor de enige klim van deze tocht. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Boudelo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moervaartdepressie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidlede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turf_(brandstof)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Gent-Terneuzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1825
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Fiets via de Spanjeveerbrug ( de Baileybrug die je daarnet zag ) de Moervaart over. 
Nu kan je lekker uitbollen. Hou op de splitsing links aan en je fiets Mendonk binnen 
Tegenover de kerk staat een schandpaal uit 1775. 
Je kunt eventueel halt houden in de Sint Bavo’s hoeve met terras en zicht op de Moervaart 
Hier kan je even verpozen of iets eten en drinken. 
 
Knooppunt 96 tot 72 
 
Aan knooppunt 96 rechtdoor  richting 84. Voorbij een kapel via een bruggetje de Zuidlede 
over en dan volg je het riviertje  even naar rechts 
Dan de bocht sla  je naar links  af en volg je een 2,5 km lange kaarsrechte weg.  
De zijkanten van de weg zijn afgeboord met populieren die typisch zijn in het Waasland. 
Onderweg zie je het Groothof of Grote hofstede uit de 19 e eeuw.  

Aan de linkerzijde iets van de weg ziet u een gerestaureerde hoeve , op deze hoeve zijn de 
opnamen van de film The broken circle breakdown  opgenomen  

Op het einde op de t splitsing  rechtsaf richting Puyenbroek. 
 
Puyenbroek 
 
Nu volgt een noodzakelijk stukje langs de drukke N449 over een smal stippellijn fietspad. 
Fiets voorbij de grote toegangsweg naar de parking van het Provinciaal Domein 
Puyenbroek,  200 m verder linksaf slaan. 
Steek de drukke weg voorzichtig  over en fiets tot juist voor de parking van Puyenbroek 
Uitgezonderd diensten, vervolg je weg aan je linkerzijde zie je de speelpleinen van 
Puyenbroek. 
Op het einde rechts voorbij het bord Paddestoelen links volgen..  
Je fiets nu lange tijd door het prachtige recreatieoord Puyenbroek.. 
 



 

 pag. 6 tel 09/366 63 55 , GSM 0032/479.38.02.75 of 0032/0495.78.86;89 Rev 1 april 2021 

 
 
Volg de weg en rechts zie je het bord “Zuidlededam” geniet van de natuur in dit 
recreatiedomein.. 
Aan het knooppunt 72 volg je knooppunt 84 dat je tot buiten Pyuenbroek brengt. 
Sla recht af en volg de rijbaan op een parallelle weg. 
Aan de eerste bocht vervolg je weg naar knooppunt 84 de Puidonkdreef in.. 
 
Knooppunt 72 ( 24,5 km )naar 84 ( 26,7 km) tot 82 
 
Sla  linksaf en  fiets  rechtdoor de kasseiweg op. 
Die gaat over een betonweg naar de Moervaart naar  knooppunt 82. 
 
Knooppunt 82  79 en 78 ( 32,5 km )  
 
Volg de vaart rechts richting 79, tot aan  de Terwestbrug. .  
 
Over de brug volg je links de Fortstraat tot je  de verbindingsbaan Moerbeke Wachtebeke 
oversteekt. 
Volg de weg tot aan de fietsautostrade knooppunt 78 
Voor u ziet ge het heidebos en sla rechts af richting knooppunt 64 
 
Beschrijving van het Heidebos 

In het Heidebos vind je een unieke afwisseling van naaldbos, verlaten akkertjes, heide, schrale graslanden en 
dreven. Door het gevarieerde mozaïeklandschap biedt het natuurgebied onderdak aan tal van dieren en 
planten die zowel van het bos als van meer open heide houden. 

Al van op de parking krijg je een indruk van het Heidebos: je staat met je stapschoenen in het blote zand. 
Overal loopt prikkeldraad eindeloos langs het gebied. Aan de toegangsborden wordt het duidelijk waarom: als 
je het poortje binnengaat, is de kans groot dat je gallowayrunderen ontmoet. Een vijftiental dieren wandelen 
het hele jaar door van de ene plek naar de andere en helpen mee met het beheer. 

Het wandelpad slingert door het bos en er zijn veel open plekken. Het begin van de wandeling toont de grote 
troeven van dit landschap: variatie en verrassingen. Na elke bocht beleef je iets nieuws: dreven met oude 
beuken, open stukken met struikhei of percelen beplant met dennen. De route door het bos is bovendien 
uitgestrekt en zo aangelegd dat je ondanks de soms tientallen wandelaars, toch het gevoel hebt alleen te zijn. 

 

Volg de Melkerijstraat die ge oversteekt en dan naar rechts afslaat. 

 

Verkorting  

Indien de tocht iets te lang is , kan je ter hoogte van de oversteek links afslaan naar ket klaverblad 

van de E34. Over de brug kan dan links afslaan naar Malpertuus 

https://fotogeniekbelgie.files.wordpress.com/2008/05/puyenbroeck-zuidlede-01.jpg
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Naast de bibliotheek gaat de weg verder via de oude spoorlijn.. 

 

Vervolg fietstocht  

Aan de 1 ste straat rechts heidestraat inslaan tot het einde en steek de baan over  naar de 

Plasiantstraat tot aan de  Lindenplaats . Voorheen het kasteel van de familie Lippens en het huidig 

gemeentehuis  

 
 

 1 ste straat links Bevrijdingsstraat inslaan en voorbij de kerk rechts afslaan naar de Van 

Kerkhovenstraat. Aaan de rechterzijde zie je de markt van Moerbeke 

Steek de baan over Drongendreef en juist voorbij  De Vlinderdreef (school) sla je recht af op de oude 

spoorlijn 

Aan de 2de kruising ga je de Beverijstraat links af tot het einde van de straat. 

Sla rechts af richting Spelonckvaart 

 

 

 
.. 

 

Ter hoogte van de dierenkliniek De Bosdreef  ga je links af. 

De  dreef  is voorzien van canadapopulieren tussen akkers en weiden. 

Negeer een weg rechts  en je kunt een gedicht van Anton Van Wilderode  lezen; In het bos zie je in 

de bocht tegenover een hoeve een  picknick plaats en een tweede gedicht  van de dichter. 

Op het einde van de weg volg je een smalle betonweg naar links het bos uit en verder tussen de 

akkers. 

 

Knooppunt 64 t( 39,5 km ) ot 65 ( 42,9 km ) 

 

 

Op knooppunt 64 naar links richting 65, over een onverharde weg langs de bosrand mat links akkers 

en weiden. Op een T met rechts een onverharde weg, draai je links de betonweg op, Zandberg, 

Blijf die volgen tot aan de het nieuwe klaverblad van de expresweg Antwerpen Knokke.  Fiets verder 

en naar knooppunt 65 en kies rechtdoor richting 66 

Niet alleen de straat maar het ganse gehucht noemt Kruisstraat 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://blog.seniorennet.be/belgie/archief.php?ID%3D43&ei=zCrNU4aRC-PjywPh7YLIAw&bvm=bv.71198958,d.bGQ&psig=AFQjCNHjQdJBnid85acn4hzR4JMf3AGGrA&ust=1406041164222635
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Knooppunt 65 tot 63 en dan richting 66 

 

Steek de watergang van de Moerbeke polder over en negeer rechts de Oude Zeedijk en volg het 

aparte fietspad. 

Dit ligt een meter lager dan de rijweg, eigenlijk ook een binnendijk,  afgezet met canadapopulieren. 

In de bocht splits het fietspad. Hou hier links aan. 

 

Kreken gebied 

 

Je fiets voorbij de Grote kreek en draait net voorbij cafe polderhuis en restaurant De Rode Sluis 

linksaf , de Polderstraat in. Achter de akkers ligt de Grote Kreek, deze bevindt zich  links van je.  

Na een tijdje fiets je  langs het zuidelijke puntje en zie je rechts nog 2 mooie kreken liggen 

Verder  fiets je door een agrarisch landschap met een smalle kasseiweg met aan elke kant een  smalle 

betonstrook . 

Op het einde van de straat ga je links, de eerste straat rechts een de T splitsing naar links en daar is 

uw Vertrekpunt Malpertuus.  

 

 


