
Fietstocht door Sint-Niklaas 
Dendermonde.  
 
Op zaterdag 22 september gaat de fietsactie door.  
Ik heb een tocht uitgestippeld doorheen meerdere gemeenten/steden. We fietsen 
langs wegen met en zonder fietspad, goede en slechte fietspaden, langs drukke 
wegen en landelijke, en ook langs mooie wegen. De mix dus.  
De tocht is 29 km. 
 
Vertrek: Waasmunster, crematorium Heimolen parking B om 13.30 u STIPT. 

Dan rijden we door Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, terug langs 
Sint-Gillis-Waas naar Beveren. 
 
Stopplaats is de brug over de E 34 op de baan Sint-Niklaas - Kieldrecht t.h.v. 
Vrasene. 
Als we tegen 20 km fietsen zijn we tegen 15.30 u op onze eindplaats. Daar is drank 
en iets om te eten voorzien. (We doen geen caféstop onderweg) 
 
Voor zij die willen instappen onderweg: 
Heimolen ligt op 6 km van de Markt van Sint-Niklaas, dus daar zijn we (ongeveer) 
tegen 14.45 u. best afspreken aan de hoek Markt/Stationsstraat. 
Aan de Mispelstraat in Sint-Niklaas zijn we tegen 14.00 u. 
Aan de Beekstraat in Sint-Gillis-Waas zijn we rond 14.15 u 
In Stekene aan de spoorweg (Nieuwstraat ) zijn we tegen 14.30 u 
 
Wat kaarten we aan:  
De haven stelt 20.000 mensen te werk. Deze komen o.a. van Kruibeke, Beveren, 
Sint-Niklaas, Hamme, Waasmunster, Lokeren, Temse, Stekene, Sint-Gillis … 
De fiets wordt het vervoermiddel van de toekomst! Hoe geraken deze mensen op 
een veilige manier op hun werk. Nergens is er een vellige oversteek van de E 34. Er 
zijn geen veilige fietspaden die de dorpskernen verbinden. 
 
Dit is onze enige provinciale actie die we doen, dus van harte welkom. 
 
Geef een seintje als je deelneemt, en of je naar Heimolen komt of onderweg inpikt. 
 
Het station van Sint-Niklaas ligt op 9 km van de eindplaats. Van daar zijn vele treinen 
naar alle plaatsen voor hen die de terugweg niet haalbaar vinden... 
 
Nog vragen, bel of mail me. 
 
Riet Gillis 
 
riet.gillis@gmail.com 
 
0499/514370 
 


