TEMSE
Temse, gelegen aan de Schelde, maakt deel uit
van het Land van Waas, ligt in het grote
natuurpark Scheldeland en is ingeplant tussen het
groenrijke Schelde- en Durmelandschap. Het is een
ideale vertrekplaats voor fietstochten op de
Schelde- en Durmedijken. Maar ook in de prachtige
polders van Temse en de potpolder van Tielrode
en langs de bolle akkers van het Land van Waas is
het rustig en aangenaam fietsen.

POPULAIRE FIETSROUTES IN DE STREEK
Fietsknooppuntnetwerk Waasland (€2,00)
·
·
·

700 km fietsplezier
fietsnetwerk Waasland in een streek die gehecht
is aan haar landelijkheid en geworteld ligt in een
oude volkscultuur
langs de bolle akkers, de populierenrijen, de polders en de bossen van het Waasland

Fietsknooppuntennetwerk Scheldeland
(Langs Schelde, Dender en Rupel) (€6,00)
·
·
·

Meer dan 1000 km fietsplezier
provincieoverschrijdend fietsnetwerk
langs de oevers van Schelde, Dender en Rupel en
over de landelijke wegen in de groene ruit tussen
Gent, Antwerpen, Mechelen en Ninove

Fietsen door natuurrijk Temse (€5,00)
·
·

2 lussen van elk 25 km
langs rustige wegen het natuurschoon ontdekken
van Temse en zijn deelgemeenten

Scheldeverentocht (€2,00)
Het Scheldeland gelegen tussen Dendermonde en
Kruibeke is een uniek natuurgebied, dat typisch is
voor een getijdenrivier zoals de Schelde en behoort
tot de mooiste, gaaf gebleven streken in
Vlaanderen.
Men kan het ontdekken op allerlei manieren:
al wandelend, al fietsend of al varend. Maar
sinds de asfaltering van de dijken in het
kader van het Sigmaplan is de fiets wel het
ideale middel om op ontdekkingstocht te
gaan in het natuurpark Scheldeland.
Verschillende, zeer gevarieerde fietsroutes kunnen
vanuit Temse worden gestart. De brochures zijn
verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor.

·
·
·

63 km en 71 km
twee thematochten langs Schelde en veren
tocht 2 voert ons naar de Stille Waterdorpjes, via
Bornem en Schelle naar Hoboken, hier het veer
naar Kruibeke, Bazel, Rupelmonde en Temse.
Door de talrijke veren en bruggen kunnen beide
tochten gemakkelijk ingekort worden

Fietsroute Open Kerken (2 in 1) (€2,00)
·
·
·

ongeveer 35 km
langs verschillende fietsknooppunten
religieus erfgoed rondom Temse/Hamme
én Dendermonde/Buggenhout

ANDERE FIETSROUTES
Vlaanderen Topogids (€12,00)

800 km fietsplezier langs de mooiste plekjes van
Vlaanderen

Mountainbikenetwerk Waasland (€12,00)
388 km fietsplezier
Langs Stekene, Kemzeke, Sinr-Pauwels, Sint-GillisWaas en De Klinge

Fietsnetwerk Antwerpse Kempen (€9,95)
2000 km fietsplezier
20 mogelijke vertrekplaatsen

Canteclaerroute (€2,00)

lengte : 46 km
duur : 3 tot 3.30 uur
Stekenee, Sinaai, Lokeren, Daknam, Eksaarde, Moerbeke

Isegrimroute (€2,00)

lengte : 38 km
duur : 3uur
Moerbeke, Doorslaer, Wachtebeke en Overslag

Tibeertroute (€2,00)
lengte : 50 km
duur : 4 uur
Haasdonk, Beveren, Kruibeke, Bazel, Rupelmonde,
Steendorp, Temse, Tielrode, Sint-Niklaas

Grimbeertroute (€2,00)
lengte 43 km
duur : 3 tot 3.30 uur
Lokeren, Waasmunster

Nobelroute (€2,00)

lengte : 50 km
fietsduur : 4 uur
St.Gillis-Waas, loopt via St.Niklaas, Belsele, St.Pauwels,
Kemzeke, Stekene, Heikant

GRATIS APP
‘TOERISME WAASLAND’
OP JE SMARTPHONE OF TABLET
Bezoektips,

streekproducten,

slaapplaatsen, wandelpaden, fietsroutes,
cultuur, erfgoed en evenementen: op de
website van Toerisme Waasland vindt u
het allemaal!

Raadpleegbaar via de tablet in het
toeristisch infokantoor.

OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE
FIETSEN TEMSE




Taverne De Werf,
Nagelheetmakerslaan 2, Temse
(site en het AC De Zaat)
Fietscafé The Falcon,
Velle 141, Temse (ten noorden,

grenzend aan Sint-Niklaas)

FIETSENVERHUUR
De Bike Store
Krijgsbaan 67, 9140 Temse; Tel. 03/771 95 46,
info@debikestore.com, www.debikestore.com
Openingsuren:
Ma - Vr: 10:00 - 12:00 & 13:00 - 18:30
Za: 10:00 - 17:00
Zo: gesloten

FIETSEN IN
WAASLAND &
SCHELDELAND

Prijzen (inclusief waarborg met pechverhelping en
diefstalverzekering):
€ 12/fiets voor hele dag
€ 60/fiets voor een volledige week
€ 195/fiets voor een volledige maand

Fietsen Franky D’Eer
Vrijheidstraat 28, Temse
Tel. 03/771 30 63, GSM +32 473 23 94 11
Openingsuren:
Di - Vr: 10:00 - 12:00 & 13:45 - 19:00
Za: 10:00 - 12:00 & 13:45 - 16:00
Zo - Ma: gesloten

5 heren- en 5 damesfietsen + elektrische fietsen
ter beschikking voor verhuur, ook op zon- en feestdagen, mits tijdig, op voorhand reserveren via telefoon of mail.

Fietsen Bruno
Schoolstraat 38, Temse; Tel. 03/771 17 51,
GSM +32 475 66 77 32, www.fietsenbruno.be
Openingsuren:
Di - Vr: 09:00 - 12:00 & 13:30 - 18:30
Za: 09:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00
Zo - Ma: gesloten

Dames-, heren-, elektrische fietsen en een tandem.

Toeristisch Infokantoor
Markt 1, 9140 Temse
Tel. 03 771 51 31 – e-mail: toerisme@temse.be
Open: weekdagen van 9-12 u. en 13-16.30 u.
Van juli tot september ook tijdens de weekends
geopend van 10-16 u.

