2020 wordt door de bijzondere omstandigheden een onvergetelijk wandel – en fietsjaar. De “blijf in uw kot” slogan die ons
gelijktijdig uitnodigt om te bewegen in de vrije natuur, bracht ons op het idee om Sinaai nog even op de kaart te zetten met
enkele routes om onze gemeente nog meer in de spotlights te plaatsen.
Vzw Sinaai Leeft bracht in het verleden enkele wandel- en fietsroutes uit samen met Leefmilieu Sinaai en de vzw 800 jaar Sinaai. We hopen dat deze
folder met kaarten een goede handleiding en wegwijzer kan zijn om deze routes terug te ervaren. Terwijl je geniet van rust en natuur in een mooie regio
tijdens één van deze tochten, gidsen uw smartphone of de info-borden u langs plaatsen met een bijzondere geschiedenis. Een to-do voor iedere inwoner.
Respecteer wel de social distance indien van toepassing, zorg voor jezelf en een ander, maar vooral: geniet van het ongelooflijke aanbod, letterlijk op
wandelafstand.

Wandel- en fiets-app 800 jaar Sinaai
Zo levendig Sinaai nu is, zo levendig is ons dorp al 800 jaar. Het is een boeiende gemeente die zeker een daguitstap waard is.
De groene boorden van de gemeente en verschillende oude gebouwen met een rijke geschiedenis getuigen hiervan. Vele weetjes
en nog heel wat andere waardevolle fenomenen zijn volledig uit het straatbeeld verdwenen.
Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Sinaai hebben we die verborgen schatten op een bijzondere manier in de kijker
gezet: met een interactieve wandel- en fietstocht.

Landschapsroute Sinaai
Fietsroute gerealiseerd door de plaatselijke werkgroep Leefmilieu Sinaai.
Laat je kennismaken met de pracht en de rust van ons landelijk Sinaai.
Je bent nooit verder dan 5 km. verwijderd van het dorpscentrum, maar je waant je meer dan ooit midden in de natuur.

LANDSCHAPSROUTE

SINAAI

39 Km

https://www.sinaaileeft.be/content/brochure-landschapsroute.pdf

Nog meer stappen en fietsen
https://www.sinaaileeft.be/wandelen-en-fietsen/
Via deze link vind je nog meer stap & fietsplezier zoals: Moervaartvallei / Fondatie van Boudeloroute / Regionale GR
Sinaai-Daknam / Loopomlopen / Canteclaerroute / De Poëzie route.

Landschapsroute INFOBORDEN

De landschapsfietsroute Sinaai anno 2020.

1. Algemene info route

En het dorp zal duren.

Vleeshouwersstraat / buurthuis

2. Den Bezekoek
Burmstraat, heidevelden - naaldhout

3. Meersenlandschap
Waterstraat, voedselrijk, moerassig

4. De Fondatie
Aartdreef, moervaartvallei

5. De Heirnisse
Cadzandstraat, hakhoutbos

6. De Moervaartvallei
Wapenaerteinde, smal valleigebied
LANDSCHAPSROUTE

SINAAI

39 Km

7. De Keilanden
Limietstraat, stuifzandruggen

START & AANKOMST

DETAILS FIETSROUTE

Ter Beke (buurthuis), SINAAI
Parkeergelegenheid en fietsenberging aan sporthal

Afstand: 39km
Stijging: 49m
Moeilijkheidsgraad: 3/10

FOLDER
https://www.sinaaileeft.be/content/brochure-landschapsroute.pdf

8. Kleinschalig landbouwgebied
Hellestraat, gemengde landbouwbedrijven

LANDSCHAPSROUTE

SINAAI

39 Km

verantwoordelijke uitgever: Sinaai Leeft vzw, Beukenlaan 24, 9112 Sinaai

Volg deze
bewegwijzering

Laat je al fietsend verrassen door de veelzijdigheid van het Sinaaise landschap.
De landschapsfietsroute, die zo’n 25 jaar geleden door de Werkgroep Leefmilieu Sinaai werd
uitgewerkt, loopt over de stuifzandrug van de Keilanden naar Boskapel, en brengt je naar
het valleigebied van de Fondatie en het meersengebied van Astgemete en Moervaart. Ze zijn
met elkaar verbonden door het landschappelijk waardevol landbouwgebied met zijn
kenmerkend skelet van beken, dreven, akker- en weidebeplanting, verwijzingen naar het
historisch kleinschalig gebruik.
Herken de typische kenmerken van elk gebied of leer ze kennen via de verschillende
infoborden ter plaatse.
Je fietst veilig langsheen autoluwe straten, afgezonderde fietspaden, verharde fietswegels
en natuurlijke dreven. Voor deze tocht van 39 km heb je geen speciale fietsuitrusting nodig
en ben je nooit veraf verwijderd van het dorp voor bevoorrading allerlei. De route is
bewegwijzerd met wit-rode zeskantige bordjes. Het startbord is bevestigd op de Dries met
uitleg aan het Buurthuis maar je kan de fietsroute beginnen op elke plaats langsheen de
route en voor bezoekers zelfs vanaf het station van Sinaai.
Ervaar de rust en de stilte die de natuurlijke omgeving je biedt. Geniet van de variatie van
seizoen tot seizoen. Geboren Sinaainaren kunnen onderweg verhalen van vroeger ophalen
maar zullen zeker en vast ook ongekende gebiedjes ontdekken.
Een tocht om fier op te zijn, Sinaai zal duren.
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Wil je die leuke verhalen en
figuren leren kennen?

S�na�� & ����, ��� �uc�e�v���� c����na���!

D� �es���e���i� v�� �� �es�, �� �e� �es� �r�����
E�� ��e� ���ha����

❶ Download de erfgoedapp via
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erfgoedapp.be
❷ Selecteer in de app de
wandel– en fietstocht van Sinaai.

☺

❸ Als je dicht bij één van de
aangeduide punten komt, zal je
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❹ Start het filmpje: Gidsen,
wetenschappers, kunstenaars &
geschiedkundigen tonen u al die
verborgen schatten uit Sinaai
❺ Na het filmpje toont een
kaartje u de weg naar het volgende filmpje
❻ Of neem dit blad mee, geen
kans dat je de weg verliest!
❼ geen smartphone? Geen probleem, in de horecazaken en toe-
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ristische diensten in onze gemeente vind je een boekje, met
de verhalen en foto’s.

Veel plezier!

