
Bekijk op mobielWandelroute Moerzeke
Door Toerisme Hamme

Lengte: 13.56  km

Stijging: 21  m

Moeilijkheidsgraad: 4/10

Dorp, Hamme, Oost-Vlaanderen, Vlaanderen

Dorp, 9220 Hamme, Vlaanderen, België
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WEGBESCHRIJVING 
WANDELROUTE MOERZEKE 
 

Start aan Sint-Martinuskerk, dorp Moerzeke 
Adres: Dorp - Hamme 

 
1. Wandel in Sint-Baafsijk, rechts van de kerk. 
2. Sla rechtsaf in Killestraat. 
3. Aan taverne De Kille ga je de dijk op en volg je 

naar links. 
4. Bij de eerstvolgende afslag daal je van de dijk 

af en volg je tot aan ’t Schuurken. 
5. Hier sla je linksaf (Aubroeckstraat). 
6. Verderop sla je rechtsaf in de Kasteeldreef. 
7. Volg deze tot op het einde, neem hier het 

wegeltje dat je langsheen een houten brugje 
op de Gadijk brengt. 

8. Volg hier naar rechts en neem het tweede 
wegeltje links naar beneden (over het brugje). 

9. Wandel langsheen de visvijver en volg 
achteraan de vijver langs de wegel rechtdoor. 

10. Aan de betonbaan sla je linksaf. 
11. Aan de T-splitsing sla je rechtsaf richting de 

dijkdoorgang. 
12. Voorbij de dijkdoorgang volg je naar links 

(Koning Albertdijk), je kan hier ook op de dijk 
wandelen. 

13. Op het einde wandel je door de dijkdoorgang 
richting bistro ’t Jachthuis. 

14. Sla hier linksaf in Bootdijkstraat, sla meteen 
daarna rechtsaf in Pompelhoekstraat. 

15. Volg deze weg tot je linksaf kan slaan in 
Geeststraat. 

16. Wandel door de Geeststraat, hou hierbij 
steeds links aan. Laat de doodlopende 
straatjes aan je linkerkant liggen. 

17. Op het Kruispunt met Burgemeester 
Lemmensstraat, Bloemenstraat en 
Kleinbroekstraat sla je rechtsaf in 
Bloemenstraat. 

18. Even verderop neem je links Straetjen. Dit 
wegeltje gaat over in de Groenstraat. 

19. Sla rechts af in Sint-Martensommegangstraat. 
20. Sla aan de Oude Maalderij links af in de wegel 

en wandel verder in de Boswegel. 
21. Volg deze wegel tot je rechts kan afslaan (ook 

wegel). 
 
 

22. Sla even verderop terug rechts af en wandel 
tussen de twee voetbalvelden, achteraan het 
voetbalplein wandel je rechts in de wegel 
tussen de huizen. 

23. Sla linksaf in Kauterstraat. 
24. Sla rechtsaf in Koning Boudewijnlaan. 
25. Sla linksaf in Sint-Martensommegangstraat. 
26. Sla links ’t Stapken in. 
27. In de wegel hou je rechts aan tot Boonstraat. 
28. Sla linksaf in Boonstraat. 
29. Aan het kruispunt volg je rechtdoor in de 

Niskesweg. 
30. Aan het kruispunt sla je rechtsaf in 

Hebbestraat. 
31. Aan het volgende kruispunt sla je linksaf en 

wandel je richting de ‘Schipperskapel’. Wandel 
voorbij deze kapel. 

32. Sla verderop links af in Schipperkapellestraet. 
33. Volg op het einde van de wegel naar rechts op 

de betonbaan. 
34. Sla linksaf in Pachtgoedstraat. 
35. Sla rechtsaf in Hebbestraat. 
36. Sla even verderop links af in Stringselsdijk. 
37. Neem ter hoogte van het bord van het 

ruiternetwerk de weg naar links, richting dijk. 
38. Verderop de dijk neem je het pad links naar 

beneden, richting De Roggeman. 
39. Bij de T-splitsing in De Roggeman volgt je naar 

rechts. 
40. Wanneer je De Roggeman verlaat, volg je de 

Roggemanstraat naar links. 
41. Sla rechtsaf in Molenstraat (ter hoogte van 

café De Vier Gekroonden). 

42. Volg rechtdoor tot het Dorp.



 


