S

GID
E
H
C
S
I
T
S
I
R
TOE
15

20

ekpleisters
tr
|
n
te
n
e
m
ne
deltips | eve
n
a
w
n
e
ts
e
fi

E
TOERISM D
N
A
L
S
A
WA
JAAR
BESTAAT 60
T!
ER
TE
EN TRAK

44

EN
ACTIEBONN

1

waasland toeristische gids 2015

ZEVEN
TOPBESTEMMINGEN

1

Leef je uit in recreatiedomein Puyenbroeck

2

Ontdek de geschiedenis in Fort Liefkenshoek

3

Snuif cultuur op in Sint-Niklaas

4

Verken het Waasland langs het water

5

Spoor mee in het grensgebied

6

Geniet van groen in Molsbroek

7

Waad door de Polders van Kruibeke

VERDRONKEN LAND
VAN SAEFTINGHE

Doel

Hulst (NL)

2
Kieldrecht

NEDERLAND

5

Meerdonk
Verrebroek

De Klinge

ANTWERPEN

Kallo

E34

STEKENE

Kemzeke

Melsele
Sint-Pauwels

Klein-Sinaai
WACHTEBEKE

1

MEETJESLAND

Zaffelare

ANTWERPEN

BEVEREN

Nieuwkerken

MOERBEKE

Haasdonk

SINT-NIKLAAS

Moervaart
Eksaarde

Sinaai

KRUIBEKE

3

Belsele

E17

N70

Daknam

Temse

Zeveneken

WAASMUNSTER

6

LOCHRISTI
Beervelde

SINT-GILLIS-WAAS Vrasene

LOKEREN

Elversele
Tielrode

Bazel

Steendorp

7

Rupelmonde
Schelde

4

4
Durme

SCHELDELAND

Sint-Niklaas

Eeklo

WAASLAND

MEETJESLAND

GENT

Lokeren

GENT
LEIESTREEK

SCHELDELAND
Aalst

Deinze

LEIESTREEK (W-VL)
Kortrijk

Oudenaarde

VLAAMSE ARDENNEN
Ronse

12

waasland toeristische gids 2015

Zottegem
Ninove

Geraardsbergen

1

HOOFDSTUK 1

ZEVEN
TOPBESTEMMINGEN
Het Waasland? Dat is ravotten in het provinciaal
domein Puyenbroeck, heerlijk verdwalen in het
havengebied en shoppen in Sint-Niklaas.
Kies uit onze topbestemmingen voor klein én groot.
En trek op avontuur. Te land, ter zee en in de lucht!

44
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LEEF JE UIT IN RECREATIEDOMEIN PUYENBROECK

ONTDEK DE GESCHIEDENIS
IN FORT LIEFKENSHOEK

HOOFDSTUK 1

1

Zwembad, speeltuin, het ‘Levend Erfgoed Park’, … Het
provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke heeft het
allemaal!
Van zwembad tot speeldorp

Viersterrencamping

Reis mee door de tijd

In Puyenbroeck beleven de kinderen een topdag. Dankzij de glijbanen,
reusachtige speeltoestellen en het
nieuwe fort zijn ze er uren zoet. Ze
halen hun hart op in het zwembad,
levenderfgoedpark of op de gocart in
het verkeerspark. En voor de allerkleinsten is er een apart kleuterdorp.

Zin in meer? Blijf dan logeren in
een trekkershut. Of parkeer je eigen caravan of tent op het uitgestrekte en moderne kampeerterrein. Krijg je honger of dorst?
Schuif aan tafel in restaurant De
Laatste Afslag of De Vier Seizoenen.

Stap aan boord van een schip en
maak kennis met de inwoners van
toen. Herbeleef oorlogen, overstromingen, inpolderingen en de opkomende industrialisering door spelletjes en doe-opdrachten. En luister
naar de fascinerende verhalen over
het ontstaan van de landsgrens en
de eeuwige strijd van de mens tegen
het water.

Oase van water en groen
Even de natuur in? Huur dan een
fiets, maak een tocht in het bos en
geniet van de geuren en kleuren
van het bloemenpark. De sportievelingen leven zich uit op de roeivijver,
het minigolfterrein en de petanqueen krulbolbaan.
8

In de zestiende eeuw woonden er echte helden in Fort
Liefkenshoek. Ze verjoegen de Spaanse troepen en
beschermden zo de stad en haven van Antwerpen.
In het belevingscentrum van de vesting wek je die woelige
geschiedenis weer tot leven.

toppers Puyenbroeck - fort Liefkenshoek

Ontdek het volledige aanbod voor
groot en klein op www.puyenbroeck.be.

ling. Uitrusten doe je op het terras
van het fort met een BONÀPART,
het bier met buskruit.
Zet koers naar Fort Liefkenshoek.
Ga zelf op ontdekkingstocht door de
vesting of vraag een rondleiding aan.

Wandeltocht met gps
Ook buiten het fort is er heel wat te
beleven. Geniet van een adembenemend zicht vanaf de uitkijktoren. En
ontrafel de mysteries van Liefkenshoek met een gps-geleide wandeWaasland toeristische gids 2015
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In het spoor van de beroemde cartograaf

3
SNUIF CULTUUR OP IN
SINT-NIKLAAS

Sint-Niklaas is de ballonhoofdstad van België en thuisstad
van de Sint. Bovendien heeft de stad de grootste markt van
het land. Kom af voor een bezoek aan Salons, het Mercatormuseum en SteM, of pik het jaarlijkse luchtballonnenspektakel mee. Zelfs een uitstap naar het strand van Recreatiepark De Ster kan. Want Sint-Niklaas bruist!
Terug in de tijd
Geboeid door het leven van vroeger? Oude landbouwmachines,
het werk in de breiateliers en de
leefwereld van de rijke burgerij?
Je kunt de geschiedenis zien in
SteM Zwijgershoek. Een museum
vol voorwerpen en verhalen van de
prehistorie tot vandaag. Voor een
unieke kunstcollectie moet je in de
Salons zijn. Verwacht parels van
Peter Paul Rubens, James Ensor
en Henri Evenepoel. In november
tovert de stad Salons om tot het

10

toppers Sint-Niklaas

Ontdek de stad door de ogen
van een beroemde kaartenmaker via Geocache Mercator,
een spannend zoekspel met
een hand-gps. Vind de verborgen stad met de juiste coördinaten en jouw speurtalent. Onderweg kom je langs de mooiste
plekken van Sint-Niklaas.
Ben je een ervaren geocacher
met een eigen gps? Surf dan
naar www.geocaching.com
en download de Geocache
Mercator. Vraag meer informatie bij Toerisme Waasland.
Naast Geocache Mercator
stippelden we voor jou ook nog
thematische wandelingen uit
rond art deco, textiel en literatuur.

park De Ster profiteer je van
de zon op het strand, neem
je een verfrissende duik in
het meer en maak je een toer
met de waterfiets of roeiboot.
Voor de durvers zijn er drie
dolle waterglijbanen. Honger of
dorst? Dan gebruik je een van
de vele picknicktafels in het domein. Of smul je in een van de
restaurants van het park.
Ontdek Sint-Niklaas in het
hart van het Waasland. Haal
je stadsplan in het toerismekantoor op de Grote Markt.

Dagje strand in het Waasland
In Sint-Niklaas is het elke dag
vakantie. Want in recreatie-

Huis van de Sint. Ook niet te missen: het Mercatormuseum. Met
een bijzondere aard- en hemelbol
als blikvanger van het museum.
De stad als monument
Loop je rond in Sint-Niklaas? Dan
kom je ogen tekort. Rond de Grote
Markt spot je een oude gevangenis
uit 1662, een parochiehuis uit 1663
en het neogotische stadhuis. Over
de hele stad verspreid vormen 50
beelden een kunstig openluchtmuseum.

Waasland toeristische gids 2015
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VERKEN HET WAASLAND
LANGS HET WATER

SPOOR MEE IN HET
GRENSGEBIED

HOOFDSTUK 1

4

Klingspoor is een leer- en beleefsite in Sint-Gillis-Waas
over de erfgoedthema’s spoorwegen, klompennijverheid,
smokkelroutes en natuur. Reis mee door de geschiedenis!
Het Waasland is het domein van de machtige Schelde,
grillige Durme en verleidelijke Moervaart. De drie rivieren
bepalen het karakter van de streek. Verken het Waasland
met de boot, kano of kajak. Of volg het water met de fiets.
Test je zeebenen in Lokeren
Huur een elektrische boot of kajak in Lokeren, en word schipper
voor een dag. Samen met je collega’s, vrienden of familie vaar je
op de Durme en Moervaart onder
bruggen en langs spectaculaire
natuurgebieden. Onderweg strek
je de benen voor een natje en een
droogje in Daknam of Sinaai.
Flaneren op de Wilfordkaai van
Temse
Jaarlijks vertrekken bijna 28.000
boottoeristen op de Wilfordkaai
in Temse. Het geheim van dat
12

toppers langs het water - Klinkspoor

succes? Horecazaken, musea en
monumenten liggen er op wandelafstand van elkaar. Verschillende
rederijen bieden je boottochten
aan. Een uitstekende smaakmaker is de ‘Scheldehappening’ op
paasmaandag! En elk jaar feest
je mee op het festival ‘Temse in
de Wolken’.
Ben je een echte waterrat? We
stippelden voor jou een kant-enklare midweek uit aan het Wase
water. Blader snel naar hoofdstuk 2.

Op het spoor
Honderd jaar geleden denderden er
treinen tussen Mechelen en het Nederlandse Terneuzen. In Klingspoor
leer je alles over die oude spoorlijn.
En hoor je sappige verhalen over
reizigers en handelaars.
Over de grens
Klingspoor ligt vlak bij de grens met
Nederland. Nu steken we die zonder problemen over, maar dat was
vroeger wel anders. Toen brachten
smokkelaars dieren, kaas en linnen
van België naar Nederland en omgekeerd. Dit jaar staat ook de dodendraad van de Eerste Wereldoorlog in de kijker. Want in 1915
werd de zone tussen België en het
neutrale Nederland versperd door
een elektrische draad. Meer weten

over het kat-en-muisspel tussen
douaniers, spionnen en smokkelaars? Steek je licht op in Klingspoor.
Ten oorlog
Op een steenworp afstand van Klingspoor ontdek je de resten van een vroeger militair bolwerk: Fort Bedmar.
Het stervormige verdedigingswerk
maakte deel uit van de Staats-Spaanse Linies van Sas van Gent tot Antwerpen. Het fort is verdwenen, maar
de kasseistroken geven de oude contouren nog aan. Op de hoek van de
Kapelledreef en de Fort Bedmarstraat
toont de stalen constructie de grootte
van het vroegere fort. Neem je fiets
en geniet vanop de Koningsdijk van
de weidse uitzichten.
Surf naar www.klingspoor.be en
kom kijken, leren en beleven.
Waasland toeristische gids 2015
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GENIET VAN GROEN IN
MOLSBROEK

WAAD DOOR DE POLDERS
VAN KRUIBEKE

HOOFDSTUK 1

6

Op amper 2 kilometer van Lokeren ligt het natuurreservaat Molsbroek. Een gebied van 80 hectare vol vogels en moerasplanten.
Molsbroek ligt vlak bij het stadscentrum en is dus vlot bereikbaar.
Vogelparadijs
Molsbroek is dé plek voor watervogels. En vanaf de verharde wandeldijk
kijk je uit op elzenbroeken, rietvelden
en rivierduinen. Haal je wandel- en
fietskaart in het Bezoekerscentrum
Molsbroek. En trakteer jezelf na de
tocht op een Dobbelken, het Lokerse
streekbier. Want als de zon ondergaat,
garandeert Molsbroek jou het allermooiste terras van Vlaanderen.
Ook voor minder mobiele
wandelaars
Het natuurreservaat heeft heel wat
voordelen voor rolstoelgebruikers en
gezinnen met kinderwagens. Want
een egale en hoger gelegen dijk van
4,5 kilometer slingert er langs sloten
en moerassen.
14

toppers Molsbroek - polders van Kruibeke

Van bijen houden tot blotevoetenkamp
Met vzw Durme leren volwassenen en
kinderen Molsbroek op een speelse
manier kennen. Zo neemt een ervaren natuurgids je elke eerste zondag
van de maand mee op ontdekkingstocht door het natuurreservaat. Je
kan je ook inschrijven voor een cursus
vogelzang herkennen, bijen houden
en bootjes vouwen. Voor de kleintjes
is er de Patjoepelwandeling van 2
kilometer. Zie jij onderweg het standbeeld van de streekkabouter Patjoepelke? Wie zoekt, die vindt!
Wil je er even tussenuit? Trek je wandelschoenen aan voor een tocht door
het groen.

De Polders van Kruibeke maken deel uit van Natura 2000, het
Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Het gebied
trakteert je op slikken, schorren, weidevogelgebied en elzenbroekbossen. Kom af en laat je verrassen door bijzondere fauna en flora.
Gecontroleerd
overstromingsgebied
Er wordt hard gewerkt aan de Polders van Kruibeke. Want straks is dit
terrein een gecontroleerd overstromingsgebied van 650 hectare. Eén
of twee keer per jaar vangt het overtollig Scheldewater op bij noodweer.
Zo beschermt het gebied de omwonenden tegen natte voeten. Op alle
andere dagen wandel en fiets je er
door bossen en graslanden.
Ontdek de Polders met de
tijdcapsules
In de Polders van Kruibeke valt heel
wat te beleven. Doorkruis je het gebied te voet of met de fiets? Dan
kom je onderweg tijdcapsules tegen met informatie over het gebied
van vroeger, nu en later. Uitvinder

van die capsules is Belgisch topdesigner Stefan Schöning. Hij ontwierp
ook de zitbanken, infozuilen en vogelkijkpunten.
Download de Polder Rangerapplicatie
Wandelen, leren en quizzen tegelijk?
Dat kan. Download de gratis Polder Ranger-applicatie op je smartphone. Zo krijg je met een druk op
de knop weetjes over de natuur en
duurzaamheid. Los de vragen op en
hoe meer je kijkt en quizt, hoe hoger
je ranger-niveau!
Zin in een sterk staaltje natuur? Je
vindt het in de Polders van Kruibeke.
Breng zeker je verrekijker en fototoestel mee. Surf voor meer informatie naar www.scalluvia.eu of
www.poldersvankruibeke.be.

Waasland toeristische gids 2015
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VIJF PASKLARE
UITSTAPPEN
Kom je voor een dag naar het Waasland of voor een
hele week? Hou je van cultuur of meer van natuur?
Wij stippelden vijf programma’s voor je uit. Voor elk
wat wils.

16
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6 pasklare uitstappen overzichtskaart

In hoofdstuk 3 vind je de praktische info over alle attracties, zoals de
openingsuren, prijzen en contactgegevens.
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VERDRONKEN LAND
VAN SAEFTINGHE

bers. Het Verdronken Land van
Saeftinghe is hier vlakbij. Download of bestel je gratis fietskaart
via de webshop van Toerisme
Waasland.
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Durme

Ontsnap aan de drukte en zet koers naar het wonderlijke
Waasland. Je bereikt
GENTonze regio gemakkelijk met de trein, en
met de auto via de E34 of E17. Of ga voor meer avontuur en
neem de veerboot in Hemiksem, Hoboken of Lillo.

Je eerste stopplaats: de zeesluis
van Kallo. Het is de enige toegang tot de haven. Dus zie je er
heel wat vrachtschepen passeren.
Net ten zuiden van Doel vind je het

20

Deurganckdok, een containerdok
dat rechtstreeks verbonden is met
de Noordzee en een gigantische
hoeveelheid vrachten verwerkt. Er
wordt nu hard gewerkt aan de nieuwe Deurganckdoksluis. Die is zo
breed als een snelweg met 19 rijstroken.

6 pasklare uitstappen even weg uit... Antwerpen
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Voor de middag: indrukwekkende
Waaslandhaven

Kallo

Verrebroek

De Klinge

UITSTAP

MEETJESLAND

Meerdonk

KRUIBEKE

Wie ‘haven’ zegt, zegt ook: comE17
Bazelde
pensatiegebieden. Dat zijn
groene zones die de uitbreiding
Rupelmonde
van de Temse
haven
compenseren.
Steendorp
Elversele
Parkeer je wagen aanSchelde
de SintTielrode
Michielskerk in Kieldrecht. Daar
start je ecofietstocht. De route
heeft twee lussen:

SCHELDELAND

• lus 1: 12 richting 14* 15 – 14 – 13
richting 64* 65 – 64 – 60 – 12 (* afwijking van het knooppuntennetwerk)
• lus 2: 12 – 67 – 69 – 70 – 75 – 73 – 10

Om te shoppen moet je in Beveren zijn, het grootste winkeldorp
van Vlaanderen. Maar je bezoekt
er ook Kasteel Cortewalle. Een
ANTWERPEN
prachtige
waterburcht met een
park van 10 hectare en het Gemeentelijk Heemkundig Museum
op de zolder van het kasteel. In
het park kom je een 18de-eeuws
koetshuis met oranjerie tegen,
een ijskelder en een gietijzeren
hangbrug uit 1905.
Het kasteel van Hof ter Saksen
in Beveren is niet toegankelijk.
Maar het park errond wel, en dat
is schitterend. Met een hoogstamboomgaard vol fruit, de Beverse Beekvallei en een arboretum. Ga ook op zoek naar het
Chinese theepaviljoen!

De ecoroute brengt je langs de
Belgisch-Nederlandse grens
door natuurgebieden en verlaten
polderdorpen. Een paradijs voor
vogelspotters en paardenliefheb-
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MEETJESLAND

Zeveneken

2

Kom je uit Gent? Dan is de fietsroute langs de sierteeltbedrijven in Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke een absolute must.
Voor de middag: verken de bloemenregio
Zot van bloemen? Dan moet je in
Lochristi zijn. De Floraliëntocht
leidt je van het ene sierteeltbedrijf
naar het andere. De route brengt
je langs het witte Kasteel Rozelaar:
de start van de sierteeltgeschiedenis in Lochristi. Want op dat domein

6 pasklare uitstappen even weg uit... Gent

stichtte Charles Vuylsteke in 1867
een tuinbouwbedrijf – mét internationaal succes.
Ga zeker langs bij het Lochristi
Sierteeltmuseum (LoS), een ode
aan het kleurrijke ambacht. Met
verrassende verhalen over het succes van de azalea, begonia en orchidee en over de geschiedenis van

Sint-Pauwels

BEVERE

Nieuwkerken

het groen. Want je ontdekt er ook
de muurschilderingen
van Roger
SINT-NIKLAAS
Sinaai in de kelder van de villa.
Raveel
Belsele
N70

Na de middag: actie in Puyenbroeck ...

Daknam

Haasdonk

E17

Temse

Elversele
Tielrode
WAASMUNSTER

Steendorp

Voor een middag vol toffe activiteiten moet je in recreatiedomein
LOKEREN
Beervelde
Durme
Puyenbroeck
zijn. 500 hectare
SCHELDELAND
om te spelen,
wandelen, varen,
de sierteeltsector. Sluit je bezoek
zwemmen, fietsen en minigolaf met een stukje hemels bloefen. Er is een bloementuin en een
mengebak.
levenderfgoedpark. En je kinderen leven zich helemaal uit in de
Wist je trouwens dat de Gentse
speeltuinen.
azalea in 2010 voor een unicum
zorgde? De Europese Unie er... of rust in de natuur
kende toen voor de allereerste
keer een niet-eetbaar product als
Even een pauze nodig? Knijp
streekproduct. Sindsdien zijn de
ertussenuit naar Moerbeke, de
kwaliteitseisen erg streng. Vlaanlandelijkste gemeente van het
deren staat vandaag in voor de
Waasland. Je wandelt en fietst er
teelt van 80 procent van de Eurolangs polders, natte krekengebiepese azalea’s. Met Lochristi als
den en heidevlakten. Van België
uitvalsbasis. Kijk voor meer infornaar Nederland en terug. Onze
matie op www.gentseazalea.be.
fietstip? Vertrek aan het provinciaal domein Puyenbroeck voor
Twee keer per jaar is het Park van
een tocht van 35 of 30 kilometer:
Beervelde hét mekka voor tuinliefhebbers. Want meer dan 220
standhouders stellen er tijdens
de Tuindagen hun planten, bloe• lus 1 van 35 km: 84 – 88 – 85 – 90 –
men, tuindecoratie en kunstwer92 – 93 – 23 – 19 – 10 – 99 – 98 – 94
ken tentoon. In 2015 is dat van 8
– 71 – 72 – 84
tot 10 mei en van 9 tot 11 oktober.
• lus 2 van 30 km: 84 – 82 – 79 – 78 –
In het mooiste landschapspark
64 – 65 – 66 – 68 – 67 – 83 – 82 – 84
van België kom je voor méér dan
LOCHRISTI

UITSTAP

EVEN WEG UIT...
GENT
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Zaffelare

Vrasene

Kemzeke

GENT
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ANTWERPEN

uit 1701. Het bos heeft bewegwijzerde wandelroutes van 4 of 8 kiSINT-GILLIS-WAAS Vrasene
lometer. Volg de borden of haal de
Kemzeke
kaart bij de dienst Toerisme van
STEKENE
Melsele
Stekene of Sint-Gillis-Waas.
Ten
BEVEREN
Sint-Pauwels
Nieuwkerken noorden van Sint-Gillis-Waas vind
Klein-Sinaai
MOERBEKE
je het
Saleghem Krekengebied,
Haasdonk
Moervaart
SINT-NIKLAAS
een natuurmonument
met plasKRUIBEKE
Sinaai
sen, wilgenbosjes en moerassen.
Belsele
Eksaarde
E17
Ook het Heidebos Bazel
en KloosterN70
bos zijn de moeite waard. Het
Rupelmonde
Daknam
Temse
Kloosterbos
Steendorp heeft een mounElversele
tainbikepad en speelbos. Oude
Schelde
• Volg de knooppunten:
91 – 94 – 93
Tielrode
WAASMUNSTER
kleiputten vind je dan weer in het
– 97 – 2 – 1 – 21 – 22 – 23 – 20 – 81 –
Steengelaag in Stekene. Dit warLOKEREN 80 – 19 – 79 – 78 – 64 – 98 – 96 – 94
me natuurgebied is de gedroomDurme
– 91. Met deze tocht verzamel je 39
de habitat voor libellen. Vanuit de
SCHELDELAND
kilometer op de teller.
kijkhut spot je de mooiste, zeldzaamste en gekste vogels op de
Zondag: erfgoed in cultuur en
vijver.
natuur
De Klinge

Verrebroek

HOOFDSTUK 2

E34

WACHTEBEKE

UITSTAP

3

MEETJESLAND

Zaffelare
Zeveneken

REIS DOOR DE GESCHIEDENIS
IN EEN WEEKEND
LOCHRISTI

Beervelde

GENT

Zaterdag: Fondatie van Boudelo
Je tocht door de geschiedenis start
bij de zaterdagmarkt van Stekene.
Al meer dan 500 jaar een traditie
in de gemeente. Daarna is het tijd
voor actie. Vertrek met je fiets aan
het gemeentehuis van Stekene. En
rij langs de Stekense Vaart door de
Fondatie van Boudelo. Het natuurgebied werd 800 jaar geleden geschonken bij de oprichting van de
Abdij van Boudelo. Van die abdij blijft

24

niets meer over. Maar uit het puin
van het klooster ontstond in 1660
het landbouwbedrijf Boudelohoeve.
Alle vondsten van de opgravingen
op het terrein vind je nu terug in het
museum van Sint-Niklaas. Tijdens
je tocht kom je een beroemd literair
figuur tegen: Reynaert de vos. Want
de auteur zou Willem van Boudelo
zijn, een monnik die een tijd in de
abdij verbleef.

6 pasklare uitstappen reis door de geschiedenis in een weekend

ANTWERPE

Zondag is cultuurdag. Op de leeren beleefsite Klingspoor maak je
kennis met vier erfgoedthema’s:
spoorwegen, klompennijverheid,
smokkelroutes en natuur. Ideaal
voor groepen én individuele bezoekers. Surf naar www .klingspoor.be voor het volledige aanbod.
Maak zeker tijd voor een wandeling in de omliggende bossen.
Het Stropersbos is een van de
grootste bossen van Oost-Vlaanderen. Je komt er gallowaykoeien en konikpaarden tegen op je
pad en je botst er op restanten
van de Spaanse verdedigingslinie

Waasland toeristische gids 2015
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HOOFDSTUK 2

Steendorp staat op het hoogste
punt van het Waasland. Zo hielden de soldaten de Schelde en
de monding van de Rupel onder
vuur. Reserveer je bezoek aan het
fort ruim op voorhand bij Toerisme Temse. Het wandelpad errond is vrij toegankelijk. Combineer je trip met een wandeling in
het natuurgebied Schouselbroek.
Absoluut de moeite waard!

UITSTAP

4

VERDRONKEN LAND
VAN SAEFTINGHE

Doel

Hulst (NL)

MIDWEEK AAN HET
NEDERLAND
WASE WATER
Kieldrecht

Meerdonk

Verrebroek

De Klinge

ANTWERPEN

Kallo

E34

STEKENE
Klein-Sinaai

Kemzeke

SINT-GILLIS-WAAS Vrasene
Melsele

Sint-Pauwels

Haasdonk

SINT-NIKLAAS

Moervaart

Dag 1: Temse
Sinaai
Eksaarde

ANTWERPEN

BEVEREN

Nieuwkerken

MOERBEKE

Belsele

N70

KRUIBEKE

E17

Bazel

Start je midweek in het Venetië van
Rupelmonde
het Waasland:
Temse. Daar komen
Daknam
Temse
Steendorp
de Durme en de Schelde samen. JeElversele
Schelde
Tielrode
WAASMUNSTER
bereikt de gemeente vanuit
Bornem
via de Scheldebrug, de langste brug
LOKEREN
over
het water in België. Op het proDurme
gramma vandaag: een
uitstap naar
SCHELDELAND
het beschermde monument Fort
negentiende eeuw dienst als burcht
van Steendorp en een boottocht.
om Antwerpen te beschermen. Nu
is het fort de thuis van meer dan
Het Fort van Steendorp deed in de
duizend vleermuizen. Fort van

en

e
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6 pasklare uitstappen midweek aan het Wase water

Na inspanning volgt ontspanning.
De beste manier om uit te waaien
is met de boot. Aan de Wilfordkaai stap je aan boord voor een
verrassende Schelderondvaart.
Zo kom je langs het Tielrodebroek, overstromingsgebied en
trekpleister van bijzondere weide- en watervogels.
Sluit je dag af op de Wilfordkaai.
Daar liggen horecazaken, musea
en monumenten op een steenworp afstand van elkaar.
Dag 2: Kruibeke en
Rupelmonde
In de voormiddag staan de Polders van Kruibeke op je programma. In het overstromingsgebied
fiets je tussen weilanden, elzenbroekbossen en moeraszones.
Ontdek er ook een stapstenenpad, vogelkijkwand en twee vis-

KOM PASSEN ZETTEN
MET MERCATOR
Rupelmonde is het geboortedorp van cartograaf Gerard
Mercator. Met de stapstenenwandeling bezoek je zijn
geboortehuis, dwaal je door de
smalle straatjes van visserswijk
‘t Schelleke, en ontdek je de
Getijdenmolen en Graventoren.

vijvers. In de deelgemeente Bazel
stoot je op de toegangspoort van
Kasteel Wissekerke in neotudorstijl. Het kasteel is bekend om zijn
smeedijzeren hangbrug, een van
de oudste in Europa. Van Bazel
zetten we onze route verder naar
Rupelmonde, geboortedorp van
Gerard de Cremer. Beter bekend
als Mercator. Bezoek er zeker de
Graventoren en Getijdenmolen.
Onze tip voor na de middag? Het
Reynaertmysterie. Een familiespel op de fiets in Kruibeke en
Hulst. Reynaert de vos is aan de
haal met een schat. En Koning
Nobel stuurt jou op pad om de
schuilplaats te vinden. De raadsels
en spelletjes geven je tips. Download de app voor je iPhone en vertrek meteen op schattenjacht.

Waasland toeristische gids 2015
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STEKENE

Melsele
Sint-Pauwels

Klein-Sinaai
WACHTEBEKE

Dag 3: Waasmunster

Nieuwkerken

MOERBEKE

Haasdonk

SINT-NIKLAAS

Moervaart

HOOFDSTUK 2

Op de derde dag zoek je de rust
op aan de Abdij vanZaffelare
Roosenberg
MEETJESLAND
in Waasmunster, midden in de
bossen. Daar woont Zeveneken
een kleine
gemeenschap
van
de
MariazusLOCHRISTI
ters van Franciscus. Zij zetten
hun deuren open voor Beervelde
bezoekers
die zich willen bezinnen. Het gratis museum bewaart perkamenGENT
ten,
maquettes en kaarten. Voor
Heemkundig Museum ‘t Sireentje
moet je in Kasteel Blauwendael
zijn. Een zeventiende-eeuws gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl. Het museum vertelt het
verhaal van de lokale geschiedenis, mensen en ambachten.
Wie tot rust komt door te sporten,
kan terecht in het Eekhoekbos en
De Vaag met een speelzone en
routes voor wandelaars, lopers,
fietsers en ruiters. Alle hoogtepunten van Waasmunster in één
wandeling? Dat kan. Volg de wandelroute ‘Roosenbergpad’ van
6,5 kilometer. Een échte kastelentocht, want je komt voorbij Kasteel
Blauwendael, Kasteel Roos, Kasteel Les Gobelets en de Abdij van
Roosenberg. Voor een verdiende
pannenkoek of wafel moet je in de
horecazaken rond fietsknooppunt
37 zijn.

ANTWERPEN

BEVEREN

Eksaarde

Sinaai

Belsele

N70

Daknam

Temse
WAASMUNSTER

LOKEREN

KRUIBEKE

E17

Elversele
Tielrode

Bazel

Steendorp

Rupelmonde
Schelde

UITSTAP

5

Durme

SCHELDELAND

wandeling van 5 kilometer leidt
je langs het P.J. Charlottepark,
Park ter Beuken, Stedelijk Arboretum, kasteelpark, Verloren Bos,
Uebergpark en De Buylaers naar
het Bospark. Vraag je gratis brochure in het Infopunt Toerisme op
de markt van Lokeren.
Wie kiest voor cultuur, zit goed
in het Stadsmuseum. Dat vertelt
het verhaal van Lokeren aan de
hand van oude voorwerpen, foto’s
en filmpjes. Lunchen doe je op en
rond de markt. Smul zeker van
een echte Lokerse paardenworst.
Een aanrader!

Na de middag geef je je over aan
de Durme. Huur een bootje of
kajak, en vaar door het groen tot
in Moerbeke. Een vaarbrevet is
niet nodig. Stop voor een hapje en
een drankje in het romantische
Daknam of Sinaai.

Extra troef van Waasmunster? De
trage wegen. Dat zijn veldwegen,
jaagpaden en doorsteekjes voor
de zachte weggebruikers. De gemeente telt er intussen al 24.

PROGRAMMA VOOR EEN
REGENDAG

Pech met het weer? Geen probleem! Want het Land van Waas
biedt je heel wat musea, binnenspeeltuinen en zwembaden.
Dit is jouw regenprogramma:
De geschiedenis achterna in
Sint-Niklaas
Start je dag met een lekkere koek,
speciale koffie of kruidige thee in
een van de vele horecazaken in SintNiklaas. Nu heb je genoeg vitaminen
voor een onvergetelijke reis door de
geschiedenis. Het Mercatormuseum
bewaart voor jou een zeldzame
collectie wereldbollen, atlassen en
kaarten. Het museum vertelt het
verhaal van de cartografie van de
oudheid tot nu. Met een hoofdrol voor
Rupelmondenaar Gerard Mercator.
Shoppen in het Waasland Shopping Center

Dag 4: Lokeren
Sluit je midweek af in Lokeren,
het ingesloten stukje land in de
bocht van de Durme. De parken28

6 pasklare uitstappen midweek aan het Wase water - programma voor een regendag

Nieuwe outfit nodig? In het Waasland Shopping Center vind je precies wat je zoekt. 140 winkels op
47.000 m² doen het hart van iedere

winkelliefhebber sneller slaan.
Pret in het Speelpaleis en De
Meerminnen
Tijd voor actie! In binnenspeeltuin
Speelpaleis in Sint-Niklaas zijn
kinderen baas. Ze amuseren zich
aan slingertouwen, in kruiptunnels
en op klimmuren. Probeer ook
de fluogolf onder blacklight. Of
reserveer een bowlingbaan.
Neem je zwembroek mee voor een
duik in het subtropische zwemparadijs S&R De Meerminnen in
Beveren. En laat je verrassen op de
wildwaterbaan, glijbanen en in het
golfslagbad. Uitblazen doe je in de
hamam of sauna.
Zo maak je in het Waasland van een
regendag een topdag!
Waasland toeristische gids 2015
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VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Toerisme Waasland vzw
Joris De Maere,
Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas

Schrijf.be
Willem Geetsstraat 9,
2800 Mechelen,
www.Schrijf.be

REDACTIE

DRUK

Heidi Schaght en Els Maes

Graphius
Eekhoutdriesstraat 67,
9041 Oostakker,
www.graphius.com

FOTOGRAFIE

MET DANK AAN

Cover: Ludo Goossens
Layla Aerts, Hendrik Braet, Crammerock, Jan Darthet, Graaf de
Kerchove de Denterghem, Paul
De Malsche, Johan Martens, Recreatiepark De Ster, David Samyn,
Peter Schoemans, David Stockman, Toerisme Beveren, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme
Scheldeland, Toerisme Waasland,
Freddy Vanhamme, Stefaan Van
Hul, Marlies Vergote, Visit Gent,
Waterwegen & Zeekanaal nv

gemeentebesturen Beveren,
Kruibeke, Lochristi, Lokeren,
Moerbeke, Sint-Gillis-Waas,
Sint-Niklaas, Stekene, Temse,
Waasmunster en Wachtebeke

CONCEPT EN
VORMGEVING
Graffito
Geldmunt 13, 9000 Gent,
www.graffito.be
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TIP
Mis je iets of vind je een foutje?
Laat het ons weten via
info@toerisme-waasland.be of
T 03 778 35 03. Dan passen we
het voor je aan bij de volgende
editie.

GEMEENTEBESTUUR
MOERBEKE-WAAS
Lindenplaats 7,
9180 Moerbeke-Waas
T 09 346 80 05
toerisme@moerbeke.be
www.moerbeke.be

NUTTIGE
N
ADRESSE

TOERISME WAASLAND
Grote Markt 45,
9100 Sint-Niklaas
T 03 778 35 06
info@toerisme-waasland.be
www.toerismewaasland.be

TOERISME BEVEREN
Grote Markt 2,
9120 Beveren
T 03 750 15 80
toerisme@beveren.be
www.beveren.be

TOERISME KRUIBEKE
Nederstraat 2,
9150 Rupelmonde (zomermaanden)
T 03 744 10 13
O.L.V.-Plein 18-20,
9150 Kruibeke
T 03 740 02 17
toerisme@kruibeke.be
www.kruibeke.be

2

TOERISME
SINT-GILLIS-WAAS
Stationsstraat 201 bus 1,
9170 Sint-Gillis-Waas
T 03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be

TOERISME SINT-NIKLAAS
Grote Markt 45,
9100 Sint-Niklaas
T 03 778 35 00
toerisme@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be

TOERISME STEKENE
Dorpsstraat 3,
9190 Stekene
T 03 790 03 67
gemeente@stekene.be
www.stekene.be

TOERISME TEMSE
Gemeentehuis, Markt ,
9140 Temse
T 03 771 51 31
toerisme@temse.be
www.temse.be

TOERISME LOCHRISTI

TOERISME WAASMUNSTER

Dorp-West 52,
9080 Lochristi
T 09 326 88 27
toerisme@lochristi.be
www.lochristi.be

Vierschaar 1,
9250 Waasmunster
T 052 46 95 27
toerisme@waasmunster.be
www.waasmunster.be

INFOPUNT TOERISME LOKEREN

TOERISME WACHTEBEKE

Markt 2,
9160 Lokeren
T 09 340 94 74
toerisme@lokeren.be
www.lokeren.be/toerisme

Dr. J. Persynplein 6,
9185 Wachtebeke
T 09 337 77 36
carine.devleesschauwer@wachtebeke.be
www.wachtebeke.be
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